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Resumo 

Alguns indivíduos crescem valorizando aquilo que são e aquilo que fazem (auto-         

-estima), enquanto outros se sentem sem valor  e, mediante o estado de espírito, diferentes 

indivíduos utilizam diferentes estratégias (coping) para se superarem .  

O objecto do presente estudo é explorar a relação entre a auto-estima e as estratégias 

de coping em contexto militar, analisando o que determina o sucesso no ingresso no ensino 

superior militar, tendo como referências-chave a avaliação global dos indivíduos que se 

candidataram à Academia Militar, e a sua média de entrada no ensino superior. A amostra é 

constituída por 191 candidatos que concorreram ao 1.º ano da Academia Militar. Como 

instrumentos de recolha de dados, elegeu-se o Self-Esteem Inventory proposto por 

Coopersmith (1981) e o Ways of Coping Questionnaire desenvolvido por Folkman e Lazarus 

(1988). 

Os resultados obtidos sustentam a existência de uma relação positiva e significativa 

entre a escala Total de Auto-estima e a Avaliação Global dos candidatos, e entre esta e as 

dimensões Geral e Escolar da Auto-estima. Contrariamente ao esperado, os resultados não 

suportaram a hipótese da relação positiva entre as Estratégias de Coping e a Avaliação Global. 

Por fim, constatou-se que a Auto-estima Geral, a Estratégia de Coping Aceitar as 

Responsabilidades e a Média de Entrada possuem um efeito estatisticamente significativo 

sobre a variação da variável Avaliação Global.  

Num tópico final, apresentam-se algumas implicações práticas do estudo; as 

limitações e sugestões para futuras investigações são igualmente discutidas.  

 

Palavras-chave: Auto-estima, Estratégias de Coping, Avaliação Global. 
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Abstract 

Some people grow up valuing themselves and their actions (self-esteem), while others 

feel worthless, and depending on their state of mind, people use different strategies to 

overcome themselves (coping). 

The purpose of this study is to explore the relationship between self-esteem and 

coping strategies in the military context, analyzing what determines success in military higher 

education admission. The key references used were the overall assessment of individuals who 

have applied to Military Academy, and their average grades in the moment of admission in 

higher education. The sample consists of 191 candidates who applied to the first year of the 

Military Academy. The data collection instruments used were the Self-Esteem Inventory 

proposed by Coopersmith (1981) and Ways of Coping Questionnaire developed by Folkman 

and Lazarus (1988). 

The results support the existence of a positive and significant relationship between the 

variables Total Self-Esteem and Global Assessment of the candidates, and between this and 

the General and Scholar Self-esteem subscales. However, the results don’t support the 

hypothesis of a positive relationship between the variables Coping Strategies and Global 

Assessment. At last, it was found that General Self-esteem, Coping Strategies, 

Responsibilities Acceptance and Average Grades in Higher Education admission have a 

statistically significant effect on the variation of the variable Global Assessment. 

Finally, it is also discussed some practical implications of the study, its limitations and 

suggestions for future research. 

 

Keywords: Self-Esteem, Coping Strategies, Global Assessment. 
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Introdução 

A maioria das investigações salienta a importância da auto-estima no que toca à 

relação desta com as diferentes áreas da vida, designadamente a pessoal, a social e a 

académica. Outros estudos clarificam a importância da auto-estima e a sua relação com 

as estratégias de coping, sobretudo no âmbito académico.  

Presentemente, parece haver indícios de que a auto-estima elevada aumenta a 

capacidade de lidar com situações adversas, utilizando estratégias de coping com a 

principal função de proteger os indivíduos contra esses efeitos (Kiliç, Erol, & Kiliç, 

2011).  

Além disso, alguns autores concluíram que as estratégias de coping focadas no 

problema estão associadas a uma natureza mais adaptativa, enquanto as estratégias 

focadas nas emoções estão associadas a uma disfunção de índole social, 

comportamental e afectiva (Worfradt, Hempel, & Miles, 2003, cit. por Rocha, 2006).  

De acordo com Trapmann, Hell, Hirn e Schuler (2007), as análises que predizem 

o sucesso académico, a validade das notas escolares e os testes de admissão ao ensino 

superior são áreas de estudo recente no campo da investigação que têm vindo a revelar 

um crescimento substancial.  

Alguns autores alegaram que a relação entre o autoconceito académico e o 

rendimento se antevê mais forte do que entre este e a auto-estima (Trautwein, Lüdtke, 

Köller, & Baumert, 2006). De facto, a evidência empírica sustenta a ideia de que o 

autoconceito académico e o rendimento académico se relacionam positivamente, ao 

passo que os resultados empíricos entre a auto-estima global e o rendimento académico 

se exibem de forma ambígua ou pouco definida (Baumeister, Campbell, Krueger, & 

Vohs, 2003). Aliás, a diferenciação entre a auto-estima global e os domínios específicos 

do autoconceito tem-se revelado importante no seio académico. Importa referir, no 

entanto, que a pesquisa longitudinal, quanto à relação da variável auto-estima com os 

domínios específicos do autoconceito e com o rendimento académico, tem sido limitada 

(Trautwein et al., 2006). 

Diante das investigações expostas, torna-se pertinente investigar se os níveis de 

auto-estima e as estratégias de coping influenciam o sucesso e/ou insucesso no seio 

académico. Com efeito, estudos empíricos mostraram que a auto-estima pode ser 

influenciada pelo nível de desempenho académico (Zhang, Wang, Li, Yu, & Bi, 2011; 

Kaniuka, 2010), contudo não estudaram se o inverso se verifica. 



  

2 
 

Assim, o objectivo geral do presente estudo é analisar as relações existentes 

entre a auto-estima, as estratégias de coping e os níveis de avaliação de desempenho dos 

candidatos que concorreram à Academia Militar, no ano lectivo 2010/2011. A escolha 

desta instituição decorreu de esta exigir a utilização de tais estratégias para o sucesso 

dentro da mesma. A sua pertinência compreende também o facto de estudos publicados 

desenvolverem pouco este tipo de características, dedicadas aos estudantes que sonham 

por uma carreira militar. Procede-se ao estudo das relações entre as variáveis, 

procurando investigar se a Auto-estima e as Estratégias de Coping predizem o 

desempenho dos candidatos, considerando os seus níveis de Avaliação Global e a sua 

Média de Entrada no ensino superior.  

A estrutura deste trabalho encontra-se organizada em quatro secções principais, 

sendo que a primeira destina-se ao enquadramento teórico, contemplando uma revisão 

de literatura, no âmbito das temáticas da Auto-estima e das Estratégias de Coping. 

Formulam-se as hipóteses de investigação, seguidas da metodologia de recolha de 

dados. Procura-se uma resposta empírica para o problema em estudo, explanada na 

terceira secção, sendo as respostas teóricas e empíricas analisadas e confrontadas na 

última secção, referente à discussão dos resultados. No final será apresentada uma 

súmula conclusiva alusiva a aspectos inerentes ao objectivo do trabalho. Por fim, 

apresentam-se algumas limitações e sugerem-se linhas de investigação futura.  

 

1. Enquadramento Teórico 

1.1. A Auto-estima 

1.1.1. Enquadramento geral e definições  

“Quem sou eu?”  

Se caminharmos até ao fundo das nossas reminiscências, quem é que nunca se 

interrogou sobre tal questão? E quem é que nunca perdeu tempo a fazer uma 

introspecção sobre o seu self
1
? Quase nos arriscaríamos a responder: “Ninguém!” A 

beleza da problemática emerge precisamente do facto de ter um sentido algo indefinido 

e bastante subjectivo.  

Os processos do self e o seu desenvolvimento são objecto de uma considerável 

atenção por parte de muitos estudiosos nos mais variados ramos da psicologia. As 

                                                           
1
 O significado do termo self remete para a natureza da personalidade da própria pessoa. Por questões 

práticas de tradução, será utilizada a terminologia na língua inglesa.  
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teorias do self remontam aos anos 90 do século XIX. William James foi o responsável 

pelas questões clássicas do self. A sua inspiração deu vida a uma distinção proeminente 

entre dois aspectos fundamentais para a compreensão do self – I-self e Me-self –, 

definido pelo autor como «eu psicológico» (Harter, 1999; Janeiro, 2006). 

Mais tarde, em meados do século XX, foi Carl Rogers a dar o seu contributo nas 

definições dos conceitos do self – self real e self ideal –, tendo como base a natureza das 

teorias da personalidade e das relações interpessoais (Fadiman & Frager, 1994). Já nos 

finais do século XX, os desenvolvimentistas cognitivos (e.g., Harter, 1986; Higgins, 

1987) assumiram interesse nas mudanças normativas do self, nas percepções e na 

emergência da sua essência (Harter, 1999). Outros exemplos são os teóricos 

contemporâneos, da área social e da personalidade (e.g., Epstein, 1991; Markus & Wurf, 

1987), entre outros investigadores, que contribuíram para o entendimento da 

arquitectura do self.  

Epstein e os seus colaboradores (cit. por Harter, 1999). identificaram quatro 

necessidades básicas que dirigem a construção de um self, a saber: (1) manter um 

sentido favorável dos seus atributos; (2) maximizar o prazer e a minimizar a dor; (3) 

desenvolver e preservar uma imagem coerente do mundo; e (4) manter o relacionamento 

com os outros. 

Para James (1890/1960), o self é entendido como a «continuidade pessoal» que 

cada indivíduo identifica dia após dia. Ou seja, o self compreende todos os atributos de 

um indivíduo (Janeiro, 2006). Este self global apresenta duas facetas diferenciadas, 

embora indissociáveis. A primeira faceta do self é definida como «conhecedor» 

(knower), isto é, o «actor» do conhecimento no qual apresenta uma função executiva – I 

(Eu). A segunda faceta do self global, Me (Mim), é representada como um agregado de 

coisas objectivamente conhecidas (knowledge) (James, 1890/1960). 

A teoria de Carl Rogers (1951) sustenta que cada indivíduo possui um campo de 

experiência único, nele sendo contidos os factos, as percepções e as sensações que 

permanecem, todavia, no inconsciente da pessoa (Fadiman & Frager, 1994). Inerente ao 

campo de experiência, descrito por Rogers (1951), está o self. Mais do que uma faceta 

de identidade pessoal, o self é, na definição do psicólogo humanista, um «contínuo 

processo de reconhecimento», sublinhado pelo mesmo como uma gestalt. Neste sentido, 

o «eu psicológico» vive num processo de configuração sistemático, e, segundo Rogers 

(1951), a aceitação que cada indivíduo faz de si próprio significa para o autor saúde 

mental – self real. Porém, quando comparado com um self insaciado da sua própria 
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imagem, o autor caracteriza-o como self ideal. Ademais, refere que este tipo de self 

evita a realidade, tornando-se num obstáculo ao crescimento pessoal. 

Na sequência da perspectiva de Carl Rogers – discrepância entre o self real e o 

self ideal –, em 1987, Higgins propôs a self-discrepancy theory ou «teoria sobre a 

discrepância dos selves». Nela, estão representados os diferentes tipos de discrepâncias 

das auto-representações, relacionadas, porém, com vulnerabilidades psico-emocionais. 

A base das auto-representações reside na divisão de duas dimensões cognitivas: 

domínios do self e pontos de vista do self. No que respeita à primeira dimensão, o autor 

distinguiu três domínios: (1) Self actual, respeitante à representação dos atributos que o 

indivíduo julga possuir plenamente; (2) Self ideal, que remete para os atributos que o 

indivíduo idealiza possuir; e (3) Self conveniente, relativo às expectativas que o 

indivíduo crê alcançar (Higgins, 1987). 

Relativamente aos pontos de vista do self, Higgins (1987) evidenciou que o 

indivíduo pode adoptar (1) o seu próprio ponto de vista (e.g., visão pessoal) ou (2) 

aceitar o ponto de vista de alguém que lhe é significativo (e.g., visão da família ou de 

amigos). O modo como as dimensões do self se associam permite estabelecer seis tipos 

básicos de representações do self, sendo que a combinação das duas primeiras – self 

actual/visão pessoal e self actual/visão de outros – representa o simbolismo do auto-

conceito. As restantes representações e/ou combinações – self ideal/visão pessoal, self 

ideal/visão de outros, self conveniente/visão pessoal e self conveniente/visão de outros – 

formam padrões próprios, no qual o indivíduo segue ou ambiciona veementemente. 

Segundo Markus e Cross (1990), a grande maioria dos teóricos do self foi 

aliciada para esta matéria pelo facto de o «eu psicológico» ser «intensely private and 

uniquely individual» (p. 578). É a partir dos selves secretamente mágicos que surgem as 

inúmeras definições dos conceitos do self, bem como os respectivos instrumentos de 

medida. A este propósito, destacam-se pelas suas teorias alguns exemplos de autores 

(e.g., Coopersmith, 1981; James, 1890/1960; Rogers, 1951; Rosenberg, 1986) que se 

revelaram ser uma peça fundamental na caracterização do autoconceito e da auto-          

-estima. 

No panorama da literatura, existe uma infinidade de terminologias associadas ao 

self (Harter, 1999), tais como – self-image, self-perceptions, self-knowledge, self-

concept, self-esteem, self-worth, self-representations, self-efficacy, self-evaluations, 

self-affects, self-accept –, sendo que as três primeiras têm sido semelhantemente 

utilizadas para dar significado à noção de autoconceito e as três últimas à noção de auto-
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-estima (Hattie, 1992). Certo é que estas conceptualizações levam a uma falta de clareza 

quanto ao modo como são interpretadas (Harter, 1999), pelo que será fundamental 

esclarecer as terminologias que no presente estudo se revelam mais importantes de 

analisar – autoconceito e auto-estima – e as perspectivas teóricas que, por seu turno, ao 

longo da investigação mais contribuíram para o estudo das temáticas. 

No período compreendido entre 1890 e 1940, a noção de autoconceito ficara 

esquecida do âmbito da psicologia, ressurgindo no início dos anos 60 do século XX 

(Harter, 1986), ainda que muitos livros e artigos científicos empregassem os termos 

autoconceito e self com igual significado (Osborne, 1996). Já Marsh (1993) optou por 

uma indiferenciação conceptual dos termos de autoconceito e de auto-estima. 

Numa outra perspectiva, Fleming e Courtney (1984) consideram o autoconceito, 

comparativamente à auto-estima, um termo mais amplo e abrangente. À semelhança 

desta definição, Wylie (1979) encara a auto-estima [self-regard] como um termo usado 

para um sentido mais especializado do que o autoconceito. Por sua vez, Shavelson, 

Hubner e Stanton (1976), e compatível com as ideias de Coopersmith (1981) e 

Rosenberg (1986, 1989), vêem a auto-estima como um constructo global, uma vez que 

o indivíduo faz uma avaliação de si mesmo a partir de uma série de facetas (e.g., 

hierarchical facet model of self-esteem).   

A questão da dimensionalidade dos constructos – autoconceito e auto-estima – é 

um tema de destaque para a maioria dos investigadores da área. Por um lado, uns 

defendem que não há clareza conceptual na distinção dos dois conceitos (e.g., Marsh, 

1993; Shavelson et al., 1976), além de que a mesma não tem sido demonstrada 

empiricamente. Por outro lado, há convicções que revelam o contrário, ou seja, uma 

visão distinguível entre os constructos de auto-estima e de autoconceito, sendo que este 

último remete para meras descrições do self sem comprometer julgamentos (Fleming & 

Courtney, 1984).  

Embora seja possível encontrar situações em que os termos são utilizados como 

sinónimos, do ponto de vista conceptual, a distinção entre estes dois constructos parece 

muito bem enraizada no pensamento psicológico (Fleming & Courtney, 1984). Prova 

disso é a pertinência das primeiras integrações teóricas aludidas por James (1890/1960), 

que contribuíram para diferenciar os domínios do self. 

A fim de se esclarecer a clareza dos constructos, é necessário analisar algumas 

definições de autoconceito e de auto-estima. Destaca-se, por exemplo, Lewis e Brooks-  

-Gunn (cit. por Rosenberg, 1986, p. 108), que definiram o autoconceito como um 
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«corpo de autoconhecimento». Rosenberg (1986) frisa que está patente um processo de 

desenvolvimento cognitivo na construção do autoconceito. Similarmente, Hattie (1992) 

enfatiza as avaliações cognitivas, particularmente a componente descritiva, como 

constituintes do autoconceito. Segundo Damon e Hart (cit. por Rosenberg, 1986), o 

desenvolvimento do autoconceito pode apresentar um paralelismo com as auto-

percepções. De forma concomitante, surge a definição de que o autoconceito é um 

conjunto de percepções individuais (Shavelson et al., 1976) ou um conjunto de atitudes 

formadas por imagens acerca de si próprios (Burns, 1979).  

Com base nas ideias defendidas pelos autores supracitados, verifica-se que o 

autoconceito remete para as convicções próprias de cada self, assumindo um carácter 

essencialmente cognitivo.  

A caracterização da auto-estima é considerada como uma componente específica 

do autoconceito, dado que se revela um indicador interno de avaliação do mesmo 

(Bariaud & Bourcet, 1994; Heatherton & Wyland, 2003; Leary, 2002), «envolvendo 

sentimentos de auto-aceitação, autovalorização e auto-respeito» (Rosenberg, 1986, p. 

120). Ao assumir uma natureza predominantemente afectiva (Campbell & Lavallee, 

1993; Osborne, 1996), a auto-estima está também fortemente associada à percepção do 

grau de avaliação e de valorização no seio interpessoal (Leary, 2002). Para uma 

definição mais precisa destas ideias eclécticas, destaca-se a definição perspectivada pelo 

clássico Coopersmith (1981) ao salientar que a auto-estima é um «julgamento pessoal 

de valor que se expressa nas atitudes do indivíduo acerca de si mesmo» (pp. 4-5). 

Segundo Burns (1979), a importância do significado de auto-estima compreende a auto-

avaliação e a autovalorização, dois processos psicológicos que se fundamentam na 

comparação interpessoal de padrões sociais e nos sentimentos atinentes ao sentido de 

competência (Burns, 1979; Janeiro, 2006), respectivamente.  

Em síntese, e à luz da literatura revista, a auto-estima consiste numa atitude 

auto-reflexiva que tem a função de avaliar a representação que a pessoa constrói e 

desenvolve sobre si, na qual está patente um sentimento de valor intrínseco. Assim, e de 

acordo com Leary (2002), o self na sua essência revela-se um mecanismo cognitivo-       

-afectivo, que permite a capacidade de pensar conscientemente sobre si mesmo nas 

formas mais complexas e abstractas. Este pensamento é a descrição fiel das definições 

dos constructos abordados previamente. 
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1.1.2. Modelos explicativos da auto-estima 

No tópico anterior, procurou caracterizar-se dois tipos de auto-representações, 

escorados em diferentes perspectivas, no sentido de discriminar os dois termos de 

relevante importância na construção e no desenvolvimento do self. Deste modo, e com o 

objectivo de mais bem esclarecer os modelos teóricos subjacentes, urge, porém, 

distinguir esses constructos em componentes globais e componentes respeitantes a 

domínios específicos de competência.  

Harter (1999) sublinha a importância de reconhecer a distinção entre as auto-       

-avaliações que representam características globais do indivíduo daquelas que reflectem 

os domínios específicos (e.g., competência cognitiva, social, atlética). Ademais, a 

separação dos conceitos globais em domínios específicos permite a construção de 

modelos hierárquicos, pese embora a escolha das terminologias apresentar por vezes 

uma condição arbitrária.  

As auto-avaliações globais têm, assim, sido designadas por diferentes autores de 

autoconceito global (Marsh, 1986, 1990; Marsh & Shavelson, 1985; Shavelson et al., 

1976), auto-estima [self-esteem] (Coopersmith, 1981; Rosenberg, 1989) e/ou auto-         

valor [self-worth] (Harter, 1982, 1983, 1999). Importa referir que a referência aos 

domínios específicos conduz a um perfil das auto-avalições, e, enquanto avaliados, 

permitem abordar a questão da predição relativamente à componente global da auto-       

-estima (Harter, 1999). Todavia, Brown, Dutton e Cook (2001) vêm afirmar que as 

variáveis globais e específicas da auto-estima influenciam-se mutuamente. 

A evidência empírica indica que as diferentes autopercepções se organizam de 

forma hierárquica, tal como os modelos hierárquicos do autoconceito têm implicações 

na auto-estima (Harter, 1983). Como sugere Rosenberg (1989) o autoconceito é uma 

organização de componentes hierarquicamente inter-relacionadas. O autor afirma que a 

atitude pessoal global e as suas componentes são entidades separadas e distintas. Desta 

forma, conclui ainda que as atitudes dos indivíduos, geralmente, predizem mais 

eficazmente comportamentos específicos do que a auto-estima global. À semelhança 

desta afirmação, Fleming e Watts (cit. por Fleming & Courtney, 1984) demonstraram 

que os resultados da auto-estima global predizem variáveis externas. 

Na mesma linha de pensamento, Shavelson et al. (1976), no seu hierarchical 

facet model of self-esteem, postulam a existência de dois factores de ordem superior – 

autoconceito académico e não académico –, sendo que no topo da hierarquia situar-se-ia 

o autoconceito global. As áreas associadas às disciplinas escolares representam o 
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autoconceito académico e as componentes emocional, social e física compõem o 

segundo factor proposto pelos autores – autoconceito não académico. Assim, estas três 

componentes juntamente com o autoconceito académico representam o nível secundário 

da hierarquia que, por seu turno, é determinado por componentes de ordem mais baixa, 

ou seja, competências mais específicas. De acordo com Marsh, Parada e Ayotte (2004), 

as facetas do autoconceito académico e não académico afiguram-se como preditores do 

comportamento, em contraste com as características globais do indivíduo. 

Na tentativa de aprofundar certas questões do modelo proposto por Shavelson et 

al. (1976), trabalhos posteriores analisaram a estrutura hierárquica do autoconceito, 

explicando a relação dos diferentes aspectos da auto-estima (Fleming & Courtney, 

1984). Estudos experimentais conduzidos por Fleming e Courtney (1984) sustentaram a 

interpretação hierárquica do modelo de Shavelson et al. (1976), uma vez que os factores 

de primeira ordem revelaram quatro dos cinco domínios das auto-avaliações aplicadas 

nos seus estudos sugerindo, posteriormente, uma dimensão de auto-estima global 

através de uma análise factorial de segunda ordem. Mais tarde, em 1982, Shavelson e 

Bolus, numa análise correlacional, corroboraram, a partir dos resultados obtidos, a 

evidência da organização hierárquica do autoconceito.  

Decorrente da distinção já referida no primeiro tópico, em que a auto-estima se 

define como uma componente de cariz afectivo do autoconceito e que este é assegurado 

pelas auto-imagens, Harter (1999) desconsidera a ideia de que a auto-estima é 

consequência do somatório das diferentes autopercepções. Pelo contrário, encara a 

relação das percepções individuais com a importância que o sujeito atribui aos 

diferentes domínios do autoconceito.  

Nesta perspectiva, infunde-se a fórmula de James (1890/1960), a qual traduz a 

relação entre o nível de sucesso e o nível de aspirações pessoais. De modo objectivo, o 

nível elevado de realização a que o sujeito aspira será igualmente mais valorizado pelo 

próprio e, neste sentido, «o grau de alcance daquilo que o indivíduo pretende determina 

a sua auto-estima […]» (Janeiro, 2006, p. 117). Assim, o sucesso em áreas de 

importância pessoal conduziria a níveis elevados de auto-estima, enquanto o insucesso 

levaria à baixa auto-estima. Simultaneamente, quando uma área é avaliada com alguma 

irrelevância, o impacto da auto-estima seria mínimo e, de modo inverso, a auto-estima 

sobressairia (Peixoto, 2003). Igualmente Marsh (1986), no seu estudo, refere a 

existência de resultados que suportam a ideia de que a auto-estima é influenciada pelo 

autoconceito e que a mesma depende da importância atribuída às dimensões específicas. 
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Em oposição, Dutton e Brown (1997) concluíram que, independentemente da 

importância atribuída a uma determinada acção, as pessoas com auto-estima global 

elevada sentiam uma certa despreocupação perante o fracasso comparativamente com as 

pessoas com baixa auto-estima global. Desta forma, a auto-estima global prediz as 

emoções no efeito do desempenho, quer este seja de sucesso ou de fracasso. 

De acordo com o modelo conceptual de Coopersmith (1981), e na linha de 

pensamento de James (1890/1960), a auto-estima depende não só de níveis de natureza 

geral, assim como de níveis mais específicos, atendendo a diferentes áreas de 

experiência. Considerando quatro domínios da auto-estima – geral, social, familiar e 

escolar –, Coopersmith (1981) desenvolveu o Self-Esteem Inventory (SEI), formado por 

quatro escalas que se relacionam com os domínios supramencionados.  

Com base nos modelos preconizados, a avaliação do self é operacionalizada em 

duas vertentes-chave: centrada em domínios específicos (estrutura multidimensional) e 

em características globais do indivíduo (estrutura unidimensional). A primeira vertente 

constitui o autoconceito, manifestando este uma influência directa na auto-estima, vista 

como a segunda vertente-chave. Estudos comprovam que as autopercepções se 

organizam de forma hierárquica, embora o contrário também se evidencie, dado que a 

estrutura da organização hierárquica nem sempre é clara.   

 

1.2. As Estratégias de Coping 

1.2.1. Enquadramento geral e definições  

A questão enunciada na temática da auto-estima – “Quem sou eu?” – continua 

saliente nas linhas que se seguem, pois de forma natural nós, seres pensantes, estamos 

em constante mudança, resultando daí um crescimento humano no qual implicitamente 

o autoconhecimento nasce e renasce. Ou, como elucidou Rogers (1951), um «contínuo 

processo de reconhecimento». O conhecimento, assim como o crescimento, acontece, 

sobretudo, por meio de circunstâncias críticas vivenciadas pelos indivíduos, podendo 

gerar acontecimentos causadores de desordem no funcionamento psíquico. Nesses 

casos, o indivíduo tende a reagir de modo a controlar a situação, com o principal intuito 

de se ajustar ao meio.  

Neste contexto, surge o conceito de coping, um «conjunto de estratégias 

utilizadas pelas pessoas para se adaptarem às circunstâncias adversas» (Antoniazzi, 

Dell’ Aglio, & Bandeira, 1998, p. 274). Em termos históricos, o estudo do coping marca 
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três gerações de investigadores. Epistemologicamente, os seus desenvolvimentos têm-se 

focado quer no plano teórico, quer no plano metodológico.  

O início do século XX foi marcado pela primeira geração de investigadores. 

Encarado como um conceito genérico, o coping era percebido como um traço ou em 

estilo. No âmbito da área da saúde e da psicopatologia, defendia-se a existência de uma 

mútua relação entre o coping e os mecanismos de defesa, cujo objectivo era reduzir a 

tensão ou encarar um processo de homeostase (Parker & Endler, 1996). Em meados da 

década de 60, surge uma nova abordagem, marcada por importantes avanços na área, 

em que o conceito de coping se assinala formalmente junto com o interesse do stress 

(Lazarus, 1993).  

Lazarus e Folkman (1984) representam a segunda geração de investigadores. Os 

autores conceptualizaram o coping como um processo transaccional pessoa-           

-ambiente, no qual o indivíduo emprega estratégias de natureza cognitiva e 

comportamental, a fim de reduzir ou tolerar as exigências internas e externas 

ameaçadoras dos seus recursos adaptativos. Ao defenderem o coping como um 

processo, os autores asseguram que o mesmo muda com o tempo e de acordo com os 

contextos situacionais em que ocorre.  

Nos finais do século XX, a terceira geração de investigadores assume que o 

estudo do coping converge com a temática da personalidade. Segundo Antoniazzi et al. 

(1998), esta tendência tem sido motivada pelo facto de as componentes situacionais não 

explicarem, em parte, a variação das estratégias de coping utilizadas pelos indivíduos. 

Krohne (1996) afirmou que a personalidade pode predizer a variância dos 

comportamentos de coping, bem como a das suas consequências. Para Serra (1999), a 

personalidade é também vista como um factor mediador dos efeitos do coping, tendo 

sido estudados traços como o optimismo, a rigidez, o locus de controlo, a auto-estima, o 

autoconceito, a resiliência e a hostilidade (Carver & Scheier, 1994; Carver, Scheier, & 

Weintraub, 1989; Stroebe & Stroebe, 1995). Na medida em que as múltiplas facetas da 

personalidade ajudam na leitura das dinâmicas e dos padrões assumidos pelos 

indivíduos perante uma situação adversa, recentemente, em 2010, Carver e Conner- 

-Smith defendem que os traços de personalidade constituem uma base útil para 

interpretar o coping, definindo assim os seus comportamentos.  

A análise do coping está intimamente aliada às situações que induzem stress, e, 

deste modo, o seu principal objectivo prende-se com a diminuição da ansiedade 

originada pelo acontecimento causador de distress (i.e., reacções emocionais negativas). 
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Para Holahan, Moos e Schaefer (1996), as pesquisas sobre o stress e o coping dão 

conta, respectivamente, das vulnerabilidades dos indivíduos e das forças e/ou 

capacidades de adaptação perante o desafio, pois, de acordo com Skinner (2006), os 

sujeitos desenvolvem um conjunto de processos adaptativos que lhes possibilita 

transformar as experiências de stress em crescimento psicológico. 

É neste alinhamento que o coping começa a ter influência nas investigações 

teóricas e empíricas, no sentido em que se revela uma variável moderadora que pode 

ajudar o indivíduo a manter a adaptação psicossocial (Lazarus & Folkman, 1984). Os 

autores referem que as situações adversas são percebidas pelos indivíduos como mais 

ou menos ameaçadoras, admitindo uma prévia auto-avaliação. De notar que a questão 

crucial, segundo Lazarus (2000), se prende com a importância do significado dado por 

cada indivíduo. Costa e Leal (2006) relembram que um acontecimento que deixa um 

indivíduo perturbado pode ser visto como indiferente por outro, devendo-se à extensa 

variabilidade da natureza personológica.  

Para Serra (1999), o indivíduo recorre a estratégias de coping quando se sente 

limitado para confrontar determinada situação avaliada por si como uma ameaça ou um 

desafio. Embora não tenha sido fácil dar sentido ao constructo, o processo de coping é 

definido por Lazarus e Folkman (1984) como o «conjunto de esforços cognitivos e 

comportamentais em constante mudança e desenvolvidos para lidar com exigências 

específicas, internas e/ou externas, que são avaliadas pelo indivíduo como excedendo os 

seus recursos pessoais» (p. 141). Por sua vez, para Folkman e Moskowitz (2004), «[…] 

o coping é um processo complexo e multidimensional que é sensível ao meio ambiente, 

aos recursos e às disposições da personalidade que influenciam a avaliação do stress e 

os recursos do coping» (p. 747). 

Em suma, é através do coping que os indivíduos respondem às dificuldades do 

meio e, de acordo com Sordes-Ander, Fisian, Esparbés e Tap (cit. por Costa & Leal, 

2006), para ultrapassar o conflito gerado pelo meio, o indivíduo emprega estratégias de 

coping. Como tal, é crucial desenvolver a capacidade de alargar estratégias adaptativas 

ao meio, a fim de reduzir a ansiedade sentida.  

 

1.2.2. Modelos explicativos do coping 

A equipa composta por Folkman e Lazarus (1980, 1984, 1985, 1991) propõe um 

modelo que divide o processo do constructo em duas categorias de estratégias de 

coping: (1) coping focado no problema; e (2) coping focado nas emoções.  
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Partindo da definição de Lazarus e Folkman (1984), é possível distinguir os dois 

tipos de estratégias de coping direccionando os esforços cognitivos e comportamentais 

em dois sentidos diferentes. No caso do coping focado no problema, o plano passa por 

saber lidar com uma dada situação que determine stress, geri-la e resolvê-la (Borges, 

Manso, Tomé, & Matos, 2008), e para tal está patente uma reestruturação cognitiva 

(Anunciação, 2010) de modo a encarar o problema de forma mais adaptativa, com a 

finalidade de promover mudanças na situação que originou o stress (Lazarus, 2006). 

Nas estratégias focadas nas emoções, os esforços são canalizados para minimizar a 

intensidade do desconforto emocional (Serra, 1999), regulam as emoções que advêm do 

acontecimento gerador de stress (Folkman & Lazarus, 1991), reduzindo as 

consequências negativas ou «evitando os estímulos aversivos» (Anunciação, 2010, p. 

55). 

Folkman e Moskowitz (2004) frisam que a distinção teórica das estratégias de 

coping se assume como útil no entendimento dos vários tipos de coping. Todavia, as 

investigações não têm sido unânimes quanto aos resultados de adaptabilidade dos dois 

tipos de estratégias de coping. Se, por um lado, estudos demonstram que o coping 

focado no problema é superior ao coping focado na emoção, por outro há evidências do 

oposto (Lazarus, 2006).  

É de destacar que Lazarus e Folkman (1984) defendiam que a eficácia das 

estratégias de coping dependia de factores como as características pessoais, o 

acontecimento indutor de stress e o momento de vida em que ocorrem, devendo o 

indivíduo utilizar as que mais se adequam à circunstância específica. Sendo assim, e de 

acordo com Lazarus (2006), a ideia de que os dois tipos de coping funcionam como 

independentes é pouco recomendável, pois na maioria das situações adversas as 

diferentes estratégias complementam-se. O autor acrescentou ainda que o processo total 

do coping é combinado pelas peças inerentes aos seus diferentes tipos, logo, separá-las 

distorceria o modo de funcionamento do processo de coping. 

Objectivamente, o processo que tem vindo a ser abordado é clarificado em 

quatro aspectos-chave: (1) o coping consiste numa interacção pessoa-ambiente; (2) 

tendo como função gerir a situação ameaçadora e/ou desafiante; (3) o seu processo 

pressupõe uma avaliação interpretativa; e (4) constituindo-se em esforços cognitivos e 

comportamentais, a fim de controlar as exigências internas e externas decorrentes da sua 

interacção com o meio envolvente (Antoniazzi et al., 1998; Silva, 2006).  
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Nesta perspectiva, observa-se seguidamente o modelo transaccional sustentado 

por Lazarus e Folkman (1984), ao qual está inerente um processo de avaliação, stress e 

coping. Os autores esclarecem que uma potencial ameaça introduz o processo de 

avaliação, que, por seu turno, envolve duas fases distintas classificadas de avaliação 

primária e secundária. Quando um determinado acontecimento ameaça os indivíduos, a 

primeira avaliação destina-se à autopercepção perante a situação envolvente – avaliação 

primária. Para gerir a situação adversa, de acordo com Martins (2005), o indivíduo deve 

ter em linha de conta os seus recursos (e.g., valores, crenças, objectivos, competências), 

avaliando-os a posteriori. Aqui, sobrevém a segunda fase – avaliação secundária –, 

representada por duas funções: avalia as hipóteses de resposta à situação e activa as 

estratégias de coping (Folkman & Lazarus, 1985).  

Importa salientar que estas duas fases conduzem a reavaliações contínuas, 

todavia exercem acções independentes (Lazarus & Folkman, 1984), acabando por 

convergir no bem-estar da transacção pessoa-ambiente. Assim, o acontecimento 

avaliado, as características pessoais e situacionais desencadeiam estratégias de coping, 

facilitando na gestão do stress (Carver & Connor-Smith, 2010; Dunkel-Schetter, 

Folkman, & Lazarus, 1987). As reacções deste poderão manifestar-se de modo 

fisiológico, cognitivo, emocional e comportamental (Martins, 2005). De acordo com o 

modelo, e tal como referido anteriormente, as estratégias de coping são centradas na 

regulação emocional (i.e., minimizar a ameaça), bem como na resolução de problemas 

(i.e., prevenir a ameaça). Assim, as estratégias de coping exteriorizam a acção 

desempenhada pelo indivíduo dado o estímulo ameaçador (Folkman & Lazarus, 1985).  

De modo simplificado, o coping consiste em esforços cognitivos e comportamentais 

para controlar e gerir o stress psicológico (Lazarus, 1993). O conceito foi 

conceptualizado como um processo que depende de características pessoais e 

situacionais, pois, segundo Coyne, Aldwin e Lazarus (1981) e Lazarus (2000, 2006), a 

sua dinâmica relacional, pessoa-ambiente, é vista de forma transaccional com ênfase na 

reciprocidade. Alguns estudos evidenciam duas categorias funcionais de estratégias de 

coping, que operam conjuntamente como uma unidade coerente (Lazarus, 2006). Com 

efeito, as estratégias focadas no problema e nas emoções visam, respectivamente, 

administrar as circunstâncias críticas perante uma situação ameaçadora e reduzir o 

distress da mesma. 
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1.3. Relações entre a Auto-estima e as Estratégias de Coping: Variáveis Cognitivas 

e Psicológicas associadas ao Rendimento Académico 

Embora aspectos como o sentimento de bem-estar psicológico, sentimento de 

que o outro o respeita e saber lidar eficazmente com os desafios, características de uma 

auto-estima elevada (Heatherton & Wyland, 2003), possam determinar um sentimento 

de felicidade e uma qualidade de vida plena, os autores revelam que a auto-estima pode, 

na verdade, ser afectada por consequências negativas associadas ao facto de a mesma 

ser elevada. Ainda assim, os autores não afastam a premissa de que a auto-estima é vital 

para a saúde psicológica. 

Além disso, Kernis (2003) refere que nem sempre a auto-estima elevada é um 

indicador de bem-estar psicológico. Este autor distinguiu dois tipos de auto-estima 

elevada: o primeiro tipo de auto-estima elevada – secure high self-esteem – reflecte 

sentimentos positivos de autovalor [self-worth], na medida em que se relacionam 

positivamente com o bem-estar psicológico; a segunda perspectiva de auto-estima 

elevada engloba sentimentos positivos, porém estes revelam-se frágeis e vulneráveis – 

fragile high self-esteem. Assim, a natureza de auto-estima elevada relaciona-se com o 

funcionamento psicológico e, segundo Kernis (2003), pode assumir diferentes pontos de 

vista. 

Com efeito, vários estudos patentearam que as estratégias de autoprotecção (e.g., 

orgulho próprio) estão associadas a uma auto-estima elevada «fragile» (i.e., instável, 

defensiva e/ou contingente). Por outro lado, indivíduos com auto-estima elevada 

«secure» (i.e., verdadeira e estável) são felizes no seu profundo ser, aceitando as suas 

fraquezas, pelo que não manifestam sentimentos em termos de negatividade, 

instabilidade, contingências e/ou inconsciências (Kernis & Paradise, 2002). 

Comparando indivíduos com auto-estima elevada estável e instável, os objectivos destes 

últimos regulam-se mais em termos extrínsecos e menos em termos intrínsecos (Kernis 

& Paradise, 2002). Esta motivação extrínseca surge quando as necessidades básicas são 

frustradas e, nesse sentido, os indivíduos necessitam de sobrestimar as suas qualidades e 

competências, chegando mesmo a negar qualquer envolvimento com os seus fracassos 

(Kernis, 2003).  

Coerentemente, outros estudos citados em Kernis (2003) permitiram evidenciar 

que os indivíduos com auto-estima elevada estável ou «secure» funcionam de modo 

autónomo, possuem um sentido claro nas suas vidas e relacionam-se de forma 

harmónica nos seus ambientes físicos e sociais. Segundo Kernis (2003), uma possível 
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interpretação tem que ver com o facto de a auto-estima «secure» servir de base para o 

funcionamento eficaz em vários domínios, ao passo que os sentimentos da auto-estima 

«fragile» podem prejudicar as relações interpessoais. 

Por outro lado, a evidência empírica suporta a teoria de que a auto-estima baixa 

está correlacionada com um conjunto de atributos negativos, nomeadamente a ansiedade 

social (Heatherton & Wyland, 2003). Numa investigação que enfatiza a controvérsia da 

relação entre a natureza da auto-estima e os problemas anti-sociais, Donnellan et al. 

(2005) encontraram, a partir de três estudos, uma relação robusta entre a auto-estima 

baixa, a agressão, o comportamento anti-social e a delinquência. Concomitantemente, 

verifica-se que a auto-estima baixa enfraquece os laços com a sociedade (Rosenberg, 

1986). 

No que se refere à influência dos níveis de auto-estima nas estratégias de coping, 

Kasikçi et al. (cit. por Kiliç, Erol, & Kiliç, 2011) encontraram uma relação entre o nível 

de auto-estima e a estratégia de coping Suporte Social. Segundo os autores, citados em 

Kiliç, Erol e Kiliç (2011), o Suporte Social apresenta um efeito positivo no aumento do 

nível de auto-estima. Por conseguinte, este tipo de estratégia de coping (i.e., focada no 

problema) aumenta a auto-estima, a autoconfiança, o autovalor, bem como a capacidade 

de autocontrolo, motivando o indivíduo a sentir-se mais seguro de si próprio.  

Kiliç, Erol e Kiliç (2011), num estudo com 204 estudantes do ensino secundário, 

verificaram que o nível de auto-estima foi elevado nos alunos que utilizaram estratégias 

de coping consideradas pelos autores como eficazes (i.e., coping focado no problema 

e/ou coping activo), tendo o tipo de estratégia mais utilizada sido a Resolução de 

Problemas. Verificou-se também que estudantes com baixos níveis de auto-estima 

deram preferência à estratégia de coping Fuga-evitamento (i.e., focada nas emoções). 

Contrariamente, os estudantes com auto-estima elevada exibiram autoconfiança 

adequada, optimismo, desejo de alcançar algo e resistência ao stress. Estes resultados 

levaram os autores a concluir que as estratégias de coping eficazes e/ou activas, 

utilizadas em situações interpretadas pelos indivíduos como ameaçadoras ou 

desafiantes, capacitaram os estudantes a adaptarem-se mais facilmente ao meio 

envolvente. De notar porém que, ao contrário do que seria esperado, e discordando do 

estudo de Kasikçi (cit. por Kiliç, Erol, & Kiliç, 2011), não foi encontrada relação entre a 

auto-estima e a estratégia de coping Suporte Social no estudo de Kiliç, Erol e Kiliç 

(2011).   
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Lazarus e Folkman (1984, 1985, 1991) constataram que os estudantes militares 

tinham desenvolvido algumas estratégias de coping que os ajudavam a ajustar-se ao 

ambiente da nova escola (Bradshaw, Sudhinaraset, Mmani, & Blum, 2010). Uma 

pequena percentagem de fracasso na área militar pode ser explicada, segundo Castro 

Solano e Casullo (2002), pela ausência de aplicação de estratégias adequadas de coping. 

Os estilos de personalidade dominante e de controlo, bem como estratégias focadas no 

problema, predizem o desempenho académico em cadetes argentinos a frequentarem o 

1.º ano. Ainda assim, baseado no estudo dos autores, a variável estratégias de coping 

não se revela um bom preditor para explicar o baixo rendimento.  

Seabi (2011), num estudo com 111 estudantes a frequentarem o 1.º ano do curso 

de engenharia, procurou analisar as relações da auto-estima e do funcionamento 

intelectual com o rendimento académico. Tal como em estudos referidos anteriormente, 

os resultados obtidos permitiram evidenciar a existência de uma relação positiva entre a 

auto-estima e o rendimento académico, embora o seu valor correlacional se apresente 

fraco. Segundo o autor, a ausência de um domínio específico da auto-estima (e.g., auto- 

-estima académica) pode estar na origem dos resultados alcançados.  

Trautwein et al. (2006), partindo de um estudo longitudinal com 5648 alunos do 

7.º ano, analisaram a relação entre a auto-estima global, os domínios específicos do 

autoconceito e o rendimento académico, enfatizando os ambientes de aprendizagem a 

partir dos efeitos de bottom-up (i.e., auto-estima é influenciada pelo autoconceito 

académico). Os autores chegaram a três conclusões: (1) os estudantes manifestam um 

sistema de meritocracia
2
; (2) a dinâmica inter-relacional entre o domínio específico 

académico do autoconceito e a auto-estima apresentam efeitos de bottom-up; e (3) existe 

evidência de efeitos de bottom-up relativamente às variáveis de rendimento académico e 

auto-estima (i.e., auto-estima é influenciada pelo rendimento académico), todavia, 

invertendo as variáveis, esta relação não se verifica de forma tão significativa. 

Alguns autores defendem que a inclusão de medidas de personalidade nos 

processos de entrada na universidade poderá aumentar a diversidade estudantil e a 

equidade nas decisões de admissão (Kyllonen, Walters, & Kaufman, 2005), admitindo, 

assim, que factores não-cognitivos poderão ser preponderantes no sucesso académico 

(Oswald, Schmitt, Kim, Ramsay, & Gillespie, 2004).  

                                                           
2
 O princípio da meritocracia sustenta que a avaliação do estudante em domínios académicos 

(autoconceito) tem um impacto mais acentuado na sua auto-avaliação global (auto-estima). 
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Para Castro Solano e Casullo (2002), factores como a capacidade adaptativa do 

indivíduo, a motivação, os estilos de personalidade, entre outros, têm um papel decisivo 

na explicação do sucesso académico militar. Os autores acrescentam que a investigação 

tem em linha de conta a importância de factores não-cognitivos na explicação e na 

variabilidade do desempenho académico. Porém, nem todos os autores partilham a 

convicção de que as medidas de personalidade são preditores favoráveis dos resultados 

académicos (Trapmann et al., 2007). 

 

1.4. Processo de Avaliação Global dos Candidatos em Contexto Militar 

A variabilidade humana, física e psicológica, leva os indivíduos a comportarem-

-se e a percepcionarem as situações inovadoras de forma desigual. A adaptação a um 

sistema altamente estruturado como a Academia Militar compromete o desempenho do 

futuro militar. Segundo Rosinha, Abreu e Campos (s.d.), o futuro do Exército está nas 

mãos dos novos cadetes, por isso o processo de selecção é visto como um dos 

momentos mais importantes na vida da Academia Militar.  

A especificidade no processo de selecção revela-se fundamental, porquanto a 

adaptação ao contexto exerce influência e contém requisitos específicos. Importa, pois, 

compreender parte do processo de candidatura e selecção da Academia Militar, 

salientando apenas o procedimento de avaliação psicológica da instituição militar.  

A fase da avaliação psicológica decorre em dois períodos distintos. Num 

primeiro momento, o desenvolvimento desta fase passa pela organização de um plano 

de avaliação individual, contemplando uma bateria de testes de avaliação cognitiva e de 

personalidade. Num segundo momento, a avaliação psicológica tem como objectivo 

aferir as competências de interacção grupal em contextos específicos – fase 

correspondente à Prova de Aptidão Militar (PAM) – baseando-se na instrução militar e 

visando essencialmente provas de dinâmicas de grupo.  

Deste modo, e no que concerne às provas de dinâmicas de grupo, o nível de 

actuação é conduzido por um júri, composto por dois psicólogos e por um oficial do 

Exército. A função desempenhada por esta primeira equipa de profissionais passa por 

integrar toda a informação recolhida sobre as provas realizadas pelos candidatos, sendo 

emitido, no final, um parecer avaliativo de forma concisa. 

Terminadas as provas de dinâmicas de grupo, procede-se à realização das 

entrevistas de selecção. Efectuam-se dois tipos de entrevistas aos candidatos: uma de 

cariz psicológico e outra de âmbito militar. Os elementos do júri têm consigo os 
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processos de cada um dos candidatos para que possam confrontar a informação já obtida 

nas provas realizadas no primeiro momento da avaliação, bem como nas provas de 

dinâmicas de grupo. 

Assim, depois de terminar as entrevistas de selecção, o júri militar e os 

psicólogos quantificam o desempenho global dos candidatos em diversas áreas e 

elaboram um parecer quantitativo. Num passo seguinte, realiza-se, de forma sucinta, a 

apresentação dos factores críticos e as principais indicações ou contra-indicações para o 

ingresso na função de cadete aluno. Por fim, justifica-se qualitativamente o balanço dos 

resultados sob a forma dos seguintes níveis de avaliação: Não Favorável; Favorável 

com Reservas; Favorável; Bastante Favorável e Preferencialmente Favorável. Estes 

níveis de avaliação qualitativa representam a medida da variável “Avaliação Global” 

dos candidatos. 

 

1.5. Objectivos e Hipóteses de Investigação 

A investigação que se apresenta pode caracterizar-se como um estudo de tipo 

correlacional, com os objectivos específicos de verificar: (1) quais as relações entre as 

variáveis em estudo; (2) se existem diferenças significativas entre os níveis de avaliação 

e as dimensões das escalas; e (3) o efeito significativo das dimensões das escalas sobre a 

Avaliação Global dos candidatos. 

Atendendo à revisão bibliográfica previamente realizada, formulam-se as 

seguintes hipóteses de investigação: 

Hipótese 1: Esperam-se relações positivas e significativas entre a Auto-estima e 

as Estratégias de Coping focadas no problema. 

Hipótese 2: Esperam-se relações positivas e significativas entre a Auto-estima e 

a Avaliação Global dos candidatos. 

Hipótese 2a: Esperam-se relações positivas e significativas entre a dimensão 

Escolar da Auto-estima e a Avaliação Global dos candidatos 

Hipótese 3: Esperam-se relações positivas e significativas entre a Auto-estima e 

a Média de Entrada. 

Hipótese 3b: Esperam-se relações positivas e significativas entre a dimensão 

Escolar da Auto-estima e a Média de Entrada.  

Hipótese 4: Esperam-se relações positivas e significativas entre as Estratégias 

de Coping focadas no problema e a Avaliação Global dos candidatos. 
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Hipótese 5: Espera-se que não exista uma relação positiva e significativa entre 

as Estratégias de Coping focadas na emoção e a Avaliação Global dos candidatos. 

Hipótese 6: Esperam-se diferenças significativas entre as médias dos grupos de 

Avaliação Global nas dimensões da escala de Auto-estima. 

Hipótese 7: Esperam-se diferenças significativas entre as médias dos grupos de 

Avaliação Global nas dimensões da escala de Estratégias de Coping. 

Hipótese 8: Espera-se que a Auto-estima, as Estratégias de Coping e a Média de 

Entrada sejam variáveis preditoras da Avaliação Global dos candidatos. 

 

2. Método 

2.1. Participantes 

Participaram no estudo 191 candidatos que concorreram, no ano lectivo 

2010/2011, ao 1.º ano da Academia Militar (N=191). Entre os participantes, 169 sujeitos 

eram do sexo masculino (88.5%) e 22 do sexo feminino (11.5%). As idades dos sujeitos 

estavam compreendidas entre os 17 e os 26 anos, sendo a média de 19.13 anos 

(DP=1.589). 

 

2.2. Instrumentos de medida 

2.2.1. Self-esteem inventory 

O Self-Esteem Inventory (SEI) foi proposto por Coopersmith. Fundamentado na 

escala de auto-estima de Rogers e Dymond, o autor adoptou alguns desses itens 

(Janeiro, 2008). A escala foi concebida para crianças e adolescentes em idade escolar e 

actualmente compreende três formas distintas (e.g., forma escolar, forma reduzida para 

estudantes e forma para adultos). Utilizou-se a versão portuguesa deste instrumento, 

desenvolvida por Janeiro (1997), que procurou seguir toda a estrutura da versão 

americana. A versão original do SEI apresenta índices de precisão, considerados bons, 

que variam entre .80 e .92 (Coopersmith, 1981). Na escala adaptada à população 

portuguesa, os coeficientes de precisão registam valores adequados para a generalidade 

das subescalas, situando-se entre .74 na subescala Geral, e .51 na subescala Social. A 

escala Total traduziu um coeficiente de precisão de .83 (Janeiro, 2008).  

A forma escolar do SEI, a aplicada no presente estudo, é composta por 58 itens, 

agrupados em quatro subescalas que avaliam diferentes aspectos da auto-estima: (1) 

Auto-estima Geral – itens 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 

39, 43, 47, 48, 51, 55, 56 e 57 (e.g., «É bastante difícil ser eu próprio/a» e «Muitas 
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vezes sinto vergonha de mim próprio/a»); (2) Auto-estima Social – itens 5, 8, 14, 21, 

28, 40, 49 e 52 (e.g., «Sou popular entre os jovens da minha idade» e «A maioria das 

pessoas tem mais qualidades do que eu»); (3) Auto-estima Familiar – itens 6, 9, 11, 16, 

20, 22, 29 e 44 (e.g., «Os meus pais esperam demasiado de mim» e «Os meus pais e eu 

divertimo-nos bastante em conjunto»); e (4) Auto-estima Escolar – itens 2, 17, 23, 33, 

37, 42, 46 e 54 (e.g., «Frequentemente sinto-me desencorajado/a na escola» e «Estou a 

fazer o melhor que posso»). O inventário inclui ainda uma escala de insinceridade ou 

«Lie Scale», com a finalidade de estimar respostas demasiado convencionais dos 

participantes. 

As afirmações dos itens são expressas na primeira pessoa do singular, e os 

sujeitos respondem numa escala dicotómica, escolhendo uma de duas colunas: 

«Parecido comigo» ou «Diferente de mim». Deste modo, pretende-se saber, através das 

respostas dos participantes, se se identificam com as afirmações do inventário. 

 

2.2.2. Ways of coping questionnaire 

A versão inicial do instrumento – Ways of Coping Checklist – permitia aos 

sujeitos responderem numa escala dicotómica – «Sim» ou «Não» – a 67 estratégias de 

coping, ou seja, perante o problema ou acontecimento de stress específico, os sujeitos 

respondiam se tinham ou não utilizado determinada estratégia (Pais-Ribeiro & Santos, 

2001; Parker & Endler, 1996). Numa segunda etapa, os autores Folkman e Lazarus 

(1988) construíram um questionário – Ways of Coping Questionnaire – numa base 

empírica, apresentando um formato de resposta ordinal de quatro pontos para 66 

estratégias de coping. Os itens foram organizados em duas categorias: coping focado no 

problema e coping focado nas emoções. Os autores recorreram a vários estudos para 

colmatar as dificuldades encontradas na segunda versão do instrumento. Após uma 

revisão deste e realização de uma análise factorial, Folkman e Lazarus (1988) dividiram 

a escala em oito factores.  

O Ways of Coping Questionnaire (WCQ) registou índices de precisão nas suas 

subescalas, entre .61 e .79 (Folkman & Lazarus, 1988). A versão adaptada à população 

portuguesa do WCQ apresenta índices de precisão aceitáveis na maioria das subescalas, 

semelhante aos coeficientes obtidos na escala original, que variam entre .67 e .83. 

Todavia, duas subescalas (Confrontativo e Aceitar as Responsabilidades) apresentam 

alfas mais abaixo do valor técnico aceitável, tendo-se situado os coeficientes de precisão 

entre .52 e .57, respectivamente (Pais-Ribeiro & Santos, 2001).   
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Neste estudo, recorreu-se à adaptação efectuada para a população portuguesa por 

Pais-Ribeiro e Santos (2001). Utilizou-se a escala composta por 48 itens, já existentes 

na checklist original, que se apresentam agrupados em oito subescalas: (1) Coping 

Confrontativo – itens 2, 3, 11, 19, 24 e 35 [e.g., «Fiz algo que pensei que não iria 

resultar, mas pelo menos fiz alguma coisa» e «Exprimi a minha zanga à(s) pessoa(s) que 

me causou(aram) o problema»]; (2) Distanciamento – itens 8, 10, 14, 30 e 33 (e.g., 

«Tentei esquecer tudo» e «Tornei a situação mais leve, recusando-me a levar as coisas 

muito a sério»); (3) Autocontrolo – itens 6, 9, 25, 32, 42, 47 e 48 (e.g., «Tentei não agir 

depressa demais nem seguir o meu primeiro impulso» e «Pensei na forma como uma 

pessoa que eu admiro iria lidar com a situação e usei-a como modelo»); (4) Procura de 

Suporte Social – itens 4, 12, 15, 22, 31 e 34 (e.g., «Procurei ajuda de um profissional» e 

«Pedi conselhos a um familiar ou amigo que respeito»); (5) Assumir as 

Responsabilidades – itens 5, 17, 20 e 40 (e.g., «Critiquei-me ou analisei-me a mim 

próprio» e «Pedi desculpa ou fiz algo para compor a situação»); (6) Fuga-evitamento – 

itens 7, 23, 29, 36, 39, 44 e 45 (e.g., «Tentei sentir-me melhor comendo, bebendo, 

fumando, usando drogas ou medicamentos» e «Desejei que as coisas voltassem atrás»); 

(7) Resolução Planeada do Problema – itens 1, 18, 28, 37, 38 e 41 (e.g., «Construí um 

plano de acção e segui-o» e «Criei várias soluções diferentes para o problema»); e (8) 

Reavaliação Positiva – itens 13, 16, 21, 26, 27, 43 e 46 (e.g., «Mudei ou cresci como 

pessoa de forma positiva» e «Saí desta experiência melhor do que estava antes»). As 

respostas aos itens foram pontuadas numa escala ordinal de cinco pontos: (1) Nunca 

usei; (2) Usei de alguma forma; (3) Usei algumas vezes; (4) Usei muitas vezes; e (5) 

Usei sempre.  

A escala permite identificar pensamentos e acções, bem como analisar a reacção 

dos indivíduos aos acontecimentos indutores de stress específicos. O objectivo é que os 

participantes indiquem nas respostas a frequência com que usam cada uma das 

estratégias de coping (Pais-Ribeiro & Santos, 2001).  

 

2.3. Procedimento Geral 

A aplicação dos instrumentos de avaliação (SEI e WCQ) realizou-se após o 

processo de candidatura anteriormente descrito. De salientar que nesta altura os 

candidatos desconheciam os resultados sobre o seu ingresso na Academia Militar. 

Numa primeira abordagem, procedeu-se ao contacto presencial com os 

candidatos num auditório da Academia Militar, onde foram entregues vários exemplares 
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dos instrumentos. A sessão realizou-se em Setembro de 2010 e teve também como 

objectivo a recolha de dados de natureza psicológica, através do preenchimento de 

outros questionários, destinados ao processo de acompanhamento e feedback que 

decorre durante todo o 1.º ano.  

Os objectivos da sessão foram explicados aos candidatos, garantindo-se a 

confidencialidade dos dados. O preenchimento dos questionários foi feito 

individualmente e assegurou-se que todas as eventuais dúvidas no seu decurso fossem 

esclarecidas.  

 

2.3.1. Procedimento estatístico  

Os dados foram tratados com a utilização do software PASW Statistics (versão 

18.0; SPSS Inc, Chicago, IL) e, em anexo, apresentam-se alguns outputs da estatística 

descritiva e inferencial. A sensibilidade dos itens foi avaliada através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) e por recurso aos rácios críticos dos coeficientes de 

assimetria (Sk/SDSk) e de achatamento (Ku/SDKu), considerando que os coeficientes de 

assimetria iguais ou inferiores a 3 e de achatamento iguais ou inferiores a 7 não 

apresentavam problemas de desvio significativo da normalidade (Kline, 1998). A 

análise de precisão foi avaliada com o alfa (α) de Cronbach para cada total das escalas e 

subescalas de Auto-estima (AE) e de Estratégias de Coping (EC). 

Foram usados outros tratamentos estatísticos, tais como os coeficientes de 

correlação de Pearson; as análises de variância da ANOVA one-way, tendo em conta a 

validação de pressupostos da homocedasticidade com o teste de Levene; a comparação 

múltipla de médias one-way, recorrendo aos testes post-hoc (Tukey e LSD); e a 

regressão linear múltipla também antecedida pela estimação e validação dos seus 

pressupostos [e.g., erros de distribuição linear normal; variância constante (plotes); 

erros aleatórios e independentes (Durbin-Watson)]. Considerou-se para todas as análises 

estatisticamente significativas os efeitos cujo p-value foi inferior ou igual a .05 

(Maroco, 2010).  
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3.  Resultados 

3.1.Qualidades Psicométricas dos Instrumentos  

 Através do teste de normalidade K-S (p≥.05), os resultados obtidos permitiram 

afirmar que todas as dimensões da escala de EC tendem para a distribuição normal 

(KS(191)=.65; p=.78). No entanto, não foi possível concluir normalidade nas 

dimensões da escala de AE (KS(191)=1.44; p=.03). Neste caso, recorreu-se ao cálculo 

dos coeficientes de assimetria (Sk) e de achatamento (Ku) e respectivos rácios críticos 

(Sk/SDSk e Ku/SDKu), cujos valores se encontram dentro do parâmetro normal, 

permitindo afirmar a normalidade na distribuição da escala (Sk=-.70; Ku=2.31; 

SDSk=.18; SDKu=.35). 

A Tabela 1 apresenta os coeficientes de consistência interna para cada uma das 

subescalas de AE e de EC, assim como a correlação entre as diversas subescalas.  

 

 Tabela 1 

Alfas de Cronbach e correlações entre as escalas AE e EC e respectivas dimensões 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 - AE_Total 1              

               

2 - EC_Total -.15* 1             

.03               

3 - AE_Geral .74** -.059 1            

.00 .42              

4 - AE_Social .41** -.13 .11 1           

.00 .08 .12             

5 - AE_Familiar ,53** -.09 .27** .13 1          

.00 .22 .00 .07 
  

         

6 - AE_Escolar .45** -.12 .31** .01 .36** 1         

.00 .11 .00 .97 .00           

7 – Confrontativo -.13 .74** -.05 -.08 -.03 -.07 1        

.09 .00 .46 .26 .65 .36          

8 - Distanciamento 

 

-.10 ,43** -.04 -.06 -.12 -.09 .19* 1       

.16 .00 .57 .44 .09 .21 .01         

9 – Autocontrolo -.09 .82** -.03 -.07 -.06 -.14* .49** .36** 1      

.25 .00 .73 .32 .38 .05 .00 .00        

10 - Suporte_Social -.04 .71** -.01 -.10 .00 -.05 .56** .02 .49** 1     

.61 .00 .86 .16 .99 .45 .00 .83 .00       

11 - A_Responsab. 

 

-.09 .74** -.03 -.11 -.06 -.12 .49** .14* .60** .55** 1    

.24 .00 .71 .13 .44 .10 .00 .05 .00 .00      

12 - F_Evitamento -.26** .42** -.25** -.03 -.26** -.15* .26** .26** .28** .16* .22** 1   

.00 .00 .00 .64 .00 .04 .00 .00 .00 .03 .00     

13 - Res_Problema 

 

-.02 .72** .11 -.16* .07 .05 .53** .32** .54** .39** .51** .07 1  

.80 .00 .13 .02 .32 .47 .00 .00 .00 .00 .00 .32 

 

 

14 - Reav_Positiva -.16* .82** -.06 -.07 -.09 -.10 .55** .23** .64** .54** .55** .24** .51** 1 

.03 .00 .38 .31 .22 .16 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00   

Nota: N=191; *p≤.05; **p≤.01 
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A análise de precisão das escalas de AE Total e de EC Total (Tabela 1) indicou 

uma boa consistência interna global de cada um destes instrumentos (α=.81 e α=.90, 

respectivamente). Os coeficientes de precisão para as subescalas de AE Familiar e 

Escolar apresentam valores menos elevados (α=.56), verificando-se no caso da AE 

Social um valor demasiado baixo (α=.24) comparativamente com os valores 

considerados aceitáveis (Hill & Hill, 2008). Por sua vez, a AE Geral apresenta um 

coeficiente de α estandardizado de .74, considerado aceitável. A consistência interna das 

subescalas de EC indicam valores de α estandardizados entre .43 (Coping 

Confrontativo) e .76 (Reavaliação Positiva). As restantes subescalas apresentam valores 

razoáveis de consistência interna (α ≥ .50), como ilustra a Tabela 1. Como nenhum dos 

itens, se retirado, aumenta significativamente (5%) o valor do α, não se procedeu a 

qualquer alteração na composição das subescalas. 

 

Com o intuito de verificar as três primeiras hipóteses do presente estudo, foram 

calculados os coeficientes de correlação de Pearson entre as pontuações Totais da AE e 

das EC e suas respectivas dimensões.  

Tal como se observa na Tabela 1, os coeficientes de correlação entre a escala 

Total de AE e as suas quatro dimensões apresentam significância estatística (p<.01). À 

semelhança deste resultado, os coeficientes da escala Total de EC correlacionam-se 

positiva e significativamente com as suas oito dimensões. Note-se que as correlações 

mais fortes (r>.70; p<.01) estabeleceram-se entre este Total e as EC focadas no 

problema. Das subescalas focadas na emoção, verifica-se apenas uma correlação forte 

com este Total e a subescala Reavaliação Positiva (r=.82; p=.00).  

Os coeficientes de correlação entre a AE Total e as EC focadas no problema não 

foram considerados estatisticamente significativos. Por outro lado, foram encontradas 

correlações negativas e significativas, entre as duas escalas Totais (r=-.15; p<.05) e 

entre a escala Total de AE e as EC Fuga-evitamento (r=-.26; p<.01) e Reavaliação 

Positiva (r=-.16; p<.05). Verificou-se também que as quatro dimensões da escala de AE 

estão correlacionadas significativamente e de forma negativa com a EC Fuga-                

-evitamento (r≤-.26; p<.05).  

Através da matriz de correlações (Tabela 1), constata-se ainda que a escala Total 

de AE e as dimensões Geral e Escolar correlacionam-se positiva e significativamente 

com a Avaliação Global dos candidatos (r≤.23; p<.01) e com a Média de Entrada 

(r=.16; p<.05) – Anexo A.  
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Já a escala Total de EC, assim como as suas oito dimensões apresentam 

correlações praticamente nulas com a Avaliação Global dos candidatos, exibindo um 

valor significativo apenas na dimensão Aceitar as Responsabilidades (r=-.15; p=.05). 

 

3.2. Estatística Inferencial 

Para testar a igualdade das médias e avaliar se a Auto-estima e as Estratégias de 

Coping exercem um efeito significativo nos níveis de Avaliação Global dos candidatos, 

recorreu-se à análise de variâncias ANOVA one-way, seguida dos testes post-hoc de 

Tukey e LSD. Para o efeito, teve-se em conta a validação de dois pressupostos: (1) 

distribuição da normalidade das variáveis, através do teste de Kolmogorov-Smirnov 

com correcção de Lilliefors; e (2) homogeneidade de variâncias, validado com o teste de 

Levene para as duas escalas e respectivas dimensões. 

Para a escala de AE não se verificou o pressuposto da normalidade nos grupos 

Favorável e Bastante Favorável (p=.000 e p=.043, respectivamente). Porém, no grupo 

Bastante Favorável o desvio à normalidade é pequeno, e uma vez que a análise da 

ANOVA é robusta, não será necessário proceder a outros tratamentos estatísticos 

(Maroco, 2010). No que concerne à escala de EC, obteve-se para todos os grupos um 

p>.10, à excepção do grupo Não Favorável onde p=.046. No entanto, seguindo a linha 

de Maroco (2010) acima descrita, neste grupo é possível assumir normalidade. 

Relativamente às dimensões que não apresentaram distribuição normal nas duas escalas, 

foi necessário recorrer aos rácios críticos dos coeficientes de assimetria e achatamento. 

Os valores não se afastaram do parâmetro normal, pelo que foi possível assumir 

robustez na estatística de teste paramétrica nas dimensões da escala de AE e nas 

dimensões Coping Confrontativo para os grupos Favorável e Bastante Favorável, 

Distanciamento para o grupo Favorável, Aceitar as Responsabilidades para o grupo 

Favorável e Fuga-evitamento para os grupos Favorável e Bastante Favorável. 

Por outro lado, o pressuposto da homogeneidade de variâncias foi rejeitado nas 

dimensões AE Geral (p=.013) e AE Escolar (p=.004). Assim, a significância das 

diferenças nestas duas dimensões da escala de AE foram analisadas com o teste não 

paramétrico Kruskal-Wallis para os grupos da variável Avaliação Global dos 

candidatos.  

Sendo o p-value inferior ao α=.05 nas duas dimensões, conclui-se que existe 

pelo menos um nível de avaliação que conduz a um grau de auto-estima Geral (X
2
KW 

(3)=11.210; p=.01; n=191) e Escolar (X
2
KW (3)=11.185; p=.01; n=191) diferente dos 
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restantes (Anexo B). Para identificar em qual ou quais grupos as distribuições da auto-   

-estima são significativamente diferentes, procedeu-se à comparação múltipla das 

médias, tendo-se verificado que as diferenças significativas das distribuições da auto-    

-estima Geral e Escolar ocorrem, igualmente, entre os níveis de avaliação Não 

Favorável e Favorável (paj=.05 e paj =.01, respectivamente) e os níveis de avaliação Não 

Favorável e Bastante Favorável (paj=.01 e paj =.01, respectivamente) – Anexo C.  

De acordo com o teste paramétrico ANOVA one-way (Tabela 2), os resultados 

informam que as diferenças na escala AE Total entre os quatro grupos de Avaliação 

Global são estatisticamente significativas (F(3,187)=2.90; p=.04). 

 

Tabela 2  

Médias, desvios-padrão, valor F e significância observadas entre as médias dos níveis 

de Avaliação Global dos candidatos e as dimensões da escala de AE 

  n M DP F P 

AE Total 

NF 12 1.56 .07 

2.90 .04 
FR 23 1.60 .04 

F 108 1.60 .06 

BF 48 1.61 .05 

Total 191 1.60 .06 

AE Social 

NF 12 1.54 .14 

.42 .74 

FR 23 1.53 .11 

F 108 1.55 .09 

BF 48 1.56 .11 

Total 191 1.55 .10 

AE 

Familiar 

NF 12 1.50 .11 

.77 .51 

FR 23 1.51 .13 

F 108 1.54 .13 

BF 48 1.55 .11 

Total 191 1.53 .12 

Legenda: NF – Não Favorável; FR – Favorável com Reservas; F – Favorável; BF – Bastante Favorável 

 

Considerando o teste post-hoc HSD de Tukey, as diferenças estatisticamente 

significativas para esta variável ocorrem apenas entre os níveis de avaliação Não 

Favorável e Bastante Favorável (I.C. a 95%]-.1044; -.0060[; p=.02). 

Em contrapartida, não se verificaram diferenças significativas nas dimensões da 

escala de AE Social (F(3,187)=.42; p=.74) e AE Familiar (F(3,187)=.77; p=.51) entre 

os diferentes níveis de avaliação (Tabela 2).  

 

Relativamente à escala de EC, foi possível validar o pressuposto da 

homocedasticidade (p>.05), pois verificou-se que todas as dimensões têm variâncias 

homogéneas. Como é possível verificar na Tabela 3, os resultados obtidos no teste 
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ANOVA one-way sugerem a existência de diferenças entre pelo menos dois níveis de 

Avaliação Global relativamente à dimensão Autocontrolo [F(3,187)=3.10, p=.03]. 

 

Tabela 3 

Médias, desvios-padrão, valor F e significância observadas entre as médias dos níveis 

de avaliação global dos candidatos e as dimensões da escala de EC 

  n M DP F p 

EC Total 

NF 12 2.82 .50 

1.67 .18 
FR 23 2.63 .42 

F 108 2.52 .47 

BF 48 2.56 .48 

Total 191 2.56 .47 

Confrontativo 

NF 12 2.56 .57 

1.06 .37 

FR 23 2.20 .35 

F 108 2.27 .58 

BF 48 2.27 .65 

Total 191 2.28 .58 

Distanciamento 

NF 12 2.72 .62 

1.33 .27 

FR 23 2.62 .67 

F 108 2.44 .63 

BF 48 2.38 .69 

Total 191 2.46 .65 

Autocontrolo 

NF 12 3.04 .49 

3.10 .03 

FR 23 3.04 .59 

F 108 2.69 .59 

BF 48 2.86 .68 

Total 191 2.79 .62 

Suporte Social 

NF 12 2.92 .92 

.36 .78 

FR 23 2.75 .81 

F 108 2.67 .78 

BF 48 2.74 .88 

Total 191 2.71 .82 

Aceitar 

Responsabili-

dades 

NF 12 3.31 .92 

1.70 .17 

FR 23 3.04 .83 

F 108 2.85 .80 

BF 48 2.77 .87 

Total 191 2.88 .84 

Fuga 

Evitamento 

NF 12 1.80 .62 

1.54 .21 

FR 23 1.56 .38 

F 108 1.55 .52 

BF 48 1.46 .42 

Total 191 1.55 .49 

Resolução 

Problema 

NF 12 3.22 .68 

.95 .42 

FR 23 3.25 .70 

F 108 3.05 .77 

BF 48 3.24 .74 

Total 191 3.13 .75 

Reavaliação 

Positiva 

NF 12 3.20 .67 

.90 .44 

FR 23 2.82 .85 

F 108 2.81 .76 

BF 48 2.85 .86 

Total 191 2.84 .79 

Legenda: NF – Não Favorável; FR – Favorável com Reservas; F – Favorável; BF – Bastante Favorável 
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Identificou-se, através do teste post-hoc LSD, que os níveis de Avaliação Global 

que diferem significativamente entre si são o Favorável e o Favorável com Reservas 

(I.C. a 95%].6278; .0747 [; p=.01). Por fim, no que respeita às restantes dimensões da 

escala de EC, as diferenças entre médias não são estatisticamente significativas, pois o 

p-value é superior ao nível de significância de .05 (Tabela 3). 

 

 Acresça-se que o objectivo inferencial é também avaliar o valor preditivo de uma 

variável dependente em função de um conjunto de variáveis independentes. Para tal, 

recorreu-se a uma regressão linear múltipla após analisar-se os pressupostos do modelo: 

(1) distribuição normal, (2) homogeneidade e (3) independência dos erros. Os dois 

primeiros foram validados graficamente e o último pressuposto foi validado com a 

estatística de Durbin-Watson (d=1.90). 

A regressão linear múltipla permitiu identificar as varáveis AE Geral (p=.04), 

Aceitar as Responsabilidades (p=.05) e a Média de Entrada (p=.01), como preditores 

significativos da Avaliação Global dos candidatos (Anexo D). Este modelo, embora 

significativo, explica apenas uma pequena proporção da variabilidade da Avaliação 

Global dos candidatos (F(12,178)=1.93; p<.05; R
2
=.12; R

2
a=.056) – Tabela 4. 

 

Tabela 4 

Modelo de regressão linear múltipla  

Modelo R R
2
 R

2
a d F p 

A .34 .12 .056 1.90 1.93 .03 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Discussão 

O presente trabalho teve como objectivos: (1) perceber quais as relações entre as 

variáveis em estudo; (2) verificar se existiriam diferenças significativas entre as 

dimensões das escalas e os níveis de avaliação; e (3) identificar as variáveis que 

possuiriam um efeito significativo sobre a Avaliação Global dos candidatos.    

Analisados os instrumentos de medida da AE e das EC, as propriedades 

psicométricas reveladas são, de um modo global, modestas. Com efeito, apesar de os 

níveis de consistência interna se revelarem satisfatórias nos Totais das duas escalas, 

a. Predictors: (Constant), Reavaliação_Positiva, AE_Geral, Média_Entrada, AE_Social, Distanciamento, AE_Familiar, 

AE_Escolar, Fuga_Evitamento, Suporte_Social, Resolução_Problema, Aceitar_Responsabilidade, Confrontativo, 

Autocontrolo 

b. Dependent Variable: Avaliação_Global 
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estes níveis de precisão baixam consideravelmente quando se avaliam as subescalas 

separadamente.  

Estes valores são, no entanto, idênticos aos encontrados noutros estudos com 

amostras portuguesas tanto para a escala de AE (Janeiro, 2008), como para a escala de 

EC (Pais-Ribeiro & Santos, 2001). De assinalar que a dimensão AE Social registou, 

neste estudo, um valor de consistência interna muito baixo, afastando-se do obtido 

noutros estudos (Janeiro, 2008).  

A fórmula de James (1890/1960) levou-nos a testar as hipóteses que postulam as 

relações positivas e significativas entre a auto-estima e os níveis de avaliação e de 

média de entrada. Assim, foi possível corroborar as hipóteses 2, 2a, 3 e 3b, visto que os 

resultados apontam para a existência de uma relação positiva e significativa entre a 

escala Total de AE e a Avaliação Global dos candidatos e entre esta e as dimensões 

Geral e Escolar da AE.  

 Os resultados reflectem uma tendência para níveis de avaliação mais elevados, 

quanto mais elevada for a auto-estima. Nesta óptica, comprova-se as conclusões de 

estudos anteriores (Baumeister et al, 2003; Seabi, 2011), pois foi verificada uma 

correlação positiva embora fraca entre a auto-estima e o rendimento académico. No 

presente estudo, a intensidade das relações entre a Média de Entrada no ensino superior 

e a AE Total, Geral e Escolar, apesar de positivas são igualmente, em geral, fracas. 

Por outro lado, indo ao encontro da hipótese 6 do presente estudo, os resultados 

obtidos permitiram verificar que existem diferenças significativas entre as médias dos 

níveis de avaliação Não Favorável e Favorável e Não Favorável e Bastante Favorável 

nas dimensões Geral e Escolar. Verificou-se igualmente este último resultado entre as 

médias da escala Total de AE. Assim, é possível inferir que os níveis de AE Geral e 

Escolar, bem como de AE Total, parecem exercer um efeito positivo nos níveis de 

Avaliação Global. Os candidatos que têm uma auto-estima mais elevada parecem 

reflectir essa autoconfiança e valorização pessoal nas provas de acesso na Academia, o 

que possivelmente se reflectirá na sua Avaliação Global. Deste modo, sustenta-se em 

parte a hipótese 6, pois embora se verifiquem diferenças significativas entre os grupos 

de Avaliação Global e as dimensões Geral, Escolar e Total da escala de AE, o mesmo 

não se verifica nas restantes dimensões.  

Quanto à relação entre a AE e as EC, os resultados evidenciaram correlação 

negativa entre as duas escalas Totais. Deste modo, infirma-se a hipótese 1, contrariando 

o estudo de Kiliç, Erol e Kiliç (2011), uma vez que estes autores afirmam que existe 
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uma relação positiva entre estas variáveis, ao concluírem que a auto-estima elevada 

propicia a capacidade de lidar com situações adversas, utilizando estratégias de coping 

eficazes.  

Ainda no que toca às tendências das relações, a escala Total de EC e as suas 

dimensões apresentam correlações praticamente nulas com a Avaliação Global dos 

candidatos, exibindo significância estatística apenas na relação com a dimensão Aceitar 

as Responsabilidades. Estas relações possibilitam corroborar a hipótese 5, visto que não 

existe uma relação positiva e significativa entre as estratégias de coping focadas nas 

emoções e a Avaliação Global dos candidatos. Embora não se corrobore a hipótese 4, ou 

seja, não se verificaram relações positivas e significativas entre as estratégias de coping 

focadas no problema e a Avaliação Global dos candidatos, este resultado permite 

conjecturar que quanto maiores os níveis de avaliação, menos os candidatos tendem a 

recorrer a estratégias de coping, apoiando-se apenas no reconhecimento do próprio 

papel, ou seja, Aceitar as Responsabilidades numa dada situação-problema.  

Quanto às diferenças entre grupos de avaliação e quanto às estratégias de coping 

verificaram-se diferenças significativas somente na dimensão Autocontrolo nos níveis 

de avaliação Favorável e Favorável com Reservas. Ou seja, parece que os candidatos 

que foram considerados com um parecer Favorável tendem a utilizar mais estratégias de 

autocontrolo do que os candidatos cujo parecer foi considerado Favorável com 

Reservas. Uma vez que não se verificaram diferenças nas restantes dimensões das EC, 

parece adequado confirmar parcialmente a hipótese 7 – Esperam-se diferenças 

significativas entre as médias dos grupos de Avaliação Global nas dimensões da escala 

de Estratégias de Coping. 

Os dados obtidos através do modelo ajustado, sugerem que AE Geral, a EC 

Aceitar as Responsabilidades e a Média de Entrada no ensino superior explicam apenas 

12% da variância da Avaliação Global dos candidatos. Neste sentido, o efeito 

estatisticamente significativo sobre a variação dos níveis de avaliação sustenta a última 

hipótese proposta neste trabalho – Espera-se que a Auto-estima, as Estratégias de 

Coping e a Média de Entrada sejam variáveis preditoras da Avaliação Global dos 

candidatos. No entanto, e dada a fraca dimensão da variância explicada pelo modelo, 

pode-se considerar que tal como suportado por Kaniuka (2010), Trautwein et al. (2006) 

e Zhan, Wang, Li, Yu e Bi (2011), são necessários mais estudos, a fim de analisar esta 

relação. 
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No que concerne às limitações sentidas neste trabalho, pode destacar-se a não 

comparação de diferenças entre géneros, o que se deveu à assimetria existente na 

amostra. Dada a importância desta variável, recomenda-se para trabalhos futuros a 

investigação de diferenças entre géneros, tendo em conta uma amostra menos 

heterogénea entre grupos.  

A escala de AE apresentou algumas fragilidades ao nível da distribuição normal, 

bem como um índice de precisão fraco na subescala AE Social. De acordo com Maroco 

e Garcia-Marques (2006), nestas situações o erro de medida é elevado, pelo que pode 

aumentar a probabilidade de resultados não-significativos, afectando o poder de 

qualquer teste estatístico. De modo a confirmar ou não as fragilidades do instrumento, 

seria importante que em futuros estudos se continuasse a avaliar as potencialidades 

psicométricas deste instrumento com outras amostras e noutras condições de aplicação.  

Pode assinalar-se como outra limitação a metodologia seguida neste estudo, 

visto que se recorreu a instrumentos de auto-relato. Este tipo de técnicas levanta 

questões em termos de possíveis enviesamentos, na medida em que os resultados 

obtidos poderão originar racionalizações (Butts, Vandenberg, DeJoy, Schaffer & 

Wilson, 2009). Para estes possíveis enviesamentos, poderá também ter contribuído o 

facto de os avaliados se encontrarem em contexto de selecção, procurando transmitir 

uma imagem mais positiva de si próprios.  

Por fim, aponta-se como última limitação o facto de não se ter considerado a 

subescala Insinceridade da Auto-estima, o que nos limitou compreender até que ponto 

os níveis de auto-estima elevados seriam ajustados, tal como defendem Kernis e 

Paradise (2002) e Kernis (2003). 

Em suma, este estudo permitiu-nos concluir que existe uma correlação positiva e 

significativa entre a Auto-estima e os níveis de Avaliação Global dos candidatos, ao 

passo que não foi verificado qualquer correlação entre estes e as Estratégias de Coping 

utilizadas pela amostra. Além disso, verificou-se que existem diferenças significativas 

entre os níveis de Avaliação Global na Auto-estima Total, Geral e Escolar, bem como 

nas Estratégias de Coping de Autocontrolo. Por fim, constatou-se ainda que a Média de 

Entrada, as dimensões de Auto-estima Geral e de Aceitar as Responsabilidades 

predizem de forma significativa a Avaliação Global do desempenho dos candidatos.  
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Anexo A 

Correlações entre AE, EC, Avaliação Global e Média de Entrada 

Correlações entre Auto-estima, Avaliação Global e Média de Entrada 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

 1-AE_Total 1       

       

2-AE_Geral ,742
**

 1      

,000       

3-AE_Social ,406
**

 ,113 1     

,000 ,118      

4-AE_Familiar ,531
**

 ,265
**

 ,132 1    

,000 ,000 ,068     

5-AE_Escolar ,451
**

 ,312
**

 ,003 ,335
**

 1   

,000 ,000 ,970 ,000    

6-Avaliação_Global ,195
**

 ,229
**

 ,067 ,105 ,218
**

 1  

,007 ,001 ,358 ,149 ,002   

7-Média_Entrada ,158
*
 ,155

*
 ,022 -,053 ,161

*
 ,263

**
 1 

,029 ,032 ,765 ,470 ,027 ,000  

 

Correlações entre Estratégias de Coping, Avaliação Global e Média de Entrada 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

EC_Total 

           

1 
          

 

2- Confrontativo 

           

,742** 
1 

         
 

3- Distanciamento 

,000           

,426** ,186* 
1 

        

 

4- Autocontrolo 

,000 ,010          

,818** ,475** ,366** 
1 

       
 

5- Suporte_Social 

,000 ,000 ,000         

,712** ,562** ,016 ,494** 
1 

      
 

6- Aceitar_ 

Responsabilidade 

,000 ,000 ,825 ,000        

 

 

,741** 

,488** ,143* ,596** ,554** 
1 

     

 

7- Fuga_ Evitamento 

,000 ,000 ,048 ,000 ,000       

,422** ,257** ,256** ,279** ,156* ,216** 
1     

 ,000 ,000 ,000 ,000 ,031 ,003      

8- Resolução_ Problema ,722** ,533** ,319** ,540** ,391** ,505** ,073 1    

 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,316     

9- Reavaliação_ Positiva ,818** ,550** ,229** ,644** ,540** ,547** ,241** ,507** 1   

 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000    

10- Avaliação_ Global -,113 -,059 -,137 -,089 -,035 -,154* -,141 ,003 -,064 1  

 ,121 ,418 ,059 ,218 ,632 ,033 ,052 ,971 ,378   

11-Média_ Entrada -,046 -,085 -,032 ,002 -,013 ,035 ,018 -,084 -,067 .263** 1 
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Anexo B 

Teste Kruskal-Wallis das Subescalas de Auto-estima Geral e Escolar 

 

Auto-estima Geral 

 

Auto-estima Escolar 
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Anexo C 

Comparação Múltipla das Subescalas de AE Geral e Escolar 

Subescala Auto-estima Geral 

 

Subescala Auto-estima Escolar 
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Anexo D 

Coeficientes do Modelo de Regressão Linear Múltipla  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,316 1,667  -,789 ,431 

AE_Geral 1,703 ,825 ,161 2,064 ,040 

AE_Social ,325 ,540 ,044 ,602 ,548 

AE_Familiar -,188 ,510 -,029 -,369 ,712 

AE_Escolar 1,107 ,619 ,141 1,789 ,075 

Confrontativo -,008 ,135 -,005 -,056 ,956 

Distanciamento -,153 ,099 -,126 -1,549 ,123 

Autocontrolo ,038 ,139 ,030 ,277 ,782 

Suporte_Social ,035 ,095 ,037 ,374 ,709 

Aceitar_Responsabilidade -,188 ,094 -,199 -2,006 ,046 

Fuga_Evitamento -,056 ,128 -,035 -,438 ,662 

Resolução_Problema ,094 ,105 ,089 ,896 ,371 

Reavaliação_Positiva ,026 ,103 ,026 ,249 ,804 

a. Dependent Variable: Avaliação_Global 

 


