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Resumo 
O processo de desenvolvimento no contexto escolar da criança, nos anos iniciais 
apresenta diversos componentes e é importante identificar as dificuldades 
encontradas em sala de aula e oportunizar meios que garantem a aprendizagem 
significativa do aluno. Os Parâmetros Curriculares Nacionais destacam que, no 
Ensino Fundamental I e II, o processo de aprendizado deve ocorrer em um ambiente 
com condições adequadas, métodos de ensino favoráveis, um trabalho pedagógico 
de qualidade e uma avaliação psicoeducacional que contribui e auxilia na 
identificação das dificuldades de aprendizagem, bem como na intervenção com os 
alunos.  Sendo assim, a pesquisa que tem como temática estratégias de 
enfrentamento e estratégias de aprendizagem surgiu a partir atuação pedagógica e 
da percepção da falta de estratégias cognitivas e estratégias de enfrentamento 
empregados pelos alunos no cotidiano escolar. Ainda nessa direção há extrema 
preocupação com os alunos da zona rural, uma vez que, enfrentam dificuldades 
ainda maiores por conta da localização e peculiaridades da educação do campo. 
Assim, o presente estudo tem por objetivos identificar possíveis relações entre 
coping escolar e estratégias de aprendizagem; avaliar o coping escolar e estratégias 
de aprendizagem; averiguar possíveis diferenças por ano escolar considerando 
coping escolar e estratégias de aprendizagem; buscar possíveis diferenças 
considerando o tipo de ensino público e público vinculados ao MST; levantar a 
percepção dos respectivos professores acerca das variáveis coping escolar e 
estratégias de aprendizagem. Por meio da pesquisa, será possível identificar e 
analisar e estabelecer possíveis relações entre esses constructos.  
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Introdução 
 

Coping é conceituado como um conjunto de estratégias cognitivas 

e/ou comportamentais utilizadas pelo indivíduo para enfrentar as exigências internas 

ou externas (SOUSA, MENDONÇA, ZANINI, NAZARENO, 2009). O termo Coping 

pode ser entendido como lidar com, enfrentar, encarar, ultrapassar, fazer face, dar 

resposta a, reagir a ou adaptar-se a circunstâncias adversas (ANTONIAZZI, 

DELLl’AGLIO, BANDEIRA, 1998; POCINHO e CAPELO, 2009; SALDANHA, 2016). 

Ribeiro (2002) acrescenta que o Coping pode ser descrito como as respostas 

comportamentais ou cognitivas que uma pessoa revela perante o stress, nem 
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sempre considerando as consequências e/ou resultando no controle efetivo do 

mesmo. O Coping é, portanto, um fenômeno adaptativo que contribui para a 

sobrevivência e para um adequado desempenho nas diferentes atividades da vida 

de um indivíduo (POCINHO e CAPELO, 2009).  Numa perspectiva cognitivista, 

Lazarus e Folkman (1984) definem coping como um conjunto de esforços, cognitivos 

e comportamentais, utilizados pelos indivíduos com o objetivo de lidar com as 

demandas específicas, internas e externas, que surgem em situações de estresse e 

são avaliados como sobrecarregando ou excedendo seus recursos pessoais.  

Nesta direção, os comportamentos associados ao coping e seus 

determinantes cognitivos e situacionais começaram a ser investigados a partir da 

década de 1960, por Lazarus e Folkman (1980) e conforme o modelo desses 

autores, o processo de coping envolve quatro características principais: (a) interação 

entre o indivíduo e o ambiente; (b) administração da situação estressora, ao invés de 

controle ou domínio da mesma; (c) pressupõe a noção de avaliação, ou seja, como o 

fenômeno é percebido, interpretado e cognitivamente representado na vida do 

indivíduo; (d) mobiliza esforços, por meio dos quais os indivíduos irão empreender 

esforços cognitivos e comportamentais para administrar as demandas internas ou 

externas que surgem da sua interação com o ambiente (BERESFORD, 1994; 

FOLKMAN, LAZARUS, 1980, 1985; LAZARUS, FOLKMAN, 1984; SERRA, 2002). 

Assim, Lazarus e Folkman (1984) desenvolveram um modelo de 

processamento de stress e coping no qual os processos centrais que determinam a 

intensidade da vivência de stress são a avaliação cognitiva e o coping. A avaliação 

cognitiva é um processo que determina porque é que dada situação é percebida 

como geradora de stress para um determinado indivíduo, e o nível de stress 

provocado pela mesma. Os autores distinguem três formas básicas de avaliação: 

avaliação primária, avaliação secundária e reavaliação. Na avaliação primária, os 

indivíduos categorizam uma determinada situação em função do significado que 

poderá ter para o seu bem-estar e decidem se essa situação é irrelevante, positiva 

ou estressante. Uma vez categorizada a situação como estressante, os indivíduos 

equacionam as alternativas de coping de que dispõem para então decidirem qual a 

estratégia a adotar tendo em vista o resultado pretendido. Esta avaliação dos 

recursos / opções de coping constitui a avaliação secundária. A noção de 

reavaliação relaciona-se com o fato dos processos de avaliação cognitiva se 

alterarem constantemente face à emergência de novos dados.  
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Vale ressaltar que um evento estressor é caracterizado como um 

estímulo que ameaça o organismo gerando, como consequência, um padrão de 

respostas físicas que o corpo utiliza para evitar ou escapar de uma condição 

avaliada como adversa (GAZZANIGA, HEATHERTON, 2007; GONÇALVES, 2013). 

Assim, estressores vitais seriam situações eventuais que costumam ter grande 

impacto para a vida do indivíduo, como morte inesperada, estupro e acidentes, 

geralmente trazendo prejuízos significativos. Esse tipo de estressor permite 

identificar mais facilmente a causa do estresse, à medida que é um episódio pontual, 

que foge do curso de vida esperado. Já os eventos diários menores, caracterizados 

como episódios corriqueiros, são demandas irritantes, frustrantes e aflitivas que 

fazem parte do cotidiano. Essas situações costumam passar despercebidas pelo 

indivíduo, podendo também causar prejuízos, os quais podem ser igualmente 

nocivos (GERRIG, ZIMBARDO, 2005; KANNER, COYNE, SCHAEFER, LAZARUS, 

1981; MARGIS et al, 2003; NIELSEN, KNARDAHL, 2014). Os eventos diários 

menores incluem dificuldades financeiras, trânsito congestionado, situações 

envolvendo a escola ou o trabalho, brigas com familiares ou amigos, entre outros. 

Mesmo com a divergência entre alguns autores nota-se que a 

dificuldade de aprendizagem e o fracasso escolar são considerados para o 

adolescente um fator estressante significativo. Nesse sentido, avaliar as estratégias 

de coping é de grande valia visto que as mesmas podem ser aprendidas e utilizadas 

intencionalmente (MARTINEZ, SEMRUD-CLIKEMAN, 2004). Além das estratégias 

de enfrentamento “coping” faz-se necessário investigar quais são as estratégias 

cognitivas que ele faz uso para a resolução de problemas no cotidiano da escola. 

O cognitivismo surgiu nos anos 50, porém no final da década de 

1970 emergiu como uma forte tendência na psicologia devido às muitas críticas que 

a psicologia comportamental behaviorista estava recebendo. Os críticos apoiavam-

se na importância do estudo dos processos mentais para melhor entendimento do 

ser humano. Ao contrário do behaviorismo que considerava o cérebro como um 

órgão passivo, os cognitivistas o consideram como ativo e flexível (BZUNECK, 2010; 

STERNBERG, 2008). Allen Newell (1992), Albert Bandura (1977), Arthur Staats 

(1968) e Robert Sternberg (1987) trouxeram grandes contribuições para esta 

abordagem, apresentando modelos de entendimento da cognição humana e 

considerando fatores sociais, pessoais e ambientais como parte deste processo 

(STERNBERG, 2010). 
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Santos, Boruchovitch e Oliveira (2010) definem as estratégias 

cognitivas como atitudes e/ou pensamentos que o aluno realiza cotidianamente no 

contexto escolar e envolvem habilidades de ensaio, elaboração e organização, como 

por exemplo, resumir, destacar, repetir, entre outras. Para as autoras, as estratégias 

metacognitivas envolvem o processamento profundo das informações, ou seja, 

planejamento, monitoramento e regulação. Envolvem ainda, a metacognição que é 

entendida como a capacidade do aluno de pensar sobre o seu próprio processo de 

aprendizagem (BZUNECK, 2010; MACIEL, 2012). Cunha e Boruchovitch (2012) 

elucidam que é necessário que o sujeito controle, direcione e maneje sua 

aprendizagem nos distintos ambientes sociais que frequenta. Para Santos, Oliveira e 

Boruchovitch (2009) as estratégias de aprendizagem são propiciadoras de 

informações relevantes à aprendizagem. 

Em síntese, o aluno precisa focalizar a atenção e ativar a percepção 

seletiva para reter a informação na Memória de Curto Prazo. Em seguida, na 

memória de trabalho é necessário investir esforço, realizar associações significativas 

entre a nova informação ou estímulo e o conhecimento prévio, monitorar e ainda 

regular o próprio pensamento para que a aprendizagem ocorra significativamente. 

Para garantir este processo com a intenção de encaminhar o novo conhecimento 

para a memória de longa duração, é fundamental desenvolver estratégias de 

aprendizagem que focalizem a atenção, o esforço, a monitoração do pensamento e 

o processamento profundo da informação (WOOLFOLK, 2000). 

 

Metodologia  

 

A partir da delimitação dos objetivos, considerando que todos 

envolvem a mensuração e comparação dos dados coletados por meio de análises 

estatísticas descritiva e inferenciais, a pesquisa se caracterizará como uma pesquisa 

do tipo descritiva com delineamentos de levantamento e correlacional. 

 

Contextos 
 
Escola pública da zona urbana 
 

A escola pública típica localizada na zona urbana de uma cidade 

metropolitana do estado do Paraná, pode ser considerada de grande porte, 
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atendendo alunos advindos de várias regiões da cidade. No geral a escola atende a 

uma população de aproximadamente 1600 alunos. Conta com uma estrutura que 

oferece todas as condições escolares como salas de aula conservadas, 

equipamentos, biblioteca, sala de informática, laboratório, quadra poliesportiva, 

cantina, entre outros, funcionando nos três turnos escolares, quais sejam, manhã 

tarde e noite. 

 

Escola pública da zona rural 
 

Já a escola pública da zona rural, nesse estudo, vinculada ao MST 

(Movimento dos Trabalhadores sem Terra), está localizada na zona rural de uma 

cidade do estado do Paraná e foi construída com materiais reaproveitados, onde não 

há condições mínimas para que o processo de aprendizagem aconteça 

efetivamente. A escola apresenta-se em forma circular, demonstrando a filosofia do 

movimento em relação à igualdade. As salas de aula são cercadas por uma grande 

horta, pois, o ofício dos pais é ensinado desde cedo aos pequenos. As frestas entre 

a madeira tanto das paredes quanto da cobertura, permitem a passagem do frio, da 

chuva e dos odores externos. Nesse contexto, quando chove, a lama de fora entra 

para sala de aula. Como não há uma quadra, os alunos realizam as atividades 

físicas sob o sol ou dentro da sala de aula. Nos horários de intervalo, os mesmos 

não têm um banco sequer para se sentarem na área externa da escola. 

 

Participantes 
  

Participarão aproximadamente 1.100 alunos regularmente 

matriculados no Ensino Fundamental I e II, do segundo ao nono ano e seus 

respectivos professores de escolas públicas e escolas vinculadas ao MST do estado 

do Paraná. 

 

Instrumentos e recursos 
 

Os instrumentos utilizados serão uma entrevista com professores 

contendo cinco questões e questionários em escala likert contendo questões 

relativas a cada constructo a ser pesquisado. São eles: Questionário de coping e 
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Escala de Avaliação das Estratégias de Aprendizagem para o Ensino Fundamental 

(EAVAP-EF). 

  

Entrevista com os professor 

 

A entrevista estará pautada em cinco questões referentes percepção 

dos professores acerca das variáveis coping escolar e estratégias de aprendizagem 

de seus alunos junto as escolas da zona rural e urbana. 

 

Questionário de Coping 

 

O questionário em escala likert com uma graduação de 4 níveis 

(“sempre”, “muitas vezes”, “às vezes” e “nunca”), é constituído por 104 itens que 

procuraram medir 33 tipos de estratégias de coping, a partir das respostas à 

questão: O que você faz ou como reage em uma situação difícil ou que te provoca 

mal estar/desconforto durante as atividades que você realiza na escola? Um 

exemplo de resposta para essa questão é o item: Aceito a situação porque acho que 

mais nada pode ser feito.  Com exceção da estratégia “Procura de Apoio e 

Orientação (pais, amigos e suporte social)”, que tem associada um grupo de seis 

itens e das de “Consumo de Substâncias” e “Reação Depressiva”, às quais foram 

associados quatro, a cada uma das restantes estratégias contemplam três itens. 

Escala de Avaliação das Estratégias de Aprendizagem para o 

Ensino Fundamental (EAVAP-EF)  

A Escala de avaliação de estratégias de aprendizagem para crianças 

do ensino fundamental (EAVAP-EF)11 - é um instrumento validado e normatizado 

para a população brasileira, composto por 31 (trinta e uma) afirmações, sendo 13 

(treze) referentes à ausência de estratégias metacognitivas disfuncionais, 11 (onze) 

de estratégias cognitivas e 7 de estratégias metacognitivas. Para cada afirmação, o 

estudante deve selecionar uma resposta da escala Likert: sempre, às vezes ou 

nunca. Ao final, são atribuídos escores de 2 pontos para "sempre", 1 ponto para "às 

vezes" e 0 para "nunca". Somente nos itens 3, 7, 8, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28 e 

30, a correção é invertida. Os escores são expressos como: bruto (EB), percentil 

(Perc) e percentil para a faixa etária (PFE). 
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Resultados e Discussão  

 

Como o estudo se trata da tese em andamento os resultados ainda 

são parciais, optando nesse momento por apresentar a parte teórica e metodológica. 
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