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Resumo 

 

 

 São considerados como eventos de vida stressantes para as crianças situações que 

envolvam o divórcio dos pais, situações de hospitalização e consultas médicas e situações 

relacionadas com a vida escolar (Lazarus & Folkman, 1984). Ao processo de lidar com essas 

situações dá-se o nome de coping. O coping académico refere-se ao modo como a criança 

responde às exigências da vida escolar. 

 Com o intuito de compreender as diferentes estratégias de coping utilizadas pelas 

crianças face a situações percebidas como ameaçadoras e/ou causadores de stress em 

contexto escolar Skinner e colaboradores (2013) desenvolveram a Medida Multidimensional 

de Coping (MMC). O Modelo motivacional de Skinner serviu de base à elaboração da MMC 

e conceptualiza que o coping possui determinantes que o influenciam- como as competências 

sociais- e variáveis que são influenciadas pelo mesmo- como o empenho, a aprendizagem e 

a realização escolar. 

 O presente estudo tem como objetivos (a) compreender quais as estratégias de coping 

académico mais utilizadas pelas crianças (b) analisar de que forma o coping académico afeta 

resultados de ajustamento escolar tais como o empenho, a aprendizagem, a realização escolar 

e o bem estar na escola e (c) analisar o papel da competência social influenciando a 

capacidade dos alunos para lidar com situações de stress académico. Os resultados desta 

investigação destacam as relações existentes entre o coping académico e todas as variáveis 

acima mencionadas, demonstrando ser um bom preditor do empenho, aprendizagem, 

realização escolar e bem estar na escola. A Cooperação destaca-se como sendo uma 

competência social importante para a utilização de determinadas estratégias de coping. 

 Esta investigação contribui para a área do coping académico, uma forma de coping 

ainda pouco estudada, e para uma abordagem mais compreensiva do mesmo uma vez que 

tem em consideração não só fatores estritamente académicos (realização escolar) mas 

também emocionais (bem estar na escola), motivacionais (empenho e aprendizagem 

profunda) e sociais (competências sociais). 

 

 

 

Palavras-chave: coping académico, empenho, aprendizagem profunda, realização escolar, 

bem-estar na escola, competência social.  



 

Abstract 

 

 

 Situations involving parents' divorce, hospitalization and medical consultations and 

situations related to school life are considered stressful life events for children (Lazarus & 

Folkman, 1984). Coping is the process of dealing with these situations. The academic coping 

refers to the way the child responds to the demands of school life - which may be more 

academic, more relational or more personal. 

 In order to understand the different coping strategies used by children in situations 

perceived as threatening and/or stressful in the school context Skinner and collaborators 

(2013) developed the Multidimensional Measure of children’s Coping (MMC). Skinner's 

motivational model underlying the development of MMC and conceptualizes that coping 

has determinants that influence it - such as social competences - and coping outcomes - such 

as engagement, learning and school achievement. 

 The goals of the present study are (a) to understand which academic coping strategies 

are more frequently used by children (b) to analyze how academic coping affects school 

adjustment results such as engagement, learning, school achievement and well-being at 

school and (c) to analyze the role of social competence influencing students' ability to deal 

with academic stressful situations. The results of this study highlight the relationship 

between academic coping and all the variables mentioned before, demonstrating that 

academic coping is a good predictor of engagement, learning, school achievement and well-

being at school. Cooperation stands out as being an important social competence for the use 

of certain coping strategies. 

 This investigation contributed to a better understanding of academic coping, a form 

of coping only recently investigated, and to a more comprehensive approach to academic 

coping, by taking into account not only academic factors (school achievement) but also 

emotional (well-being at school), motivational (commitment and deep learning) and social 

(social skills) factors. 
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Résumé 

 

 

 On considère comme des événements de vie stresssants, pour les enfants, des 

situations qui concernent le divorce de leurs parents, les situations d’hospitalisation et des 

consultations médicales et encore les situations liées à la vie scolaire (Lazarus & Folkman, 

1984). Le processus qui tient à voir à ces situations-là a le nom de coping. Le  coping 

académique concerne la façon dont l’enfant répond aux exigences de la vie scolaire. 

 Dans l’intention de de vouloir comprendre les différentes stratégies de coping  

utilisées par les enfants, par rapport à des situations envisagées comme menaçantes et/on 

menant au stress en contexte scolaire, Skinner et ses collaborateurs (2013) développèrent la 

Mesure Multidimensionnelle de Coping (MMC). Le Modéle motivationnel de Skinner fut la 

base de l’élaboration de la MMC et conceptualise que le coping a des déterminantes qui 

l’influencient  - les compétences sociales – et des variables qui sont influencées par lui même  

- l’attachement à l’étude, l’apprentissage et les résultats scolaires.  

 Cette étude a comme objectifs (a) comprendre quelles sont les stratégies de coping 

scolaires plus utilisées par les enfants (b) analyser la façon dont le coping académique 

influencie les résultats d’adapation scolaire envisagés par le modèle Motivationnel de 

Skinner, à voir: l’attachement, l’apprentissage, les résultats scolaires et le bien-être à l’école 

(c) analyser le rôle de la compétence sociale, en influençant la capacité des élèves de faire 

face à des situations de stress en contexte scolaire (coping académique) . Les résultats de 

cette recherche soulignent les correlations entre le coping académique et toutes les variables 

mentionnées ci-dessus, On détache la Coopération entant que compétence sociale importante 

pour l’usage de certaines stratégies de coping. 

 Ce travail de recherche met en évidence sa contribution à l’étude du coping 

académique, un domaine de coping encore peu étudié, et de tenir en compte non seulement 

des facteurs strictements scolaires (résultats scolaires) et de les lier à des fateurs émotionnels 

(bien-être à l’école), motivationnels (l’attachement et l’apprentissage profond) et sociaux 

(compétences sociales). 

 

 

Mots-clés: coping académique, attachemmnet, aprentissage profond, résultat scolaire, bien-

être à l´école, compétence social. 
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Introdução 

 

 

1. O coping 

 

O coping é compreendido como o conjunto das estratégias utilizadas pelo individuo 

com o objetivo de se adaptar a circunstâncias adversas. À luz da perspetiva cognitivista de 

Folkman e Lazarus (1984) o coping é definido como um conjunto de esforços cognitivos e 

comportamentais, utilizados com o intuito de lidar com exigências específicas, internas ou 

externas, que surgem em situações de stress e são avaliadas pelo individuo como 

sobrecarregando ou excedendo os seus recursos pessoais. 

A partir da década de 70, surge uma nova linha de pensamento onde o coping começa 

a ser compreendido como um processo dinâmico, consciente e sensível a fatores como o 

contexto, a fonte de stress (Parker & Endler, 1992) e fatores disposicionais como os traços 

de personalidade. Tal permitiu que os investigadores passassem a conceptualizar o coping 

como um processo transacional entre a pessoa e o meio, dando assim destaque tanto às 

características do ambiente como aos traços de personalidade (Folkman & Lazarus, 1985). 

Os mesmo autores referem que pessoa e ambiente são considerados em conjunto, sendo que 

nessa relação perdem valor enquanto realidades independentes, ou seja, uma ameaça não é 

uma propriedade nem só da pessoa nem só do ambiente, ela só existe quando o ambiente, 

com determinadas características, é percecionado por determinada pessoa que reage “com 

medo” quando exposta a ambientes com essas características. Entendido desta forma, 

centrado no processo, em oposição a perspetivas anteriores, segundo estes autores, o coping 

refere-se apenas aos esforços conscientes e voluntários exercidos pela pessoa no momento 

da situação de stress, distinguindo-se, nessa medida, dos comportamentos automáticos 

adaptativos (Lazarus & Folkman, 1984).  

Assim, o coping consiste num processo dinâmico, em constante mudança, sensível 

às exigências e recursos do meio, às características das pessoas que avaliam o estímulo 

stressor e aos recursos de que dispõem para lidar com o mesmo (Fields & Prinz, 1997; 

Folkman & Moskowitz, 2004 citados por Saldanha, 2016) 

 Ao estudar o coping torna-se essencial abordar a temática das estratégias de coping. 

Importa fazer a distinção entre estratégias de coping e estilos de coping: as estratégias dizem 

respeito a ações, de caracter cognitivo ou comportamental, tomadas durante um episódio de 

stress; os estilos de coping relacionam-se com as características de personalidade ou com os 



 

efeitos resultantes das estratégias de coping efetuadas. Estas, de acordo com Folkman e 

Lazarus (1980), podem ser classificadas em dois tipos- coping focalizado na emoção ou 

coping focalizado no problema-  tendo como distinção a sua função. O coping focalizado na 

emoção traduz-se no esforço feito com o intuito de regular o estado emocional e o coping 

focalizado no problema traduz-se no esforço exercido para atuar na situação que originou o 

stress com o objetivo de tentar mudá-la. Mais recentemente, foi adicionada uma terceira 

estratégia de coping focalizada nas relações interpessoais: a procura de apoio nas pessoas 

que constituem o círculo do sujeito para a resolução da situação stressante. Estes autores 

realçam ainda que quando falamos de estratégias de coping importa salientar o facto de não 

existirem estratégias erradas independentemente da sua eficácia, isto é, qualquer tentativa de 

atuação no sentido de atenuar o stressor é considerada coping, tenha ela ou não sucesso no 

resultado. 

Destaca-se a fase final da infância e a adolescência como períodos de vida 

desafiantes, caracterizados pela ocorrência de múltiplas e rápidas mudanças nos planos 

físico, cognitivo, social e emocional (Saldanha 2016). Tais mudanças, caracterizadas pela 

quantidade e profundidade, são geradores de stress que pode ter impacto na saúde das 

crianças e adolescente e contribuir para o surgimento de problemas emocionais e 

comportamentais. Acrescenta-se a estas mudanças o facto de desde muito cedo as crianças 

serem confrontadas com situações stressantes que requerem da sua parte grandes esforços 

de adaptação (Compas, 1987). 

Tendo em conta que as crianças não têm as mesmas fontes de stress que o adulto 

(Ryan-Wenger, 1992) e que a adoção de determinadas estratégias de coping em detrimento 

de outras é influenciada também pelo nível de desenvolvimento cognitivo (Peterson, 1989) 

estes autores destacam a necessidade da existência de uma teoria de stress-coping específica 

para crianças. Peterson (1989) justifica esta necessidade explicando então que o nível de 

desenvolvimento cognitivo é um fator que influencia a adoção de determinadas estratégias 

em detrimento de outras, na medida em que a própria avaliação do stressor envolve diversos 

processos simultâneos: as crianças precisam de relacionar o evento stressante com a 

memória de acontecimentos semelhantes vivenciados anteriormente, necessitam definir os 

detalhes do evento stressante tais como intensidade, duração e ainda avaliar a probabilidade 

de ocorrência do evento além de sua durabilidade. 

Segundo Boekaerts (1996), as crianças e adolescentes utilizam uma ampla gama de 

respostas a estímulos stressores (coping) que variam consoante o contexto, podendo assim 

ser observadas diferentes respostas para diferentes domínios (escolar, familiar, social). Estas 



 

respostas- estratégias de coping- podem ser agrupadas em estratégias amplas de coping que 

apresentam uma relativa estabilidade temporal. Desta forma Boekaerts (1996) considera 

existirem estratégias mais frequentes e estratégias menos frequentes. De acordo com esta 

autora, as estratégias mais frequentes referem-se às várias formas de coping ativo (como 

controlo do perigo e busca de apoio social) e às várias formas de coping interno (como 

planeamento de solução do problema e distração passiva e ativa), por outro lado as 

estratégias menos frequentes envolvem autodestruição, agressão, coping de confronto, 

afastamento, relaxamento e controlo da ansiedade. 

A bibliografia existente relata diferenças relativamente ao género e idade no uso das 

estratégias de coping. Quanto ao género, este pode influenciar a escolha das estratégias de 

coping uma vez que crianças do sexo masculino e feminino são socializados de forma 

diferente: as meninas podem ser socializadas para o uso de estratégias pró-sociais enquanto 

que os meninos podem ser socializados para serem independentes e utilizar estratégias de 

coping competitivas (Dell'Aglio, 2003). Além disso, crianças do sexo masculino envolvem-

se com maior frequência em conflitos onde utilizam força física para os resolver, enquanto 

crianças do sexo feminino, por serem consideradas geralmente menos agressivas, tendem a 

manifestar a sua agressividade expressando verbalmente a sua hostilidade (Dell'Aglio, 

2003).  

Quanto à idade, Heckhausen e Schulz (1995) (citados por Dell'Aglio, 2003) explicam 

que as capacidades necessárias para recorrer a estratégias de coping focalizado no problema 

ou focalizado na emoção surgem em diferentes pontos do desenvolvimento, percebemos isto 

uma vez que as crianças muito pequenas ainda não têm consciência dos seus próprios estados 

emocionais e não são capazes ainda de autorregular as suas emoções. Alguns autores 

sugerem que as capacidades para coping focalizado no problema são adquiridas mais cedo e 

desenvolvem-se até aproximadamente aos 10 anos de idade, por outro lado, as capacidades 

para recorrer a estratégias de coping focalizado na emoção tem tendência a aparecer mais 

tarde na infância e desenvolvem-se durante a adolescência (Compas, Banez, Malcarne, & 

Worsham, 1991) 

Com o avançar do tempo e o desenvolvimento das investigações, começou a existir 

algum consenso, ainda que não absoluto, no que diz respeito ao modo de conceptualizar o 

coping que passou a ser visto por vários autores, como Skinner e Compas, como um conjunto 

de esforços direcionados para a regulação de aspetos do self e do ambiente sob circunstâncias 

de stress (Saldanha, 2016). Estes esforços podem não ser concretizados apenas através de 



 

ações comportamentais, mas também através de respostas emocionais e cognitivas (Compas 

et al 1987 citados por Raimundo & Pinto 2006).  

Seguindo esta linha de raciocínio enfatizam-se ideias como as de que crianças e 

adolescentes podem lidar com o stress não apenas através de ações comportamentais, mas 

também através de respostas emocionais e cognitivas; de que o coping comporta tanto as 

respostas eficazes para lidar com o stress, como as que são mal sucedidas; e ainda de que o 

coping deve ser visto não como traço, mas como um processo transacional entre a pessoa e 

o meio (Compas, Jaser, Dunn, & Rodriguez 2012; Skinner & Wellborn, 1997, citados por 

Saldanha, 2016). 

Existindo a necessidade de abranger a componente desenvolvimental nos modelos 

conceptuais de coping em crianças e adolescentes, Compas e colaboradores (2012) 

desenvolveram um modelo que considera as características normativas do desenvolvimento 

nessas faixas etárias. Assim, para estes autores, o coping- concebido como esforços 

conscientes e voluntários para regular a emoção, a cognição, o comportamento, a fisiologia 

e o ambiente, com o intuito de dar resposta a eventos ou circunstâncias stressantes- 

corresponde a um aspeto de um conjunto de processos autorregulatórios mais abrangentes 

ativados especificamente em resposta ao stress. Uma vez que os  recursos disponíveis variam 

consoante as etapas do desenvolvimento, importa realçar que o nível de desenvolvimento do 

indivíduo (por exemplo nos planos cognitivo, biológico, social e emocional), limita o 

conjunto de respostas de coping possíveis. 

 

 

2. O coping académico e a Medida Multidimensional de Coping (MMC) 

 

Estudos na área do coping referem que são considerados como eventos de vida 

stressantes para as crianças situações que envolvam o divórcio dos pais, situações de 

hospitalização e consultas médicas e odontológicas e situações relacionadas com o ambiente 

escolar- carga horária, dificuldades de aprendizagem, resultados escolares insuficientes 

(Lazarus & Folkman, 1984). Tratam-se de situações de stress quotidianas, pelo que se irá 

também tratar de coping face a situações de stress quotidianas -‘‘everyday coping’’ 

(Wolchik & Sandler, 1997 citados por Skinner, 2013)- que se caracterizam por ser de baixa 

intensidade, mas de elevada frequência. O stress provocado, por advir de situações do 

quotidiano, é mais frequente ocorrendo no contexto imediato da ação, do pensamento e 



 

sentimento, a forma como a criança lida com estas situações desempenha um papel mais 

importante no ajustamento desadaptativo comparativamente aos principais eventos da vida, 

que são mais remotos e menos frequentes. (Lazarus & Folkman, 1984).  

Depreende-se então que o ambiente escolar se pode traduzir numa fonte de stress 

significativo para a criança e foi com base nesta premissa que Skinner e colaboradores 

desenvolveram a Medida Multidimensional de Coping (MMC). 

Existem até ao momento diversos estudos que referem uma multiplicidade de 

estratégias de coping que são classificadas em diferentes categorias de coping mediante a 

perspetiva dos diferentes autores. Skinner, Edge, Altman e Sherwood (2003) ao realizarem 

uma avaliação aos sistemas categoriais e estratégias de coping existentes descobriram existir 

mais de 400 formas de coping e propuseram uma nova organização dos mesmos, através da 

identificação de categorias centrais (Skinner et al, 2013). Uma vez que as estratégias de 

coping fazem com que seja possível classificar exemplos de coping em categorias 

conceptualmente estruturadas e exclusivas referindo-se a tipos de ação reconhecidos 

(Lazarus, 1996 citado por Skinner et al 2013), foram inseridas no conjunto de categorias de 

ordem inferior. Estas estratégias foram simultaneamente agrupadas em categorias de ordem 

superior (nomeadas de “famílias de coping”) tendo em conta as suas funções adaptativas 

comuns, abandonando-se as distinções relativas aos sistemas categorias existentes- tal como 

o modelo de Folkman e Lazarus (1980) centrado na distinção entre o coping focado na 

emoção ou no problema. As “famílias de coping” por agruparem as estratégias de coping 

mais frequentes nas crianças e jovens são consideradas multidimensionais (Zimmer-

Gembeck e Skinner, 2011 citados por Skinner et al 2013).  

Tendo como base este modelo e um estudo realizado no sentido de identificar as 

situações consideradas pelas crianças mais stressantes em contexto académico e as várias 

estratégias de coping utilizadas, foi criada por Skinner e colaboradores (20013) a Medida 

Multidimensional de Coping (MMC).  

A MMC considera onze estratégias de coping, sendo cinco destas consideradas 

formas adaptativas- Elaboração de Estratégias, Procura de Ajuda, Procura de Conforto, 

Auto-encorajamento e Compromisso- e seis delas consideradas desadaptativas- Confusão, 

Evitamento, Ocultação, Autocomiseração, Ruminação e Projeção. 

A Elaboração de Estratégias refere-se à tentativa de descobrir soluções que visem a 

resolução do problema ou a prevenção de problemas futuros. A Procura de Ajuda diz respeito 

ao recurso a um adulto para obter ajuda na compreensão ou na descoberta de formas mais 

eficazes de aprendizagem. A Procura de Conforto e o Auto encorajamento são usadas para 



 

promover as emoções positivas e diminuir as negativas. A Procura de Conforto diz respeito 

à procura de alguém (habitualmente, um adulto no caso das crianças e pares no caso dos 

adolescentes) para obter segurança emocional ou consolo. O Auto encorajamento é algo mais 

pessoal, ou seja, são as tentativas pessoais de regular as próprias emoções e reforçar a sua 

confiança e otimismo. O Compromisso está relacionado com o esforço investido, o seu 

motivo, a persistência e reinvestimento face a obstáculos. 

No que concerne ás estratégias desadaptativas a autora considera: a Confusão diz 

respeito à desorganização quer do pensamento quer da ação pelo stress causado, o 

Evitamento refere-se ás tentativas para evitar mentalmente ou retirar-se das dificuldades e 

resultados indesejados, na Ocultação o aluno tenta esconder os acontecimentos negativos de 

modo a que os outros não descubram, a Autocomiseração refere-se ao ato de ter pena de si 

mesmo e do seu sofrimento, a Ruminação caracteriza-se por uma preocupação excessiva 

com caraterísticas negativas ou ansiosas face a situações stressantes, a Projeção acontece 

quando o aluno culpabiliza o outro pelos seus resultados negativos (Skinner et al., 2013). 

Mediante a preponderância com que a criança utiliza cada uma destas estratégias é 

possível perceber se os seus  mecanismos de coping têm um caracter mais adaptativo ou 

desadaptativo.  

Para a elaboração da MMC Skinner propõem uma base teórica em que conceptualiza 

determinantes- fatores antecedentes ao coping, que o influenciam- e efeitos de coping- o 

resultado do coping, o que é influenciado pelo mesmo. Relativamente aos determinantes 

neste modelo prevêem-se três necessidades psicológicas básicas cuja satisfação influencia o 

tipo de estratégias de coping adotadas: a necessidade de relacionamento, a necessidade de 

autonomia/autodeterminação e a necessidade de competência. 

Segundo a autora a necessidade de relacionamento diz respeito ao desejo que o 

sujeito tem de estar ligado aos outros, importa não só a qualidade do relacionamento, mas 

também a perceção de apoio social. A qualidade do relacionamento com pares ou educadores 

na escola está fortemente associada à qualidade do empenho que o aluno despende nas 

atividades, isto prevê que quanto melhor for a qualidade de relacionamento maior será o 

empenho do aluno. A perceção de apoio social disponível irá predizer a sua resiliência ao 

stress social, antecipando a utilização de estratégias adaptativas de coping  e, 

consequentemente, a diminuição do stress (Sroufe, 1979 citado por por Sousa, 2016). 

 A necessidade de autonomia ou autodeterminação refere-se à vontade de expressar 

as suas preferências, de se sentir ativo e livre para agir (Guimarães & Boruchovitch, 2004, 

citados por Sousa, 2016).  



 

A necessidade de competência refere-se ao desejo de o sujeito se provar como eficaz 

nas interações com o meio ambiente, refletindo-se nas autoperceções de eficácia, capacidade 

e controlo (Skinner & Wellborn, 1994). 

O coping é ativado pela necessidade de o indivíduo se relacionar, ser competente e 

autónomo. No contexto escolar, os alunos avaliam-se em termos dos recursos pessoais 

motivacionais de que dispõem nas áreas de competência, relacionamento e autonomia e são 

essas autoperceções que influenciam a sua capacidade para lidar com as situações stressantes 

com que se deparam.  

Assim, estas três necessidades funcionam como determinantes do coping e a 

utilização de estratégias de coping, por sua vez, terá impacto em variáveis com o empenho, 

a aprendizagem e a realização escolar (Skinner et al, 2013). No estudo de Skinner, este 

impacto verificou-se por exemplo através de correlações positivas e significativas entre o 

uso de estratégias de coping adaptativas  e o empenho. 

A Medida Multidimensional de Coping foi a primeira a abranger onze formas de 

coping, considerando formas adaptativas e desadaptativas. Esta medida de coping é um 

importante contributo nesta área destacando-se pela sua estruturação, evidência teórica e 

científica, e adequação às faixas etárias e contextos estudados. Por estes motivos a MMC, e 

a teoria que a suporta, servem de base ao presente estudo tornando-se essencial para a 

compreensão das diferentes estratégias utilizadas pelas crianças face a situações concebidas 

como ameaçadoras e/ou causadores de stress. 

 

2.1 O coping académico e o empenho 

O empenho diz respeito, de forma resumida, à tendência do aluno para estar emocional, 

cognitiva e comportamentalmente envolvido nas diferentes atividades escolares e na vida 

escolar em si, que são fatores indissociáveis de um alto rendimento escolar e de uma vivência 

escolar positiva e bem-sucedida (Thijs & Verkuyten, 2009). Alunos empenhados 

demonstram atenção, interessente e curiosidade, investindo mais esforço na tarefas e na 

escola (Skinner et al, 2013).  

O coping e o empenho associam-se na medida em que o uso de estratégias de coping 

mais ou menos adaptativas levará a que o aluno tenha uma postura de maior ou menor 

empenho, respetivamente, nas atividades e na vida escolar em geral.  

De acordo com Skinner (2013) a noção principal é a de que perante situações escolares 

desafiantes as crianças podem reagir de duas formas principais, tendo em conta o seu perfil 

de coping: crianças que recorrem a um leque de estratégias adaptativas possuem a 



 

capacidade de se empenhar de novo nas tarefas; crianças que, face ás mesmas situações, 

recorrem a estratégias desadaptativas tem tendência a desistir das mesmas, em vez de se 

empenharem. Desta forma o coping é visto como um preditor do empenho. 

Nos resultados do trabalho desenvolvido por Skinner (2013) verificaram-se correlações 

positivas estatisticamente significativas entre as estratégias de coping adaptativas e as 

variáveis que avaliavam o empenho e correlações também estatisticamente significativas, 

mas negativas entre o empenho e todas as estratégias de coping desadaptativo.  

No presente estudo espera encontrar-se semelhanças com os resultados obtidos por 

Skinner: associações entre o coping e o empenho.  

 

2.2 O coping académico e a aprendizagem profunda 

A aprendizagem profunda pressupõe uma aprendizagem esforçada, focada e planeada, 

isto é, que inclua estratégias metacognitivas de planeamento, monitorização e modificação 

da cognição (Brown, Bransford, Campione & Ferrara, 1983 citados por Pintrich & De Groot 

1990).  

A gestão dos esforços exercidos nas tarefas académicas e o controlo dos alunos sob os 

mesmos são também importantes fatores no que diz respeito à aprendizagem profunda 

(autorregulada), exemplificando: estudantes que persistem numa tarefa difícil e que tem a 

capacidade de bloquear os distratores à sua volta são capazes de manter o seu envolvimento 

cognitivo na mesma, o que os capacita para um melhor desempenho (Corno, 1986; Corno & 

Rohrkemper, 1985 cit por Pintrich & De Groot 1990). 

Alguns pesquisadores apontaram também um outro importante aspeto da aprendizagem 

autorregulada: as estratégias cognitivas que os alunos usam para aprender, lembrar e 

compreender (Corno & Mandinach, 1983; Zimmerman & Pons, 1986, 1988 cit por Pintrich 

& De Groot, 1990). Diferentes estratégias cognitivas, tais como ensaiar e/ou elaboração e 

organização de estratégias, são utilizadas para promover o envolvimento cognitivo ativo na 

aprendizagem com o intuito de obter níveis de realização mais altos. Importa realçar que 

apenas o conhecimento de estratégias cognitivas e metacognitivas por norma não é suficiente 

para promover o desempenho do aluno, o fator motivação é essencial: os alunos devem estar 

motivados a usar essas estratégias, bem como a regular a sua cognição e empenho. 

Tendo em conta as constantes mudanças nos processos educativos, as crianças precisam 

de estar preparados para definir os seus planos pessoais de aprendizagem, pedir feedback 

sobre as suas estratégias de auto-regulação e desta forma assumir responsabilidades pela sua 

aprendizagem (Boekaerts, 2002). Depreende-se que este tipo de exigências relacionadas com 



 

o ambiente escolar, especificamente com a aprendizagem, provocam stress na criança. O 

stress e a forma como a criança lida com ele, isto é, o coping, podem interferir na 

aprendizagem, o coping facilitando ou dificultando o reinvestimento na sequência de stress, 

cria ou não oportunidades de aprendizagem. 

A utilização de diferentes estratégias de coping académico pode facilitar ou dificultar a 

aprendizagem e a realização escolar: a forma como a criança responde a obstáculos e 

situações escolares desafiantes, persistindo ou desistindo perante as dificuldades, pode fazer 

a diferença na sua aprendizagem (Skinner et al, 2013). 

 

2.3 O coping académico e a realização escolar 

Da mesma forma que a aprendizagem é entendida como um resultado das estratégias de 

coping académico da criança, também a realização escolar o é. 

Conforme referido anteriormente quando a criança se depara com um desafio escolar- 

um teste de avaliação difícil, por exemplo- recorre a estratégias de coping, que mediante o 

seu perfil podem ser mais adaptativas ou mais desadaptativas. A forma como ela lida 

(coping) com esse desafio pode dificultar ou facilitar a forma como aprende e 

consequentemente a sua performance, ou seja, a sua realização escolar (Skinner et al, 2013). 

 

2.4 O coping académico e o bem estar na escola 

De um modo geral o bem estar manifesta-se em felicidade, prazer, vitalidade, energia e 

satisfação com a vida.  

Conforme referido anteriormente, a escola é um dos principais contextos indutores de 

stress para a criança e é lá que crianças e adolescentes passam a maior parte do seu tempo. 

Assim a escola desempenha um papel fulcral no seu desenvolvimento, podendo os alunos 

experimentar afeto positivo ou negativo relativamente à escola (McManus, 1997 citado por 

Neves, 2008). O afeto positivo pode derivar do valor da atividade, da importância atribuída 

à aprendizagem e dos sucessos experienciados anteriormente, associando-se frequentemente 

a autoestima (Watson, Clark & Tellegen, 1988 citados por Neves, 2008). Kaplan e Maehr 

realçam o papel do bem estar na realização escolar e na auto avaliação do sujeito sugerindo 

que estes aspetos se relacionam diretamente com as experiências de sucesso do aluno, tendo 

influência sobre os afetos dos mesmos face à escola. (Lemos, 2010). Desta forma 

compreendemos o afeto positivo como uma dimensão fundamental do bem estar, sendo a 

felicidade, os sentimentos positivos e a satisfação Kaplan e Maehr realçam o papel do bem 



 

estar na realização escolar e na auto avaliação do sujeito sugerindo que estes aspetos se 

relacionam diretamente com as experiências de sucesso do aluno, tendo influência sobre os 

afetos dos mesmos face à escola (Lemos, 2010). Por sua vez o afeto negativo relaciona-se 

com baixas expectativas de sucesso e sentimentos ambivalentes face à realização 

associando-se a sintomas depressivos (Emmons 1986, cit, por Lemos et al 2010),  e 

experienciados através de uma variedade de estados de humor aversivos como a raiva, a 

culpa, o medo (Watson, Clark & Tellegen, 1988 citados por Neves 2008) e o stress. 

A investigação atual sobre o stress está muito associada ao bem-estar, identificando dois 

grupos de variáveis que podem alterar o impacto dos acontecimentos stressantes: 1) a 

vulnerabilidade- características individuais e sociais que tornam os indivíduos  mais  

suscetíveis a incidentes stressantes- e a resistência aos efeitos do stress; 2) os recursos como 

o coping (Coelho, 1997 citado por Neves,  2008). 

A comunidade científica tem conceptualizado o bem estar na escola como um 

mecanismo inerente ao empenho, à realização académica e à adaptação geral dos estudantes. 

(Baker, 1999; Cheng e Funtnham, 2002; Huebner,1991; Suldo, Riley e Shaffer, 2006, citados 

por Lemos, 2010). 

A forma como a criança sente o ambiente escolar relaciona-se, não só com as suas auto-

avaliações, com a realização escolar, mas também com o seu envolvimento no contexto. 

Assim sendo, um aluno que perceciona o seu contexto como apoiante às suas necessidades, 

tem a capacidade de lidar de uma melhor forma com situações causadoras de stressa e a 

envolver-se mais com o material académico, facilitando o seu desempenho escolar. Por outro 

lado, um aluno que não sinta que o ambiente escolar responda às suas necessidades, não é 

tão envolvente, pode ter maior dificuldade de utilizar estratégias de coping adaptativas e ver 

a sua realização académica prejudicada. 

Compreender o bem-estar não é sinónimo de estudar a ausência de stress, importa sim 

perceber quais as variáveis capazes de explicar a variação nas respostas a situações de stress, 

e de que forma essas variáveis, como por exemplo o coping, interferem nos resultados 

adaptativos ao stress (Neves, 2008). 

 

2.5 O coping académico e a competência social 

A competência social diz respeito a um conjunto de comportamentos aprendidos, 

socialmente aceites (Gresham & Elliott, 1984) que permitem uma interação social ajustada. 



 

A escola é essencial na medida em que por um lado é o contexto principal de relações da 

criança- relação com o grupo de pares- e, por outro, é o local privilegiado não só para 

aprendizagens escolares, mas também para aprendizagens sociais, que incluem o 

relacionamento e o saber estar com os outros (Raimundo & Pinto, 2006). Esta aprendizagem 

social implica passar por situações de conflito com os colegas e saber lidar com o stress 

proveniente dessas situações (Compas, 1987; Skinner, 2001 citados por Raimundo & Pinto 

2006). 

Um dos apoios contextuais mais importantes para o desenvolvimento do aluno são 

as relações com o grupo de pares, consideradas o melhor indicador da competência social da 

criança (Vaughn & Hogan, 1990, citados por Sousa, 2016). A competência social da criança 

tem a capacidade de afetar as relações com os professores, a aceitação pelos pares e a 

realização escolar (Raimundo & Pinto, 2006), desempenhando assim um papel fundamental 

no desenvolvimento humano em geral e no funcionamento adaptado na escola. 

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

conclui que, entre outras variáveis, o suporte social é um dos principais fatores que leva a 

que a criança adote estratégias de coping adaptativo. Howes, Matheson e Hamilton (1994) 

(citados por Sousa, 2016) acrescentam ainda que uma criança com uma boa perceção de 

competência social demonstra ter capacidades para formar relações de amizade, para se 

envolver em atividades sociais positivas e para se adaptar a situações indutoras de stress. 

Deste modo, prevê-se que as competências sociais na escola auxiliem a criança no processo 

de resiliência proporcionando a utilização de estratégias de coping adaptativas. 

 

 

3. Objetivos do estudo 

 

O estudo do coping em crianças e adolescentes é essencial para uma compreensão 

mais aprofundada dos efeitos do stress nesta população, uma vez que não só descreve o papel 

ativo do indivíduo no processo transacional de relação com as exigências do meio, como 

possibilita a compreensão do modo como as interações da criança/adolescente com o 

ambiente moldam o seu desenvolvimento (Skinner & Gembeck, 2007, citados porpor 

Skinner et al 2013). 

Sabemos que o contexto escolar é uma fonte de stress para as crianças (Skinner et al, 

2013, Sousa, 2016), que neste meio também acabam por apresentar uma variada gama de 

reações, que são influenciadas por variados fatores, tais como a idade, experiências 



 

anteriores ou as competências sociais, que “definem” o seu estilo de lidar com o stress 

académico (coping). Por sua vez o coping tem influência em resultados importantes do 

ajustamento escolar das crianças tais como o empenho, a aprendizagem, os resultados 

escolares e  o bem estar na escola. 

Este estudo tem como objetivos principais: 

- Caracterizar os participantes no que concerne às estratégias de coping mais utilizadas, bem 

como no que se refere a variáveis teoricamente associadas com o coping tais como o 

empenho, o uso de estratégias de aprendizagem profunda, a realização escolar, o bem estar 

na escola e a competência social. 

- Analisar de que forma o coping afeta resultados de ajustamento escolar pressupostos no 

Modelo Motivacional de Skinner tais como o empenho, o uso de estratégias de aprendizagem 

profunda, a realização escolar e o bem estar na escola. 

- Analisar o papel da competência social influenciando a capacidade dos alunos para lidar 

com situações de stress académico (coping académico). 

Esta investigação pretende ser mais um contributo na área do coping académico, uma 

forma de coping ainda pouco estudada, distinguindo-se por ter em consideração não só 

fatores estritamente académicos (realização escolar) mas por aliá-los a fatores emocionais 

(bem estar na escola), motivacionais (empenho e aprendizagem profunda) e sociais 

(competências sociais). Esta interação permite-nos uma leitura muito mais abrangente da 

criança no que concerne às estratégias de coping académico, que é o cerne deste estudo, uma 

vez que nos possibilita estudar algumas variáveis que funcionam como determinantes e 

efeitos do mesmo. 

 

 

Estudo empírico 

 

 

1. Método 

 

O presente estudo faz parte de um projeto de investigação mais vasto sobre 

“Motivação e reinvestimento em situações de stress académico”, desenvolvido na Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade Porto, coordenado por Marina 

Serra de Lemos e Teresa Gonçalves. 



 

De uma forma geral o objetivo deste estudo é compreender de que modo o coping 

académico se relaciona com o empenho, a aprendizagem, a realização escolar, o bem estar 

na escola e as habilidades sociais dos alunos. 

 

1.1 Participantes 

A seleção dos estudantes que participaram neste estudo foi realizada tendo em conta 

dois critérios: 1) frequência no 2º ou 3º ciclos do ensino básico; 2) ausência de necessidades 

educativas especiais.  

No total participaram neste estudo 194 estudantes com idades compreendidas entre 

os 10 e os 16 anos (M=12, DP=1.493), dos quais 49.5% do sexo feminino, 50% do sexo 

masculino e 0.5% omissos. 

Relativamente à escolaridade 51% dos alunos encontram-se no 2º ciclo e 50% no 3º 

ciclo, podendo observar-se a distribuição por ano de escolaridade na tabela 1. Numa escala 

de 1 a 5 considera-se o rendimento escolar destes alunos positivo (M= 3.550 DP=0.743). A 

tabela 1 apresenta a distribuição da amostra pelo ano de escolaridade e género. 

 

Tabela 1 

Distribuição da Amostra por Ano de Escolaridade e Género 

 Género 

 N Percentagem Feminino Masculino Omissos 

2º ciclo 99 51% 51 48 0 

     5º ano 56 28.9% 29  27 0 

     6º ano 43 22.1% 22 21 0 

3º ciclo 95 49% 45 49 1 

     7º ano 23 11.9% 10 13 0 

     8º ano 47 24.2% 24 22 1 

     9º ano 25 12.9% 11 14 0 

Amostra total 194 100% 96 97 1 

 

1.2 Variáveis e Instrumentos 

1.2.1. Avaliação do coping académico 

Para avaliar o coping académico utilizamos a Medida Multidimensional de Coping 

(MMC) desenvolvida por Skinner, Pitzer e Steele (2013) e adaptada 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), esta medida engloba 11 

subescalas de coping académico, sendo cinco consideradas estratégias adaptativas e seis 

estratégias desadaptativas (cada uma composta por 5 itens). Assim, as subescalas 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) formam as estratégias adaptativas. As estratégias 

desadaptativas são constituídas pelas subescalas: 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). 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 numa escala do tipo Likert, nomeadamente: 1- “Não sou nada assim”, 2- 

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

A escala fornece três tipos de scores: 1) as Pontuações de Score Absoluto de Coping 

por subescala (obtidas através da média de cada subescala) e por coping adaptativo e/ou 

desadaptativo (obtidas através das pontuações médias das subescalas adaptativas e 

desadaptativas); 2) as Pontuações de Score Relativo de Coping, que indicam a proporção de 

cada estratégia de coping relativamente ao conjunto total de estratégias de coping utilizadas; 

e 3) as Pontuações de Perfil de Coping, que demonstram o perfil de cada aluno segundo a 

preponderância na utilização de estratégias adaptativas ou desadaptativas. 

Para calcular as Pontuações de Score Relativo de Coping é necessário determinar “o 

coping total” de cada aluno, através da soma das pontuações do aluno em todas as 11 

estratégias de coping. Depois disso, 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 de coping). Por 

fim, estas pontuações deverão ser multiplicadas por 100, para que os valores variem de 1 a 

100. 

Para calcular as Pontuações de Perfil de Coping, foi necessário realizar três passos. 

Primeiro criar as Pontuações de Coping Adaptativo para cada aluno, através da média dos 

resultados das cinco subescalas adaptativas de coping. Seguidamente, criaram-se as 

Pontuações de Coping Desadaptativo, através da média dos resultados das seis subescalas 

de coping desadaptativo. Finalmente, as Pontuações de Perfil de Coping são criadas pela 

média das Pontuações de Coping Adaptativo e Desadaptativo, com os resultados 

desadaptativos codificados inversamente. 



 

 

1.2.2 Avaliação do empenho 

O instrumento de avaliação adotado para avaliar o empenho foi o Self-Reported 

Engagement de Miserandino (1996), adaptação de Roque e Lemos (2013). Esta escala 

fornece scores diferenciados para duas dimensões do empenho, a dimensão comportamental 

e a dimensão emocional. Cada item contém quatro opções de resposta do tipo likert desde 1-

“nada verdade”, 2-“pouco verdade”, 3-“bastante verdade”, 4-“totalmente verdade”. 

No presente estudo utilizaram-se os itens relativos às subescalas envolvimento, 

persistência, evitamento e desânimo, do empenho comportamental. O envolvimento refere-

se ao esforço exercido com o intuito de se manter atento, concentrado e aplicado na aula e 

nas matérias escolares. Perante dificuldades e problemas o aluno pode exercer um esforço 

continuado com o objetivo de resolvê-los -persistência-, possuir pouca confiança em si 

próprio acerca das capacidades pessoais de resolução dos mesmos -evitamento- ou 

desistir/não tentar resolvê-los. 

 

1.2.3 Avaliação da aprendizagem profunda 

Para avaliar a aprendizagem utilizámos o Motivated Strategies for learning 

questionnaire (MSQL) de Pintrich e DeGroot (1990), na versão traduzida por Lemos (2014). 

 O MSQL tem como objetivo avaliar os tipos de estratégias de aprendizagem dos 

estudantes bem como as motivações académicas. Assim, é composto por cinco áreas 

relacionadas com a aprendizagem: a) autoeficácia, b) valor intrínseco, c) ansiedade nos 

testes, d) estratégias cognitivas usadas e e) autorregulação. A autoeficácia, o valor intrínseco 

e a ansiedade nos testes dizem respeito às crenças motivacionais. As estratégias cognitivas 

de aprendizagem e a autorregulação referem-se às estratégias de aprendizagem 

autorregulada. . Cada item de contém sete opções de resposta do tipo likert desde 1- “não 

sou nada assim”, 2- “ não sou assim”, 3- “ não sou um pouco assim”, 4-“ sou mais ou menos 

assim”, 5- “sou um pouco assim”, 6- “sou assim” e 7-“sou completamente assim”. 

Tendo em conta os objetivos deste estudo apenas utilizámos a escala de  autorregulação, 

que permite caracterizar a aprendizagem do estudante como mais superficial ou mais 

profunda. 



 

 

1.2.4 Avaliação do bem-estar na escola 

Com o objetivo de avaliar o bem-estar na escola utilizou-se a Escala de bem-estar 

escolar: Afeto na escola (EBEE: AE), adaptação portuguesa (Lemos, Coelho, & Soares, 

2010) da School-Related Well-Being Scales: Affect at School concebida por Kaplan e Maehr 

(1999). 

Esta escala é composta por sete itens, três que avaliam o afeto positivo e quatro que 

avaliam o afeto negativo. Cada item tem cinco opções de resposta numa escala do tipo Likert: 

1- “nada verdade”, 2-“pouco verdade”, 3-“ás vezes verdade”, 4- “muito verdade” e 5-

“totalmente verdade”. A EBEE: AE integra assim numa única escala o afeto positivo e o 

afeto negativo relativamente à escola, tendo assim a capacidade de avaliar a experiência 

afetiva do aluno face à escola.  

 

1.2.5 Avaliação da competência social 

A competência social foi avaliada usando o Social Skills Rating System (SSRS) 

concebido por Gresham e Elliott (1990) e adaptado por Lemos e Meneses (2002). Este é um 

sistema constituído por diversas escalas de avaliação do comportamento e tem como objetivo 

não só a avaliação da competência social como também servir de base para intervenções 

nesta área.  

É composto por três escalas: habilidades sociais, problemas de comportamento e 

competência académica. Assim, os itens centram-se em comportamentos positivos e em 

competências pró-sociais, incluindo também uma breve avaliação de comportamentos 

potencialmente problemáticos e a competência académica. 

O SSRS é um instrumento com três versões, que permite ter três fontes de informação 

- o professor, o aluno e os pais - recorrendo a todas é possível obter uma imagem mais 

compreensiva da criança uma vez que temos informação de vários contextos. 

Tendo em conta os objetivos deste estudo utilizou-se a escala das habilidades sociais 

na versão do professor. A escala de habilidades sociais avalia comportamentos sociais 

positivos: cooperação, empatia, asserção, autocontrolo e responsabilidade. Cada item é 

respondido numa de três opções de resposta numa escala do tipo likert: 0- “nunca” , 1-

“algumas vezes”, 2- “muitas vezes”. 

No presente estudo, e mais uma vez tendo em conta os seus objetivos, utilizaram-se 

as subescalas de autocontrolo, asserção e cooperação. A cooperação avalia comportamentos 



 

de ajuda, partilha e cumprimento de normas. A asserção avalia a frequência com que o aluno 

toma iniciativas como pedir informações e as suas respostas e reações aos outros. O 

autocontrolo avalia comportamentos como reagir adequadamente em situações conflituosas, 

assumir compromissos e esperar pela sua vez.  

 

1.3 Procedimento 

O presente estudo baseia-se em dados recolhidos no âmbito de um projeto mais vasto 

e mais especificamente parcialmente utilizados na dissertação de mestrado de Vera Sousa 

(2016) pelo que o procedimento abaixo descrito foi realizado nesse contexto.  

A adaptação da Medida Multidimensional de Coping à população portuguesa foi alvo 

de um conjunto de procedimentos, nomeadamente: a tradução da escala original para a 

língua portuguesa e a retro tradução- realizadas por dois especialistas na área – bem como a 

aprovação do projeto pela  Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. 

Esta aprovação foi essencial para a aplicação dos questionários no contexto escolar 

uma vez que garante às instituições a seriedade, ética e pertinência do estudo. Em cada 

questionário foi atribuído um código a cada aluno, de forma a manter o anonimato e 

possibilitar um estudo de follow-up. Foram também recolhidas as informações referentes 

aos dados sociodemográficos: género, idade, prática de desporto, grau de escolaridade e 

profissão dos pais. Todos os estudantes foram, ainda, questionados acerca das suas notas a 

Português e Matemática no 1º e 2º período no ano letivo anterior, considerando-se que seriam 

representativas da sua realização escolar.  

O estudo utilizou um processo de amostragem por conveniência. Realizaram-se ainda 

algumas reuniões com o intuito de explicar os objetivos e os procedimentos do estudo bem 

como de apresentar os instrumentos. As mesmas explicações foram fornecidas aos alunos:  

apresentação sobre o preenchimento do questionário, garantia de confidencialidade, carater 

voluntário da participação e esclarecimento de dúvidas. Depois de obtida uma resposta 

positiva por parte das instituições, cada uma delas ficou com um conjunto de autorizações, 

a serem entregues aos encarregados de educação, para que os mesmos pudessem autorizar 

os alunos a participarem no estudo, e para estes alunos acordaram-se as datas para a aplicação 

do questionário às turmas.  

 

 



 

Análise de dados 

 

 

Com o intuito de responder aos objetivos a que este estudo se propõe realizaram-se 

variados procedimentos estatísticos de analise de dados, através da utilização do software de 

analise estatística IBM SPSS (versão 26). 

As principais análises estatísticas realizadas para além de análises descritivas, 

caraterizando os participantes quanto às variáveis do estudo, foram correlações e regressões. 

Com o objetivo de verificar o modo como as diferentes variáveis em estudo (bem estar, 

aprendizagem, empenho, realização escolar e habilidades sociais) se relacionam com o 

coping académico realizaram-se correlações; com o objetivo de analisar quais as variáveis 

preditoras do coping e quais aquelas que o coping é capaz de predizer, influenciar e explicar 

realizaram-se regressões lineares. 

Relativamente ás regressões de forma a determinarmos quais as variáveis a utilizar 

como variáveis independes e dependentes seguimos a lógica do Modelo Motivacional de 

Skinner que prevê: as habilidades sociais como determinante do coping, isto é como tendo a 

capacidade de explicar/predizer o coping; e o bem estar, a aprendizagem, o empenho e a 

realização escolar como efeitos do coping, isto é, sendo explicadas/preditas pelo mesmo. 

 

 

1. Caracterização dos participantes quanto às estratégias de coping académico, 

empenho, aprendizagem profunda, realização escolar, bem estar na escola, habilidades 

sociais  

 

O primeiro objetivo do estudo passava por caracterizar os participantes no que 

concerne às estratégias de coping mais utilizadas, bem como no que se refere a variáveis 

teoricamente associadas tais como o empenho, o uso de estratégias de aprendizagem 

profunda, a realização escolar, o bem estar na escola e as habilidades sociais. 

No que diz respeito ao coping académico, conforme se pode observar na tabela 2, 

verifica-se que os estudantes têm uma maior tendência a utilizar estratégias de coping 

adaptativas comparativamente às desadaptativas. Observe-se também que as estratégias mais 

utilizadas são a Elaboração de estratégias e o Compromisso. Relativamente às estratégias 

menos utilizadas destacam-se a Ocultação e a Projeção. Um aspeto que importa realçar na 



 

análise dos resultados é o facto de os estudantes recorrerem também bastante à Ruminação, 

estratégia desadaptativa. 

 

Tabela 2 

Caracterização da amostra por utilização de Estratégias de coping 
 

 

Estratégias de coping académico 

Pontuações de Score Relativo 

de Coping 

M DP 

Elaboração de estratégias 12.16 2.70 

Procura de ajuda 11.18 2.84 

Procura de conforto 10.11 3.29 

Auto encorajamento 10.57 2.85 

Compromisso 11.56 2.84 

Confusão 7.80 2.67 

Evitamento 7.88 3.40 

Ocultação 7.01 2.65 

Autocomiseração 7.06 2.71 

Ruminação 8.37 3.45 

Projeção 6.31 1.86 

 

No que concerne ao empenho, de entre as quatro componentes avaliadas, a variável 

que mais se verifica pelos estudantes é o envolvimento (M=3.07 DP=0.629) e a menos 

utilizada é o desânimo (M=1.55 DP=0.611). 

No que diz respeito à aprendizagem profunda os resultados mostram um nível médio 

relativamente elevado numa escala de 1 a 7 (M= 5.012 DP=1.14). 

A nível da realização escolar, numa escala de 1 a 5, os estudantes possuem uma média 

das quatro avaliações positiva (M=3.55 DP=0.74). 

Relativamente ao bem estar na escola, o afeto positivo destaca-se possuindo a média 

mais elevada (M=3.40 DP=0.871). 

Relativamente às habilidades sociais apesar de as três competências serem 

fundamentais podemos observar que o valor mais elevado é a cooperação (M=1.62 

DP=0.462) numa escala de 0 a 2. A asserção apresenta a média comparativamente mais baixa 

(M=1.35 DP=0.374). 

 

 



 

2. Analise da relação do coping académico com o empenho, a aprendizagem profunda, 

a realização escolar e o bem estar na escola  

 

 Um outro objetivo do presente estudo era analisar de que forma o coping afeta 

resultados de ajustamento escolar pressupostos no Modelo Motivacional de Skinner (2013) 

tais como o empenho, a aprendizagem, a realização escolar e o bem estar na escola. Desta 

forma, e conforme referido anteriormente, primeiramente realizamos correlações com o 

intuito de verificar de que forma as diferentes estratégias de coping se relacionam com as 

variáveis em estudo, seguidamente selecionaram-se as variáveis com maior correlação para 

realizar análises de regressão com o objetivo de verificar o modo como o coping prediz essas 

variáveis.  

 

 2.1 Relação do coping académico com o empenho 

 No que se refere ao empenho, avaliaram-se quatro componentes: o envolvimento, a 

persistência, o evitamento e o desânimo. Realizaram-se então correlações com o objetivo de 

verificar o modo como estas se relacionam com o coping académico. 

 A variável envolvimento apresenta correlações moderadas e estatisticamente 

significativas com algumas estratégias de coping, nomeadamente: a Elaboração estratégias, 

a Procura de ajuda e o Compromisso, bem como uma correlação mais baixa com Evitamento. 

Observam-se também correlações negativas, especificamente com Autocomiseração, a 

Projeção, a Ocultação e a Confusão.   

 Relativamente à persistência, esta apresenta correlações moderadas com a Procura 

ajuda, a Elaboração estratégias e correlação baixa com a estratégia de coping Compromisso. 

Correlaciona-se negativamente com: a Autocomiseração, o Evitamento, a Confusão e a 

Projeção.  

 O evitamento apresenta correlações moderadas com as estratégias de coping 

Confusão, Evitamento e Autocomiseração e uma correlação baixa com a Projeção. Por outro 

lado, correlaciona-se negativamente com a Elaboração de estratégias, a Procura de ajuda e o 

Compromisso.  

 O desânimo tem uma correlação baixa com a Confusão, o Evitamento e a 

Autocomiseração e correlaciona-se negativamente com a Elaboração de estratégias, a 

Procura de ajuda, o Compromisso e a Projeção.  

 



 

Tabela 3 

Correlações entre Coping Académico e Empenho 
 Empenho 

Estratégias de coping académico Envolvimento Persistência Evitamento Desânimo 

Elaboração de estratégias 0.476** 0.383** -0.422** -0.422** 

Procura de ajuda 0.440** 0.414** -0.376** -0.336** 

Procura de conforto 0.092 0.059 -0.061 -0.202** 

Auto encorajamento 0.057 0.036 -0.229** -0.023 

Compromisso 0.399** 0.248** -0.353** -0.305** 

Confusão -0.260** -0.230** 0.358** 0.276** 

Evitamento -0.298** -0.042 -0.095 0.182* 

Ocultação -0.236** -0.294** 0.359** 0.223** 

Autocomiseração -0.328** -0.320** 0.453** 0.267** 

Ruminação -0.084 -0.135 0.257** 0.119 

Projeção -0.334** -0.186** 0.195** 0.330** 

Coping adaptativo 0.479** 0.373** -0.471** -0.428** 

Coping desadaptativo -0.479** -0.373** 0.471** 0.428** 

 

 Utilizamos as estratégias de coping com correlações mais significativas com os 

vários aspetos do empenho (envolvimento, persistência, evitamento, desânimo) e realizamos 

regressões lineares de modo a verificar de que modo o coping é capaz de predizer o empenho. 

 As variáveis Elaboração de estratégias β= 0.239, t(190)= 2.860, p= 0.000, Procura de 

ajuda β= 0.247, t(190)= 3.382, p= 0.005 e Compromisso β= 0.178, t(190)= 3.389, p= 0.001 

predizem significativamente o envolvimento. O modelo no seu conjunto explica 29.3% da 

variância do envolvimento, R2=0.293, Z(3, 190)= 26.263, p < .001. 

 As variáveis Procura de ajuda β= 0.272, t(190)= 3.427, p= 0.001 e Elaboração de 

estratégias β= 0.187, t(190)= 2.183, p= 0.030 predizem significativamente a persistência. O 

mesmo não sucedendo com a variável autocomiseração β= -0.081, t(190)= -0.998, p= 0.319. 

O modelo no seu conjunto explica 21% da variância da persistência R2=0.210, Z(3, 190)= 

16.840, p < .001. 

 As variáveis Elaboração de estratégias β= -0.181, t(190)= 2.186, p= 0.030 e 

autocomiseração β= 0.281, t(190)= 3.553, p= 0.000 predizem significativamente o 

evitamento. O mesmo não acontece com a variável Procura de ajuda β= -0.142 t(190)= -

1.840,  p= 0.067. O modelo no seu conjunto explica 25.7% da variância da autocomiseração 

R2=0.257, Z(3, 190)= 21.889, p < .001. 

 As variáveis Elaboração de estratégias β= -0.274, t(190)= -3.318, p= 0.001 e 

Projeção β= 0.160, t(190)=2.194, p= 0.029 predizem significativamente o desânimo. O 

mesmo não acontece com a variável Procura de ajuda β= -0134, t(190)= -1.736, p= 0.084. 



 

O modelo no seu conjunto explica 21.4% da variância do desânimo R2=0.241, Z(3, 190)= 

17.197, p < .001. 

 

2.2 Relação do coping académico com a aprendizagem profunda 

 Realizaram-se correlações com o objetivo de verificar o modo a aprendizagem 

profunda se relaciona com o coping académico. 

 A aprendizagem profunda apresenta correlações significativas com a Elaboração de 

estratégias, com o Compromisso, com a Procura de ajuda e correlações significativas 

negativas com Evitamento, a Projeção, a Autocomiseração e a Ocultação. 

 

Tabela 4  

Correlações entre Coping Académico e Aprendizagem profunda  

Estratégias de coping académico Aprendizagem profunda 

 Auto-regulação 

Elaboração de estratégias 0.513** 

Procura de ajuda 0.404** 

Procura de conforto 0.211** 

Auto encorajamento 0.030 

Compromisso 0.463** 

Confusão -0.294** 

Evitamento -0.322** 

Ocultação -0.348** 

Autocomiseração -0.355** 

Ruminação 0.053 

Projeção -0.367** 

Coping adaptativo 0.537** 

Coping desadaptativo -0.537** 

 

 Utilizando as estratégias de coping com correlações mais significativas com a 

aprendizagem realizamos regressões lineares de maneira a verificar de que modo o coping é 

capaz de predizer a aprendizagem. 

 A Elaboração de estratégias β= 0.283, t(190)= 3.470, p= 0.001, Procura de ajuda β= 

0.164, t(190)=2.297, p= 0.023 e Compromisso β= 0.245, t(190)= 3.370 e p=0.001 predizem 

significativamente a aprendizagem profunda, explicando 32.5% da sua variância R2= 0.325, 

Z(3, 190) = 30.473 , p< 0.001. 



 

 

2.3 Relação do coping académico com a realização escolar 

 A variável que criamos para considerar a realização escolar foi a “Média das notas”, 

que diz respeito á média das notas a Português e Matemática no primeiro e segundo períodos. 

Realizaram-se correlações com o objetivo de verificar de que modo a realização escolar se 

relaciona com o coping académico. 

 A média das notas apresenta correlações significativas com a Procura de ajuda 

(0.330), a Elaboração de estratégias (0.273), o Auto encorajamento (0.188) e o Evitamento 

(0.157). Apresenta também correlações igualmente significativas, mas negativas com a 

Ocultação (-0.336), a autocomiseração (0.322) e a Confusão (-0.243). 

 

Tabela 5 

Correlações entre Coping Académico e Realização escolar (média da notas) 

Estratégias de coping académico Média das notas 

Elaboração de estratégias 0.273** 

Procura de ajuda 0.330** 

Procura de conforto 0.046 

Auto encorajamento 0.188** 

Compromisso 0.073 

Confusão -0.243** 

Evitamento -0.157* 

Ocultação -0.336** 

Autocomiseração -0.332** 

Ruminação -0.137 

Projeção -0.114 

Coping adaptativo 0.300** 

Coping desadaptativo -0.300** 

 

 Recorrendo às estratégias de coping correspondentes às correlações mais 

significativas com a realização escolar realizamos regressões lineares de modo a verificar de 

que forma o coping é capaz de predizer a mesma. 

 As variáveis Procura de ajuda β= 0.160, t(188)= 2.029, p =0.044, Ocultação β= -

0.197, t(188)= -2.600, p= 0.010 e Autocomiseração β= -0.177, t(188)= -2.281, p= 0.024 são 

bons preditores da Realização escolar. O modelo no geral explica 17.8% da sua variância 

R2= 0.178, Z(3.188)= 13.542 , p< 0.001. 



 

 

 2.4 Relação do coping académico com o bem-estar na escola  

 O bem-estar na escola é avaliado através das variáveis afeto postivo e afeto negativo, 

variáveis essas que correlacionamos com o coping académico de modo a verificar o modo 

como estas se relacionam. 

 O afeto positivo apresenta correlações baixas com elaboração de estratégias, procura 

ajuda, compromisso e correlações negativas com confusão e projeção. 

 O afeto negativo, por seu lado, possui uma correlação baixa com Confusão, 

Ocultação, Evitamento e Autocomiseração e uma correlação moderada com a Projeção. 

Correlaciona-se negativamente com Elaboração estratégias, Procura ajuda, Compromisso.  

 

Quadro 5 

Correlações entre Coping académico e Bem estar na escola 

 Bem estar na escola 

Estratégias de coping académico Afeto positivo Afeto negativo 

Elaboração de estratégias 0.214** -0.464** 

Procura de ajuda 0.179* -0.351** 

Procura de conforto 0.112 -0.084 

Auto encorajamento 0.115 -0.085 

Compromisso 0.200** -0.391** 

Confusão -0.168* 0.243** 

Evitamento -0.109 0.250** 

Ocultação -0.122 0.223** 

Autocomiseração -0.128 0.279** 

Ruminação -0.090 0.062 

Projeção -0.296** 0.443** 

Coping adaptativo 0.273 -0.450** 

Coping desadaptativo -0.273 0.450** 

 

 Recorrendo às variáveis das estratégias de coping com correlações mais 

significativas com as duas variáveis do bem estar realizamos regressões lineares com o 

objetivo de verificar de que modo o coping é capaz de predizer o bem estar. 

 A variável Projeção β= -0.239, t(190)= -2.973 , p= 0.003 prediz o afeto positivo. O 

mesmo não se verifica com as variáveis Elaboração de estratégias β= 0.075, t(190)= 0.856 

, p= 0.393 e Compromisso β= 0.050, t(190)= 0.579 , p= 0.563. O modelo no geral explica 

9.7% da sua variância R2= 0.097 , Z(3.190) = 6.799 , p< 0.001. 

 As variáveis Elaboração de estratégias β= -0.290, t(190)= -3.377, p= 0.001 e 

Compromisso β= -0.118, t(190)= -2.356, p= 0.019 predizem significativamente o afeto 



 

negativo. O mesmo não se verifica com a variável Procura de ajuda β= -0.130, t(190)= -

1.724 , p= 0.086. O modelo no geral explica 25.1% da sua variância R2= 0.251 , Z(3.190) = 

21.196, p< 0.001. 

 

 

3. Análise do papel das habilidades sociais  

 

 O último objetivo deste estudo pretendia analisar o papel da competência social 

influenciando a capacidade dos alunos para lidar com situações de stress académico (coping 

académico). Desta forma, e seguindo a mesma lógica do objetivo anterior, primeiramente 

realizámos correlações com o intuito de verificar de que forma as habilidades sociais se 

relacionam com as diferentes estratégias de coping.  

 O autocontrolo apresenta correlações moderadas com a Elaboração de estratégias e a 

Procura de ajuda. Correlaciona-se negativamente com algumas estratégias de coping 

desadaptativas nomeadamente a Projeção, o Evitamento e a Autocomiseração. 

 A cooperação revelou correlações moderadas com a Elaboração estratégias e Procura 

de ajuda e correlação baixa com o Compromisso. Apresenta correlações negativas com a 

Projeção, a Autocomiseração e o Evitamento. 

 A asserção apresenta uma correlação baixa com a Elaboração estratégias e uma 

correlação negativas com a Projeção. 

 

Tabela 7 

Correlações entre Coping Académico e Habilidades sociais 

 Habilidades sociais 

Estratégias de coping académico Autocontrolo Cooperação Asserção 

Elaboração de estratégias 0.270** 0.446** 0.231* 

Procura de ajuda 0.218** 0.363** 0.201 

Procura de conforto 0.089 0.031 -0.020 

Auto encorajamento 0.122 0.151 0.085 

Compromisso -0.003 0.208* 0.132 

Confusão -0.069 -0.105 -0.056 

Evitamento -0.046 -0.094 -0.018 

Ocultação -0.252* -0.332** -0.199 

Autocomiseração -0.213* -0.368** -0.128 

Ruminação 0.076 0.039 -0.018 

Projeção -0.267** -0.396** -0.240* 

Coping adaptativo 0.224* 0.376** 0.195 

Coping desadaptativo -0.224* -0.376** -0.195 

 



 

 Com o objetivo de compreender de que forma as habilidades sociais conseguem 

explicar/predizer o coping académico, realizamos regressões lineares com base nos 

resultados mais elevados das correlações. 

 Conforme podemos concluir através dos resultados das correlações as duas 

estratégias de coping académico com maior correlação estatisticamente significativa com as 

Habilidades sociais são a Elaboração de estratégias e a Projeção. Assim, elaboramos duas 

regressões lineares utilizando cada uma destas estratégias de coping como variável depende 

e o autocontrolo, a cooperação e a asserção como variáveis independentes. 

A variável cooperação β= 0.469, t(91)= 3.613 , p= 0.000 é um bom preditor da estratégia de 

coping adaptativo Elaboração de estratégias. O mesmo não se verifica com as variáveis auto 

controlo β= -0.010, t(91)= -0.081 , p= 0.936 e asserção β= -0.029, t(91)= -0.247 , p = 0.806. 

O modelo no geral explica 20% da variância da Elaboração de Estratégias R2= 0.200 , 

Z(3.91) = 7.579, p< 0.001. 

  A variável cooperação β= -0.370, t(91)= -2.779 , p = 0.007 é também um bom 

preditor da Projeção. O mesmo não se verifica com as variáveis auto controlo β= -

0.026, t(91)= -0.201 p= 0.841 e asserção β= -0.018, t(91)= -0.151 , p= 0.880. O modelo no 

geral explica 15.8% da variância da Projeção R2= 0.158 , Z(3.91) = 5.685 , p< 0.001. 

 

 

Discussão de resultados 

 

 

 Os objetivos deste estudo tinham como base teórica o Modelo Motivacional de 

Skinner (2013), que pressupõe que o coping possui determinantes- fatores que o explicam e 

influenciam- e efeitos- resultado do mesmo. Alguns destes determinantes e efeitos traduzem-

se nas variáveis deste estudo, teoricamente associadas ao coping académico segundo o 

Modelo Motivacional de Skinner (2013). 

 O coping académico é um construto relativamente recente pelo que não se conhecem 

ainda quais as estratégias de coping mais utilizadas pela população escolar portuguesa, desta 

forma este estudo pretende ser mais um contributo na área do coping académico, 

relacionando-o com variáveis teoricamente associadas tais como o empenho, o uso de 

estratégias de aprendizagem profunda, a realização escolar, o bem estar na escola e as 

competências sociais.  



 

 Os resultados do presente estudo suportam os de Skinner na medida em que no global 

de todas as estratégias- adaptativas e desadaptativas- a mais utilizada foi a Elaboração de 

estratégias, no que diz respeito particularmente às estratégias desadaptativas aquela que os 

estudantes reportam utilizar mais vezes foi a Ruminação. No estudo de Skinner (2013) as 

estratégias adaptativas mais utilizadas foram a Elaboração de estratégias e a Procura de ajuda 

e relativamente às estratégias desadaptativas mais utilizadas, destacaram-se a Ruminação e 

a Confusão. Os resultados de ambos os estudos sugerem que os estudantes empregam mais 

estratégias de coping adaptativas do que estratégias desadaptativas. A identificação das 

estratégias adaptativas mais utilizadas importa na medida em que estas estratégias não só 

são capazes de proteger a criança dos efeitos nocivos do stresse, mas contribuem também 

para o seu sucesso, crescimento e desenvolvimento (Skinner & Zimmer-Gembeck, 2007).  

 Conforme suportado pela investigação e literatura existente a utilização de estratégias 

de coping tem impacto em variáveis teoricamente associadas (Skinner et al, 2013) tais como 

o empenho, a aprendizagem, a realização escolar e o bem estar na escola. Este estudo 

pretendia verificar essas relações e o modo como o coping é capaz de explicar essas 

variáveis.  

 De acordo com Skinner (2013) o facto de uma criança, face a uma situação escolar 

desafiante, fazer uso de estratégias de coping adaptativas facilita o envolvimento, a sua 

manutenção na tarefa de aprendizagem ou a capacidade de se envolver de novo, mesmo face 

a situações geradoras de stress. No presente estudo, o empenho foi avaliado através de quatro 

componentes- o envolvimento, a persistência, o evitamento e o desânimo- possuindo os dois 

primeiros uma conotação mais positiva e os dois últimos mais negativa. O envolvimento e a 

persistência, que caracterizam um aluno empenhado, demonstraram correlacionar-se de 

forma positiva com todas as estratégias de coping adaptativo e de forma negativa com todas 

as estratégias desadaptativas. Por sua vez, o evitamento e o desânimo correlacionam-se de 

forma positiva com as estratégias de coping desadaptativas e de forma negativa com as 

estratégias adaptativas. Estes resultados vão de encontro ao trabalho de Skinner (2013), que 

encontrou correlações positivas estatisticamente significativas entre todas as estratégias de 

coping adaptativo e o empenho e correlações negativas entre o coping desadaptativo e o 

empenho. O coping demonstrou ser um bom preditor do empenho, destacando-se as 

estratégias adaptativas Elaboração de estratégias (que prevê de forma positiva o 

envolvimento e a persistência e de forma negativa o evitamento e o desânimo), Procura de 

ajuda,  Compromisso, e as estratégias desadaptativas Autocomiseração e Projeção- as duas 

últimas são capazes apenas de explicar o evitamento e o desânimo. Assim, os resultados do 



 

presente estudo demonstram ser congruentes com o trabalho de Skinner (2013), funcionando 

como mais um contributo para a avaliação da relação do coping com o empenho, 

conceptualizando o empenho como um resultado do coping. 

 O modo como a criança é capaz de lidar com situações escolares desafiantes (coping 

académico) tem influência na aprendizagem e na realização escolar da mesma (Skinner et 

al, 2013). Espera-se então que uma criança que utilize mais estratégias de coping adaptativo 

utilize mais estratégias  de aprendizagem profunda. O que acaba também por ser congruente 

com o descrito anteriormente em relação ao empenho, uma vez que a aprendizagem profunda 

requer empenho elevado. Os resultados deste estudo mostraram uma correlação 

estatisticamente significativa entre as quatro componentes do empenho e a aprendizagem 

profunda. Os resultados do presente estudo são congruentes com o espectável, sugerindo que 

a aprendizagem profunda, de uma forma geral, se correlaciona positivamente com as 

estratégias de coping adaptativas e negativamente com as estratégias de coping 

desadaptativas. A Elaboração de estratégias, Procura de ajuda e Compromisso explicam uma 

proporção significativa de variância da aprendizagem profunda. O processo de 

aprendizagem envolve inevitavelmente algum grau de insucesso e necessidade de 

persistência pelo que é fundamental que a criança seja capaz de lidar de forma adaptativa 

com situações de stress, a utilização de estratégias de coping adaptativas promove o 

envolvimento do aluno nas tarefas académicas e, consequentemente, a sua realização escolar 

(Skinner et al 2013). 

 Sendo o coping capaz de influenciar a forma como a criança aprende naturalmente 

depreendemos que terá também influência na sua realização escolar. Relativamente ao modo 

como estas duas variáveis se associam, verificaram-se correlações positivas com as 

estratégias de coping adaptativo e correlações negativas com estratégias desadaptativas. 

Note-se que a própria realização académica dos estudantes reciprocamente também facilitará 

o uso de estratégias adaptativas. A Procura de ajuda e as estratégias desadaptativas Ocultação 

e Autocomiseração demonstram-se capazes de predizer significativamente a Realização 

escolar, realçando que as duas últimas a explicam de forma negativa. Os resultados deste 

estudo são congruentes com investigações anteriores (Sousa, 2016) concluindo que alunos 

com realização escolar mais elevada se mostram mais propensos à utilização de estratégias 

adaptativas. Ainda de forma congruente com o estudo referido as  estratégias de coping que 

afetam mais fortemente a realização escolar são a Procura de Ajuda e a Autocomiseração 

sendo que esta última demonstra um impacto negativo.  



 

 A escola é o local onde as crianças passam a maior parte do seu tempo pelo que 

naturalmente contraem afetos positivos ou negativos perante a mesma. O bem estar na escola 

é conceptualizado como um efeito das estratégias de coping utilizadas, o esperado é que as 

crianças que no seu perfil recorram a mais estratégias de coping adaptativo desenvolvam 

afetos positivos e as crianças que utilizarem mais estratégias de coping desadaptativo mais 

afetos negativos. No presente estudo o afeto positivo correlaciona-se de forma positiva com 

as estratégias de coping adaptativo e de forma negativa com as estratégias de coping 

desadaptativo. Por sua vez, o afeto negativo correlaciona-se positivamente com as estratégias 

de coping desadaptativo e negativamente com as estratégias de coping adaptativo. As 

estratégias de coping Elaboração de estratégias e Compromisso mostram-se capazes de 

prever de forma negativa o afeto negativo enquanto a Projeção explica também de forma 

negativa o afeto positivo. Importa salientar que o afeto negativo apresenta correlações mais 

fortes com as estratégias de coping, enquanto o afeto positivo, embora com algumas 

associações significativas, parece mais neutro deste ponto de vista. Posto isto parece 

especialmente importante evitar o afeto negativo face à escola comparativamente a promover 

o afeto positivo. 

 O coping académico demonstrou ser um bom preditor do empenho, aprendizagem 

profunda, realização escolar e bem estar na escola, variáveis teoricamente associadas ao 

mesmo através de trabalhos anteriores (Skinner et al 2013). Destaca-se a Elaboração de 

estratégias, a Projeção, a Procura de ajuda, a Autocomiseração, o Compromisso e a 

Ocultação como sendo as estratégias de coping que predizem mais destes resultados.  

 O grupo de pares, que nestas idades corresponde de forma generalizada aos colegas 

de escola é um dos principais apoios para o desenvolvimento da criança. As relações que a 

criança mantém com o mesmo são, conforme referido anteriormente, consideradas o melhor 

indicador da competência social da criança (Vaughn & Hogan, 1990, citados por Sousa, 

2016). Investigações realizadas anteriormente (Ramos & Carvalho 2007) sugerem que o 

suporte social (proveniente do grupo de pares) é um dos principais fatores que permite que 

a criança adote estratégias de coping adaptativo. É desta forma esperado que exista uma 

associação entre as habilidades sociais e as estratégias de coping adaptativo, bem como que 

as habilidades sociais sejam capazes de prever o coping. As habilidades sociais, variável 

conceptualizada como determinante do coping, possuem correlações positivas com as 

estratégias adaptativas de coping e correlações negativas com as estratégias desadaptativas. 

A cooperação é capaz de explicar a estratégia de coping adaptativo Elaboração de estratégias 

e a estratégia de coping desadaptativo Projeção. Desta forma, e conforme o espectável, a boa 



 

competência social da criança é capaz de predizer a sua resiliência ao stress (coping) 

antecipando a utilização de estratégias adaptativas de coping (Sousa, 2016), tal verifica-se 

também no presente estudo. É interessante notar que a área social parece ter uma influência 

significativa na forma como os estudantes lidam com o stress na área académica. Isto 

sublinha a importância da dimensão mais socio-emocional da escola, a qual merece uma 

atenção especial não apenas em si mesma, no sentido do desenvolvimento e ajustamento 

social dos estudantes, mas também na medida em que pode funcionar como um suporte à 

própria aprendizagem e realização académica. Estudantes que sejam mais capazes a nível da 

competência social tendem a desenvolver atitudes positivas sobre a escola, a possuir mais 

sucesso na adaptação a novas experiências, a obter resultados escolares superiores e a usufrui 

de relações positivas com os pares, em comparação aos estudantes com menos capacidades 

sociais. Estas crianças, com menos capacidades a nível da competência social, recebem 

menos suporte social do grupo- acabando isto por funcionar como um ciclo na medida em 

que têm dificuldades a nível da competência social o que leva a que tenham menos suporte, 

por sua vez o facto de terem menos suporte pode também fazer com que não desenvolvam 

as suas competências sociais inibindo o desenvolvimento de competências de coping 

(Ferreira, 2000). A relação com os pares, em particular a relação de amizade- pautada por 

confiança, intimidade e cuidado – é um contributo essencial para a adaptação social e 

emocional da criança na escola (Nelson & DeBacker, 2008, citados por Ferreira, 2000), 

influenciando as suas atitudes, comportamentos e rendimento escolar. Desta forma importa 

destacar a escola como um contexto de desenvolvimento cognitivo e social, além de um 

contexto de aprendizagem: ainda que a finalidade da escolarização seja essencialmente de 

natureza académica, o ambiente escolar representa um mundo social de elevada importância 

e significado para o desenvolvimento global e adaptação do estudante. 

 

 

Conclusão 

 

 

 As crianças referem situações relacionadas com o ambiente escolar (Lazarus & 

Folkman, 1984 , Sousa, 2016, Skinner, 2013) -por exemplo carga horária, dificuldades de 

aprendizagem, resultados escolares insuficientes, relação com o grupo de pares- como 

eventos de vida stressantes. Assim, compreendemos que estas situações relacionadas com a 



 

escola podem ser de caracter mais académico, mais relacional ou mais pessoal e 

caracterizam-se por serem de baixa intensidade, mas elevada frequência- “everyday coping” 

(Wolchik & Sandler, 1997 citados por Skinner, 2013). A forma como a criança é capaz de 

lidar com essas exigências escolares -coping académico- é de especial interesse no âmbito 

da investigação no sentido em que poderá influenciar variados aspetos da sua vida escolar. 

O presente estudo contribui para a compreensão desta questão ao utilizar a versão portuguesa 

da Medida Multidimensional de Coping de Lemos, Sousa e Gonçalves (2016) como 

instrumento de avaliação das estratégias de coping utilizadas pelos alunos, proporcionando 

mais um contributo para a investigação acerca do coping académico, que é ainda um 

construto relativamente recente, na amostra portuguesa. 

 Os objetivos deste estudo remeteram para o Modelo Motivacional de Skinner (2013) 

que conceptualiza o coping como sendo influenciado por fatores que reforcem ou minem a 

satisfação de necessidades psicológicas básicas, tais como a necessidade de relacionamento 

e aceitação social, tanto como um efeito - da competência social- como um determinante 

capaz de influenciar resultados associados ao ambiente escolar como o empenho e a 

realização escolar. Desta forma, na presente investigação objetivou-se compreender de que 

forma os alunos utilizam as estratégias de coping e de que maneira elas se associam e são 

capazes de explicar variáveis teoricamente associadas ao coping, nomeadamente  o 

empenho, a aprendizagem profunda, a realização escolar e o bem estar na escola. Para além 

disso, pretendeu-se também analisar a competência social, variável conceptualizada como 

antecedente do coping, de forma a compreender o seu papel na capacidade de coping dos 

estudantes. Tendo em conta os objetivos delineados, através da análise e reflexão dos 

resultados deste estudo torna-se possível extrair algumas conclusões. 

 Um aspeto bastante positivo a salientar é o facto de os estudantes desta amostra 

utilizaram mais estratégias adaptativas comparando com a utilização de estratégias 

desadaptativas. As estratégias adaptativas Elaboração de estratégias (E), Compromisso (C) 

e Procura de ajuda (PA) mostram-se capazes de predizer de forma positiva o empenho, a 

aprendizagem profunda e a realização escolar. Assim, os resultados desta investigação 

sugerem que crianças que face a exigências e desafios da vida escolar tenham a capacidade 

de procurar soluções que visem a resolução de problemas (E), de investir esforço persistindo 

e reinvestindo (C) e de recorrer a um adulto para obter ajuda na compreensão ou na 

descoberta de formas mais eficazes de aprendizagem (PA) estarão mais envolvidas no 

ambiente escolar possuindo a capacidade de se empenhar mais, de recorrer a estratégias de 

aprendizagem profunda e terão uma melhor realização escolar. 



 

 Ainda que os estudantes utilizem significativamente mais estratégias de coping 

adaptativas do que desadaptativas, mostra-se importante intervir no sentido de diminuir a 

utilização de estratégias desadaptativas, uma vez que ainda que pouco utilizadas mostraram-

se, no presente estudo, capazes de explicar/predizer de forma negativa a realização escolar, 

o afeto positivo em relação à escola e a aprendizagem profunda, bem como de prever um 

fraco empenho (evitamento) e afeto negativo. Importa desta forma por um lado diminuir a 

adoção de estratégias de coping desadaptativas, e, por outro, promover a utilização de 

estratégias adaptativas. 

 A competência social é um fator essencial neste estudo, bem como em trabalhos 

anteriores, por funcionar como um antecedente do coping. Compreendemos que o ambiente 

escolar se traduz em mais do que aprendizagem ou realização, pelo que importa também dar 

enfoque à componente social que a escola proporciona, uma vez que a relação com o grupo 

de pares é uma importante componente do desenvolvimento das crianças. Este estudo 

permite destacar a influência da componente social na forma como os estudantes lidam com 

o stress na área académica. Conclui-se, de forma generalizada, que crianças que possuem 

uma maior competência social fazem uso de estratégias de coping adaptativo. Estudando a 

relação de entre estas duas variáveis, seguindo o Modelo Motivacional de Skinner (2013) 

que postula a competência social como preditor do coping, notamos que a cooperação é 

capaz de prever de forma positiva a Elaboração de estratégias (E) e de forma negativa a 

Projeção (P). Isto diz-nos que o facto de as crianças nas suas interações sociais escolares 

implementarem comportamentos de ajuda, partilha e cumprimento de normas irá fazer com 

que face a problemas/desafios escolares tenham a capacidade de procurar soluções que 

visem a resolução dos mesmos (E) e irão culpabilizar menos o outro pelos seus resultados 

negativos (P)- e vice versa, sendo a previsão negativa. 

 As conclusões deste estudo além de terem valor por si só, no sentido em que são um 

contributo teórico para a temática ainda recente do coping académico, podem ter implicações 

práticas: conhecer as preferências dos alunos na utilização de estratégias de coping pode 

funcionar como um auxílio na organização de dinâmicas de sala de aula; podem dinamizar-

se grupos de intervenção com diferentes objetivos como promoção da utilização de 

estratégias de coping adaptativo ou promoção de competências sociais (uma vez que 

influenciarão o tipo de estratégias de coping a utilizar). 

 Ainda que o presente estudo tenha conseguido responder aos objetivos a que se 

propôs, obtendo resultados bastante interessantes congruentes com o Modelo Motivacional 

de Skinner, importa destacar algumas limitações sendo a maior delas o facto de o processo 



 

de amostragem ter sido por conveniência o que leva a que não seja possível generalizar os 

resultados para a população portuguesa, o que se traduz numa outra limitação do estudo. 

Destaca-se novamente que o coping académico é um construto relativamente recente 

consequentemente existe pouca investigação sobre o mesmo, ainda menos referente à 

amostra portuguesa. Por este motivo para futuras investigações nesta área, propõe-se um 

estudo que englobe mais amostra de modo a poder verificar se estes resultados são 

generalizáveis. Seria também interessante este estudo funcionar como base teórica para 

intervenções, conforme referido anteriormente por exemplo para grupos de promoção de 

competências sociais e/ou de utilização de estratégias de coping adaptativas, no sentido de 

verificar a aplicabilidade pratica do modelo de Skinner (2013). Tendo em conta a pouca 

investigação acerca do coping académico existe ainda uma vasta área disponível para futuras 

investigações e intervenções. 

 Concluindo, este estudo demonstra ser um contributo válido e inovador para a 

investigação na área do coping académico, particularmente no que diz respeito à amostra 

portuguesa. Destaca-se na medida em que considera não só fatores estritamente académicos 

(realização escolar) mas alia-os a fatores emocionais (bem estar na escola), motivacionais 

(empenho e aprendizagem profunda) e sociais (competências sociais) permitindo uma leitura 

mais abrangente da criança no que concerne às estratégias de coping utilizadas. 

 

 

Referências bibliográficas 

 

 

Antoniazzi, A, Dell’Aglio, D & Bandeira, D (1998). O conceito de coping: uma revisão 

teórica. Estudos de Psicologia 2000, 5(1), 287-312 1998, 3(2), 273-294.  

 

Boekaerts, M. (1996) Self-regulated learning at the junction of cognition and motivation. 

European Psychologist  

 

Boekaerts, M. (2002). Meeting challenges in a classroom context. In E. Frydenberg (Ed.). 

Beyong Coping: meeting goals, visions and challenges . Oxford: Oxford Open University 

Press 129-147 

 



 

Compas, B. (1987). Coping With Stress During Childhood and Adolescence. Psychological 

Bulletin, 101(3), 393-403.  

 

Compas, B., Banez, G. A., Malcarne, V., & Worsham, N. (1991). Perceived control and 

coping with stress: A developmental perspective. Journal of Social Issues, 47(4), 23- 34. 

 

Dell'Aglio, D (2003). O processo de coping em crianças e adolescentes: adaptação e 

desenvolvimento. Temas em Psicologia da SBP—2003, Vol. 11, no 1, 38–45 

 

Ferreira, H (2000). A competência social no contexto escolar um estudo da interface entre 

a competência social e a realização académica na criança (Dissertação de mestrado). 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, Porto. 

 

Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1980). An analysis of coping in a middle-aged community 

sample. Journal of Health and Social Behavior, 219-239. 

 

Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1985). If it changes it must be a process: A study of emotion 

and coping during three stages of a college examination. Journal of Personality and Social 

Psychology, 48, 150-170. 

 

Gresham, F.M., & Elliott, S.N. (1984). Assessment and classification of children’s social 

skills: A review of methods and issues. School Psychology Review, 13, 292-301. 

 

Grilo, I, Machado, F & Machado, M (2012). A Importância da Perceção de Aceitação-

Rejeição no Envolvimento com a Escola e no Rendimento Académico. 

 

IBM SPSS Statistics 21. IBM. 2012. Software 

 

Kaplan, A & Maehr, M (1999) Achievement goals ans students well-being. Contemporary 

educational psychology, 24, 330-358 

 

Lazarus, R. S., Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York, NY: Springer. 

 



 

Lemos, M. (2014). Escala de auto-regulação do MSLQ. Versão para investigação. Porto, 

FPCEUP. 

 

Lemos, M, Coelho, C, & Soares, L (2010) Avaliação do bem-estar dos estudantes: adaptação 

da escala de bem-estar na escola: afeto na escola (EBBEE-AE). Versão para investigação. 

Porto: FPCE-UP 

 

Lemos, M & Meneses, I (2002). A avaliação da competência social: versão portuguesa da 

forma para professores do SSRS 

 

Lemos, M., Sousa, V. & Gonçalves, T. (2016). Questionário Multidimensional de Coping 

Académico. Versão para investigação. Porto: FPCEUP. 

 

Miserandino, M (1996). Children Who Do Well in School: Individual Differences in 

Perceived Competence and Autonomy in Above-Average Children 

 

Neves, M (2008). Promoção de competências de coping  em alunos do 3º ciclo-  um estudo 

exploratório (dissertação de mestrado). Faculdade de Psicologia e Ciencias da Educação da 

Universidade de Lisboa, Lisboa  

 

Parker, J. D., & Endler, N. S. (1992). Coping with coping assessment: a critical review. 

European Journal of Personality, 6, 321-344. 

 

Peterson, L. (1989). Coping by children undergoing stressful medical procedures: Some 

conceptual, methodological, and therapeutic issues. Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, 57, 380-387. 

 

Pintrich, P & De Groot, E (1990). Motivational and Self-Regulated Learning Components 

of Classroom Academic Performance. Journal of Educational Psychology Vol. 82, No. 1,33-

4 

 

Raimundo, R & Pinto, M (2006). Stress e estratégias de coping em crianças e adolescentes 

em contexto escolar. Aletheia [online] n.24, pp. 09-19 

 



 

Ramos, S. & Carvalho, A. (2007) – Nível de stress e Estratégias de coping dos estudantes 

do 1 ano do ensino Universitário de Coimbra. Disponível em: 

www.psicologia.pt/artigos/textos/A0368.pt 

 

Roque, I., & Lemos, M. (2013). Escala de Empenho. In M. S. Lemos, A. Gamelas, & A. 

Lima (Eds.), Instrumentos de investigação desenvolvidos, adaptados ou usados pelo Grupo 

de Investigação Desenvolvimental, Educacional e Clínica com Crianças e Adolescentes 

(pp.79-80). Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, 

Porto 

 

Ryan-Wenger, N.M. (1992). A taxonomy of children’s coping strategies: A step toward 

theory development. American Journal of Orthopsychiatry, 62, 256-263. 

 

Saldanha, S (2016) Estratégias de coping em crianças e adolescentes: construção de um 

questionário (Dissertação de mestrado) Faculdade de Psicologia Universidade de Lisboa, 

Lisboa. 

 

Skinner, E, Edge, K., Altman, J., & Sherwood, H. (2003). Searching for the structure of 

coping: A review and critique of category systems for classifying ways of coping. 

Psychological Bulletin, 129, 216-269 

 

Skinner, E & Pitzer, J & Steele, J (2013). Coping as Part of Motivational Resilience in 

School: A Multidimensional Measure of Families, Allocations, and Profiles of Academic 

Coping. Educational and Psychological Measurement 2013 73: 803 

 

Skinner, E. & Wellborn, J. G. (1994). Coping during childhood and adolescence: A 

motivational perspective. Lifespan Development and Behavior (Vol. 12, pp. 91-133) 

 

Skinner, E, & Zimmer-Gembeck, M. J. (2007). The Development of Coping. Annual Review 

of Psychology , 58, 119-144. 

 

Sousa, V (2016). O coping académico em estudantes de 2º e 3º ciclos: adaptação portuguesa 

da medida multidimensional de coping (Dissertação de mestrado). FPCE-UP, Porto, 

Portugal. 



 

 

Thijis, J & Verkuyten, M. (2009). Students Anticipated Situational Engagement: The roles 

of Teacher Behavior Personal Engagement and gender. The Journal of genetic psychology, 

170(3), 268-286. 


