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O estresse é uma reação psicofisiológica causada pelo desequilíbrio da demanda do 
ambiente e da capacidade de resposta individual. O coping ou enfrentamento do 
estresse é um constructo organizacional que descreve como as pessoas regulam seus 
próprios comportamentos, emoções e orientações motivacionais sob condições 
estressantes. Ao longo do século passado, o coping foi entendido sob diversas 
abordagens, influenciando a maneira de pesquisar e intervir na área. Este estudo 
objetivou analisar o desenvolvimento histórico do conceito de coping, além de 
aprofundar a análise da Teoria Motivacional do Coping [TMC], a proposta mais recente 
na área. Para tanto, realizou-se uma revisão de literatura, em livros, artigos, 
dissertações e teses relevantes para a área nos últimos 10 anos. Os resultados 
mostraram que, nas décadas de 1960-70, o coping era descrito dentro da Psicologia 
do Ego, com base psicodinâmica, enfatizando o grau de maturidade e imaturidade no 
uso das estratégias de enfrentamento [EE], incluindo os mecanismos de defesa. Após 
inúmeras críticas, nos anos de 1970-80, o coping passou a ser entendido como 
interação entre indivíduo e ambiente, podendo ser classificado como enfrentamento 
focalizado na emoção ou no problema, em enfoque cognitivista. A principal crítica a 
esse modelo é que muitas estratégias podem ser enquadradas nas duas categorias. 
Por fim, na década de 1990, surge a Teoria Motivacional do Coping [TMC], com 
estudos dirigidos por Ellen Skinner, que são discutidos mundialmente até hoje. Com 
essa terceira abordagem, é possível analisar o coping de maneira funcional, 
diferenciando-se das outras por sua ênfase desenvolvimentista. Nesta perspectiva, o 
coping engloba esforços individuais para manter, restaurar e reparar as necessidades 
psicológicas básicas de relacionamento, competência e autonomia afetadas pelas 
situações estressantes. Devem ser diferenciados os antecedentes e as consequências 
das EE. A TMC propõe um sistema hierárquico de EE, organizado em 12 “famílias” de 
coping, cada qual contendo comportamentos, emoções e orientação, segundo a 
percepção dos estressores como ameaça ou desafio ao self ou ao contexto, para cada 
uma das três grandes necessidades humanas – de relacionamento, de competência e 
de autonomia. As “famílias” de coping propostas pela TMC são: autoconfiança, busca 
de suporte, resolução de problemas, busca de informações, acomodação e 
negociação (consideradas como desafios, sendo, portanto, mais adaptativas); e 
delegação, isolamento, desamparo, fuga, submissão e oposição (avaliadas como 
ameaça, sendo, em geral, disfuncionais). Conclui-se que a TMC avalia de forma 
funcional a contingência, podendo ser aplicada tanto para pesquisas, quanto no setting 
terapêutico. 
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