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Paixão, Motivação e Bem-Estar Subjetivo no Desporto Adaptado. Da 

Atividade Física para Todos ao Rendimento Desportivo 

 

Resumo 

 

O desporto adaptado, nos últimos anos, tem sido alvo de um incremento considerável, contudo 

poucos estudos têm sido realizados neste âmbito específico, incluindo as dimensões da 

motivação, paixão e bem-estar subjetivo. 

Neste sentido, o principal objetivo deste trabalho foi analisar, numa primeira instância, o estado 

da arte no que se refere à paixão, motivação e bem-estar em jovens adultos no desporto, com 

base na Teoria da Autodeterminação (SDT) e no Modelo Dualístico da Paixão (DMP), através 

de uma revisão sistemática. Os estudos selecionados analisam maioritariamente as relações 

entre a paixão (harmoniosa e obsessiva) e o bem-estar, o papel das necessidades psicológicas 

básicas e o bem-estar. 

De forma a ser colmatada uma lacuna na literatura, validamos o modelo de medida que avalia 

os dois tipos de paixão para a população portuguesa, nomeadamente a validação da Passion 

Scale - PS. Os resultados desta validação revelaram um bom ajustamento do modelo aos dados, 

critérios de validade cruzada, assim como a invariância entre as várias modalidades analisadas 

(desporto adaptado, futebol, futsal, natação, bodyboard e surf), numa versão reduzida da escala 

(8 itens e 2 fatores). 

O terceiro estudo teve como objetivo proceder-se à análise do modelo estrutural que engloba 

os dois tipos de paixão, a regulação da motivação e o bem-estar, no desporto adaptado, com a 

aplicação do modelo de equações estruturais. Os resultados indicam um efeito positivo (ß =.28) 

e significativo entre a paixão obsessiva e motivação mais autodeterminada; um efeito positivo 

(ß =.03), mas não significativo entre a paixão obsessiva e a motivação controlada; um efeito 

positivo (ß =.50) e significativo entre a motivação mais autodeterminada e a satisfação com a 

vida, e entre a motivação mais autodeterminada e a satisfação com a vida, e entre a motivação 

mais autodeterminada e os afetos positivos e, por fim um efeito positivo (ß =.15), mas não 

significativo entre a motivação mais autodeterminada e os afetos negativos. Em contraste, 
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verifica-se um efeito positivo (ß =.53) e significativo entre a paixão harmoniosa e a motivação 

mais autodeterminada; um efeito negativo (ß =-.31) y significativo entre a paixão harmoniosa 

e a motivação menos autodeterminada; um efeito positivo (ß =.07), mas não significativo entre 

a motivação menos autodeterminada e a satisfação com a vida; um efeito negativo (ß =-.22), e 

significativo entre a motivação menos autodeterminada e os afetos positivos; e, por fim um 

efeito positivo (ß =.56) e significativo entre a motivação menos autodeterminada e os afetos. 

As principais conclusões revelam que o facto de sentirem paixão pela prática da sua modalidade 

desportiva, pode constituir-se como um preditor positivo da motivação autónoma, o que por 

sua vez, pode influenciar os níveis de bem-estar subjetivo, quer do ponto de vista cognitivo 

(satisfação com a vida) quer do ponto de vista emocional (afetos positivos) em atletas com 

deficiencia. Em última análise, os resultados obtidos permitem aprofundar o conhecimento dos 

profissionais que trabalham com pessoas com deficiência, no contexto do desporto adaptado, 

acerca da motivação e paixão e o seu impacto no bem-estar subjetivo. Por outro lado, estes 

dados contribuem para uma melhor compreensão de algumas variáveis inerentes ao desporto 

adaptado, permitindo delinear algumas recomendações para a prática, assente na identificação 

de estratégias de ação para o incremento e manutenção da prática desportiva. 

 

Palavras-Chave: Desporto adaptado, paixão, motivação, bem-estar, Teoria de 

Autodeterminação, Modelo Dualístico da Paixão. 
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Passion, Motivation and Subjective Well-Being in Adapted Sport. From 

Physical Activity for All to Sport’s Performance 

 

Abstract 

 

Adapted sport has been considerably increased in recent years, but few specific studies have 

been carried out, including the dimensions of motivation, passion and subjective well-being. 

On its way, the main objective of this work was to analyze the state of the art on the study of 

passion, motivation and well-being in young adults in sports, based on the Self-Determination 

Theory (SDT) and the Dualistic Model of Passion (DMP), through systematic review. Two 

selected studies analyze mostly the relationships between passion (harmonious and obsessive) 

and well-being, and the role of basic psychological needs and well-being. 

In order to fulfill the gap in literature, we validate the assessment model that evaluates those 

two types of passion for the Portuguese population, the Passion Scale - PS. The results of this 

validation revealed a good adjustment between the model and the data, by cross validity criteria, 

as well as the invariance between the main focused modalities (adapted sport, soccer, futsal, 

swimming, surfing and bodyboarding) on a reduced scale version (8 items and 2 factors). 

A third study aimed to analyze the structural model that encompasses the two types of passion, 

the regulation of motivation and well-being, in adapted sport, with the application of the model 

of structural equations. The results indicate a positive (ß =.28) and significant effect between 

obsessive passion and more self-determined motivation; a positive effect (ß =.03), but not 

significant, between obsessive passion and controlled motivation; a positive (ß =.50) and 

significant effect between more self-determined motivation and satisfaction with life, and 

between more self-determined motivation and satisfaction with life, and between more self-

determined motivation and positive affection, and finally a positive effect (ß =.15), but not 

significant, between the more self-determined motivation and the negative affection. In 

contrast, there is a positive (ß =.53) and significant effect between harmonious passion and 

more self-determined motivation; a significant negative effect (ß =-.31) between harmonious 

passion and less self-determined motivation; a positive effect (ß =.07), but not significant, 
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between less self-determined motivation and satisfaction with life; a negative (ß =-22), and 

significant effect between less self-determined motivation and positive affection; and, finally, 

a positive (ß =.56) and significant effect between less self-determined motivation and 

affections. 

The main conclusions shows passion for practicing their modality as a positive predictor of 

autonomous motivation, which can influence the levels of subjective well-being in athletes with 

disabilities, both from the cognitive point of view (satisfaction with life) and from the emotional 

point of view (positive affects). By this way, the results allow us to go further on the knowledge 

of the professionals that work with people with disabilities, on the context of adapted sports, 

the motivation and passion and their impact on subjective well-being. These results may also 

contribute for a better understanding of some variables inside adapted sport, allowing the 

outline of practical recommendations based on action strategies for the maintenance and 

increasing of sport activities. 

 

Keywords: Adapted sport, passion, motivation, well-being, Self-Determination Theory, 

Dualistic Model of Passion. 
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Pasión, Motivación y Bienestar Subjetivo en el Deporte Adaptado. De la 

Actividad Física para Todos al Rendimiento Deportivo 

 

Resumen 

 

Una tendencia en los últimos años ha sido el desarrollo del deporte adaptado. Aunque son pocos 

los estudios en este campo, incluida su dimensión motivación, pasión y el bienestar subjetivo. 

El presente texto pretende ser, en un primer momento, una aportación teórica sobre los 

conceptos pasión, motivación, bienestar subjetivo en jóvenes adultos mediante la teoría de 

autodeterminación, y lo modelo dualista de pasión para concretar la revisión sistemática. La 

mayoría de los estudios seleccionados analizan la relación existente entre la pasión (armoniosa 

y obsesiva) e lo bienestar, y del papel de las demandas psicológicas básicas con lo bienestar. 

En un segundo momento, para llenar a laguna en la literatura sobre los instrumentos de 

evaluación de atletas, validamos o modelo de medida Passion Scale - PS. O modelo examen 

dos tipos de pasión para la población portuguesa. Los resultados demuestran un bueno ajuste 

do modelo a los dados, criterios de validez cruzada, así como invariancia entre las diversas 

modalidades deportivas (deporte adaptado, fútbol, futsal, natación, surf y bodyboard), en una 

versión modificada y reducida de la escala (8 itens y 2 factores). 

El tercer estudio se centra en la aplicación do modelo de ecuaciones estructurales para contrastar 

lo modelo de relaciones entre los dos tipos de pasión, la regulación de la motivación y lo 

bienestar, en el deporte adaptado. Los resultados indican un efecto positivo (ß =.28) y 

significativo entre la pasión obsesiva y la motivación mas auto-determinada; un efecto positivo 

(ß =.03), pero no es significativo entre la pasión obsesiva y la motivación controlada; un efecto 

positivo (ß =.50) y significativo entre la motivación mas auto-determinada y la satisfacción con 

la vida, y entre la motivación auto-determinada e los afectos positivos y, por último un efecto 

positivo (ß =.15) mas no significativo entre la motivación mas auto-determinada y los afectos 

negativos. En contraste con los resultados anteriores, se denota un efecto positivo (ß =.53) y 

significativo entre la pasión harmoniosa e la motivación mas auto-determinada; un efecto 

negativo (ß =-.31) y significativo entre la pasión harmoniosa y la motivación menos auto-
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determinada; un efecto positivo (ß =.07), pero no es significativo entre la motivación menos 

auto-determinada y la satisfacción con la vida; un efecto negativo (ß =-.22), y significativo entre 

la motivación menos auto-determinada y los afectos positivos; y, por último, un efecto positivo 

(ß =.56) y significativo entre la motivación menos auto-determinada y los afectos. 

Las principales conclusiones que pueden extraerse de los resultados revelan que lo facto de que 

sientan pasión para la práctica de la modalidad deportiva, se podrá constituir como un predictor 

positivo de la motivación autónoma, o que puede influir en los niveles de bienestar subjetivo 

cognitivo (satisfacción con la vida) y emocional (afectos positivos) en atletas con discapacidad. 

Así los resultados son la puente para profundizar lo conocimiento de los profesionales que 

trabajan con personas con discapacidad, en lo contexto de deporte adaptado, sobre la 

motivación y pasión y su impacto en lo bienestar subjetivo. En este orden de ideas el 

comprensión de algunas variables del deporte adaptado permiten identificar y listar las 

recomendaciones por la actividad físico-deportiva, basada en estrategias de acción por lo 

incremento y manutención de la práctica. 

 

Palabras Clave: Deporte adaptado, pasión, motivación, bienestar, Teoría de 

Autodeterminación, Modelo Dualístico de la Pasión. 
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Capítulo 1. Introdução Geral 

 

É tradicionalmente escassa a atenção dedicada aos indivíduos que constituem as populações 

designadas especiais. No caso concreto da deficiência, esta acarreta muitas vezes, num 

registo próximo do absurdo e inexplicável, o peso das características da sua própria diferença. 

Às barreiras materiais e arquitetónicas somam-se muitas vezes as de ordem relacional que 

residem, sobretudo, nas atitudes e nos comportamentos face às pessoas com deficiência, as 

quais impedem quase sempre o seu acesso ao exercício de uma cidadania plena. 

Em todo o mundo, as pessoas com deficiência apresentam piores perspetivas de saúde, níveis 

mais baixos de escolaridade, participação económica menor e taxas de pobreza mais elevadas 

comparativamente às pessoas sem deficiência (WHO, 2011). Alguns estudos indicaram 

igualmente que certos grupos de pessoas com deficiência apresentam taxas mais elevadas de 

comportamento de risco, como tabagismo, alimentação inadequada e inatividade física 

(WHO, 2015). 

A população com deficiência não é constituída por grupos homogéneos, pelo que se exige a 

definição de respostas específicas que vão ao encontro das suas necessidades diferenciadas e 

identificáveis com base nas potencialidades e habilidades pessoais (Vitorino et al., 2015). 

Contribuir para a introdução de modificações na imagem social desta população é um 

imperativo que nos deve orientar na vida pessoal e profissional, dado persistirem 

preconceitos e estereótipos associados quer a representações sociais de passividade, 

inutilidade, incompetência e caridade, quer a manifestações de “paternalismo e 

protecionismo exacerbados (que) deixam marcas tão profundas como a própria hostilidade” 

(Alves, 1993, p. 43). 

De acordo com os Censos 2001, realizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 

que o conceito de deficiência tinha como pressuposto a perda ou alteração de uma estrutura 

ou de uma função psicológica, fisiológica ou anatómica, a população com pelo menos um 
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tipo de deficiência representava 6,1% da população residente total (ou seja 636 059 pessoas), 

sendo mais elevada entre os indivíduos do sexo masculino (6,7% contra 5,6% da população 

feminina) (INE, 2002). Do total de pessoas com deficiência, 38,9% apresentavam deficiência 

sensorial (auditiva e visual), 24,6% deficiência motora, 11,2% deficiência intelectual, 2,4% 

paralisia cerebral e cerca de 23% referente a outras deficiências (Gonçalves, 2003). 

De acordo com o INE (2012), verificou-se uma alteração neste contexto, passando os dados 

a serem apresentados a partir do conceito de incapacidade, ou seja, substituiu-se a avaliação 

baseada em diagnósticos de deficiências por uma autoavaliação que privilegia a 

funcionalidade e a incapacidade, como resultado de uma interação dinâmica entre a pessoa e 

o contexto, de acordo com Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde da Organização Mundial da Saúde (CIF) (WHO, 2004). Facto esse que pode dificultar 

análises comparativas entre estes dois registos censitários. 

Com uma população que rondava 10 milhões e 500 mil pessoas, é de realçar que cerca de 

17,8% (taxa de prevalência) da população portuguesa com cinco ou mais anos de idade 

declarou ter muita dificuldade, ou não conseguir realizar, pelo menos, uma das seis atividades 

diárias incluídas no questionário utilizado nos Censos 2011 (ver, ouvir, andar, 

memória/concentração, tomar banho/vestir-se e compreender/fazer-se entender). Neste 

mesmo grupo, os indivíduos com pelo menos uma dificuldade (andar), com 25% das 

respostas, é a principal limitação manifestada. Cerca de 23% das respostas identificam a 

dificuldade em ver, mesmo usando óculos ou lentes de contacto, sendo esta a segunda 

dificuldade mais representada (INE, 2012). 

Apesar destes números resultarem de uma autoavaliação no seio do agregado familiar, não 

deixam de ser, por si só, motivo de preocupação para os responsáveis pelo setor social, 

profissional, da educação, da reabilitação, do desporto e, simultaneamente, na área da 

formação de técnicos especializados. 

Segundo Fontes (2016), o aumento da esperança média de vida, os avanços constantes das 

ciências médicas e o envelhecimento nas diversas sociedades ocidentais, transformaram cada 
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ser humano, numa pessoa com potencial de deficiência. De facto, atualmente, conforme 

estimativas, mais de mil milhões de pessoas vivem com algum tipo de deficiência, 

representando aproximadamente 15% da população mundial (Fontes, 2016; WHO, 2011). 

Neste contexto, o desporto assume-se como um importante estímulo na reabilitação e 

reintegração da pessoa com deficiência na sociedade (Vitorino & Alves, 2009; Vitorino, 

Ramos, & Morgado, 2015) e um veículo facilitador da sua integração, munindo-a de diversas 

ferramentas (e.g., sociais e pessoais), para que se sinta parte integrante da sociedade e não 

discriminada por ser diferente (FPDD, 2016). 

De uma forma geral, o desporto adaptado tem vindo a aumentar o número de participantes a 

nível internacional (e.g., Jogos Paralímpicos e Jogos Surdolímpicos). Contudo, Portugal está 

longe de atingir os números praticados noutros países (e.g., 37 atletas no Rio de Janeiro’ 2016 

e 11 em Samsun’ 2017) (CPP, 2017a, 2017b; Deaflympics, 2018; IPC, 2018). 

Este facto parece verificar-se por várias razões: i) número de praticantes inscritos na 

Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD), uma vez que em 

1997 havia registo de 1078 praticantes inscritos e, passados vinte anos, 1609, com uma média 

anual de 2212 praticantes. No período em causa, há também a registar que em 2005 havia 

2911 praticantes e, a partir daqui, o número de inscritos começou a diminuir até ao ano de 

2016 (IPDJ, 2016); ii) a heterogeneidade da distribuição, uma vez que em Portugal existem 

quatro distritos (Aveiro, Braga, Lisboa e Porto) que têm tido mais de 50% dos praticantes 

inscritos (IPDJ, 2016). Em termos de implantação geográfica dos praticantes, em 2017 

estavam representados todos os distritos, incluindo as duas Regiões Autónomas, com a 

exceção de Bragança e Portalegre (FPDD, 2017); iii) em termos estatísticos, tendo em 

consideração os dados da época desportiva de 2016-2017, a nível nacional, em que estavam 

filiados 1609 atletas em representação de 110 clubes (menos 31% do que em 2016), 

registados na FPDD/Associações Nacionais de Desporto por Deficiência (ANDD), que 

participam nas competições desportivas e têm seguro desportivo, de acordo com a legislação 

em vigor, “isto significa que apenas cerca de 0,18% da população com deficiência é 
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praticante formal de desporto. Estes números evidenciam a necessidade de se realizar 

bastante trabalho e ações para que mais pessoas com deficiência iniciem e mantenham uma 

prática de atividade físico-desportiva regular” (FPDD, 2017, p. 12). 

Em termos de competitividade internacional, até à edição de Sydney’ 2000, a representação 

nacional nos Jogos Paralímpicos, em termos do ranking, situou-se nos trinta primeiros 

lugares e, a partir daqui, tem vindo a afastar-se deste posicionamento, mais concretamente na 

edição de Rio de Janeiro, em 76 posições, alcançou a 73.ª, verificando-se uma redução 

superior a dois terços de medalhas entre estas duas edições (ou seja -73,4%), o que 

corresponde à primeira metade dos 160 países, num universo de 4328 atletas, ou seja o país 

tem vindo a descer significativamente no ranking das nações que obtêm medalhas nos Jogos 

Paralímpicos (CPP, 2012; IPC, 2018). 

Também nos Jogos Surdolímpicos é evidente o aumento da competitividade internacional 

expressa pelo crescente número de países e de atletas presentes neste evento. Os valores 

máximos foram atingidos na última edição dos Jogos, em Samsun 2017, com a participação 

de 2873 atletas provenientes de 86 nações, onde Portugal, em 45 posições, registou um 37.º 

lugar no ranking dos países medalhados (Deaflympics, 2018). 

Todos os factos supramencionados parecem convergir num único caminho, ou seja, a 

inatividade física, que atualmente se assiste em Portugal, o que invariavelmente afeta o 

desporto adaptado. De acordo com o último Eurobarómetro sobre desporto e exercício físico, 

Portugal é o terceiro país da Europa com maior percentagem de inatividade física (68%), 

substancialmente acima da média europeia (46%). A falta de tempo e falta de motivação são 

apontadas como as principais razões para a não realização de exercício físico por 43% e 33% 

das pessoas, respetivamente (European Commission, 2018). Tais razões são passíveis de 

serem melhoradas, uma vez que estas são de natureza controlável pelas pessoas. 

Por outro lado, o International Paralympic Committee (IPC), no seu plano estratégico para 

2015 a 2018, refere que se tem de “aumentar o número de pessoas com deficiência que pratica 

desporto, desde a formação de base até ao alto rendimento, melhorando a profundidade dos 
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talentos em cada país”, bem como o facto de ser necessário aumentar o número de mulheres 

atletas (IPC, 2015, p. 4). 

Tomando em consideração estes factos, bem como a necessidade de enriquecer a produção 

científica sobre esta temática, em especial no desporto adaptado, o presente trabalho tem 

como principal objetivo analisar o impacto da paixão que os atletas com deficiência sentem 

na sua prática desportiva, na regulação da motivação e no seu bem-estar. Nesta sequência, 

revela-se pertinente compreender a relação entre a paixão e a motivação com o bem-estar 

subjetivo no contexto do desporto adaptado, sustentando-se este estudo na Teoria da 

Autodeterminação (SDT: Self-Determination Theory) (Deci & Ryan, 1985) e no Modelo 

Dualístico da Paixão (DMP: Dualistic Model of Passion) (Vallerand et al., 2003), que são 

dois modelos teóricos sociocognitivos: um que explica o “porquê” de as pessoas adotarem e 

desenvolverem determinados comportamentos (e.g., prática desportiva); e um segundo 

modelo que analisa a paixão que leva as pessoas a envolverem-se com as diversas atividades 

no seu contexto vivencial. 

Desta forma, esta investigação tem os seguintes objetivos: 

1- Caracterizar o estado da arte, especificamente no que respeita à relação da motivação e 

paixão no bem-estar subjetivo, no contexto do desporto, através da realização de uma revisão 

sistemática; 

2- Validar e adaptar a Passion Scale para o contexto do desporto; 

3- Analisar o impacto dos dois tipos de paixão na regulação da motivação e bem-estar 

subjetivo dos atletas com deficiência, recorrendo um modelo estrutural hipotetizado, que 

engloba o Modelo Dualístico da Paixão (DMP: Vallerand et al., 2003) e a Teoria da 

Autodeterminação (SDT: Deci & Ryan, 1985, 2000). 

Em suma, esta tese procura analisar o estado da arte no que se refere ao DMP, SDT e bem-

estar subjetivo, assim como analisar o impacto dos dois tipos de paixão e regulação da 
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motivação no bem-estar em pessoas com deficiência, na tentativa de colmatar a ausência de 

conhecimento nesta área específica. 

Nesta sequência, a tese está organizada da seguinte forma: 

Estudo 1: Revisão da literatura com recurso ao método sistemático, com o intuito de perceber 

o estado da arte, no que respeita às relações entre paixão e motivação, no bem-estar em jovens 

e adultos no desporto (Capítulo 2); 

Estudo 2: Validação da versão portuguesa da Passion Scale para o contexto do desporto e 

análise da invariância entre género e diferentes modalidades (Capítulo 3); 

Estudo 3: O impacto da paixão na regulação da motivação e no bem-estar subjetivo nos 

atletas com deficiência (Capítulo 4); 

Conclusão geral englobando todos os estudos da presente investigação e as implicações para 

a prática (Capítulo 5); 

Recomendações/sugestões para futuros estudos (Capítulo 6); 

Referências Bibliográficas (Capítulo 7). 
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Estudo 1 - Relação entre a motivação e a paixão, no bem-estar subjetivo em 

jovens e adultos no desporto - Revisão Sistemática 

 

Resumo 

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo analisar de forma sistemática a relação entre 

a paixão, motivação e o bem-estar subjetivo em jovens e adultos no desporto. 

Métodos: Foram realizadas pesquisas eletrónicas nas bases de dados: Web of Science, 

PsychInfo e Pubmed, considerando o período de recuo a 1985. Foram utilizados os 

descritores “bem-estar”, “paixão”, “regulação do comportamento, “regulação da motivação” 

e “desporto”, em português e na sua tradução em espanhol e inglês, de forma isolada ou em 

combinação com os operadores boleanos “e” ou “ou”. Adicionalmente foram pesquisadas as 

listas de referência dos estudos e solicitados aos autores, os artigos ou dados, quando não 

disponíveis nestes meios. Após a análise dos abstracts foram selecionados 30 artigos, de 

acordo com os critérios de inclusão e exclusão previamente definidos, e da leitura do texto 

integral dos artigos, constituiu-se a amostra do estudo com 12 artigos. 

Resultados: Os estudos selecionados analisam maioritariamente as relações entre a paixão 

(harmoniosa e obsessiva) e o bem-estar, o papel das necessidades psicológicas básicas e o 

bem-estar psicológico, no contexto do desporto. A maioria dos estudos são de carácter 

transversal, e os que apresentam uma abordagem longitudinal variaram entre de quatro 

semanas até uma época desportiva. 

Conclusões: A realização deste estudo de revisão sistemática dá suporte à teoria de que 

quando os atletas satisfazem as suas necessidades psicológicas básicas tendem a regular o 

seu comportamento para formas mais autónomas da motivação e com isso atingem 

consequências comportamentais ou emocionais mais positivas, onde se insere o bem-estar. 

Palavras-Chave: Motivação, paixão, bem-estar, satisfação com a vida, afetos, desporto.  
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Introdução 

O estudo da paixão é relativamente recente, considerando que o foco de atenção da 

investigação na área da Psicologia se debruçou, maioritariamente noutras emoções (e.g. 

felicidade, divertimento, paixão romântica, entre outros), até que Vallerand et al. (2003) 

apresenta o Modelo Dualístico da Paixão (Dualistic Model of Passion) (DMP) com o intuito 

de explicar a paixão sentida pelas pessoas numa determinada atividade, e propõe uma 

explicação para os seus efeitos (Vallerand, 2012). 

Em contraste, a Teoria da Autodeterminação (Self-Determination Theory) (SDT: Deci & 

Ryan, 1985) tem sido amplamente aplicada a diversas áreas, como sejam o desporto, 

exercício físico, educação, saúde, trabalho, tendo em conta que visa perceber a forma como 

os indivíduos regulam o seu comportamento nos diferentes domínios da sua vida. Neste 

sentido, Vallerand (2010, 2012) tem vindo a relacionar teoricamente os constructos do DMP 

com a SDT, em especial a teoria organísmica devido ao facto desta metateoria contemplar os 

aspetos de internalização e integração, pois foi a partir desta teoria que surgiu o DMP 

(Valllerand et al., 2003). 

Da pesquisa exploratória efetuada para a elaboração do presente trabalho resultou a 

identificação de dois estudos de revisão sobre o conceito da paixão (Curran, Hill, Appleton, 

Vallerand, & Standage, 2015; Vallerand, 2010). Diferindo em objetivos, os trabalhos 

elucidam sobre a investigação realizada sobre o assunto, contribuindo para a interpretação do 

conhecimento disponível, dando orientações para investigações futuras a realizar neste 

âmbito. 

Não obstante, desta mesma pesquisa exploratória, parece que não existem estudos que 

relacionem empiricamente a SDT e DMP, em especial, com a regulação da motivação. 

Importa referir que a paixão pode ser conceptualizada como a energia que sustenta o empenho 

e a persistência do atleta numa determinada modalidade, sendo esta energia que alimenta a 

sua motivação. Nesse sentido, Vallerand et al. (2003) desenvolveram o DMP, o qual 
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distingue dois tipos de paixão, a paixão harmoniosa (PH) e paixão obsessiva (PO), baseados 

na forma como esta foi internalizada (integrada no self/identidade do sujeito), que tem 

implicações diferenciadas em termos comportamentais. 

A PH está associada a uma internalização autónoma, pois o sujeito pratica a modalidade por 

livre vontade, devido ao gosto que tem pela atividade e não por questões de reforço da sua 

identidade pessoal. Neste tipo de paixão, a atividade não controla o indivíduo, uma vez que 

é seu desejo praticá-la, sem experienciar sentimentos de obrigação ou pressão interna para o 

fazer. Por isso, normalmente o atleta que sente uma paixão harmoniosa, consegue gerir 

melhor o tempo que dedica à sua modalidade, sem que esta entre em conflito com outras 

atividades da sua vida quotidiana, ou seja, não existe qualquer tipo de incompatibilidade entre 

ambas. Por exemplo, aplicando este tipo de paixão ao contexto do desporto, podemos dizer 

que um atleta está harmoniosamente apaixonado pela modalidade que pratica quando diz: 

“Esta modalidade evidencia as qualidades que eu mais gosto em mim próprio(a)” (Vallerand 

et al., 2003). 

A PO está associada a uma internalização controladora, pois o sujeito força a prática da 

modalidade, procurando, através da sua realização, sentimentos de aceitação social ou de 

aumento da autoestima, pressionando-se internamente para a realizar. Neste tipo de paixão, 

o atleta faz depender a sua prática o facto de conseguir a afirmação social e da própria 

identidade, não conseguindo viver sem a mesma. Por isso, normalmente o atleta que sente 

uma paixão obsessiva, não consegue gerir bem o tempo que dedica à modalidade, o que gera 

indisponibilidade de tempo para realizar outras atividades, ou seja, existe uma 

incompatibilidade de relação com outras atividades da sua vida quotidiana. Por exemplo, 

aplicando este tipo de paixão ao contexto do desporto, podemos dizer que um atleta está 

obsessivamente apaixonado pela modalidade que pratica quando diz: “A necessidade é tão 

forte que não consigo deixar de praticar esta modalidade” (Vallerand et al., 2003). 

Para além da paixão, outra das variáveis amplamente estudada no contexto da Psicologia do 

Desporto tem sido a motivação (Kingston, Harwood, & Spray, 2006). A motivação, de uma 
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forma geral, pode ser definida como um constructo latente usado para descrever o que são 

forças internas e/ou externas responsáveis por aquilo que se entende ser a direção (escolha 

de uma determinada modalidade), a intensidade (quantidade de energia empregue pelos 

sujeitos numa respetiva modalidade/tarefa) e a persistência (relacionada com a continuidade 

no comportamento) (Deci & Ryan, 2000). 

Um dos trabalhos de revisão, da responsabilidade da equipa de onde a teoria da DMP é 

originária (Vallerand, 2010), tem como foco os próprios estudos desenvolvidos ao longo do 

tempo por esse conjunto de investigadores e analisa a relação entre a paixão e vários domínios 

da vida do indivíduo (intrapessoais, interpessoais, intergrupais e na sua relação com o meio 

envolvente) e tem como objetivo principal dar suporte à própria teoria do DMP. 

Ao longo dos últimos anos, a motivação tem sido estudada com recurso a diferentes 

abordagens teóricas. No entanto, as teorias que mais refletem os padrões cognitivos, 

comportamentais e emocionais relacionados com os objetivos dos praticantes no contexto 

desportivo são a Teoria da Autodeterminação (SDT: Deci & Ryan, 1985, 2000) e a Teoria 

dos Objetivos de Realização (AGT: Achievement Goal Theory) (Nicholls, 1984). 

De uma forma geral, a SDT é uma abordagem à motivação humana que tem em consideração 

os fatores da personalidade, bem como as causas e consequências dos comportamentos 

autodeterminados. 

O cerne desta teoria passa pelo abandono da velha dicotomia intrínseco versus extrínseco 

passando a denominar-se motivação autónoma/mais autodeterminada) versus motivação 

controlada/menos autodeterminada), conforme sugerido pela metateoria da integração 

organísmica (Ryan & Deci, 2017). 

De acordo com os seus autores (Deci & Ryan, 1985, 2000, 2008a; 2008b; Ryan, 1995; Ryan 

& Deci, 2000a, 2000b, 2002, 2007), esta teoria diz-nos que a motivação do sujeito não está 

diretamente relacionada com os fatores do envolvimento social, uma vez que a influência 

destes (e.g., clima dos treinos, comportamento dos treinadores) é mediada pela satisfação de 

três “nutrientes fundamentais” (Ryan & Deci, 2007, p. 13), ou seja, as necessidades 
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psicológicas básicas (NPB) inatas, de autonomia (capacidade do sujeito regular as suas 

próprias ações), de competência (capacidade do sujeito de eficácia na interação com o 

envolvimento) e de relação (capacidade do sujeito de procurar e desenvolver ligações e 

relações interpessoais). São estas NPB universais que vão determinar a regulação do 

comportamento do sujeito, que assenta num continuum motivacional que oscila entre formas 

menos e mais autodeterminadas (isto é, controladas versus autónomas). 

Não obstante quer o DMP quer a SDT têm sido estudados como preditores do bem-estar (BE) 

dos atletas (e.g., Carpentier & Mageau, 2013; Felton & Jowett, 2013). 

De acordo com Diener (1984), o BE caracteriza-se pela presença de aspetos positivos, 

ausência de aspetos negativos, bem como por uma perceção positiva da satisfação com a 

vida, funcionando como um fator positivo tanto para a saúde como para a longevidade das 

pessoas (Diener & Chan, 2011).  

A investigação do BE constitui-se por três perspetivas relacionadas com três modelos com o 

mesmo objeto de estudo, embora com orientações teórico-empíricas diferentes: O primeiro, 

designado por bem-estar psicológico, foi concebido por Ryff (1989), com base em variadas 

conceções da auto-realização e crescimento pessoal, sugerindo um modelo multidimensional 

de funcionamento psicológico positivo que integra seis dimensões: aceitação de si, 

autonomia, crescimento pessoal, domínio do meio, objetivos na vida e relações positivas com 

os outros. O instrumento de avaliação mais utilizado é a Psychological Well-Being Scale de 

Ryff (1989); O segundo, designado por bem-estar social, visa compreender a dimensão social 

do bem-estar (e.g. Keyes, 1998), que integra cinco dimensões: integração social, aceitação 

social, contribuição social, coerência social, e realização social. O seu instrumento de medida 

é a Social Well-Being Scale de Keyes (1998); O terceiro, designado por bem-estar subjetivo 

(BES), visa compreender a dimensão afetiva (felicidade) e cognitiva (satisfação com a vida), 

tendo em conta a avaliação subjetiva que o indivíduo faz das suas vivências (e.g., Diener, 

Suh, Lucas & Smith, 1999). Os modelos de medida mais utilizados são a Satisfaction with 

Life Scale de Diener, Emmons, Larsen e Griffin (1985) e a Positive and Negative Affect 
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Schedule de Watson, Clark e Tellegen (1988). Em última análise, estes três tipos de BE 

privilegiam respetivamente o funcionamento psicológico, funcionamento social, os estados 

afetivo-emocionais associados à satisfação com a vida. 

Lundqvist (2011) apresentou um modelo de bem-estar integrado, designado por Bem Estar 

Global, conceptualizando o BE em níveis globais e específicos no contexto do desporto, de 

igual modo, contempla a dimensão de BES da tradição hedonista e as dimensões de bem-

estar psicológico e social da perspetiva eudaimónica. 

Especificamente, o BES compreende, no seu constructo, duas dimensões: uma componente 

emocional que diz respeito aos afetos positivos e negativos, e que representa o afeto que cada 

indivíduo manifesta, bem como a predominância das emoções positivas sobre as negativas; 

e uma componente cognitiva que diz respeito à satisfação com a vida, e que corresponde à 

avaliação que o sujeito faz em cada momento de satisfação com a vida (Diener et al. 1985; 

Galinha & Pais-Ribeiro, 2005a, 2005b). 

Assim, a parte afetiva está relacionada com a forma como os sujeitos sentem a vida e, por 

outro lado, a dimensão cognitiva é percebida como um julgamento sobre a vida do próprio 

sujeito, quer seja a satisfação com a vida como um todo, ou a satisfação com os diversos 

domínios da vida, como a escola, trabalho, lazer, saúde, entre outros. Esta dimensão está 

relacionada com o que o sujeito pensa da própria vida (Diener et al., 1999). 

De acordo com Ryan e Deci (2017), as pessoas que regulam a sua motivação de forma 

autónoma demonstram maiores afetos positivos e maior satisfação com a vida, enquanto 

pessoas que regulam a sua motivação de forma mais controlada apresentam mais afetos 

negativos e, por conseguinte menor satisfação com a vida. 

De facto, a investigação tem apontado neste sentido, evidenciando-se que a motivação 

autónoma é um preditor positivo do BE, tanto na dimensão emocional como na cognitiva 

(Balaguer, Castillo, & Duda, 2008; Núñez, León, González, & Martín-Albo, 2011); e a 

motivação controlada um preditor negativo do BE (Carpentier & Mageau, 2013; Gagné, 

Ryan, & Bargmann, 2003). 
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O grupo de estudos analisado por Vallerand (2010) indicam que a PO leva a menores níveis 

de BE do que a PH, e que as diferenças residem, especialmente, em situações de insucesso. 

Por outro lado, de acordo com o autor, quando o resultado é extremamente importante para 

o indivíduo, não parecem existir diferenças no que diz respeito ao seu BE. Este trabalho de 

revisão, realizado de forma não sistemática e não aplicada ao contexto específico do desporto, 

aborda de forma breve a relação entre a paixão e o envolvimento dos indivíduos em 

atividades performativas ou desportivas e a performance. 

Na sua amostra, os estudos eram na sua maioria de natureza correlacional (apesar da 

existência de alguns de desenho prospetivo e longitudinal), demonstraram que a paixão leva 

a alterações nos resultados ao longo do tempo. Na opinião deste autor, investigações futuras 

devem assentar em desenhos longitudinais e focar-se em saber se os indivíduos que 

manifestam PH se adaptam, ao longo do tempo, em ambientes “obsessivos” (Vallerand, 

2010). 

O outro trabalho de revisão identificado durante a pesquisa exploratória (Curran et al, 2015) 

refere que a apresentação do DMP por Vallerand, em 2003, constituiu um marco, no que ao 

estudo do conceito da paixão diz respeito, pelo que após uma década dessa publicação, o 

autor decide realizar este trabalho de revisão focado na análise (em retrospetiva) dos estudos 

efetuados até à data sobre esta temática, explorando as diferenças dos efeitos da paixão em 

função da idade, género, contextos vivenciais e culturais. 

Dos resultados obtidos por Curran et al. (2015, p. 615), observa-se que a PH é uma “força 

motivacional” que se correlaciona de forma direta com uma série de benefícios da atividade, 

nomeadamente: maiores índices BE, capacidade cognitiva de adaptação, regulação da 

motivação (integrada), performance e prática deliberada. Por outro lado, PO é uma “força 

motivacional” pouco desejável, já que se correlaciona com resultados intrapessoais mal 

adaptativos, tais como: maior mal-estar, pensamentos negativos, motivação não internalizada 

e dependência da atividade. De acordo com Curran et al. (2015), as relações são amplamente 

invariantes, ou seja, equivalentes, com o género e com a idade, mas algumas relações são 
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moderadas pelos contextos vivenciais e pela cultura, sendo que são maiores no contexto de 

trabalho (em relação ao desporto, as artes performativas, ao lazer e à educação) e em 

comunidades mais individualistas (em relação a comunidades mais cooperantes). 

Tendo por base a relevância que o conceito da paixão tem nos vários sub-sistemas onde se 

insere cada indivíduo, e apesar do número limitado de pesquisas que se dedicam ao estudo 

deste conceito, este número está a crescer, em especial no que diz respeito a estudos com 

desenhos experimentais que têm por objetivo testar o processo e as condições através das 

quais a paixão leva a diferentes resultados, justificando, por isso, a sua melhor análise 

(Vallerand, 2010). 

Por outro lado, o conceito da paixão, no que diz respeito à sua aplicação ao contexto do 

desporto, parece ser ainda menos comum na literatura, mas registando a mesma tendência 

enumerada anteriormente. 

No que respeita à SDT, tem-se verificado um conjunto de revisões bibliográficas de carácter 

sistemático, elaboradas no contexto do exercício (e.g, Hagger & Chatzisarantis, 2008) e no 

contexto do desporto (e.g Balish, McLaren, Rainham, & Blachard, 2014), que têm procurado 

relacionar a SDT com diferentes variáveis. 

No que respeita ao DMP, pode ser considerado um complemento da SDT, porque a paixão 

que os sujeitos sentem por uma determinada atividade vai muito para além da forma como 

eles regulam esse comportamento nessa mesma atividade, caracterizando-se muitas das vezes 

por uma procura ativa de informação sobre a atividade, seja através da televisão, livros, 

passando mesmo por algumas discussões com o grupo de pares sobre essa atividade. 

Desta forma, parece importante, se realize um estudo de revisão, alguns anos após a 

publicação das teorias, que reúna e analise a literatura disponível com o objetivo de 

demonstrar a tendência dos resultados obtidos, com enquadramento nas teorias da SDT e 

DMP, em especial no contexto do desporto. 
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Apesar de se tratar de um modelo desenvolvido há menos de uma década, é notório o 

crescente interesse por parte dos investigadores na sua utilização, o que conduziu à sua 

aplicação em diversos contextos do desporto, nomeadamente: desporto universitário, 

ciclismo, escalada e futebol (Vallerand et al., 2003); desporto universitário - futebol, hóquei 

no gelo e patinagem, basquetebol, natação sincronizada e pólo aquático (Vallerand et al., 

2006); adeptos de futebol (Ntoumanis, Vallerand, & Philippe, 2007); desporto universitário 

- basquetebol e hóquei no gelo (Lafreniere, Jowett, Vallerand, Donahue, & Lorimer, 2008); 

basquetebol, natação sincronizada e pólo aquático (Vallerand et al., 2008); árbitros de 

andebol e de rugby (Brunel & Andrianariosa, 2007; Philippe, Vallerand, Andrianariosa, & 

Brunel, 2009); futebol e futsal (Teixeira & Cid, 2011a, 2011b); natação (Cid & Louro, 2010; 

Cid, Silva, Monteiro, Louro, & Moutão, 2016). 

De acordo com Vallerand e Miquelon (2007) e Vallerand (2008), as evidências empíricas 

demonstram que a PH e PO encontram-se associadas a diferentes resultados comportamentais 

e emocionais, uma vez que a PH está mais associada a experiências positivas e a PO a 

experiências negativas. Por exemplo, no contexto do desporto, a PH encontra-se associada 

quer à persistência na modalidade (Vallerand et al., 2003), quer a melhores prestações dos 

atletas (Vallerand et al., 2008). 

Por outro lado, a PH também se encontra associada quer à orientação motivacional do atleta 

para a tarefa (Cid & Louro, 2010; Korte et al., 2009; Teixeira & Cid, 2011b), quer à regulação 

do comportamento para formas mais autónomas (Vallerand et al., 2003, 2006). No entanto, 

apesar de alguns trabalhos demonstrarem a existência de uma relação significativa entre a 

paixão e o BE (Vallerand, 2007; Vallerand et al., 2006), nomeadamente, que o BES apresenta 

uma correlação positiva com a PH e negativa com a PO, Vallerand e Miquelon (2007), 

sugerem que esta questão ainda não está suficientemente explorada no contexto do desporto. 

Assim, o objetivo do presente estudo é analisar de forma sistemática a relação entre paixão, 

motivação e bem-estar subjetivo em jovens e adultos no desporto. 
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Métodos 

Protocolo e Registo 

Para a elaboração desta revisão sistemática foi utilizado como referência o protocolo 

PRISMA 2009 (Moher, Liberati, Telzlaff, & Altman, 2009). 

 

Critérios de seleção 

Na seleção dos estudos foram considerados os seguintes critérios de inclusão: a) amostras de 

género masculino e/ou feminino, com idade igual ou superior a 14 anos. Este critério está 

relacionado com a capacidade de compreensão do conceito de “paixão” que, de acordo com 

Vallerand (2007), apenas os indivíduos nesta faixa etária terão essa capacidade; b) amostras 

de indivíduos aparentemente saudáveis e sem indicação de deficiência ou doença; c) idiomas 

de publicação sejam o português, espanhol ou inglês. Este critério relaciona-se com a 

variedade de estudos que podem estar publicados nestes idiomas; d) análise da relação entre 

a paixão e a motivação e o bem-estar; e) enquadrem os estudos e as suas análises na Teoria 

da Autodeterminação (SDT) e/ou o Modelo Dualístico da Paixão (DMP) com o Modelo de 

Bem-Estar Subjetivo (BES); f) cujo contexto de recolha e características da amostra seja o 

do desporto, e g) tenham utilizado como instrumentos para avaliação das variáveis em estudo 

através de: Paixão, avaliada pela Passion Scale (PS: Vallerand et al., 2003); Motivação pela 

Sport Motivation Scale - versão 1 ou 2 (SMS: Pelletier et al., 1995), ou Behavioral Regulation 

in Sport Questionnaire (BRSQ: Lonsdale, Hodge, & Rose, 2008); Bem-estar avaliado pela 

Satisfaction with Life Scale (SWLS: Diener et al., 1985) e pela Positive and Negative Affect 

Schedule (PANAS: Watson, Clark, & Tellegen, 1988). 

Os critérios de exclusão utilizados foram os seguintes: a) estudos que não estejam 

enquadrados nas teorias referidas anteriormente; b) o objetivo de estudo não concorra para a 

análise das relações dos conceitos anteriormente indicados; c) não incluam dados relevantes; 

d) não serem realizados com humanos; e) cujos contextos sejam os da atividade física, do 
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exercício, do lazer, da educação, do trabalho; ou da intervenção terapêutica, ou f) tenham 

avaliado as variáveis através de outros instrumentos que não os considerados nos critérios de 

inclusão. 

Os estudos de intervenção, validação, ensaios de controlo randomizado, estudos clínicos, 

revisões sistemáticas, metanálises ou outros foram incluídos na amostra desde que 

correspondessem aos critérios de inclusão, ou deles constassem dados relevantes. 

 

Fontes de informação, pesquisa e extração de dados 

Para a elaboração desta revisão sistemática foram realizadas pesquisas por meio de buscas 

eletrónicas nas bases de dados: Web of Science, PsychInfo e Pubmed, entre julho e agosto de 

2017, considerando o período de recuo a 1985 (data da publicação da SDT), e utilizando os 

descritores “bem-estar” (bien-estar; wellbeing e well-being); “bem-estar subjetivo” (bien 

estar subjectivo; subjective wellbeing e subjective well-being); “paixão” (passión; passion); 

regulação do comportamento (regulación conductal; behaviouor regulation); “regulação da 

motivação” (regulación de la motivación; behaviour motivation) e “desporto” (deporte; 

sport). Os descritores foram utilizados de forma isolada ou em combinação com os 

operadores boleanos “e” ou “ou”, consoante o nível de pesquisa, e de acordo com o 

funcionamento específico da base de dados em pesquisa. Adicionalmente foram pesquisadas 

as listas de referência dos estudos e solicitados, aos autores, os artigos integrais que não foram 

possíveis obter nos restantes meios de pesquisa. 

Os dados extraídos dos estudos para análise, incluíram as seguintes características: autor, 

ano, país, características da amostra, design, objetivos, variáveis avaliadas e conclusões. 

 

Resultados 

A busca inicial nas bases de dados com a combinação das palavras-chave wellbeing; passion; 

motivation e sport identificou 1034 hits, dos quais foram identificados 126 estudos 
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potencialmente relevantes tendo em conta a análise dos títulos (Figura 1). Após a análise dos 

abstracts foram selecionados 30 artigos, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão 

previamente definidos, e da leitura do texto integral dos artigos, constituiu-se a amostra do 

estudo com 12 artigos. 

 

           126 artigos potencialmente relevantes 

     124 Web of Science 

      2 listas de referências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fluxograma do processo de seleção dos estudos. 

 

As características dos estudos que constituem a amostra desta revisão sistemática estão 

sumariados na Tabela 1. 

 

 

 
96 excluídos com base na revisão dos títulos e resumos 

23 – estudos realizados com outros objetivos 

23 – estudos realizados noutros contextos 

14 – estudos realizados com outras populações 

33 – estudos repetidos 

3 – estudos publicados em coreano 

 

 

 

 

30 artigos analisados no seu texto integral  

18 artigos excluídos após leitura do texto integral: 

1 – estudo realizado com outro objetivo 

1 – estudo realizado noutro contexto 

3 – estudos realizados com outras populações 

8 – estudos realizados com enquadramento noutro modelo teórico 

3 – estudos realizados com outros instrumentos de medida 

2 – estudos sem dados relaventes 

12 artigos incluídos na amostra final 

Total de participantes (N= 4143) 
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Tabela 1 - Características dos estudos incluídos na revisão 1985-2017. 

 

Autor, ano País Caract. Amostra Design Objetivos Variáveis avaliadas Conclusões 

Verner-Filion, Vallerand, 

Amiot e Mocanu (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- Estudo 1: 172 atletas de futebol 

(122 M; 50 F); 

MI=14,61. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo 1: Transversal (num 

torneio indoor de futebol a 

nível da província, antes de 

metade da época). 

 

 

 

Estudo 1: Analisar o papel 

de mediação da satisfação 

das NPB e prática 

deliberada, entre a PH, PO 

e a performance em 

jogadores de futebol. 

 

 

 

 

Estudo 1: P (H e O); 

NPB; 

SV; 

Prática deliberada; 

Performance. 

 

 

 

 

 

 

Estudo 1: PH é um preditor 

positivo e significativo 

tanto da satisfação das 

NPB como da SV; 

A PO é um preditor 

negativo, mas não 

significativo da SV; 

A satisfação das NPB é um 

preditor positivo e 

significativo da SV. 

 

 

Verner-Filion, Vallerand, 

Amiot e Mocanu (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudo 2: 598 atletas de hóquei. Estudo 2: Longitudinal 

(campo de treino da época 

2000-2001, após a prática) 

Estudo 2: Analisar o papel 

de mediação dos OR, entre 

a P (H e O), e as NPB, SV, 

prática deliberada e 

performance em jogadores 

de hóquei. 

Estudo 2: P (H e O); 

NPB; 

SV; 

Prática deliberada; 

Performance; 

OR. 

Estudo 2: A PO tem uma 

correlação positiva, 

significativa e moderada, 

em termos absolutos, com 

as NPB e a SV; 

A PO tem uma correlação 

positiva, significativa e 

moderada, em termos 

absolutos com NPB e 

também positiva e 

significativa, mas fraca, em 

termos absolutos, com a 

SV. 
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Carpentier e Mageau 

(2013) 

Canadá 340 Atletas; 

Idades: 11-35A (MI = 15.21); 

13 desportos (natação sincronizada, 

futebol, atletismo, hóquei no gelo, 

etc.); 

 

58 Treinadores (48% M; 52% F); 

Idade: 18-72A (MI=31.14) 

 

Transversal (após uma 

sessão de treino). 

Estudar o efeito do 

feedback orientado para a 

mudança, nas suas duas 

funções (motivar os atletas 

e orientação para a 

melhoria do desempenho), 

e o impacto ao nível do BE 

Atletas: BE; 

AP e AN; 

AE; 

Regulação da Motivação. 

NPB; 

SV. 

Motivação mais 

autodeterminada é um 

preditor positivo do BE; 

Motivação menos 

autodeterminada é um 

preditor negativo do BE; 

Quanto mais amotivado, 

menos tem perceção de 

BE. 

Felton e Jowett (2013) Reino Unido 430 atletas (166 M; 264 F); 

Idade: 15-35A (MI = 20.4); 

59% desportos individuais; 

41% desportos coletivos. 

Transversal Examinar se a satisfação 

das NPB é um mecanismo 

pelo qual os estilos de 

vinculação dos atletas estão 

associados com os níveis 

de BE. 

Estilos de vinculação; 

NPB (Treinador e Pais); 

VS; 

AE; 

AP e AN. 

As NPB, tanto nos pais 

como nos treinadores, 

foram preditores positivos 

e significativos da VS e 

AP; 

As NPB são um preditor 

negativo e significativo dos 

AN; 

As NPB foram um preditor 

positivo e significativo da 

AE nos pais e preditor 

positivo, mas não 

significativo da AE 

relativamente aos 

treinadores. 

 

López-Walle, Balaguer, 

Castillo e Tristán (2012) 

México 609 Atletas 

Idade: 11-18A (MI = 13.95); 

18 desportos; 

Treinos: + de 3/semana; 

Duração treino: +de 2H/dia; 

Compete com o mesmo treinador 

há: 2.5A. 

Transversal Estudar a perceção do 

apoio de autonomia dado 

pelo treinador, a satisfação 

das NPB e BEP (SV e VS); 

Analisar o papel de 

mediação da sat. das NPB 

entre a perceção do apoio 

de autonomia e o BEP. 

Suporte de autonomia; 

NPB – Com; 

NPB – Aut; 

NPB – Rel.; 

SV; 

VS. 

As NPB são um preditor 

positivo e significativo, 

tanto da SV como da VS; 

A satisfação das NPB-Aut 

é aquele que apresenta 

maior valor de predição 

para a SV e VS. 
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Mack et al. (2011) Canadá 219 jogadores de voleibol (92M; 

127 F); 

Idade: 18-28A (MI=20.03); 

IMC (17.58-31,71). 

Transversal Estudar as relações entre a 

satisfação das NPB e as 2 

dimensões do BEP 

(vitalidade e afetos).  

NPB; 

VS; 

AP e AN. 

Correlações positivas, 

significativas e moderadas, 

em termos absolutos, entre 

as NPB e a VS e os AP; 

Correlação negativa e 

significativa e moderada, 

em termos absolutos, entre 

as NPB e AN; 

A satisfação das NPB 

foram preditores positivos 

e significativos da VS, AP 

e um preditor negativo dos 

AN. 

 

Vansteenkiste, 

Mouratidis e Lens (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bélgica Estudo 1: 304 jogadores de futebol; 

MI=24.66; 

Atletas de 17 clubes de futebol de 

vários níveis da Liga Nacional da 

Bélgica; Jogadores em média há 

17,2A; 

Experiência competitiva 

média:16,34A; 

Jogar na atual equipa em média há 

5.34A. 

 

 

Estudo 1: Transversal (a 

meio da época desportiva) 

Estudo 1: Examinar se as 

razões autónomas e 

controladoras para adotar 

as metas de desempenho 

forneceriam mais 

informações sobre a 

relação dos objetivos de 

performance com o BE e 

atitudes e comportamentos 

de fair-play. 

Estudo 1: Objetivos de 

performance; Razões 

autónomas e controladas; 

VS; 

AP e AN; 

Comportamentos pro e 

antissociais; 

Atitudes desportivas. 

 

 

 

 

 

Estudo 1: As razões 

autónomas foram 

preditores positivos e 

significativos da VS e dos 

AP e negativa, e não 

significativa, dos AN; 

As razões controladas 

apresentam uma relação 

negativa e não significativa 

com a VS, negativa e 

significativa com os AP, e 

positiva e significativa com 

os AN. 

Balaguer, Castillo e Duda 

(2008) 

Espanha 301 atletas de vários desportos 

(171M; 130 F); 

MI= 24.1; 

Treino: + 4/semana (M=4,20); 

H/treino: 2H (M= 2.32); 

Tempo de Competição: M=8.56. 

Transversal (após 3 meses 

do início da temporada) 

Analisar as relações entre a 

perceção de apoio à 

autonomia fornecida pelo 

treinador, as NPB, a MAD, 

AE e a SV. 

Suporte de Autonomia; 

NPB; 

MAD; 

AE; 

SV. 

NPB foram peditores 

positivas e significativos da 

MAD; 

MAD foi um preditor 

positivo e signifcativo da 

AE e SV. 
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Solberg e Halvari (2009) Noruega 95 atletas de elite (56 M; 39 F); 

Idade: 14-44 A (MI= 21.6); 

Desportos: atletismo, luta greco-

romana, taekwondo, halterofilismo; 

23 competiram nos Jogos 

Olímpicos ou Campeonatos do 

Mundo. 

Transversal (Primavera e 

Outono) com recurso a 

metodologia mista. 

Estudar as relações entre o 

suporte de autonomia do 

treinador, características 

dos objetivos pessoais e o 

BEE em atletas de elite. 

Suporte de autonomia 

percebido; 

Razões (autónomas e 

controladas);  

Conteúdos de objetivos 

(intrínsecos e extrínsecas); 

AP e AN. 

RA foram um preditor 

positivo e significativo do 

BEE positivo; 

RC foram um preditor 

positivo e significativo de 

BEE negativo. 

 

Smith, Ntoumanis e Duda 

(2007) 

Reino Unido 210 atletas 

(104 M, 103 F, 3 não 

especificados); 

Idade: 18-37A (MI= 21.02); 

Desportos individuais e coletivos 

(e.g. futebol, netball, badminton); 

Nível de competição: local a 

internacional; 

Relação com treinador: 6M 

(M=19.24). 

Metodologia mista. Analisar o processo 

motivacional subjacente 

aos objetivos desportivas, 

bem como o papel de 

suporte de autonomia do 

treinador em relação ao 

alcançar dos objetivos. 

Objetivos pessoais;  

NPB - Aut; 

NPB - Comp; 

NPB - Rel; 

Suporte de Autonomia; 

AP e AN; 

SV; 

BE. 

Correlações positivas e 

significativas moderadas, 

em termos absolutos, entre 

as 3 NPB, AP e SV; 

Correlações negativas, 

significativas e fracas, em 

termos absolutos, entre as 3 

NPB e AN; 

As NPB foram um preditor 

do BE. 

Gagné, Ryan, & 

Bargmann (2003) 

EUA 33 atletas de ginástica (33 F); 

Idade: 7-18A (MI=13); 

Anos de prática: 1-11A (Mediana: 

6); 

Tempo de Prática: 7H/semana. 

Longitudinal (4 semanas no 

período não competitivo). 

Análise dos efeitos das 

perceções de suporte 

fornecido pelos treinadores 

e pais na satisfação das 

NPB, motivação e BE. 

NPB; 

RAI; 

VS; 

AE; 

AP e AN; 

Nível de habilidade na 

ginástica. 

A Reg Id foi um preditor 

positivo e significativo dos 

AP, VS e AE; 

A Reg Id foi um preditor 

negativo não significativo 

dos AN; 

Mot Int foi um preditor 

positivo e significativo dos 

AP, VS e AE; 

Mot Int foi um negativo e 

significativo dos AN; 

RAI foi um preditor 

positivo e significativo dos 

AP, VS e AE; RAI foi um 

preditor negativo e 

significativo dos AN. 
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Vallerand et al. (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallerand et al. (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canadá Estudo 1: 206 (84M; 119F; 3 não 

especificados); 

Idade: 17-29A (MI=18.70); 

Vários desportos (basquetebol, 

futebol, hóquei, esqui, natação); 

Participação no desporto: 

7.21H/semana; 

Prática desportiva: 68.86 meses. 

 

 

 

 

 

Estudo 2: 210 jogadores de 

basquetebol (129M, 78F; 3 não 

especificados); 

Idade: 12-29A (MI=16.04); 

Maioria dos jogadores tem ensino 

médio e pertencem elite desportiva; 

Prática na modalidade: M=4.78A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo 1: Transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo 2: Transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo 1: Testar uma 

sequência de experiências a 

partir o DMP para estudar 

as determinantes da P (PH 

e PO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo 2: Estudar o papel 

da paixão na experiência de 

variáveis afetivas no 

contexto do desporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo 1: PH e PO; 

Orientação da 

Personalidade; 

Avaliação Desportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo 2: PH e PO; 

SV; 

AP e AN; 

VS; 

BES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo 1: A avaliação 

desportiva e uma 

orientação de 

personalidade autónoma 

predizem positivamente a 

PH. 

A avaliação desportiv e a 

orientação da 

personalidade controlada 

predizem positivamente a 

paixão obsessiva. 

 

 

Estudo 2: PH apresentou 

correlações positivas, 

significativas e moderadas, 

em termos absolutos, com 

os AP, VS e BE; 

PH apresentou uma 

correlação negativa, não 

significativa e fraca, em 

termos absolutos, com os 

AN; 

PO apresentou correlações 

positivas, significativas e 

fracas, em trmos absolutos, 

com AP, AN e VS; 

PO apresentou uma 

correlação positiva, não 

significativa e fraca, em 

termos absolutos, com o 

BE. 
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Vallerand et al. (2006) 

 

 

 

Estudo 3: 107 atletas (63F; 44M); 

Idade: 11-33A (MI=15.46); 

Desportos: 79 atletas de pólo 

aquático e 28 de natação 

sincronizada; 

Participantes em competições 

nacionais; 

Treino: 9.40H/semana; 

Prática na modalidade: 4.7A. 

 

 

 

Estudo 3: Longitudinal - 

Prospetivo (Outubro e 

Fevereiro) 

 

 

 

Estudo 3: Estudar a 

seqüência integrativa 

envolvendo as 

determinantes e 

experiências afetivas (ou 

seja, BE) associadas à P 

(PH e PO). 

 

 

 

Estudo 3: PH e PO; 

Orientação da 

Personalidade; 

SV; 

AP e AN; 

BES; 

 

 

 

Estudo 3: PH apresentou 

uma correlação positiva, 

significativa e fraca, do 

ponto de vista absoluto, 

com o BE. A PO uma 

correlação positiva, não 

significativa e fraca, do 

ponto de vista absoluto. 

PH foi um preditor positivo 

e significativo do BE, 

enquanto a PO foi um 

preditor negativo e não 

significativo do BE. 

 

 

 

 

Vallerand et al. (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canadá 

 

Estudo 1: 184 atletas de 

basquetebol (108M; 76F) 

MI=16A; 

Prática na modalidade: M=45.38; 

Treino: 4.46 tempos/semana; 

Duração do treino: 149.73 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo1: Prospetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo 1: Testar a 

performance de realização 

a partir do DMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo 1: PH e PO; 

Prática deliberada; 

Performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo 1: A P é um 

preditor da prática 

deliberada, que, por sua 

vez, prediz a performance 

(P representa um 

importante determinante do 

forte envolvimento em 

atividades que os atletas 

gostam). 
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Nota: M= sexo masculino; F= sexo feminino; A= anos; AP= Afetos Positivos; AN= Afetos Negativos; AE= Autoestima; BE= Bem-Estar; BEE= Bem-Estar 

Emocional; BEP= Bem-Estar Psicológico; BES= Bem-Estar Subjetivo; MAD= Motivação Autodeterminada; Amot= Amotivação; MI= Motivação Intrínseca; Reg 

Ext= Regulação Externa; Reg Id= Regulação Identificada; NPB= Necessidades Psicológicas Básicas; NPB-Comp= Necessidades Psicológicas Básicas de 

Competência; NPB-Rel= Necessidades Psicológicas Básicas de Relação; NPB-Aut= Necessidades Psicológicas Básicas de Autonomia; OR= Objetivos de Realização; 

P= Paixão; PH= Paixão Harmoniosa; PO= Paixão Obsessiva; RAI= Índice Global para Autodeterminação; RA= Razões Autónomas; RC= Razões Controladas; SV= 

Satisfação com a Vida; VS= Vitalidade Subjetiva; DMP= Dualistic Model of Passion; SDT= Self-Determination Theory. 

 

Vallerand et al. (2008) 

 

Estudo 2: 67 atletas; 

Modalidades: pólo aquático e 

natação sincronizada (22M; 45F) 

13-33A (MI=16.1); 

Prática na modalidade: M=5.21A; 

Treino: 4.73 tempos/semana; 

Duração do treino: 110.32 min. 

 

Estudo2: Prospetivo. 

 

Estudo 2: Examinar o papel 

dos OR como mediadores 

da paixão, sua relação com 

a prática deliberada e como 

preditores do desempenho 

desportivo. 

 

Estudo 2: PH e PO; 

OR; 

SV; 

Prática deliberada; 

Performance. 

 

Estudo 2: Encontrou-se 

uma correlação positiva, 

significativa e moderada, 

do ponto de vista absoluto, 

entre a PH e BE. 

Correlação positiva, não 

significativa e fraca, do 

ponto de vista absoluto, 

entre a PO e o BE. 

Constatou-se ainda um 

efeito positivo e 

significativo entre a PH e 

BE. E um efeito negativo, 

mas não significativo, entre 

PO e BE. 
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A amostra dos estudos selecionados integra atletas de várias modalidades: atletismo, 

badminton, basquetebol, esqui, futebol, ginástica, halterofilismo, hóquei, hóquei no gelo, luta 

greco-romana, natação, natação sincronizada, netball, pólo aquático, voleibol e taekwondo. 

Existe um estudo que refere desportos individuais e coletivos sem identificar as modalidades 

(Felton & Jowett, 2013), um outro que indica o número de desportos (18) sem os discriminar 

(López-Walle, Balaguer, Castillo, & Tristán, 2012) e ainda outro estudo que indica “vários” 

(Balaguer, Castillo, & Duda, 2008). De igual modo, há um estudo que inclui atletas e 

treinadores (Carpentier & Mageau, 2013). 

Todos os artigos foram publicados entre 2003 e 2017 e são provenientes maioritariamente do 

Canadá (Carpentier & Mageau, 2013; Mack et al., 2011; Vallerand et al., 2006, 2008) e do 

Reino Unido (Felton & Jowett, 2013; Smith et al, 2007). 

Os artigos incluídos avaliaram um total de 4143 indivíduos. O tamanho das amostras variou 

entre 33 e 609 indivíduos, e as idades variaram entre 7 a 46 anos, embora a maior incidência se 

situe entre os 15 e os 30 anos. No estudo que também integra treinadores na amostra, as suas 

idades estão compreendidas entre 18 e 72 anos (Carpentier & Mageau, 2013). A título de 

excecionalidade foram integrados na amostra dois estudos com idades médias abaixo dos 14 

anos, pela representatividade dos artigos e tendo por base o facto de não terem avaliado a paixão 

(Gagné, Ryan, & Bargmann, 2003; López-Walle et al., 2012). 

A maioria dos estudos analisados incluem indivíduos de ambos os sexos, apesar de existirem 

estudos exclusivamente com o sexo feminino (e.g., ginastas) ou com o sexo masculino (e.g., 

jogadores de futebol). 

Os estudos, no geral, analisam as relações entre a paixão (harmoniosa e obsessiva) e o bem-

estar, outros analisam o papel das necessidades psicológicas básicas e o bem-estar e outros 

ainda, analisam as relações entre a motivação e o bem-estar. Na pesquisa, não se encontraram 

estudos com a análise, em simultâneo, dos três constructos. 

A maior parte dos estudos foi de carácter transversal (62,5%), e os que apresentaram um 

desenho longitudinal variaram entre de quatro semanas até uma época desportiva. 
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Discussão 

A amostra de estudos incluídos, nesta revisão, revela que uma grande parte pretendeu estudar 

o efeito que o papel do treinador tem na satisfação das NPB, na motivação e no BE dos atletas 

(Ballaguer et al., 2008; Gagné et al., 2003; López-Walle et al., 2012; Solberg & Halvari, 2009). 

Ainda neste grupo, há a salientar um estudo que analisou simultaneamente os efeitos da 

perceção dos atletas sobre o papel do apoio fornecido pelos treinadores e pais (Gagné et al., 

2003), na satisfação das suas necessidades psicológicas, da motivação e do BE. Neste grupo é 

de referir que o BE foi avaliado de forma distinta, para além dos afetos (positivos e negativos), 

mediu-se a autoestima e a vitalidade subjetiva: Solberg e Havari (2009) introduziram as 

características dos objetivos e avaliaram exclusivamente o BE através do PANAS (dimensão 

afetiva); Gagné et al. (2003) utilizaram vários instrumentos - PANAS, Self-Esteem Scale de 

Rosenberg (1965), Subjective Vitality Scale de Ryan e Frederick (1997); e López-Walle et al. 

(2012) através da Satisfaction with Life Scale (Diener et al., 1985) e Subjective Vitality Scale. 

Estes autores referem que até à data, a investigação realizada no contexto da motivação no 

desporto recorreu a métodos transversais que se focavam nas diferenças individuais, no entanto 

as alterações motivacionais ocorrem diariamente. 

Em termos de resultados, os autores reforçam a conceção de que a regulação da motivação de 

forma autónoma influencia não só a qualidade das experiências, mas também o envolvimento 

com e na atividade. Especificamente Gagné et al. (2003) indica ainda que a motivação diária 

foi preditora do BE no período da pré-prática, e que o BE, da pré para a pós prática, alterou-se 

sistematicamente com a satisfação das NPB vivenciadas durante a mesma. 

Ballaguer et al. (2008), numa amostra de 301 atletas de vários desportos, com o objetivo de 

analisar as relações entre a perceção de apoio e autonomia dada pelo treinador, na satisfação 

das NPB, motivação autodeterminada, autoestima e satisfação com a vida, obteve resultados 

que suportam a SDT, aplicada no contexto do desporto de competição. 

Uma vez que as investigações anteriores demonstraram que não só os tipos de objetivos são 

importantes para o BE, mas também, o contexto social e que, quer o conteúdo, quer as razões 

dos objetivos que são perseguidos, são fundamentais. Neste contexto, Solberg e Halvari (2009) 

analisaram a relação entre a perceção de suporte de autonomia dado pelo treinador, os objetivos 

pessoais de realização e o BE e, sugerem que futuramente o BE possa ser avaliado pela 

vitalidade subjetiva, pois esta é mais influenciada pela regulação da motivação do que pela 
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felicidade (dimensão afetiva). Estes autores concluíram que os atletas que têm em mente 

objetivos que podem controlar internamente (de forma introjetada) demonstram menor bem-

estar emocional, sendo que quando o conteúdo do objetivo é “extrínseco” o seu BE é ainda mais 

baixo. Das conclusões deste estudo, verifica-se que quando um treinador promove um ambiente 

que dá suporte à autonomia, este influencia positivamente as razões autónomas para a prática e 

os objetivos intrínsecos e, consequentemente, a vivência de afetos mais positivos. 

No estudo realizado por López-Walle et al. (2012) que teve o intuito de testar um modelo teórico 

assente no papel mediador da satisfação das NPB (autonomia, competência e relação) como 

preditor da vitalidade subjetiva e a satisfação com a vida, os resultados demonstraram que a 

perceção de apoio e autonomia dado pelo treinador foi preditor da satisfação das três NPB, 

assim como que a satisfação das NPB foi preditor do BE (na dimensão da vitalidade subjetiva 

e da satisfação com a vida). Resultados similares foram encontrados noutros estudos, não 

integrados nesta revisão, os quais partiram da análise sobre os efeitos da perceção dos atletas 

sobre o suporte de autonomia por parte do treinador, na satisfação das NPB e no seu BE 

(Guzmán & García García, 2014; Healy, Ntoumanis, Veldhuijzen van Zanten & Paine, 2014; 

Stenling, Lindwall, & Hassmén, 2015; Stenling & Tafvelin, 2014). 

Felton e Jowett (2013) pretenderam verificar se a satisfação das NPB é um mecanismo pelo 

qual o estilo de vinculação fornecido pelos pais ou treinadores está relacionado com o BE, 

enquadrando esta análise na teoria da vinculação e na SDT. De referir que a teoria da vinculação 

tem ganho valor na área do desporto, quando se pretende compreender a relação entre os aspetos 

interpessoais do desporto e a qualidade da relação treinador-atleta (Davis & Jowett, 2010). Os 

resultados indicam que as NPB, tanto nos pais como nos treinadores, foram preditores positivos 

e significativos da vitalidade subjetiva e dos afetos positivos e, simultaneamente um preditor 

negativo e significativo dos afetos negativos. 

Sob a preocupação de que as investigações anteriores, em geral, se basearam num índice global 

de BE, que poderá ser ambíguo, Mack et al. (2011) pretendeu testar a associação entre a 

satisfação das NPB e as duas dimensões do bem-estar (vitalidade subjetiva e afetos), 

verificando-se uma correlação positiva e significativa entre as NPB, a vitalidade subjetiva e os 

afetos positivos. 

Vanstteenkiste, Mouratidis e Lens (2010) tiveram por objetivo analisar o BE em jogadores de 

futebol, através da realização de dois estudos. Num dos estudos, o autor verificou que as razões 

de carácter autónomo estão positivamente associadas com a vitalidade subjetiva e os afetos 
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positivos e, de forma negativa e não significativa com os afetos negativos. Por outro lado, as 

razões controladas apresentam uma relação negativa e não significativa com a vitalidade 

subjetiva, e negativa e significativa com os afetos positivos, e positiva e significativa com os 

afetos negativos. 

De entre o grupo de estudos que pretenderam testar modelos teóricos aplicados ao contexto do 

desporto, constam López-Walle et al. (2012), Vallerand et al. (2006) e Vallerand et al. (2008). 

Especificamente, Vallerand et al., em 2008, teve como propósito testar o modelo DMP na sua 

relação com a concretização de objetivos no desporto. De acordo com o autor, o seu trabalho 

pretendeu ultrapassar as limitações dos estudos anteriores que não integraram o conceito da 

paixão que considera ter um papel importante na persistência e no envolvimento no desporto, 

podendo conduzir à melhoria da performance de realização. Vallerand et al. (2006) reforçou 

ainda resultados anteriores, obtidos pela sua equipa, que confirmam que a PH pode relacionar-

se com elevados níveis de performance e uma vida feliz, e a PO também se relaciona com a 

performance, mas não com a felicidade. 

Considerando o estudo da motivação e o alcançar de objetivos no contexto do desporto, 

incluem-se na amostra os trabalhos de Verner-Fillion, Vallerand, Amiot e Mocanu (2017) e 

Smith, Ntoumanis e Duda (2007). Especificamente Verner-Fillion et al. (2017) pretenderam 

analisar o papel mediador da satisfação das NPB na performance, enquadrado na teoria da SDT, 

que defende que a PH parece relacionar-se com a performance e o bem-estar psicológico e a 

PO com a performance, mas com custos para o BE. 

Investigações anteriores conduziram a resultados ambíguos/inconclusivos no que diz respeito à 

relação entre a PO e a satisfação das NPB, sendo que Verner-Fillion (2017) conclui que a 

satisfação das necessidades mediou a relação entre a PH e a performance, mas não mediou a 

relação entre a PO a satisfação com a vida, a prática deliberada ou a performance. 

Smith et al. (2007), por outro lado, analisaram os processos motivacionais subjacentes à 

definição de objetivos desportivos, bem como o papel de suporte de autonomia dado pelos 

treinadores no processo de desenvolvimento de objetivos. Os resultados indicaram que o 

esforço e a satisfação NPB medeiam a associação entre os motivos autónomos e a concretização 

de objetivos, assim como entre os objetivos alcançados e o bem-estar. Os motivos controlados 

foram preditores negativos do BE. 

Da análise das limitações e propostas de estudos futuros realizados pelos autores e respetivas 

equipas, é possível verificar que uma grande maioria apresenta como limitação o facto de o 
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desenho transversal do estudo não permitir retirar ilações de causa-efeito (Balaguer et al., 2008; 

Carpentier & Mageau, 2013; Felton e Jowett, 2013; López-Walle et al., 2012; Mack et al., 2011; 

Smith et al., 2007; Solberg & Halvari, 2009; Vallerand et al., 2006; Vanstteenkiste et al., 2010; 

Verner-Fillion et al., 2017). Por esta razão, os autores apresentam como propostas de estudos 

futuros, a realização de trabalhos de desenho longitudinal, para que seja possível estabelecer a 

relação causal entre as variáveis (Balaguer et al., 2008; Verner-Fillion, 2017). 

O desenho experimental apesar de não ser sempre exequível ou externamente válido, é 

aconselhado em futuros estudos, por forma a permitir estabelecer relações de causalidade 

(Mack et al., 2011). 

Vários estudos apresentam, como base de análise, dados com origem em metodologias de 

autorrelato (Solberg & Halvari, 2009; Vanstteenkiste, 2010), pelo que é proposta a realização 

de pesquisas com base na avaliação de outras componentes como as fisiológicas para a análise 

(por exemplo), da relação com a performance (e.g: VO2max, velocidade, entre outras). Verner-

Fillion (2017) sugere a utilização de medidas mais objetivas, como as observações diretas dos 

comportamentos dos treinadores nos estudos com este propósito. 

São também propostos estudos que explorem outros mediadores que permitam a melhor 

compreensão das associações que envolvem o estilo de vinculação dos atletas e os níveis de 

BE. 

 

Conclusões 

Este trabalho de revisão teve como objetivo analisar de forma sistemática a evidência disponível 

sobre a relação entre a paixão, motivação e bem-estar subjetivo em jovens e adultos no desporto. 

Apesar do rigoroso estabelecimento de critérios de inclusão, os estudos selecionados 

demonstram alguma diversidade de objetivos, métodos, análises e resultados. De realçar 

também, a grande variedade de modalidades desportivas representadas nas amostras dos 

estudos analisados, que consideramos recentes.  

Os resultados desta revisão, suportam outros trabalhos anteriores aplicados ao contexto do 

desporto, que têm por base o DMP (e.g., Vallerand et al., 2006, 2008), e que demonstram que 

a PH é um preditor positivo do BE e a PO um preditor negativo do BE. 

De realçar que, dos estudos incluídos na amostra, apenas um analisou as determinantes da 

paixão (Vallerand et al., 2006), em praticantes recreativos, envolvidos em desporto há vários 
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anos. Os resultados reforçam as conceções teóricas subjacentes a investigações anteriores, de 

que a valorização do desporto, bem como a orientação da personalidade de forma autónoma é 

um preditor da PH. Em contraste, a valorização do desporto e a orientação da personalidade de 

forma controlada é um preditor da PO. 

Da mesma forma, no que se refere à pesquisa baseada na SDT no contexto do desporto, nesta 

revisão sistemática confirma-se a constatação anterior de que a motivação autónoma é um 

preditor positivo do BE (Balaguer et al., 2008) e a motivação controlada um preditor negativo 

do BE (Gagné et al., 2003). 

Apesar de investigações anteriores terem conduzido a resultados ambíguos/inconclusivos no 

que diz respeito à relação entre a PO e a satisfação das NPB, no trabalho desenvolvido por 

Verner-Fillion et al. (2017) destaca-se que a satisfação das necessidades mediou a relação entre 

a PH e a performance, mas não mediou a relação entre a PO a satisfação com a vida, a prática 

deliberada ou a performance. 

No que se refere ao papel do treinador e às relações entre a perceção de suporte de autonomia 

fornecido por este, na satisfação da NPB (autonomia, competência e relação), a motivação 

autónoma, a autoestima e a satisfação com a vida, os resultados observados nesta revisão 

corroboram os postulados teóricos da SDT, aplicada ao contexto do desporto de competição. 

Neste âmbito, com base nos estudos analisados, pode afirmar-se que quando um treinador 

promove um ambiente que dá suporte à autonomia, este influencia positivamente a motivação 

autónoma para a prática e os objetivos intrínsecos e, consequentemente, a vivência de afetos 

mais positivos. Este pressuposto, encontra-se em concordância com uma revisão sistemática 

realizada com base na SDT, no âmbito do exercício, atividade física e, que refere ao facto de 

um contexto social que forneça condições ao suporte de autonomia dos sujeitos promove a 

satisfação das três NPB, resultando em consequências comportamentais positivas, como por 

exemplo, mais motivação intrínseca e BE (Teixeira, Carraça, Markland, Silva & Ryan, 2012). 

Tendo como implicação prática, ao nível do relacionamento entre treinador e atletas, a 

necessidade de suporte social, definido como o comportamento do treinador e que se caracteriza 

pelo interesse acerca do atletas e do seu BE, que procura um bom ambiente de grupo e tenta um 

bom relacionamento pessoal com os atletas (Alves, 2015), mas também atitudes que levem à 

perceção de suporte de autonomia (Gagné & Ryan, 2003; López-Walle et al., 2012; Solberg & 

Havari, 2009). 
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Da análise dos estudos constantes da amostra, foi ainda possível verificar que a satisfação das 

NPB é um preditor positivo e significativo do BE, avaliado tanto pela satisfação com a vida 

como pela vitalidade subjetiva. Por outro lado, reforçam outras investigações de que a regulação 

da motivação de forma autónoma influencia não só, a qualidade das experiências, mas também 

o envolvimento comportamental na atividade (Gagné et al., 2003).  

Em suma, a realização deste estudo de revisão sistemática dá suporte ao pressuposto de que a 

satisfação das NPB dos atletas é um fator fundamental para o BE, o que corrobora o modelo 

teórico que lhe está associado, ou seja, a SDT. Em última análise, quando os atletas satisfazem 

as suas NPB, tendem a regular o seu comportamento para formas mais autónomas da motivação 

e, com isso, atingem consequências comportamentais e/ou emocionais mais positivas, ou seja 

demonstram maior persistência, empenho, esforço, prazer e divertimento nas atividades que 

realizam (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2007), bem como, uma maior perceção de saúde 

e BE (Teixeira et al., 2012). 
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Capítulo 3. Validação da Passion Scale 

 

Estudo 2 - Validação da versão portuguesa da Passion Scale para o contexto 

do desporto e análise da invariância entre género e diferentes modalidades 

 

Resumo 

Objetivo: Analisar as propriedades psicométricas da versão original da Passion Scale, numa 

amostra de atletas portugueses de diferentes modalidades e contextos de prática, incluindo o 

desporto adaptado, bem como analisar a invariância do modelo entre diferentes modalidades e 

género. 

Método: Participaram neste estudo 1316 atletas de diversas modalidades (futebol, futsal, 

natação, bodyboard, surf e desporto adaptado), de ambos os sexos (1109 masculinos; 207 

femininos), com idades compreendidas entre 14 e 59 anos (M=21.83; DP=8.67). 

Resultados: Os principais resultados revelaram algumas fragilidades no modelo original (14 

itens e 2 fatores), o que levou à sua rejeição. No entanto, após a reespecificação do modelo (8 

itens e 2 fatores), as suas propriedades psicométricas melhoraram substancialmente, passando 

este a apresentar excelentes índices de ajustamento aos dados, bem como a invariância entre 

género e modalidades. 

Conclusões: A partir dos dados, pode-se concluir que a versão portuguesa da Passion Scale 

(PSp), na versão reduzida agora proposta, pode ser utilizada com elevado grau de fiabilidade e 

validade, na avaliação da paixão que os praticantes sentem pela modalidade que praticam. 

Palavras-chave: Paixão, desporto, desporto adaptado, análise fatorial, análise multigrupos. 
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Introdução 

De acordo com Vallerand et al. (2003), etimologicamente a palavra “paixão” deriva do latim 

“passio” (sofrimento), o que realça uma perspetiva controladora da paixão que pode ser 

ancorada numa perda da racionalidade e na falta do controlo emocional, ou seja, a paixão como 

uma forte emoção que controla o sujeito. No entanto, numa perspetiva menos controladora, 

podemos associar o conceito de paixão a uma emoção forte, com tendências comportamentais 

positivas, apoiadas numa base de sustentação mais racional do comportamento (Vallerand, 

2015). Por isso, ao aplicar este conceito ao domínio do desporto, Vallerand e Miquelon (2007) 

definem a paixão como uma forte inclinação para uma modalidade que o sujeito gosta muito, 

que considera importante para si e na qual investe muito do seu tempo e energia. 

Neste ponto de vista, a paixão pode ser conceptualizada como a energia que sustenta o empenho 

e a persistência do atleta numa determinada modalidade, sendo esta energia que alimenta a sua 

motivação. Porém, o Modelo Dualístico da Paixão (Dualistic Model of Passion) (DMP: 

Vallerand et al., 2003) distingue dois tipos de paixão, a paixão harmoniosa (PH) e paixão 

obsessiva (PO), baseados na forma como esta foi internalizada (integrada no self/identidade do 

sujeito), que tem implicações diferenciadas em termos comportamentais. 

A PH está associada a uma internalização autónoma, pois o sujeito pratica a modalidade por 

livre vontade, devido ao gosto que tem pela mesma e não por questões de reforço da sua 

identidade pessoal. Neste tipo de paixão, a atividade não controla o indivíduo, uma vez que é 

seu desejo praticá-la sem experienciar sentimentos de obrigação, ou pressão interna para o 

fazer. Por isso, normalmente, o atleta que sente uma PH consegue gerir melhor o tempo que 

dedica à sua modalidade, sem que esta entre em conflito com outras atividades da sua vida 

quotidiana, ou seja, não existe qualquer tipo de incompatibilidade entre ambas (Vallerand, 

2012; Vallerand et al., 2003). Por exemplo, aplicando este tipo de paixão ao contexto do 

desporto, podemos dizer que um atleta está harmoniosamente apaixonado pela modalidade que 

pratica quando diz, pensa ou sente: “As coisas novas que eu descubro com esta modalidade 

permitem-me apreciá-la ainda mais” (item 2 da PSp). 

Por outro lado, a PO associa-se a uma internalização controladora, pois o sujeito força a prática 

da modalidade, procurando, através da sua realização, sentimentos de aceitação social ou de 

aumento da autoestima, pressionando-se internamente para a realizar. Neste tipo de paixão, o 

atleta faz depender a sua prática do facto de conseguir a afirmação social e da própria 

identidade, não conseguindo viver sem a mesma. Por isso, normalmente o atleta que sente uma 



Capítulo 3. Validação da Passion Scale 

 

54 

PO não consegue gerir bem o tempo que dedica à modalidade, o que gera indisponibilidade 

para realizar outras atividades, ou seja, existe uma incompatibilidade de relação com outras 

tarefas da sua vida quotidiana (Vallerand, 2012; Vallerand et al., 2003). Concretizando a 

aplicação deste tipo de paixão no contexto do desporto, pode-se dizer que um atleta está 

obsessivamente apaixonado pela modalidade que pratica quando diz, pensa ou sente: “A 

necessidade é tão forte que não consigo deixar de praticar esta modalidade” (item 9 da PSp). 

Apesar do DMP ter sido desenvolvido há pouco mais de uma década, é notório o interesse por 

parte dos investigadores na sua utilização, que se traduz na sua aplicação em diversos âmbitos, 

nomeadamente no contexto laboral (e.g., Egan, Turner, & Blachman, 2017), na área musical 

(e.g., Bonneville-Roussy, Lavigne, & Vallerand, 2010; Bonneville-Roussy & Vallerand, 2018; 

Lalande et al., 2015), no espaço dos videojogos (e.g., Bertran & Chamarro, 2016) e em vários 

contextos do desporto e do exercício físico (e.g., Lefreniére, Bélanger, Sedikides, & Vallerand, 

2011; Paradis, Cooke, Martin, & Hall, 2013; Philippe, Vallerand, Andrianarisoa, & Brunel, 

2009; Vallerand et al., 2003; Vallerand et al., 2006; Vallerand et al., 2008a; Verner-Filion, 

Vallerand, Amiot, & Mocanu, 2017), embora só mais recentemente é que tenham sido 

publicados alguns estudos em Portugal com base na aplicação do DMP ao contexto do desporto 

(Cid & Louro, 2010; Cid, Ferreira, Sousa, & Moutão, 2014; Cid, Silva, Monteiro, Louro, & 

Moutão, 2016; Cid, Vitorino, Silva, Ferreira, & Moutão, 2014; Teixeira & Cid, 2011). Este 

facto pode estar associado à dificuldade que tem vindo a ser evidenciada ao nível da avaliação 

das variáveis subjacentes ao DMP, em especial no que se refere à sua estrutura fatorial, de modo 

a que tenhamos garantias de validade e fiabilidade na avaliação deste constructo. 

A Passion Scale (PS), desenvolvida por Vallerand et al. (2003), é o instrumento que tem sido 

utilizado no estudo da paixão, no contexto do DMP e tem revelado alguns problemas, em 

especial no que se refere ao número de itens de cada um dos seus 2 fatores, e consequentemente, 

às suas propriedades psicométricas. 

De facto, a escala original foi desenvolvida na língua francesa e, posteriormente, traduzida para 

a língua inglesa, com 14 itens (7 em cada fator), que foram escolhidos de uma pool de 34 itens 

iniciais, com base no seu peso fatorial, após uma análise fatorial exploratória (AFE). A estrutura 

fatorial de 14 itens e 2 fatores foi submetida mais tarde a uma análise fatorial confirmatória 

(AFC), que apresentou um ajustamento razoável aos dados. No entanto, os autores 

consideraram que alguns itens incluíam “componentes de resultado”, que poderiam ser 

elementos potenciadores de interferência, pelo que os removeram nos estudos subsequentes 
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identificados na publicação de Vallerand et al. (2003). Estes problemas registaram-se noutros 

estudos, uma vez que foram utilizadas diferentes versões da escala (em termos de número de 

itens), nomeadamente, uma versão com 6 itens (3 em cada fator) (Vallerand et al., 2006) e uma 

versão com 8 itens (4 em cada fator) (Vallerand et al., 2008b). Talvez seja por essa razão que 

Vallerand (2010) realiza uma ligeira revisão do questionário, sem especificar concretamente os 

motivos para tal, propondo uma versão de 12 itens e 2 fatores (6 em cada fator), cujas qualidades 

psicométricas são analisadas por Marsh et al. (2013), incluindo análise da invariância do 

modelo de medida entre as versões francesa e inglesa, bem como entre género. 

A versão original da PS (Vallerand et al., 2003) foi traduzida para a língua portuguesa e validada 

preliminarmente para o contexto do desporto, através de uma AFE realizada por Teixeira e Cid 

(2011), que reportaram algumas fragilidades com 2 itens (1 em cada fator), nomeadamente o 

peso fatorial baixo nos respetivos fatores e pesos fatoriais cruzados, o que levou os autores a 

considerar a hipótese da sua revisão/eliminação. 

As propriedades psicométricas da versão portuguesa da PS foram posteriormente analisadas por 

Cid, Silva, Baptista, Moutão e Monteiro (2014), mas os resultados não foram totalmente 

conclusivos levando os autores à rejeição do modelo de medida de 14 itens e 2 fatores. No 

entanto, após a reespecificação do modelo, através da eliminação de 2 itens em cada fator, as 

qualidades psicométricas da escala melhoraram substancialmente, comprovando-se a 

adequação de um modelo de medida de 10 itens e 2 fatores. 

Assim sendo, dadas as inconsistências evidenciadas na literatura sobre o modelo de medida da 

Passion Scale, o objetivo principal do presente estudo foi analisar as propriedades 

psicométricas da versão original da PS (Vallerand et al., 2003), numa amostra de atletas 

portugueses de diferentes modalidades e contextos de prática, incluindo o desporto adaptado, 

bem como analisar a invariância do modelo entre diferentes modalidades e género. 

 

Metodologia 

Participantes 

Amostra Geral: 1316 atletas de diferentes modalidades (futebol, futsal, natação, bodyboard, 

surf e desporto adaptado), de ambos os sexos (1109 masculinos; 207 femininos), com idades 

compreendidas entre 14 e 59 anos (M=21.83; DP=8.67). Os anos de prática variaram entre 1 e 

37 (M=8.16; DP=5.92) e o número de treinos por semana entre 1 e 12 (M=3.77; DP=2.13). 
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Amostra de Calibração: 676 atletas de várias modalidades (futebol, futsal, natação, bodyboard, 

surf e desporto adaptado), de ambos os sexos (570 masculinos; 106 femininos), com idades 

compreendidas entre 14 e 59 anos (M=21.93; DP=8.93). Os anos de prática variaram entre 1 e 

37 (M=7.96; DP=5.84) e o número de treinos por semana entre 1 e 12 (M=3.74; DP=2.19). 

Amostra de Validação: 640 atletas de diferentes modalidades (futebol, futsal, natação, 

bodyboard, surf e desporto adaptado), de ambos os sexos (539 masculinos; 101 femininos), 

com idades compreendidas entre 14 e 55 anos (M=21.72; DP=8.38). Os anos de prática 

variaram entre 1 e 30 (M=8.37; DP=6.00) e o número de treinos por semana entre 1 e 12 

(M=3.80; DP=2.07). 

Amostra género masculino: 1109 atletas de diferentes modalidades (futebol, futsal, natação, 

bodyboard, surf e desporto adaptado), com idades compreendidas entre 14 e 59 anos (M=21.85; 

DP=8.70). Os anos de prática variaram entre 1 e 37 (M=8.43; DP=6.04) e o número de treinos 

por semana entre 1 e 12 (M=3.67; DP=2.01). 

Amostra género feminino: 207 atletas de diferentes modalidades (futebol, futsal, natação, 

bodyboard, surf e desporto adaptado), com idades compreendidas entre 14 e 53 anos (M=21.72; 

DP=8.56). Os anos de prática variaram entre 1 e 28 (M=6.63; DP=4.87) e o número de treinos 

por semana entre 1 e 11 (M=4.28; DP=2.65). 

Amostra Futebol: 358 atletas com idades compreendidas entre 14 e 35 anos (M=17.61; 

DP=4.86), todos do género masculino. Os anos de prática variaram entre 1 e 28 (M=9.08; 

DP=4.70) e o número de treinos por semana entre 1 e 6 (M=3.28; DP=.63). 

Amostra Futsal: 135 atletas com idades compreendidas entre 14 e 18 anos (M=15.32; DP=1.86), 

todos masculinos. Os anos de prática variaram entre 1 e 10 (M=3.73; DP=2.30) e o número de 

treinos por semana entre 2 e 5 (M=3.52; DP=1.15). 

Amostra Natação: 214 atletas com idades compreendidas entre 14 e 25 anos (M=15.39; 

DP=1.90), de ambos os sexos (83 femininos, 131 masculinos). Os anos de prática variaram 

entre 1 e 16 (M=7.10; DP=3.40) e o número de treinos por semana entre 4 e 12 (M=6.86; 

DP=1.51). 

Amostra Bodyboard: 169 atletas com idades compreendidas entre 15 e 45 anos (M=26.30; 

DP=7.25), de ambos os sexos (37 femininos, 132 masculinos). Os anos de prática variaram 

entre 1 e 26 (M=9.12; DP=6.69) e o número de treinos por semana entre 1 e 10 (M=2.65; 

DP=1.61). 
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Amostra Surf: 297 atletas com idades compreendidas entre 15 e 51 anos (M=28.64; DP=8.09), 

de ambos os sexos (51 femininos, 246 masculinos). Os anos de prática variaram entre 1 e 37 

(M=9.09; DP=7.71) e o número de treinos por semana entre 1 e 10 (M=2.50; DP=1.59). 

Amostra Desporto Adaptado: 143 atletas de elite do desporto adaptado nacional (11% da 

amostra geral), provenientes de várias modalidades (andebol em cadeira de rodas, atletismo, 

basquetebol em cadeira de rodas, boccia, canoagem, ciclismo, equitação, futebol 7, goalball, 

judo, luta greco-romana, natação, orientação de precisão, tricicleta e remo), com idades 

compreendidas entre 15 e 59 anos (M= 29.21; DP= 10.45), de ambos os sexos (36 femininos; 

107 masculinos). Os anos de prática competitiva variaram entre 1 e 28 (M=5.55; DP=6.98) e o 

número de treinos por semana entre 1 a 12 (M=4.52; DP= 2.71). 

Todos os sujeitos desta amostra apresentam deficiência motora, sensorial (visual e auditiva) e 

paralisia cerebral e têm participações internacionais, ao nível dos Jogos Paralímpicos e 

Surdolímpicos, Campeonatos do Mundo e/ou Campeonatos da Europa, sobre a égide do 

International Paralympic Committee (IPC), International Committee of Sports for the Deaf 

(ICSD), do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) e das respetivas federações internacionais, 

por área de deficiência e de modalidade. 

 

Instrumentos 

Passion Scale (PS: Vallerand et al. 2003) - versão portuguesa de Teixeira e Cid (2011) (PSp). 

Esta escala é constituída por catorze itens aos quais se responde numa escala tipo likert com 7 

alternativas de resposta que variam entre o “Discordo Totalmente” (1) e o “Concordo 

Totalmente” (7). Os itens agrupam-se posteriormente em dois fatores, que representam os dois 

tipos de paixão subjacentes ao DMP: paixão harmoniosa (e.g., “Estou completamente 

envolvido(a) nesta modalidade” - item 7 da PSp) e paixão obsessiva (e.g., “Tenho dificuldade 

em imaginar a minha via sem esta modalidade” - item 10 da PSp). 

 

Procedimentos de Recolha Dados 

Os questionários foram apresentados conjuntamente com uma folha de rosto explicando os 

propósitos do estudo e devidamente identificados os autores, colaboradores e parcerias, na qual 

estava salvaguardado o princípio da confidencialidade. 
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Todos os participantes foram contactados individualmente no local de treino, estágio ou 

situações específicas no local de competição, onde para além da explicação dos objetivos do 

estudo, foi solicitado o consentimento informado através da assinatura da folha de rosto. 

Quando a recolha dos dados foi realizada nos locais de competição, aguardou-se cerca de uma 

hora para a respetiva aplicação dos questionários, para reduzir a probabilidade de as respostas 

serem influenciadas pela recente performance desportiva. 

O tempo de preenchimento dos mesmos registou-se entre os cinco a dez minutos de aplicação. 

Sempre que possível o atleta preenchia, de forma autónoma e individualizada, o questionário. 

No entanto, quando isso não foi possível, na amostra de desporto adaptado, o treinador, familiar, 

amigo ou os investigadores ajudaram no preenchimento e, nestas circunstâncias, foi reforçado 

junto destes, o imperativo da confidencialidade e a necessidade de não se prestarem 

informações e/ou fazer interpretações que pudessem enviesar as opções dos respondentes. 

De referir que foi utilizada a rede social (facebook) para solicitar a colaboração dos atletas com 

deficiência quando estes se encontravam em longos períodos de estágio, fora do país em 

competições internacionais, ou, no caso específico de alguns atletas com deficiência auditiva, 

pelo não domínio da Língua Gestual Portuguesa (LGP). Nesta situação particular de recolha, 

foram abrangidos onze atletas (dos quais quatro com deficiência auditiva). 

 

Procedimentos de Análise Fatorial Confirmatória do Modelo 

Para a realização da AFC considerou-se a recomendação de um rácio 10:1 (i.e., número de 

sujeitos por cada parâmetro a ser estimado no modelo) sugerida por vários autores (Hair, Black, 

Babin, & Anderson, 2014; Kline, 2011). No entanto, para minimizar o problema da distribuição 

não normal dos dados, no presente estudo utilizou-se um rácio de 15:11 recomendado para estas 

situações (Hair et al., 2014), uma vez que o coeficiente de Mardia normalizado (Mardia, 1970) 

indicou uma distribuição multivariada não normal dos dados: amostra de calibração (45.04), 

amostra de validação (32.99), amostra género feminino (30.34), amostra género masculino 

(42.32), amostra futebol (53.56), futsal (18.65), natação (8.66), bodyboard (34,84), surf (45.77) 

e desporto adaptado (20.92). 

                                                 
1 Na análise de invariância do modelo em função das modalidades desportivas, as amostras de Futsal e Desporto Adaptado apenas 

cumpriram o rácio 10:1. 
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Assim, a análise de dados foi realizada em função das orientações e recomendações de diversos 

autores (Byrne, 2010; Hair et al., 2014; Kline, 2011), mais especificamente para além do 

método de estimação utilizado da máxima verosimilhança (ML), através do teste do qui-

quadrado (χ²), os respetivos graus de liberdade (df) e o nível de significância (p), foram ainda 

utilizados os seguintes índices de qualidade do ajustamento: Standardized Root Mean Square 

Residual (SRMR), Comparative Fit Index (CFI), Non-Normed Fit Index (NNFI), Root Mean 

Square Error of Approximation (RMSEA) e o respetivo intervalo de confiança (90% CI). No 

presente estudo, para os índices referidos, foram adotados os valores de corte sugeridos por 

Hair et al. (2014) e Marsh, Hau e Wen (2004), nomeadamente SRMR e RMSEA≤.08, CFI e 

NNFI≥.90. 

Por fim, foi analisada a validade convergente (i.e., se os itens convergem com os fatores), 

através do cálculo da variância extraída média (VEM), considerando-se valores de VEM≥. 50. 

Foi também analisada a validade discriminante (i.e., avaliar se os fatores são suficientemente 

distintos um do outro), comparando o valor do quadrado da correlação entre os fatores com o 

valor de VEM de cada um dos fatores, bem como a fiabilidade compósita (FC) para avaliar a 

consistência interna dos fatores, adotando FC ≥.70 como valor de corte (Hair et al., 2014). 

Para a validação cruzada (invariância entre as amostras de calibração e validação), a amostra 

foi dividida, de forma aleatória, em duas amostras, cada uma com aproximadamente 50% dos 

sujeitos, tal como sugere Byrne (2010). 

A análise foi realizada com o recurso a software de análise de equações estruturais AMOS 7.0. 

 

Procedimentos de Análise da Invariância do Modelo 

A análise multigrupos tem como objetivo avaliar se a estrutura do modelo de medida é 

equivalente (invariante) em diferentes grupos com características diferentes (e.g., género 

masculino e feminino), estabelecendo-se os seguintes critérios para a invariância dos modelos 

(Byrne, 2010; Cheung & Rensvold, 2002; Marsh, 1993): 1) análise do modelo fatorial em cada 

um dos grupos individualmente (o modelo deve ter um bom ajustamento em cada grupo); 2) 

análise multigrupos procedendo-se à restrição de parâmetros do modelo, examinando os 

seguintes tipos de invariância: modelo livre (i.e., invariância configural), modelo com pesos 

fatoriais fixos (i.e., invariância métrica), modelo com pesos fatoriais e covariâncias fixas (i.e., 
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invariância escalar), modelo com pesos fatoriais, covariâncias e erros de medida fixos 

(invariância residual). 

Segundo Marsh (1993), a invariância métrica é considerada como critério mínimo para a 

invariância do modelo e o último critério (invariância de erros) não é indicativo de falta de 

invariância do modelo; alguns autores até consideram que é pouco frequente analisar este 

critério por ser demasiado restritivo (Byrne, 2010). 

Segundo Cheung e Rensvold (2002), as diferenças de valores entre o modelo sem 

constrangimentos (parâmetros livres) e os modelos com constrangimentos (parâmetros fixos) 

devem ser de ∆CFI≤.01. De acordo com Byrne (2010), muitos investigadores consideram que 

a avaliação da invariância dos modelos baseados apenas na diferença do teste do qui-quadrado 

(∆χ²) é demasiado restritivo. Nesta perspetiva, Cheung e Rensvold (2002) apresentaram 

evidências de que poderá ser mais razoável basear a decisão nas diferenças do CFI (∆CFI). 

 

Resultados 

Análise Descritiva 

De acordo com a Tabela 2, referente às análises descritivas dos resultados, podemos verificar 

que, para além dos sujeitos terem utilizado todos os níveis de resposta disponíveis em cada um 

dos itens, o valor médio das respostas variou entre 4.21 (DP=1.75) (item 13) e 6.21 (DP=0.98) 

(item 3), no caso da amostra de calibração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3. Validação da Passion Scale 

 

61 

Tabela 2 - Análise descritiva das respostas aos itens do PSp – Modelo Inicial 

 Mín-Máx M (DP) 

1) Esta modalidade permite-me vivenciar diferentes experiências. 1-7 6.05 (.98) 

2) As coisas novas que eu descubro com esta modalidade permitem-me apreciá-la 

ainda mais. 
1-7 5.98 (.99) 

3) Esta modalidade permite-me vivenciar experiências memoráveis. 1-7 6.21 (.98) 

4) Esta modalidade evidencia as qualidades que eu mais gosto em mim próprio(a). 1-7 5.54 (1.18) 

5) Esta modalidade está em consonância com as outras atividades da minha vida. 1-7 5.22 (1.28) 

6) Para mim é uma paixão que eu ainda consigo controlar. 1-7 5.25 (1.44) 

7) Estou completamente envolvido(a) nesta modalidade. 1-7 5.81 (1.24) 

8) Não consigo viver sem ela. 1-7 5.25 (1.61) 

9) A necessidade é tão forte que não consigo deixar de praticar esta modalidade. 1-7 5.37 (1.50) 

10) Tenho dificuldade em imaginar a minha vida sem esta modalidade. 1-7 5.36 (1.51) 

11) Estou emocionalmente dependente desta modalidade. 1-7 4.73 (1.65) 

12) Tenho muita dificuldade em controlar a minha necessidade de praticar esta 

modalidade. 
1-7 4.36 (1.60) 

13) Tenho um sentimento quase obsessivo por esta modalidade. 1-7 4.21 (1.75) 

14) O meu estado de humor depende de eu praticar ou não esta modalidade. 1-7 4.72 (1.70) 

Nota: M= média; DP= desvio-padrão. 

 

Análise da validade de constructo 

De acordo com a estratégia mencionada nos procedimentos, apresentamos de seguida os 

resultados obtidos em cada um dos índices de ajustamento definidos para a avaliação do 

ajustamento dos dados ao modelo de medida da PS (Tabela 3), quer no modelo inicial (14 itens 

e 2 fatores), quer no modelo final (8 itens e 2 fatores), que foi posteriormente testado na amostra 

de validação e nas diferentes amostras em função do género e modalidades. 
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Tabela 3 - Índices de ajustamento do modelo de medida do PS nas diferentes amostras 

Modelos de Medida χ² df p SRMR NNFI CFI PCFI RMSEA RMSEA-90% 

Modelo Inicial (AC) 735.392 76 <.001 .082 .830 .858 .716 .113 .106-.121 

Modelo Final (AC) 215.774 19 <.001 .080 .901 .933 .633 .124 .109-.139 

Modelo Final (AV) 193.293 19 <.001 .079 .910 .939 .637 .120 .105-.135 

Modelo Masculino 321.139 19 <.001 .080 .909 .939 .637 .120 .109-.132 

Modelo Feminino 71.251 19 <.001 .065 .901 .933 .633 .116 .088-.145 

Modelo Futebol 82.461 19 <.001 .070 .936 .957 .649 .097 .076-.119 

Modelo Natação 61.047 19 <.001 .054 .920 .946 .642 .102 .074-.131 

Modelo Futsal 67.455 19 <.001 .080 .901 .919 .623 .138 .103-.174 

Modelo Surf 195.697 19 <.001 .080 .897 .901 .605 .177 .155-.200 

Modelo Bodyboard 67.635 19 <.001 .079 .914 .942 .639 .177 .155-.200 

Modelo Desporto Adaptado 25.269 19 .152 .040 .981 .987 .670 .048 .000-.093 

Nota: χ² = qui-quadrado; df= graus de liberdade; SRMR= standardized root mean square residual; NNFI= non-

normed fit index; CFI= comparative fit index; RMSEA= root mean square error of approximation; PCFI= 

parsimonious comparative fit index; CI= intervalo de confiança; Modelo Inicial (14 itens; 2 fatores) da versão 

original da Passion Scale (Vallerand et al., 2003); Modelo Final (8 itens; 2 fatores) da versão portuguesa; AC= 

amostra de calibração; AV= amostra de validação. 

 

Como se pode observar na Tabela 3, o modelo inicial (14 itens e 2 fatores) não se ajustou de 

forma satisfatória aos dados, pelo que seguindo as orientações de diversos autores (e.g., Byrne, 

2010; Hair at al., 2014), procuraram-se as potenciais fragilidades do modelo, através da análise 

dos índices de modificação, bem como dos índices de ajustamento local (pesos fatoriais), pelo 

que optou-se por eliminar alguns itens, de acordo com os seguintes critérios de decisão: 1) reter 

apenas os itens com pesos fatoriais acima de .50; 2) reter apenas os itens que não apresentaram 

pesos fatoriais cruzados relevantes. 

Desta forma, obteve-se o modelo final (8 itens e 2 fatores) que foi testado na amostra 

independente (validação) e, posteriormente, em todas as amostras em função do género e das 

modalidades desportivas, tendo apresentado um ajustamento satisfatório em todas as amostras, 

tomando em consideração os valores de corte anteriormente referidos na metodologia. A única 

exceção foi um dos índices absolutos (RMSEA), que apresentou um valor acima dos valores de 

corte, apesar de alguns autores considerem como aceitáveis valores até .10 (Byrne, 2010; Kline, 

2011). 
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Tabela 4 - Consistência interna, validade convergente e discriminante e pesos fatoriais estandardizados em todas 

as amostras em análise 

Nota: FC= fiabilidade compósita; PH= paixão harmoniosa; PO= Paixão obsessiva; r2= quadrado da correlação 

entre os fatores PH-PO; VEM= variância extraída média; Modelo Inicial (14 itens; 2 fatores) da versão original da 

Passion Scale (Vallerand et al., 2003); Modelo Final (8 itens; 2 fatores) da versão portuguesa; AC= amostra de 

calibração; AV= amostra de validação. 

 

Tendo por base a Tabela 4, verifica-se que em ambos os fatores, os valores da fiabilidade 

compósita (FC) indicam uma razoável consistência interna em todos os modelos (> .70). No 

que se refere à validade convergente, ambos os fatores revelaram valores aceitáveis em todos 

os modelos (com exceção da PH no modelo inicial), com valores superiores a .50. O mesmo se 

verificou para a validade discriminante, visto que o quadrado da correlação entre os fatores foi 

sempre inferior ao valor de VEM de ambos os fatores, em todos os modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos de Medida FC-PH FC-PO r2 VEM-PH VEM-PO 

Modelo Inicial (AC) .79 .90 .38 .37 .57 

Modelo Final (AC) .80 .90 .35 .51 .70 

Modelo Final (AV) .81 .91 .35 .52 .71 

Modelo Futebol .84 .88 .34 .57 .64 

Modelo Natação .79 .89 .41 .51 .68 

Modelo Futsal .87 .88 .28 .63 .64 

Modelo Surf .81 .93 .37 .52 .77 

Modelo Bodyboard .81 .92 .44 .50 .75 

Modelo Desporto Adaptado .73 .89 .29 .50 .68 
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Tabela 5 - Índices de ajustamento de invariância do modelo de medida do PSp entre amostras (calibração e 

validação), género (masculino e feminino) e modalidades (desporto adaptado e outras modalidades desportivas) 

Modelos χ² df ∆ χ² ∆df p CFI ∆CFI 

AC-AV        

IC 409.066 38 - - - .936 - 

IM 411.440 44 2.373 6 .882 .936 .000 

IE 415.345 47 6.279 9 .712 .936 .000 

IR 447.508 55 38.442 17 .002 .932 .004 

Masculino-Feminino        

IC 392.427 38 - - - .938 - 

IM 412.861 44 20.433 6 .002 .935 .003 

IE 441.009 47 48.582 9 <.001 .931 .007 

IR 455.390 55 62.963 17 <.001 .930 .008 

Desporto Adaptado-Natação        

IC 86.295 38 - - - .961 - 

IM 93.700 44 7.405 6 .285 .960 .001 

IE 117.877 47 31.582 9 <.001 .953 .008 

IR 134.107 55 47.812 17 <.001 .937 .024 

Desporto Adaptado-Surf        

IC 220.797 38 - - - .914 - 

IM 226.974 44 6.177 6 .404 .914 .000 

IE 230.006 47 9.209 9 .418 .914 .000 

IR 329.231 55 108.435 17 <.001 .870 .044 

Desporto Adaptado-Futsal        

IC 92.734 38 - - - .953 - 

IM 94.239 44 1.505 6 .959 .949 .004 

IE 113.552 47 20.818 9 .013 .948 .005 

IR 139.530 55 46.797 17 <.001 .921 .032 

Desporto Adaptado-Futebol        

IC 107.707 38 - - - .964 - 

IM 114.810 44 7.102 6 .312 .963 .001 

IE 131.206 47 23.499 9 .005 .957 .007 

IR 145.327 55 37.620 17 .003 .953 .011 

Desporto Adaptado-Bodyboard        

IC 92.616 48 - - - .958 - 

IM 99.739 44 7.124 6 .310 .957 .001 

IE 101.400 47 8.844 9 .457 .958 .000 

IR 204.750 55 112.135 17 <.001 .885 .073 
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Nota: χ²= qui-quadrado; df= graus de liberdade; ∆χ²= diferenças no valor de qui-quadrado; ∆df= diferenças nos 

graus de liberdade; CFI= comparative fit index; ∆CFI= diferenças no valor de comparative fit index; IC= 

invariância configural; IM= invariância métrica; IE= invariância escalar; IR= invariância residual; AC= amostra 

de calibração; AV= amostra de validação. 

 

Como se pode observar na Tabela 5, através dos valores da comparação do modelo livre com 

os dos modelos constritos (i.e., onde foram fixados os pesos fatoriais, as covariâncias e os erros 

de medida dos dois grupos), o modelo de medida final (8 itens e 2 fatores) revelou ser invariante 

em função das amostras de calibração (AC) e validação (AV), entre género e, entre o desporto 

adaptado e as restantes modalidades (futebol, futsal, natação, bodyboard e surf), uma vez que 

foram cumpridos os valores adotados na metodologia (∆CFI ≤ .01). 

Os valores encontrados indicam o seguinte: invariância configural - que o mesmo número de 

fatores está presente em cada grupo, e que cada um dos fatores está associado ao mesmo 

conjunto de itens; invariância métrica - que os fatores da PSp têm o mesmo significado nos 

vários grupos; invariância escalar - que a comparação das médias latentes e observadas é válida 

entre grupos; invariância residual - que dá suporte à comparação entre os itens observados. O 

mesmo acontece com os resultados da invariância do modelo entre as diferentes modalidades 

desportivas (ver Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Índices de ajustamento de invariância do modelo de medida do PSp entre as diversas modalidades 

(futebol, futsal, natação, surf e bodyboard) 

Modelos χ² df ∆ χ² ∆df p CFI ∆CFI 

Futebol-Natação        

IC 143.522 38 - - - .953 - 

IM 171.003 44 27.488 6 <.001 .945 .008 

IE 222.811 47 79.289 9 <.001 .943 .010 

IR 251.016 55 107.494 17 <.001 .921 .032 

Futsal-Surf        

IC 263.093 38 - - - .900 - 

IM 267.331 44 4.238 6 .645 .900 .000 

IE 305.514 47 42.421 9 <.001 .894 .006 

IR 359.872 55 94.779 17 <.001 .884 .016 

Futsal-Bodyboard        

IC 134.832 48 - - - .932 - 

IM 146.652 44 11.820 6 .066 .928 .004 

IE 182.713 47 47.881 9 <.001 .925 .007 

IR 249.703 55 114.872 17 <.001 .905 .027 
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Futsal-Natação        

IC 128.552 38 - - - .934 - 

IM 142.751 44 14.200 6 .027 .928 .006 

IE 193.394 47 64.843 9 <.001 .925 .009 

IR 204.164 55 75.616 17 <.001 .893 .041 

Surf-Bodyboard        

IC 262.990 38 - - - .909 - 

IM 276.502 44 13.511 6 .036 .906 .003 

IE 282.577 47 19.586 9 .021 .905 .004 

IR 298.940 55 35.950 17 .005 .901 .008 

Surf-Natação        

IC 256.683 38 - - - .910 - 

IM 265.884 44 9.201 6 .163 .908 .002 

IE 307.438 47 50.755 9 <.001 .900 .010 

IR 383.313 55 126.630 17 <.001 .892 .018 

Futebol-Futsal        

IC 150.039 38 - - - .946 - 

IM 154.675 44 4.635 6 .591 .946 .000 

IE 158.817 47 8.777 9 .458 .946 .000 

IR 192.290 55 42.251 17 .001 .933 .013 

Futebol-Surf        

IC 278.198 38 - - - .923 - 

IM 294.118 44 15.920 6 .014 .919 .004 

IE 334.972 47 56.774 9 <.001 .913 .010 

IR 445.113 55 166.915 17 <.001 .874 .049 

Futebol-Bodyboard        

IC 149.887 38 - - - .951 - 

IM 178.040 44 28.153 6 <.001 .942 .009 

IE 219.750 47 69.863 9 <.001 .941 .010 

IR 319.555 55 169.669 17 <.001 .885 .066 

Bodyboard-Natação        

IC 128.426 38 - - - .944 - 

IM 144.787 44 16.361 6 .012 .937 .007 

IE 160.798 47 32.372 9 <.001 .935 .009 

IR 254.501 55 126.075 17 .001 .929 .015 

Nota: χ²= qui-quadrado; df= graus de liberdade; ∆χ²= diferenças no valor de qui-quadrado; ∆df= diferenças nos 

graus de liberdade; CFI= comparative fit index; ∆CFI= diferenças no valor de comparative fit index; IC= 

invariância configural; IM= invariância métrica; IE=invariância escalar; IR= invariância residual. 
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Em relação aos valores de ajustamento local, como podemos observar na Figura 2, os pesos 

fatoriais estandardizados dos itens (todos estatisticamente significativos para um p< .05), 

variam nos seguintes termos: PH entre .54 e .79 (amostra calibração) e entre .77 e .87 (amostra 

validação); PO entre .76 e .86 (amostra calibração) e entre .77 e .87 (amostra validação). Para 

além disso, verificou-se ainda uma correlação positiva e significativa entre os 2 fatores de .59 

nas duas amostras. 

 

 

Figura 2 - Parâmetros individuais estandardizados (covariâncias dos fatores, pesos fatoriais e erros de medida) 

das amostras de calibração (à esquerda) e validação (à direita), todos estatisticamente significativos no respetivo 

fator (PSp: 8 itens e 2 fatores) 

 

Discussão 

O estudo teve como objetivo a análise das propriedades psicométricas (com recurso a uma 

análise fatorial confirmatória) do modelo de medida da versão portuguesa (Teixeira & Cid, 

2011) da Passion Scale (versão original de Vallerand et al., 2003), bem como, a análise da 

invariância do modelo entre género e modalidades desportivas, incluindo um grupo de desporto 

adaptado, uma vez que as evidências científicas têm demonstrado algumas fragilidades da 

escala, na sua versão original (Vallerand et al., 2003), na versão portuguesa (Teixeira & Cid, 

2011) e ainda na versão espanhola (Pedrosa, García-Cueto, Torrado, & Arce, 2017). 
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Estas evidências têm conduzido os autores à utilização de versões reduzidas, nomeadamente a 

versão original de 6 itens (Vallerand et al., 2006) e 8 itens (Vallerand et al., 2008b), a versão 

portuguesa (Cid et al., 2014a), bem como, a uma nova proposta da escala (12 itens e 2 fatores), 

com ligeiras alterações em relação à escala original (na língua francesa e inglesa) (Marsh et al., 

2013), que posteriormente também foi validada para a língua espanhola (Chamarro et al., 2015). 

No entanto, as versões francesa, inglesa e espanhola só apresentaram um ajustamento aceitável 

aos dados, quando os autores correlacionaram erros de medida entre 2 itens da PH e 2 itens da 

PO, o que parece ser um indicativo de que uma escala mais reduzida será a melhor solução. 

De uma forma geral, em termos descritivos, os resultados revelam que os participantes das 

várias nacionalidades apresentam uma tendência para valorizar os itens da escala, associados à 

PH, facto que parece ser demonstrado pelas médias moderadas e altas em todos eles, revelando 

assim, a tendência para valorizar ambos os tipos de paixão (e.g., Vallerand et al., 2006, 

Vallerand et al., 2008b), o que parece estar relacionado com a correlação positiva significativa 

entre os 2 fatores, não só no presente estudo (r=.59), mas como em todos os estudos de validação 

da PS (Chamarro et al., 2015; Cid et al., 2014a; Marsh et al., 2013; Pedrosa et al., 2017; 

Vallerand et al., 2003). 

No que diz respeito às qualidades psicométricas do modelo inicial (14 itens e 2 fatores), os 

resultados demonstraram que este modelo não se ajustou de forma satisfatória aos dados, 

confirmando-se assim que a escala na sua versão completa apresenta algumas fragilidades, o 

que coloca em evidência a necessidade de utilização de uma versão mais reduzida. Esta solução 

pode ser reforçada se tivermos em consideração que não é necessário ter muitos itens 

(observações) para avaliar um fator (constructo latente), sendo apontado como recomendação 

a utilização de 4 itens (Hair et al., 2014). Esta é uma prática comum em estudos de validação 

de escalas, quando os modelos se apresentam mais complexos e evidenciam problemas de 

validade de constructo associados ao elevado número de itens (e.g., Cid, Moutão, Leitão & 

Alves, 2012; Monteiro et al., 2018). Esta estratégia tem sido muito utilizada com sucesso pelo 

próprio autor da PS em diversos estudos (Vallerand & Miquelon, 2007; Vallerand et al., 2006; 

Vallerand et al., 2008b), sendo indicado que existe uma correlação entre os resultados das 

versões breves com os da versão completa, o que sustenta a sua utilização. 

A eliminação de itens deve ser orientada pela garantia da manutenção da integridade do modelo 

teórico (Henson & Roberts, 2006). Neste sentido, após a análise dos índices de ajustamento 

local e dos índices de modificação foram eliminados três itens de cada fator, de acordo com 
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dois critérios principais: 1) reter apenas os itens com pesos fatoriais acima de .50; 2) reter 

apenas itens que apresentavam não ter correlações relevantes com outros itens (quer no fator ao 

qual pertenciam), quer no fator ao qual não pertenciam; ficando assim com a garantia de que 

não se levantavam dúvidas do ponto de vista semântico, nem que os itens pudessem suscitar 

ambiguidade na sua interpretação por parte de quem responde. 

Os resultados do modelo final (versão reduzida: 8 itens e 2 fatores) revelaram propriedades 

psicométricas bastante razoáveis, que segundo Hair et al. (2014) dizem respeito, 

essencialmente, à validade de constructo, ou seja, à extensão pela qual um conjunto de itens 

observáveis reflete o constructo teórico latente que é suposto medir, uma vez que cada item 

apresenta pesos fatoriais relevantes no fator ao qual era suposto estar associado, de acordo com 

o modelo original. 

No entanto, a versão reduzida também apresentou bons indicadores noutras componentes 

importantes para a avaliação do constructo (Marôco, 2014), nomeadamente, validade cruzada 

(não existiram diferenças entre a amostra de calibração e a amostra de validação), validade 

convergente (os itens de cada fator estão fortemente relacionados com o mesmo) e validade 

discriminante (que os 2 fatores são distintos um do outro e medem tipos de paixão diferentes). 

Para além disso, no que diz respeito à consistência interna, os valores de fiabilidade compósita 

(CR≥.70), revelaram que a escala mede de forma consistente e reprodutível ambos os fatores 

(Marôco, 2014), tal como acontece na versão original (Vallerand et al., 2003). 

Em relação à invariância do modelo, os resultados dão suporte à equivalência da medida não 

só entre género, tal como se verificou na versão modificada da escala original (Marsh et al., 

2013), como entre o desporto adaptado e as modalidades de futebol, futsal, natação, bodyboard 

e surf, ou seja, os constructos teóricos subjacentes ao questionário (i.e., PH e PO), no contexto 

específico do desporto, são conceptualizados da mesma maneira em função das características 

estudadas. 

Tomando em consideração os pressupostos da análise da invariância do modelo (Byrne, 2010, 

Cheung & Rensvold, 2002), podemos afirmar que: a) a estrutura teórica proposta (as mesmas 

variáveis manifestas - itens são explicados pelas mesmas variáveis latentes - fatores) se mantém 

em todas as amostras estudadas (invariância configural); b) os pesos fatoriais dos itens são 

equivalentes em todas as amostras estudadas (invariância métrica), ou seja, que os itens 

apresentam a mesma importância para os fatores independentemente do grupo; c) podem-se 

fazer comparações de resultados entre atletas masculinos e femininos, bem como, atletas das 
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diferentes modalidades desportivas, utilizando o mesmo questionário (invariância escalar). 

Posto isto, pode-se afirmar que se verifica a equivalência linguística (semântica), bem como a 

aplicabilidade da operacionalização deste instrumento de medida fundamentado nos 

pressupostos teóricos do DMP (Vallerand et al., 2003). 

 

Conclusões 

Os resultados do presente estudo evidenciam que não é aconselhável a utilização da versão 

portuguesa completa da Passion Scale (14 itens e 2 fatores), uma vez que este modelo não 

apresenta garantias de validade de constructo (fatorial, convergente e discriminante). No 

entanto, os resultados colocam em evidência uma solução alternativa e dão suporte à utilização, 

sem reservas, de uma versão reduzida da escala (8 itens e 2 fatores), para a avaliação da paixão 

no contexto do desporto, incluindo o desporto adaptado. Por outro lado, há a referir ainda 

excelentes índices de ajustamento aos dados, bem como a invariância entre género e 

modalidades desportivas. 

No entanto, partilhando da opinião de Barrett (2007), o qual refere que a avaliação de um 

modelo é um processo que consome tempo, pode contemplar muitos tipos de dificuldades e 

que, invariavelmente requer uma enorme quantidade de trabalho, encoraja-se vivamente a 

realização de mais estudos, não só aplicados a outras modalidades desportivas, mas também de 

invariância do modelo de medida em função de outros grupos (e.g., entre idades), sem excluir 

a hipótese de uma validação transcultural entre outros países (e.g., Brasil, Espanha), dando 

assim continuidade à apresentação de evidências científicas que tornem este questionário ainda 

mais robusto. 
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Capítulo 4. Paixão, motivação e bem-estar 

 

Estudo 3 - O impacto da paixão na regulação da motivação e no bem-estar 

subjetivo nos atletas com deficiência 

 

Resumo 

Objetivo: Analisar as relações causais hipotéticas entre as variáveis de um modelo que integra 

o Modelo Dualístico da Paixão (DMP) e a Teoria da Autodeterminação (SDT), para 

compreender o impacto dos dois tipos de paixão e da regulação da motivação no bem-estar 

subjetivo dos praticantes de desporto adaptado. 

Método: 143 atletas de elite do desporto adaptado nacional (36 femininos; 107 masculinos), 

com idades compreendidas entre os 15 e 59 anos (M= 29.21; DP= 10.45). O número de treinos 

por semana variou entre 1 a 12 (M=4.52; DP= 2.71), os anos de prática competitiva variaram 

entre 1 a 28 (M=5.55; DP=6.98). Os dados foram recolhidos com recurso a questionários 

válidos e fiáveis para a população em estudo e analisados com recurso a análise de equações 

estruturais. 

Resultados: Os dados obtidos suportam a adequação do modelo estrutural hipotetizado: S-

Bχ²=475.521; df=406; p=<.001; SRMR=.080; NNFI=.917; CFI=.925; RMSEA=.046 (.033-

.057); um efeito positivo (ß =.28) e significativo entre a paixão obsessiva e motivação 

autodeterminada; um efeito positivo (ß =.03), mas não significativo, entre a paixão obsessiva e 

a motivação menos autodeterminada; um efeito positivo (ß =.50) e significativo entre a 

motivação autodeterminada e a satisfação com a vida, e entre a motivação autodeterminada e a 

satisfação com a vida e, entre a motivação autodeterminada e os afetos positivos e, por fim um 

efeito positivo (ß =.15), mas não significativo entre a motivação autodeterminada e os afetos 

negativos. Em contraste, verifica-se um efeito positivo (ß =.53) e significativo entre a paixão 

harmoniosa e a motivação autodeterminada; um efeito negativo (ß =-.31) e significativo entre 

a paixão harmoniosa e a motivação menos autodeterminada; um efeito positivo (ß =.07), mas 

não significativo entre a motivação menos autodeterminada e a satisfação com a vida; um efeito 

negativo (ß =-.22) e significativo entre a motivação menos autodeterminada e os afetos 
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positivos; e, por último um efeito positivo (ß =.56) e significativo entre a motivação menos 

autodeterminada e os afetos negativos. 

Conclusões: O facto de os atletas sentirem paixão pela prática da sua modalidade, pode 

constituir-se como um preditor positivo da motivação autodeterminada, o que por sua vez, pode 

influenciar os seus níveis de bem-estar, quer do ponto de vista cognitivo (satisfação com a vida) 

quer do ponto de vista emocional (afetos positivos). 

Palavras-Chave: Paixão, regulação da motivação, afetos, satisfação com a vida, bem-estar. 
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Introdução 

O desporto adaptado, definido como o desporto modificado ou criado para suprir as 

necessidades especiais das pessoas com deficiência, pode ser praticado em ambientes 

integrados, em que as pessoas com deficiência interagem com pessoas sem deficiência, ou em 

ambientes segregados, nos quais a participação desportiva, envolve apenas pessoas com 

deficiência (Winnick, 2017). 

A prática desportiva de alto rendimento proporciona oportunidades para a pessoa com 

deficiência desenvolver as suas capacidades e potencialidades, sentir alegria e prazer, 

experimentar o êxito e superar os seus limites (DePauw & Gavron, 2005). Nos últimos anos, 

tem sido alvo de um incremento considerável (IPC, 2015), pese embora as oportunidades de 

prática para pessoas com deficiência continuem a ser reduzidas, quando comparadas com o 

desporto em geral (Lundberg, Groff, & Zabriskie, 2010). Talvez por esta razão a investigação 

realizada no âmbito do desporto adaptado seja ainda reduzida, comparativamente com o 

desporto geral (Martin, 2018). 

Nos últimos anos alguns autores (e.g., Banack, Sabiston, & Bloom, 2011; Heo, Lee, Lundberg, 

McCornick, & Chun, 2008; Lundberg et al., 2010) têm estudado os processos motivacionais, 

especialmente com recurso à Teoria da Autodeterminação (Self-Determination Theory) (SDT: 

Deci & Ryan, 1985, 2000), no desporto adaptado, em atletas com diferentes tipos de 

deficiências (e.g., paralisia cerebral). 

No entanto, no que respeita à paixão, tendo por base o Modelo Dualístico da Paixão (Dualistic 

Model of Passion) (DMP: Vallerand et al., 2003), parece não existir nenhum estudo no contexto 

do desporto adaptado com recurso a este modelo teórico. Não obstante, também parece não 

existir nenhum estudo que englobe a SDT e o DMP, no âmbito do desporto para pessoas com 

deficiência. Estes factos ganham evidência não só pela pesquisa exploratória realizada na Web 

of Science entre 1985 (ano em que foi proposto a SDT) e 2017, mas também pela abordagem 

no livro recentemente editado por Martin (2018): Handbook of Disability Sport and Exercise 

Psychology. 

Neste sentido, o objetivo deste estudo foi testar as relações causais hipotéticas num modelo que 

engloba o Modelo Dualístico da Paixão (paixão obsessiva e harmoniosa) e a Teoria da 

Autodeterminação (regulação da motivação), para compreender o impacto no Bem-Estar 
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Subjetivo (satisfação com a vida, afetos positivos e negativos) dos praticantes de desporto 

adaptado. 

 

Modelo Dualístico da Paixão (DMP) 

Segundo Vallerand et al. (2007), a dedicação, gosto e persistência de um comportamento ao 

longo do tempo, deriva da paixão que o indivíduo sente na prática de uma determinada 

atividade. Nesse contexto, Vallerand et al. (2003) desenvolveram o DMP, o qual preconiza a 

existência de dois tipos de paixão que se distinguem no modo como esta é integrada pelo sujeito 

na sua identidade, denominando-as de paixão obsessiva (PO) e paixão harmoniosa (PH). 

A PO ocorre quando o sujeito pratica a atividade por obrigação, para aumentar a sua autoestima 

e ser aceite socialmente, o que acaba por entrar em conflito com os restantes aspetos da sua 

vida, pois sente constantemente obrigação de praticar a atividade. Por outro lado, a PH ocorre 

quando o indivíduo sente o verdadeiro gosto pela modalidade e esta foi escolhida 

voluntariamente, não sentindo obrigação de a praticar, estando assim em harmonia com a sua 

vida pessoal (Vallerand, 2010, 2012; Vallerand et al., 2007). 

Alguns estudos aplicados ao contexto do desporto, que tem por base o DMP (e.g., Vallerand et 

al., 2006, 2008), têm demonstrado que a PH é um preditor positivo do bem-estar. Em contraste, 

a PO tem uma associação menos positiva e, por vezes, negativa em relação ao bem-estar 

(Vallerand, 2012). 

Teoria da Autodeterminação (SDT) 

A SDT (Deci & Ryan, 2000) aborda a motivação humana numa perspetiva mais ampla, 

tomando em consideração os fatores da personalidade, bem como as causas e consequências do 

comportamento autodeterminado. 

De acordo com Ryan e Deci (2017), não são diretamente os fatores do contexto que influenciam 

a regulação da motivação, mas sim a satisfação das necessidades psicológicas básicas (NPB), 

de autonomia, competência e relação. É a satisfação dessas três NPB que determina a regulação 

do comportamento dos sujeitos, que se estabelece num continuum motivacional, que varia desde 

a ausência de regulação ou falta de intenção para agir (amotivação), passando pelas formas mais 

controladas/menos autodeterminadas da motivação através da regulação externa (i.e., o sujeito 

realiza o comportamento para satisfazer exigências externas, nomeadamente para obter 

recompensas ou evitar punições) e da introjetada (i.e., sujeito pressiona-se a ele próprio para 
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realizar o comportamento e a atividade é realizada para evitar sentimentos negativos, como por 

exemplo a culpa/ansiedade), até às formas mais autónomas/autodeterminadas, designada por 

regulação identificada (i.e., a atividade é aceite como pessoalmente importante, em que o sujeito 

identifica-se com o seu objetivo/valor, embora possa não gostar totalmente), a integrada (i.e., o 

sujeito integra o comportamento como fazendo parte de si mesmo, existindo um elevado grau 

de harmonia/congruência com outros valores e necessidades), e a motivação intrínseca (i.e., o 

sujeito realiza uma determinada atividade pelo prazer, divertimento e satisfação que lhe está 

inerente e, por conseguinte é o nível mais elevado de autonomia), esta última representa o 

protótipo do comportamento autodeterminado. 

A investigação baseada na SDT, no contexto do desporto, tem demonstrado que a motivação 

autodeterminada é um preditor positivo do bem-estar (Balaguer, Castillo, & Duda, 2008; Gagné 

& Blanchard, 2007) e a motivação menos autodeterminada um preditor negativo do bem-estar 

(Carpentier & Mageau, 2013; Gagné, Ryan, & Bargman, 2003). 

Modelo Dualístico da Paixão e Teoria da Autodeterminação 

O conceito de paixão foi, em parte, baseado na SDT (Vallerand, 2012). De facto, a SDT (Deci 

& Ryan, 2000) é uma macro-teoria da motivação que tem em consideração os fatores da 

personalidade, mas também o papel das NPB no crescimento e desenvolvimento dos seres 

humanos (Vallerand et al., 2007). 

Especificamente, a SDT postula que para as pessoas crescerem psicologicamente necessitam 

de satisfazer as suas NPB (autonomia, competência e relação) (Ryan & Deci, 2017; Vallerand, 

2012; Vallerand et al., 2007). Nesse sentido, para que tal seja possível, é necessário que as 

pessoas interajam com o meio ambiente (i.e., envolvimento) e participem em várias atividades 

(Vallerand, 2012). Estas experiências ajudarão as pessoas a crescer e a desenvolverem-se (i.e., 

o seu self/identidade). Ou seja, porque há uma tendência humana básica para a organização de 

ordem superior e essa mesma organização ocorre através do processo de integração 

organísmica, que implica que o self/identidade se torne mais complexo ao longo do tempo 

através das interrelações dos auto-constituintes, bem como a internalização dos elementos do 

ambiente (Vallerand, 2012; Vallerand et al., 2007). 

Este processo de internalização pode conduzir as pessoas a uma das duas formas de 

internalização do comportamento, ou seja, internalização mais autónoma/autodeterminada ou 

menos autodeterminada. Uma internalização mais autónoma ocorre quando indivíduos aceitam 

livremente a atividade como sendo importante para si, sem quaisquer contingências externas 
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(Vallerand, 2012). Este tipo de internalização emancipa as tendências intrínsecas e integradas 

do continuum motivacional da SDT (Deci & Ryan, 2000), produzindo desta forma uma força 

motivacional para a realização da atividade por vontade própria, ou seja, os indivíduos não são 

obrigados a fazer a atividade, mas ao invés disso, eles escolhem livremente realizar essa 

atividade. 

Por outro lado, há a referir que um processo de internalização mais controlado provém de 

pressões intra/interpessoais ligadas a determinadas contingências externas relacionadas com a 

atividade em causa, como por exemplo sentimentos de aceitação social ou de autoestima 

(Hodgins & Knee, 2002). 

Alguns estudos que têm por base a SDT (e.g., Deci & Ryan, 2000; Sheldon, 2002; Vallerand, 

1997, 2007) têm demonstrado que as atividades consideradas como não interessantes podem 

ser internalizadas de forma controlada ou autónoma. Neste âmbito, Vallerand et al. (2003) 

propuseram o DMP em que definem a paixão como uma forte inclinação para atividades que 

os indivíduos gostam (ou mesmo amam), que acham importantes e onde investem tempo e 

energia, e que passam a ser internalizadas no seu self/identidade. 

Não obstante, o DMP está em consonância com a SDT, uma vez que de acordo com Vallerand 

et al. (2007) e Vallerand (2012), as pessoas envolvem-se em diferentes atividades com o intuito 

de satisfazer as três NPB (autonomia, competência e relação). Algumas atividades chegam a 

ser tão internalizadas (i.e., autodefinidas) que passam a representar as características centrais 

da identidade das pessoas (Vallerand et al., 2007). Essa paixão torna-se uma característica 

central da própria identidade e serve para definir a pessoa (Vallerand, 2010, 2015). Por 

exemplo, os indivíduos que têm paixão por tocar guitarra ou por dançar, não tocam meramente 

guitarra ou dançam, eles são “guitarristas” ou “dançarinos”. Neste caso, as atividades pelas 

quais estão apaixonados fazem parte do próprio self/identidade, ou seja, o que eles são na 

realidade (Vallerand, 2010). 

Assim, pode-se afirmar que o DMP (Vallerand et al., 2003) representa uma extensão da SDT 

(Deci & Ryan, 2000), propondo que as atividades agradáveis (i.e., aquelas atividades em que 

as pessoas gostam e se envolvem) são internalizadas na identidade das pessoas, sendo altamente 

valorizadas por estas (Vallerand et al., 2007). Para além disto, quando a internalização de uma 

atividade agradável ocorre dentro da própria identidade, isso leva a uma paixão por essa 

atividade específica (Vallerand, 2012). 
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Em suma, o DMP postula ainda que os dois tipos distintos de paixão (i.e., harmoniosa e 

obsessiva) se desenvolvem como resultado do tipo de processo de internalização que ocorre, ou 

seja, internalização autónoma ou controlada (Deci & Ryan, 2000; Sheldon, 2002). 

De uma forma mais específica, a PO resulta de um processo de internalização controlado de 

uma atividade na identidade da pessoa. Essa internalização resulta de pressões 

intra/interpessoais, tanto por contingências da atividade (e.g., sentimentos de aceitação social 

ou de autoestima), como pela sensação de excitação proveniente da atividade, que muitas vezes 

se torna incontrolável pela pessoa (Hodgins & Knee, 2002), ou seja, parece que sua vida não 

tem sentido sem essa atividade. 

Em contraste, a PH resulta de um processo de internalização autónomo de uma atividade na 

identidade da pessoa (Vallerand, 2010). Essa internalização autónoma ocorre quando as pessoas 

aceitam livremente participar na atividade, sem quaisquer tipos de contingências/pressões 

externas, estando a atividade em consonância com outros domínios da vida das pessoas, ou seja, 

são as pessoas que controlam a atividade e não a atividade que controla as pessoas (Vallerand, 

2010, 2012). Em última análise, é expectável que a PH leve a resultados e experiências mais 

positivas do que a PO, sendo esta associada a experiências negativas, na vida do indivíduo 

(Vallerand, 2015). 

Com base nestas evidências teóricas, é razoável assumir que a PH se relaciona positivamente 

com a motivação autónoma e negativamente com a PO e que, a PO se relaciona positivamente 

com a motivação controlada e negativamente com a motivação autónoma. 

Regulação da Motivação e Bem-Estar 

As perspetivas teóricas atuais integram as componentes física, mental, emocional e espiritual 

como constituintes do bem-estar (BE), existindo uma relação equilibrada entre corpo, mente, 

emoções e espírito (Seaward, 1992, 2000). 

Neste contexto, pode-se afirmar que o bem-estar subjetivo (BES) é um conceito recente que 

tem suscitado bastante interesse por parte dos investigadores no contexto do desporto (e.g., 

Blanchard, Amiot, Perreault, &Vallerand, 2009; Carpentier & Mageau, 2013; Felton & Jowett, 

2013; Fernandes, Vasconcelos-Raposo, & Fernandes, 2012) e especificamente no desporto 

adaptado (e.g., Hammond, 2014; Macdougall, O’Halloran, Shields, & Sherry, 2015). 

De acordo com Diener (1984, 1994), o BE caracteriza-se pela presença de aspetos positivos, 

ausência de aspetos negativos, bem como por uma perceção positiva da satisfação com a vida. 
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Para Diener e Chan (2011), o BE funciona como um fator positivo tanto para a saúde como 

para a longevidade das pessoas. 

O BES compreende, no seu constructo, duas dimensões: i) uma dimensão emocional que diz 

respeito aos afetos (positivos e negativos), que representa o afeto que cada indivíduo manifesta, 

bem como, a predominância das emoções positivas sobre as negativas, e ii) uma dimensão 

cognitiva que diz respeito à satisfação com a vida, e que corresponde à avaliação que o sujeito 

faz em cada momento da satisfação com a vida (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin 1985; 

Galinha & Pais-Ribeiro, 2005a), e que depende da comparação entre as circunstâncias atuais e 

aquilo que o sujeito define como padrão apropriado, não sendo, por este motivo, imposto 

externamente (Diener et al., 1985; Pavot & Diener, 2008). 

O BES é um constructo multidimensional que inclui a perceção de BE em diferentes áreas e 

contextos vivenciais dos indivíduos, quer ao nível físico, psicológico e social e, em última 

instância, o BES é uma dimensão positiva da saúde (Galinha & Pais-Ribeiro, 2005b). 

No que se refere aos afetos, nomeadamente o afeto positivo pode ser dividido nas expressões 

emocionais como alegria, afeição e orgulho, enquanto o afeto negativo pode ser dividido nas 

expressões emocionais negativas como vergonha, culpa e tristeza (Diener, Suh, & Oishi, 1997). 

De acordo com Ryan e Deci (2017), pessoas que regulam a sua motivação de forma 

autónoma/mais autodeterminada demonstram maiores afetos positivos e maior satisfação com 

a vida, enquanto pessoas que regulam a sua motivação de forma mais controlada/menos 

autodeterminada, apresentam mais afetos negativos e menor satisfação com a vida. 

De facto, a investigação tem apontado no sentido que a motivação autónoma/mais 

autodeterminada é um preditor positivo do BE, tanto na dimensão emocional como na cognitiva 

(Balaguer et al., 2008; Núñez, León, González, & Martín-Albo, 2011). Enquanto que a 

motivação controlada/menos autodeterminada é um preditor negativo do BE (Carpentier & 

Mageau, 2013; Gagné et al., 2003). 

O presente estudo tem como objetivo testar empiricamente as relações teóricas entre o DMP 

(paixão harmoniosa e obsessiva) e SDT (regulação da motivação), presentes em alguns estudos 

(Deci & Ryan, 2000; Sheldon, 2002; Vallerand, 2010, 2012;Vallerand et al., 2007), bem como 

o impacto da regulação da motivação (motivação autónoma/mais autodeterminada e motivação 

controlada/menos autodeterminada) no BES, tanto na dimensão emocional (afetos positivos e 

negativos), como na dimensão cognitiva (satisfação com a vida), conforme preconizado por 
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Diener et al. (1985), especificamente no contexto do desporto adaptado. Para tal foram 

estabelecidas relações causais hipotéticas como ilustra a Figura 3. 

 

 

 
Figura 3 - Modelo hipotetizado 

 

Metodologia 

Participantes 

Participaram neste estudo 143 atletas de elite do desporto adaptado nacional (andebol em 

cadeira de rodas, atletismo, basquetebol em cadeira de rodas, boccia, canoagem, ciclismo, 

equitação, futebol 7, goalball, judo, luta greco-romana, natação, orientação de precisão, 

tricicleta e remo), com idades compreendidas entre 15 e 59 anos (M= 29.21; DP= 10.45), de 

ambos os sexos (36 femininos; 107 masculinos). O número de treinos por semana variou entre 

1 a 12 (M=4.52; DP= 2.71) e os anos de prática competitiva entre 1 a 28 (M=5.55; DP=6.98). 

Todos os sujeitos desta amostra apresentam deficiência motora, sensorial (visual e auditiva) e 

paralisia cerebral e têm participações internacionais, ao nível dos Jogos Paralímpicos e 

Surdolímpicos, Campeonatos do Mundo e/ou Campeonatos da Europa, sobre a égide do 
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International Paralympic Committee (IPC), International Committee of Sports for the Deaf 

(ICSD), do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) e das respetivas federações internacionais, 

por área de deficiência e de modalidade. 

 

Instrumentos 

Passion Scale (PS: Vallerand et al., 2003) - Versão portuguesa, traduzida e validada 

preliminarmente por Teixeira e Cid (2011) e confirmada no Estudo 2. Na versão final, este 

questionário apresenta oito itens, aos quais os sujeitos respondem numa escala tipo likert que 

varia entre 1 (“Discordo Totalmente”) e 7 (“Concordo Totalmente”). Posteriormente os itens 

agrupam-se em dois fatores (quatro itens cada), que refletem os dois tipos de paixão, 

subjacentes ao quadro teórico do DMP (Vallerand et al., 2003). 

Behavioral Regulation Sport Questionnaire (BRSQ: Lonsdale, Hodge, & Rose, 2008) - Versão 

portuguesa de Monteiro, Moutão e Cid (2018a). Este questionário é composto por vinte e quatro 

itens, aos quais se responde numa escala tipo likert com sete níveis de resposta, que varia entre 

1 (“Nada verdadeiro para mim”) e 7 (“Totalmente verdadeiro para mim”). Posteriormente, os 

itens agrupam-se em seis fatores (quatro itens cada), que reflete, os diferentes tipos de 

motivação subjacentes ao continuum motivacional da SDT (Deci & Ryan, 2000). Para o 

propósito do presente estudo, foram criados dois fatores compósitos, um relativamente às 

formas mais autodeterminadas da motivação - MAD (regulação identificada, regulação 

integrada e motivação intrínseca) e outro para as formas menos autodeterminadas da motivação 

- MMAD (e.g., regulação externa, regulação introjetada e amotivação) (Pelletier & Sarrazin, 

2007). Procedimentos semelhantes têm sido utlizados recentemente (Monteiro et al., 2018b; 

Monteiro, Pelletier, Moutão & Cid, in press). 

Positive and Negative Affect Schedule (PANAS: Watson, Clark, & Tellegen, 1988) - Este 

questionário é constituído por vinte itens, aos quais os sujeitos respondem numa escala tipo 

likert, com cinco níveis, que variam entre 1 (“Nada ou muito ligeiramente”) e 5 

(“Extremamente”). Foi utilizada uma versão reduzida, validada para a língua portuguesa por 

Galinha, Pereira e Esteves (2013), composta por dois fatores (cinco itens cada) que representam 

o grau do afeto positivo (“entusiasmado”, “inspirado”, “determinado”, “ativo” e “interessado”) 

e negativo (“assustado”, “amedrontado”, “atormentado”, “nervoso” e “culpado”). 
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Satisfaction with Life Scale (SWLS: Diener et al., 1985) - Versão portuguesa de Neto (1993), 

constituída por cinco itens, aos quais se responde numa escala tipo likert, com sete níveis, que 

variam entre 1 (“Discordo Totalmente”) e 7 (“Concordo Totalmente”). Posteriormente os itens 

são agrupados num único fator que representa o índice global de satisfação com a vida (e.g., 

“Em muitos campos a minha vida está próxima do meu ideal” - item 1). 

 

Procedimentos 

Procedimentos de Recolha de dados 

Os questionários foram apresentados conjuntamente com uma folha de rosto explicando os 

propósitos do estudo e devidamente identificados os autores, colaboradores e parcerias, na qual 

estava salvaguardado o princípio da confidencialidade. 

Todos os atletas foram contactados individualmente no local de treino, estágio ou situações 

específicas no local de competição, onde para além da explicação dos objetivos do estudo, foi 

solicitado o consentimento informado através da assinatura da folha de rosto. 

Quando a recolha dos dados foi realizada nos locais de competição, aguardou-se cerca de uma 

hora para a respetiva aplicação dos questionários, para reduzir a probabilidade de as respostas 

serem influenciadas pela recente performance desportiva. 

O tempo de preenchimento dos mesmos registou-se entre os quinze a quarenta e cinco minutos 

de aplicação. 

Sempre que possível o atleta preenchia, de forma autónoma e individualizada, o questionário. 

No entanto, quando isso não foi possível, o treinador, familiar, amigo ou os investigadores 

ajudaram no preenchimento e, nestas circunstâncias, foi reforçado junto destes, o imperativo da 

confidencialidade e a necessidade de não se prestarem informações e/ou fazer interpretações 

que pudessem enviesar as opções dos respondentes. 

De referir que foi utilizada a rede social (facebook) para solicitar a colaboração dos atletas 

quando estes se encontravam em longos períodos de estágio, fora do país em competições 

internacionais, ou, no caso específico de alguns atletas com deficiência auditiva, pelo não 

domínio da Língua Gestual Portuguesa (LGP). Nesta situação particular de recolha, foram 

abrangidos onze atletas (dos quais quatro com deficiência auditiva). 
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Procedimentos de Análise de Dados 

Num primeiro momento foi realizada uma análise descritiva de medidas de localização e 

tendência central (média) e medidas de dispersão (desvio-padrão), bem como uma análise 

correlacional para todas as variáveis em estudo. Num segundo momento realizou-se uma 

análise fatorial confirmatória (AFC) de todos os modelos de medida dos instrumentos 

utilizados, bem como, uma análise da consistência interna através do cálculo da fiabilidade 

compósita (FC), utilizando-se a fórmula de Raykov (1997), assumindo-se valores ajustados 

≥.70 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014). Por fim, recorreu-se à análise de equações 

estruturais em função das recomendações de diversos autores (Byrne, 2006; Hair et al., 2014; 

Marsh, Hau, & Wen, 2004), sendo o método de estimação utilizado o da máxima 

verosimilhança (ML), através do teste do qui-quadrado (χ²), com a correção de Satorra-Bentler 

(S-Bχ², Satorra & Bentler, 1994), que corrige os valores para a não normalidade da distribuição 

dos dados e produz resultados mais satisfatórios (Chou & Bentler, 1995), pois o valor do 

coeficiente de curtose multivariado de Mardia indicou uma distribuição multivariada não 

normal (110.929). 

Para além do teste S-Bχ², os respetivos graus de liberdade (df) e o nível de significância (p), 

foram ainda utilizados os seguintes índices de ajustamento: Standardized Root Mean Square 

Residual (SRMR), Comparative Fit Index (CFI), Non-Normed Fit Index (NNFI), Root Mean 

Square Error of Approximation (RMSEA) e o respetivo intervalo de confiança (90% CI). No 

presente estudo, para os índices referidos, foram adotados os valores de corte sugeridos por 

diversos autores (Byrne, 2006; Hair et al., 2014; Marsh et al., 2004): SRMR≤ .08, CFI e NNFI≥ 

.90 e RMSEA≤ .08. 

Os dados foram analisados com recurso aos softwares SPSS 20.0 e EQS 6.1. 

 

Resultados 

Análise Preliminar 

Uma análise preliminar aos dados, revelou a não existência de missings values, no entanto, dois 

outliers univariados (z > 3.00) e multivariados (D2= p1 < .001, p2 < .001) foram encontrados. 

Estes participantes foram removidos para condução das análises subsequentes, tal como 

recomendam alguns autores (e.g., Byrne, 2006; Hair et al., 2014). Não obstante, não se verificou 

a existência de violações à distribuição normal univariada, uma vez que os valores de Curtose 
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e Assimetria estavam compreendidos entre -2 e 2 e -7 e 7 (Hair et al., 2014). Por fim, também 

não se verificaram problemas de multicolineriedade, uma vez que as relações entre as variáveis 

são todas inferiores a .90 (Hair et al., 2014). 

 

Tabela 7 - Análise descritiva, correlacional e fiabilidade compósita dos contructos do modelo hipotetizado 

Nota: PH= Paixão Harmoniosa; PO= Paixão Obsessiva; MAD= Motivação Autodeterminada; MMAD= 

Motivação Menos Autodeterminada; SV= Satisfação com a Vida; AP= Afetos Positivos; AN= Afetos Negativos; 

DP= Desvio-Padrão; Min= Valor mínimo; Máx= Valor máximo. ** p<.01. 

 

No que respeita à Tabela 7, os resultados demonstram correlações significativas entre todos os 

contructos em análise, salvo exceção das correlações entre PH-AN, PO-MMAD, PO-AN, 

MAD-MMAD, MAD-AN, MMAD-SV e AP-AN. Por outro lado, verifica-se que os sujeitos 

valorizam mais os contructos subjacentes à PH, MAD, SV e AP, comparativamente aos 

constructos PO, MMAD e AN. Por fim, todos os fatores apresentaram valores de consistência 

interna ajustados, com valores de fiabilidade compósita >.70 (Hair et al., 2014). 

 

 

 

 

 

Constructos PH PO MAD MMAD SV AP AN 

PH 1 .549** .524** -.260** .349** .453** .023 

PO - 1 .479** -.091 .331** .415** .093 

MAD - - 1 -.042 .405** .511** .107 

MMAD - - - 1 -.010 -.244** .468** 

SV - - - - 1 .252** -.002 

AP - - - - - 1 -.091 

AN - - - - - - 1 

Média 6.19 5.05 5.64 2.61 5.20 4.02 1.70 

DP .70 1.32 .80 1.27 .98 .59 .67 

Min-Máx 4-7 1-7 3-7 1-7 3-7 3-5 1-5 

FC .73 .89 .81 .87 .83 .73 .80 
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Tabela 8 - Índices de ajustamentos dos modelos de medida utlizados e modelo hipotetizado 

Nota: S- Bχ²= qui-quadrado (correção Satorra-Bentler); df= graus de Liberdade; p= nível de significância; CFI= 

comparative fit index; NNFI= non-normed fit index; SRMR= standardized root mean square residual; RMSEA= 

root mean square error of approximation; RMSEA-90% root mean square error of aproximation e respetivo 

intervalo de confiança; PS= Passion Scale; BRSQ= Behavioral Regulation Sport Questionnaire; SWLS= 

Satisfaction with Life Scale; PANAS= Positive and Negative Affect Schedule. 

 

Em relação ao ajustamento tanto dos modelos de medida, como do modelo hipotetizado (Tabela 

8), todos se ajustaram aos dados, em função dos valores de corte adotados na metodologia 

(Byrne, 2006; Hair et al., 2014; Marsh et al., 2004). 

 

 

Figura 4 - Parâmetros individuais estandardizados do modelo inicial hipotetizado 

Modelos S-Bχ² df p CFI NNFI SRMR RMSEA RMSEA-90% 

PS 25.269 19 .152 .040 .981 .987 .048 .000-.093 

BRSQ 589.674 237 <.001 .912 .901 .063 .080 .077-.088 

SWLS 5.653 4 .227 .993 .983 .024 .054 .000-.147 

PANAS 58.845 32 .003 .901 .925 .073 .080 .076-.087 

Modelo Hipotetizado 475.521 406 <.001 .925 .917 .080 .046 .033-.057 



Capítulo 4. Paixão, motivação e bem-estar 

 

85 

 

Tendo por base a Figura 4, verifica-se que existe uma correlação positiva (r=.57) e significativa 

entre a PH e a PO. Observa-se também, um efeito direto positivo e significativo entre a PO e a 

MAD (IC -90% .071 a .500, p=.02); um efeito direto positivo, mas não significativo entre a PO 

e a MMAD (IC -90% -.182 a .253, p=.773); um efeito direto positivo e significativo entre a 

MAD e a SV (IC -90% .364 a .634, p= .001) e entre a MAD e os AP (IC -90% .483 a .767, p= 

.001); e, por fim, um efeito direto positivo, mas não significativo entre a MAD e os AN (IC 

90% -.023 a .306, p=.15). 

Em contraste, verifica-se um efeito direto positivo e significativo entre a PH-MAD (IC 90% 

.282 a .727, p=.001); um efeito direto negativo e significativo entre a PH-MMAD (IC 90% -

.500 a -.120, p=.01); um efeito direto positivo, mas não significativo entre a MMAD-SV (IC 

90% -.098 a .224, p=.463); um efeito direto negativo e significativo entre a MMAD-AP (IC 

90% -.390 a -.069,p=.02); e, por fim, um efeito direto positivo e significativo entre a MMAD-

AN (IC 90% .335 a .744, p=.001). 

Ainda de acordo com a Figura 4, os efeitos indiretos estandardizados, demonstraram um efeito 

positivo e significativo entre a PO-SV (β =.14; IC 90% .040 a .280, p=.01) e entre a PO-AP (β 

=.17; IC 90% .035 a .328, p=.03); e um efeito negativo não significativo entre a PO-AN (β =.06; 

IC 90% -.062 a .226, p=.01) através da regulação da motivação; um efeito positivo e 

significativo entre a PH-SV (β =.24; IC 90% .102 a .386, p=.004) e entre a PH-AP (β =.41; IC 

90% .255 a .553, p=.01); e um efeito negativo, não significativo entre a PH-AN (β =-.095; IC 

90% -.259 a .057, p=.29), através da regulação da motivação. 

 

Discussão 

Tomando em consideração o objetivo do presente estudo, testar as relações causais hipotéticas 

num modelo estrutural que engloba o DMP (paixão obsessiva e harmoniosa), SDT (regulação 

da motivação) e o BES (satisfação com a vida, afetos positivos e negativos), pode-se verificar, 

numa primeira instância (Tabela 7), uma correlação positiva e significativa entre a PH-PO. Tal 

resultado está em consonância com estudos anteriores (Vallerand, 2010; Vallerand et al., 2006, 

2008), bem como com os resultados do Estudo 1 da tese. 
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Identificam-se ainda correlações positivas e significativas entre a PH e PO com a MAD e, MAD 

com SV e AP. De igual modo, verifica-se uma correlação positiva e não significativa entre a 

PH e PO e os AN e, uma correlação negativa e significativa entre PH e a PO com a MMAD. 

Por outro lado, verificam-se correlações positivas e significativas entre a MAD com a SV e AP 

e não significativa com os AN. Em contrário, observa-se uma correlação negativa e significativa 

entre a MMAD e os AP, uma correlação negativa, mas não significativa entre MMAD e a SV 

e, uma correlação positiva e significativa entre MMAD e os AN. Tais resultados, salvo exceção 

entre a PO e PH com a MAD e MMAD, estão em consonância com alguns estudos realizados 

nos últimos anos (e.g., Vallerand, 2010). 

Ainda de acordo com a Tabela 7, verifica-se que os sujeitos que valorizam os dois tipos de 

paixão, sentem-se satisfeitos com a sua vida, valorizam mais as formas de motivação 

autónoma/autodeterminada comparativamente com as formas de regulação controladas/menos 

autodeterminada e, por outro lado, experienciam afetos mais positivos do que negativos na sua 

prática desportiva. Estes resultados estão em linha com estudos anteriores, tanto relativamente 

à paixão sentida (e.g., Vallerand, 2010), como à forma de regular o comportamento (Jõesaar, 

Hein, & Hagger, 2011, 2012; Monteiro et al. 2018b; Monteiro et al., in press; Pelletier, Fortier, 

Vallerand, & Brière, 2001; Sarrazin, Vallerand, Guillet, Pelletier, & Cury, 2002). 

Por fim, verificam-se que todos os constructos utilizados apresentam valores de consistência 

interna adequados, uma vez que os valores de FC são todos iguais ou superiores a .70 (Hair et 

al., 2014). 

Numa segunda instância, observa-se que todos os modelos de medida utilizados se ajustaram à 

amostra em questão, conforme os valores de corte adotados na metodologia (Byrne, 2006; Hair 

et al., 2014; Marsh et al., 2004). A referir ainda, neste contexto, que os valores encontrados nos 

modelos de medida estão em consonância com os estudos das suas respetivas validações 

(Galinha et al., 2013; Monteiro et al., 2018a; Neto, 1993). 

No que respeita às relações causais hipotéticas estabelecidas no modelo estrutural (Figura 4), 

pelos resultados obtidos, verifica-se que o modelo, de uma forma global, se ajustou aos dados 

conforme os valores de corte adotados na metodologia (Byrne, 2006; Hair et al., 2014; Marsh 

et al., 2004), confirmando em parte as relações teóricas previamente estabelecidas (Figura 3). 

Os resultados demonstraram uma relação positiva e significativa entre a PO e PH, estando em 

consonância com estudos anteriores, onde os autores também encontraram uma relação positiva 
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e significativa entre estes dois tipos de paixão (e.g., Vallerand et al., 2008), o que revela que os 

sujeitos podem sentir simultaneamente tanto uma PO como uma PH numa atividade específica 

(Sheldon, 2002; Vallerand, 2012). Os resultados evidenciaram igualmente que a PH e PO são 

preditores positivos e significativos da MAD e negativos e significativos da MMAD.  

Apesar de não termos identificado quaisquer estudos que tenham analisado empiricamente as 

relações entre os tipos de paixão e a regulação da motivação, os dados obtidos vão de encontro 

às relações teóricas estabelecidas por Vallerand (2010, 2012). De facto, o DMP é uma extensão 

da SDT, pois em função da maneira como o indivíduo desenvolve a paixão pelo seu desporto, 

pode internalizar e integrar essa mesma paixão de uma forma mais autónoma/mais 

autodeterminada ou mais controlada/menos autodeterminada (Deci & Ryan, 2000; Sheldon, 

2002; Vallerand, 2012).  

Por outras palavras, se o atleta tem uma paixão harmoniosa pela sua modalidade desportiva, o 

mesmo está em consonância com outros valores da sua vida. Contudo, se o atleta tem paixão 

mais obsessiva pelo seu desporto, a sua vida não faz sentido sem isso, ou seja, é o desporto que 

controla os outros domínios da sua vida (família, trabalho, lazer, ciclo vigília/sono, etc.) 

(Vallerand, 2012). 

Para além disso, e tal como referido no parágrafo supramencionado, parece não existirem 

estudos que analisem empiricamente as relações entre os dois tipos de paixão e a regulação da 

motivação. No entanto, num estudo recente desenvolvido por Verner-Filion, Vallerand, Amiot 

e Mocanu (2017), demonstra-se que a PH é um preditor positivo e significativo das NPB. Neste 

sentido, se a PH é um preditor positivo das NPB, então pode-se afirmar que a relação encontrada 

entre a PH e a MAD se aceita empiricamente, uma vez que, de acordo com SDT, para que os 

atletas atinjam elevados níveis de motivação autodeterminada, necessitam de satisfazer as suas 

NPB. Vários estudos ao longo dos últimos anos têm evidenciado empiricamente esta relação 

teórica (e.g., Álvarez, Balaguer, Castillo, & Duda, 2009, 2012; Jowett et al., 2017). 

Apesar das relações teóricas sugerirem que a PO apresenta uma relação negativa com a MAD, 

a mesma não se verificou empiricamente neste estudo. No entanto, o resultado obtido não é 

forçosamente negativo, dado que um sujeito pode demonstrar PO pela sua modalidade e regular 

a sua motivação de forma autónoma/mais autodeterminada, principalmente, porque a PO 

desenvolve nos sujeitos sentimentos de aceitação social e de autoestima, e até mesmo 

sentimentos de excitação proveniente da atividade, tornando-se dependente da própria 

modalidade desportiva (Hodgins & Knee, 2002). 
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Ainda assim, se se olhar ao contexto específico do trabalho desenvolvido, talvez seja natural 

esta relação, pois as pessoas com deficiência podem utilizar o desporto para evidenciarem e 

desenvolverem competências que dificilmente serão possíveis noutras circunstâncias Em 

muitos casos, procuram no desporto a visibilidade e aceitação social que não conseguem 

noutros domínios vivenciais e, com isso, atingir níveis de autoestima e satisfação com a vida 

mais elevados. Segundo Ferreira (2006), as pessoas com deficiência encontram na prática 

desportiva uma forma de combater a inatividade, as inseguranças e a libertação de stresse. 

De acordo com Martin e Wheeler (2011), este tipo de situações são utlizadas pelos atletas para 

desenvolver os seus próprios mecanismos de resiliência, dado não serem bem aceites noutros 

domínios da sociedade e assim, através da prática regular do desporto, terem a possibilidade de 

enaltecer as suas capacidades, competências e recursos pessoais, criando estratégias de coping 

mais eficazes e eficientes. 

Em termos gerais, esta ideia de um maior envolvimento e, por conseguinte, índices mais 

elevados ao nível da PO pela modalidade desportiva na população com deficiência poderá 

assentar em quatro fundamentos: i) no facto de que o desporto adaptado se assume como um 

dos mais importantes fatores promotores do sucesso educativo, inclusão e desenvolvimento 

psicossocial, de combate ao abandono escolar e à discriminação das pessoas com deficiência 

(Saraiva, Almeida, Oliveira, Fernandes, & Cruz-Santos, 2013), para além de “demonstrar à 

própria pessoa e à sociedade que a deficiência não é sinónimo de incapacidade” (Barros, Viegas, 

& Seabra, 2001, p. 241); ii) no facto de que a autoestima específica do desporto (associada ao 

conceito de competência atlética) se tem afirmado como um importante preditor de bem-estar 

social (ou seja, amizades próximas versus solidão) (e.g., Shapiro & Martin, 2014); iii) no facto 

de que a prática desportiva melhora o bem-estar psicológico e as habilidades sociais (e.g. Di 

Cagno et al., 2013; Hammond, 2014; Macdougall et al., 2015); iv) no sentimento de que o 

envolvimento no desporto de rendimento é uma maneira de recuperar o controlo sobre o corpo 

e sentir que há um domínio sobre as habilidades exigidas na competição de alto nível e que a 

capacidade de demonstrar a sua proficiência ajuda a estabelecer uma identidade baseada no 

papel de atleta e não de “pessoa com deficiência” (e.g., Ashton-Shaeffer, Gibson, Holt, & 

Willming, 2001). 

Os resultados ganham ainda mais robustez pelo facto de se verificar um efeito negativo e 

significativo entre a PH e MMAD e efeito positivo e não significativo entre a PO e MMAD 



Capítulo 4. Paixão, motivação e bem-estar 

 

89 

(i.e., valores de Z são inferiores a 1.96 p≥.05). Estas evidências revelam que independentemente 

do tipo de paixão sentida, a mesma não tem importância para a MMAD. 

Tal como já mencionado, o DMP é uma extensão da SDT, mais concretamente da teoria da 

integração organísmica (OIT), sendo que esta metateoria explora os contextos sociais, 

percebendo como promovem ou inibem a internalização e integração na regulação do 

comportamento (Ryan & Deci, 2017). Se a OIT explora os contextos sociais (onde se encontra 

a paixão do atleta pelo seu desporto), então a internalização e a integração são processos que 

permitem que comportamentos motivados de formas extrinsecamente se tornem mais 

autodeterminados. Por outras palavras, a OIT analisa e explica como as regulações externas se 

incorporam até à autodeterminação, com base num processo de internalização que permite ao 

sujeito modificar as condições em que está inserido (Ryan & Deci, 2007), tal como demonstrado 

recentemente numa metanálise (Howard, Gagné, & Bureau, 2017). 

Este processo de internalização é um veículo condutor, que permite aos indivíduos reorganizar 

comportamentos que eram regulados extrinsecamente a tornarem-se mais autodeterminados 

(Deci & Ryan, 2000). Significa então que, independentemente do tipo de paixão sentida pelo 

atleta, a mesma pode influenciar mais a motivação autodeterminada do que a motivação menos 

autodeterminada. 

No que respeita às relações observadas entre a MAD e o BE (SV, AP e AN), verifica-se um 

efeito positivo e significativo entre a MAD e SV e entre a MAD e os AP e, um efeito positivo, 

mas não significativo entre a MAD e os AN. Estes resultados justificam-se inteiramente sob o 

ponto de vista teórico, pois segundo Ryan e Deci (2017) elevados níveis de motivação 

autónoma associam-se a elevados níveis de BE, ou seja, quando os atletas regulam o seu 

comportamento de forma autónoma (i.e., regulação identificada, regulação integrada e 

motivação intrínseca) estarão mais perto de atingirem elevados níveis de BE. Também do ponto 

de vista empírico, estas relações justificam-se plenamente, por exemplo Núñez, León, González 

e Martin-Albo (2011), num estudo realizado com 399 atletas espanhóis de diferentes desportos, 

demonstrou que a motivação intrínseca (um dos tipos de motivação autónoma) foi um preditor 

positivo e significativo do BE psicológico. De igual modo, Stenling, Lindwall e Hassmén 

(2015), num estudo longitudinal (seis meses) realizado com atletas suecos, demonstrou um 

efeito positivo e significativo entre o índice de autodeterminação e o BE (avaliado através de 

sintomas físicos e escala da vitalidade subjetiva). 
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No que respeita à relação encontrada entre a MAD e os AN, apesar de positiva, a mesma não 

foi significativa (i.e., valores de Z são inferiores a 1.96 p≥.05), o que significa que não é 

importante para o modelo, ou seja, não é valorizada pelos atletas desta amostra (Byrne, 2006). 

De facto, esta relação faz todo o sentido, uma vez que a MAD apresenta efeitos positivos e 

significativos, pelo que os atletas ao percecionarem elevados níveis de satisfação com a vida e 

de afetos positivos, à partida, não poderiam sentir afetos negativos. 

Por fim, relativamente às relações verificadas entre a MMAD e o BE (SV, AP e AN), verifica-

se um efeito positivo, mas não significativo entre a MMAD e SV; um efeito negativo e 

significativo entre a MMAD e os AP; e um efeito positivo e significativo entre a MMAD e os 

AN. À semelhança do que foi dito anteriormente, estes resultados encontram eco teoricamente, 

uma vez que quando os sujeitos regulam o seu comportamento por formas controladas da 

motivação (i.e. amotivação, regulação externa e introjetada), experienciam consequências 

emocionais e comportamentais mais negativas, tal como se verifica no presente estudo na 

relação entre os AP e SV (Ryan & Deci, 2017). 

Estas relações empíricas confirmam as relações teóricas estabelecidas. No entanto, na literatura 

parece não existir nenhum estudo que tenha analisado as relações entre a motivação controlada 

e o bem-estar, pois a maior parte dos estudos centram-se em analisar as NPB (Stenling & 

Tafvelin, 2014) e a motivação autónoma (ou alguma das formas da motivação autónoma) 

(Balaguer et al., 2008) e os seus efeitos no bem-estar.  

Apesar de este estudo contribuir para a compreensão destas variáveis no desporto adaptado, o 

mesmo apresenta algumas limitações: i) recurso à metodologia de natureza transversal, pelo 

que apenas se podem abordar as associações entre as variáveis sem sugerir uma relação de 

causalidade (apenas hipoteticamente). Neste sentido, estudos longitudinais são necessários para 

que se possam comprovar os efeitos das variáveis estudadas (e.g., ao longo de uma época 

desportiva e/ou durante um ciclo paralímpico/surdolímpico); ii) a utilização da regulação da 

motivação (motivação autónoma/autodeterminada e controlada/menos autodeterminada) como 

fatores compósitos, não deixa de ser uma limitação, na medida em que se fica sem perceber 

qual o efeito de cada um dos tipos de regulação no bem-estar, mesmo que possa ser sustentado 

quer do ponto de vista teórico, quer empírico. Todavia, apesar de cada um dos tipos de regulação 

da motivação ser independente, quando em conjunto, formam os dois tipos de regulação da 

motivação presentes na SDT. Alguns estudos nos últimos anos têm utilizado a mesma estratégia 

(e.g., Guzmán & García García, 2014; Stenling et al., 2015). 
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Especificamente Sheldon, Osin, Gordeeva, Suchkov e Sychev (2017) apresentaram também 

evidências para a utilização do índice relativo de autodeterminação (IAD); iii) futuros estudos 

poderão também analisar efeitos de mediação das NPB, entre os dois tipos de paixão e a 

regulação da motivação, bem como o papel de mediação da regulação da motivação entre as 

NPB e o BE; iv) apesar de a amostra ser representativa da população que se estudou, a mesma 

tem que ser considerada como limitação, uma vez que apenas foram analisados 143 atletas, por 

isso futuros estudos deverão recorrer a maiores amostras. 

 

Conclusões 

Na ausência de conhecimento sobre estas relações, em simultâneo, no contexto do desporto 

(paixão, regulação da motivação e bem-estar), este trabalho pretende contribuir para o seu 

enriquecimento, em especial num contexto tão particular, como é o caso do desporto adaptado. 

Este facto vem reforçar as evidências recentes de Martin (2018), quando refere que são 

necessários mais estudos no contexto do desporto adaptado, de forma a perceber como operam 

determinadas variáveis e, como consequência, que se estabeleçam estratégias mais eficazes e 

ajustadas, especificamente no desporto adaptado de competição, como é o caso da amostra desta 

pesquisa. 

Em suma, apesar das possíveis limitações apontadas, os resultados encontrados permitem retirar 

importantes ilações para a prática, uma vez que o modelo testado coloca em evidência o facto 

de que tanto a paixão obsessiva como a paixão harmoniosa são preditores positivos da 

motivação autónoma/autodeterminada e negativos da motivação controlada/menos 

autodeterminada e, por outro lado, que a motivação autónoma/autodeterminada prediz 

positivamente o bem-estar, em especial os afetos positivos e a satisfação com a vida e, a 

motivação controlada/menos autodeterminada prediz negativamente os afetos positivos e 

positivamente os afetos negativos. 

O facto de atletas com deficiência sentirem paixão pela prática da sua modalidade, pode 

constituir-se como um preditor positivo da motivação autodeterminada, o que por sua vez, pode 

influenciar os níveis de bem-estar subjetivo, quer do ponto de vista cognitivo (satisfação com a 

vida) quer do ponto de vista emocional (afetos positivos), proporcionando assim o aumento da 

presistência e manutenção na prática e, por conseguinte, contribuir para a redução da taxa de 

abandono. 
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Capítulo 5. Conclusão Geral e Implicações para a Prática 
 

O principal objetivo desta tese foi perceber a relação da paixão (paixão obsessiva e paixão 

harmoniosa), na regulação da motivação e bem-estar subjetivo (satisfação com vida, afetos 

positivos e negativos) no contexto do desporto adaptado. 

Numa primeira instância foi realizada uma revisão sistemática, com o intuito de caracterizar o 

estado da arte no que respeita às relações entre a paixão e o bem-estar, e a regulação da 

motivação e o bem-estar. De uma forma geral, os resultados demonstram que a maior parte dos 

estudos foi realizada no Canadá e Reino Unido (50%), e que a motivação autónoma é um 

preditor positivo e significativo do bem-estar, salvo na dimensão dos afetos negativos, que 

apresenta uma relação negativa. Estes resultados corroboram os postulados teóricos de Ryan e 

Deci (2017), nos quais os autores afirmam que uma motivação autónoma é um preditor positivo 

e significativo de um conjunto de consequências comportamentais e emocionais positivas, onde 

se incluiu o bem-estar. Para além dos postulados teóricos, várias evidências empíricas têm 

vindo a demonstrar que a motivação é um preditor altamente significativo do bem-estar 

(Balaguer, Castillo, & Duda, 2008). 

Para além disto, também a paixão apresenta relações teóricas com os níveis de bem-estar 

(satisfação com vida e afetos positivos), tal com teoriza Vallerand (2012). No entanto, há a 

referir que a paixão obsessiva e harmoniosa relacionam-se positivamente com o bem-estar, 

embora a harmoniosa apresente sempre uma relação mais forte (Vallerand, 2007, 2010, 2012; 

Vallerand et al., 2003, 2006, 2008). 

A revisão bibliográfica sistemática serviu também para reforçar a necessidade de se 

desenvolverem estudos de validação da Passion Scale no âmbito do desporto, incluindo o grupo 

do desporto adaptado, visto que não existe forma de mensurar o constructo da paixão dos atletas 

neste contexto. Tal facto foi determinante para a concretização do Estudo 2. 

Não obstante, a revisão sistemática permitiu destacar a ausência de conhecimento empírico 

entre os constructos da paixão, da regulação da motivação e do bem-estar, estudados em 

simultâneo, razão pela qual foi realizado o Estudo 3. 

Por fim, através da revisão sistemática, foi também percetível que existem poucos estudos 

longitudinais e que, na sua maioria, têm como variável independente o suporte de autonomia 
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dado pelo treinador, o clima motivacional, ou os estilos de vinculação, e alguns analisam o 

efeito de mediação entre as necessidades psicológicas básicas e o bem-estar. 

Num segundo momento, tal como referido anteriormente, procedeu-se à validação 

confirmatória da Passion Scale (Vallerand et al., 2003). A versão inicial composta por catorze 

itens e dois fatores, não se ajustou aos dados, conforme os valores adotados na metodologia do 

Estudo 2 (Marsh, Hau, & Wen, 2004). 

Neste sentido e seguindo as boas práticas recomendadas (e.g., Kline, 2011) e utilizadas em 

alguns estudos (e.g.,Vallerand et al., 2003), eliminaram-se os itens que não eram importantes 

para o modelo, ficando a versão final com quatro itens em cada fator (aqueles que melhor 

respresentam o constructo). Para esta análise, recorreu-se a duas amostras, uma de calibração e 

outra de validação, de acordo com as recomendações de Byrne (2006), as quais sugerem que 

quando o modelo inicial hipotetizado não se ajusta aos dados, o mesmo deve ser analisado numa 

outra amostra da mesma população. 

Após este procedimento, o modelo reespecificado ajustou-se aos dados em consonância com os 

valores de corte adotados (Marsh et al., 2004). Para além de tudo isto, o modelo revelou critérios 

de validade cruzada, uma vez que foi invariante em função das duas amostras e, também 

demonstrou ser equivalente entre modalidades (futebol, futsal, natação, bodyboard, surf e 

desporto adaptado) e género, ou seja, os constructos teóricos subjacentes à Escala da Paixão 

são concetualizados da mesma forma entre praticantes masculinos e femininos, e entre atletas 

das várias modalidades analisadas. Assim sendo, é legítimo fazerem-se comparações entre 

género e as modalidades estudadas com recurso a esta escala (Chen, 2008). 

Por fim, no que respeita ao Estudo 3, que teve como objetivo analisar as relações causais 

hipotéticas, num modelo estrutural que engloba o Modelo Dualístico da Paixão (DMP), a Teoria 

da Autodeterminação (SDT) e o bem-estar subjetivo (satisfação com a vida, afetos positivos e 

negativos), os principais resultados permitem afirmar que o modelo testado coloca em evidência 

uma relação positiva e significativa entre a paixão harmoniosa e obsessiva e que ambas são 

preditores positivos da motivação autónoma/autodeterminada. Por outro lado, a motivação 

autónoma/autodeterminada é um preditor altamente significativo do bem-estar subjetivo 

(satisfação com a vida e afetos positivos), enquanto que a motivação controlada/menos 

autodeterminada prediz, de forma negativa, os afetos positivos e, positivamente, os afetos 

negativos. 
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De ressalvar que os resultados indicaram, de igual modo, um efeito positivo e significativo entre 

a paixão obsessiva e a motivação autónoma/autodeterminada, o que pode estar relacionado com 

as características da população do estudo e a forma como os atletas com deficiência se envolvem 

no/com o desporto de competição, procurando níveis mais elevados de satisfação com a vida e 

afetos positivos, ou seja bem-estar subjetivo. 

Na totalidade, entre efeitos diretos e indiretos, o modelo explicou 35% da variância da 

satisfação com a vida, 70% da variância dos afetos positivos e 31.2% da variância dos afetos 

negativos. 

Apesar da ausência de estudos sobre todas as relações em conjunto (paixão, regulação da 

motivação e bem-estar) no contexto do desporto, este trabalho vem contribuir para a divulgação 

e disseminação do conhecimento no âmbito do desporto adaptado, reforçando as evidências 

recentes apresentadas por Martin (2018), relativamente à necessidade de se realizar mais 

investigação com esta população, que permita analisar a forma como operam determinadas 

variáveis e, consequentemente, que estabeleça estratégias de intervenção mais eficazes e 

eficientes no desporto adaptado de rendimento. 

Partindo dos resultados encontrados na presente investigação, é possível inferir algumas 

implicações e apresentar algumas orientações estruturantes para a intervenção das federações, 

clubes, técnicos especializados e famílias, no contexto do desporto para pessoas com 

deficiência, nomeadamente nos seguintes aspetos: 

i) Realização de campanhas de sensibilização através da comunicação social assente 

no pressuposto que a atividade física e o desporto para pessoas com deficiência 

acrescentam valor à vida, que lhes proporcionam melhor capacidade relacional, mais 

competência, mais autonomia, bem como uma postura com mais autodeterminação, 

mais afetos positivos e, consequentemente, bem-estar (em detrimento da perspetiva 

simplista de que a atividade física e desportiva é fácil); 

ii) Promover a realização de cursos de formação destinados aos treinadores, não apenas 

ao nível da formação inicial, mas também da formação contínua, com a integração 

de conteúdos programáticos contemplando as dimensões da motivação, paixão e 

bem-estar, bem como a caracterização dos aspetos físicos, fisiológicos, 

psicológicos, sociais e emocionais inerentes às diversas tipologias da deficiência, 

visando a atualização de competências técnicas referentes à modalidade (em função 

das categorias desportivas por deficiência para os diferentes desportos, disciplinas, 
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especialidades e provas), bem como o desenvolvimento profissional do treinador e 

uma visão mais holística e detalhada do atleta e, por conseguinte, uma ajustada 

programação e execução do treino, contemplando a preocupação com o seu bem-

estar subjetivo; 

iii) Implementar medidas políticas e institucionais de apoio à conciliação entre a vida 

desportiva, social, académica e/ou laboral dos atletas, dos atletas guias e dos 

assistentes desportivos; 

iv) Reconhecer o estatuto dos agentes que prestam apoio (atletas guias e assistentes 

desportivos) através da publicação de medidas legislativas que possibilitem 

melhores condições de trabalho e, por outro lado, a sua satisfação com a profissão, 

o que poderá afetar positivamente o clima motivacional e a sua relação com o atleta 

e o treinador; 

v) Ponderar a inclusão de estágios regulares, pelas sete unidades territoriais NUTS II 

2013 (INE, 2015), organizados pelas respetivas federações, de forma a favorecer a 

partilha de experiências (atletas, atletas guias, treinadores e assistentes desportivos), 

a perceção de competências, o desenvolvimento e fortalecimento de aspetos 

relacionais na díade atleta-atleta guia, atleta-treinador e atleta guia-treinador, assim 

como na triangulação atleta-assistente desportivo-treinador; 

vi) Dado o reduzido número de eventos desportivos, poderá ser reforçada a cooperação 

com as organizações do desporto regular, através da possibilidade de participação 

integrada nas competições do seu calendário desportivo, numa perspetiva inclusiva; 

vii) Tendo em conta que os atletas com deficiência por norma tendem a ser 

‘especialistas’ ao nível das características da sua deficiência e detém informação 

detalhada sobre si próprios, ao longo do seu percurso vivencial, de acordo com 

Hanrahan (2007), devem constituir-se como fonte de informação privilegiada em 

primeira instância e não os pais/encarregados de educação/tutores ou outros 

significativos para o desportista; 

viii) Promover um clima motivacional propício à satisfação das necessidades 

psicológicas básicas, em que durante as sessões inerentes ao plano de treino, o atleta 

deve experienciar situações de autonomia e de sucesso que levem a níveis elevados 

de bem-estar (no início e fim da sessão de trabalho) e, em simultâneo, colocar-se o 
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foco na capacidade, competência e funcionalidade do atleta e raramente na 

deficiência, com base numa comunicação assente nos pressupostos da técnica de 

escuta ativa; 

ix) Em situação de treino e competição, utilizar estratégias motivacionais centradas no 

atleta, valorizando a evolução pessoal - autossuperação - em detrimento exclusivo 

do resultado desportivo, fomentando a autoperceção ao nível das capacidades e 

recursos para e na modalidade; 

x) Fomentar a participação e o envolvimento dos atletas com recurso às estratégias 

apresentadas por Hellison (1995), destacando-se as seguintes: fornecer opções da 

atividade a realizar (incluindo a possibilidade de parar a tarefa/atividade 

temporariamente); permitir a escolha do ritmo de participação, da intensidade e do 

número de tentativas; individualizar e otimizar a relação treinador-atleta, através do 

feedback, dos desafios e das atividades propostas; 

xi) Definir e visualizar objetivos ajustados, centrados na tarefa e não apenas no 

resultado (e.g., seguindo o modelo para definição de objetivos proposto por Raposo, 

2015): objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e com prazos 

estipulados, assim com objetivos de habilidades, de atitudes, comportamentais, de 

estratégia, de risco calculado, de treino e de carreira desportiva, os quais devem ser 

definidos com e em função do atleta (e não dos pais, treinadores ou outros 

significativos para o indivíduo). 

 

Em síntese, considera-se que os resultados obtidos com a realização desta investigação, 

neste contexto desportivo em particular, colocam à disposição das instituições de formação, 

organismos oficiais, treinadores e dos diferentes agentes desportivos, um conjunto de 

saberes e de ferramentas de intervenção que permitem o desenvolvimento de estratégias 

com base nos aspetos motivacionais e nas políticas para a área do desporto. 
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Para a WHO (2011), as pessoas com deficiência experimentam piores resultados sócio-

económicos do que as pessoas sem deficiência e, por conseguinte, correm um risco maior de 

exclusão social e pobreza. A consciência e a informação científica sobre as questões relativas à 

deficiência é ainda escassa. Não há consenso sobre definições e é pouca a informação 

comparável internacionalmente sobre a incidência, distribuição e tendências da deficiência. Os 

documentos com compilações e análises são igualmente escassos, o que não favorece o 

desenvolvimento de políticas e respostas para as necessidades das pessoas com deficiência. 

De acordo com FPDD (2017), tendo em conta os números e tendências evolutivas a nível 

nacional, perspetiva-se a necessidade de maior investimento público na estruturação e 

desenvolvimento de programas e projetos que possam contribuir para uma maior captação e 

fidelização de pessoas com deficiência para a prática regular de atividades físico-desportivas, 

assim como, proporcionar um conjunto de iniciativas que levem à manutenção do 

comportamento autodeterminado ao nível da prática desportiva de rendimento. 

Neste sentido e tendo em conta que a investigação não se faz apenas com recurso a um estudo, 

sinalizam-se algumas sugestões para futuras pesquisas, na área das Ciências do Desporto, 

colmatando as limitações do presente trabalho, nomeadamente: 

i) Realizar uma validação transcultural da Passion Scale (e.g. Brasil, Espanha); 

ii) Realizar estudos com recurso a metodologias mistas (i.e., quantitativa e qualitativa), 

comparando a opinião dos treinadores e dos atletas sobre a paixão, a regulação da 

motivação e o bem-estar no desporto adaptado; 

iii) Analisar o impacto da paixão e da motivação no bem-estar subjetivo, com recurso 

ao estudo da invariância em função do género, escalões competitivos, em Portugal 

e noutros países, de forma a verificar se os impactos entre as variáveis analisadas, 

no presente estudo, se mantêm inalteráveis; 

iv) Estudar, de forma longitudinal, as variáveis do Modelo Dualístico da Paixão, a 

motivação e o bem-estar em função dos resultados obtidos ao longo da época 

desportiva e/ou ciclo paralímpico/surdolímpico; 
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v) Analisar o papel de mediação das necessidades psicológicas básicas entre paixão e 

motivação e, o papel da regulação da motivação entre as necessidades psicológicas 

básicas e o bem-estar no desporto; 

vi) Analisar outros mediadores que permitam uma melhor compreensão entre os estilos 

de vinculação dos atletas e o seu bem-estar; 

vii) Analisar estas variáveis com amostras mais alargadas, de modo a identificar 

eventuais diferenças entre os atletas federados, paralímpicos e surdolímpicos, a nível 

nacional; 

viii) Criar uma base de dados com o registo do número de praticantes e de treinadores, 

mantendo a informação atualizada, através do estabelecimento de acordos 

protocolares entre Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., Comité 

Paralímpico de Portugal e federações desportivas (das modalidades paralímpicas, 

surdolímpicas e outras), de forma a produzir um “Mapa de Praticantes” e um “Mapa 

de Treinadores”, contemplando a distribuição geográfica por modalidades, clubes, 

federações, categorias, escalões, idade, género, tipologia da deficiência, 

desempenhos, rankings e outras informações relevantes, visando a construção do 

perfil do atleta e treinador de desporto adaptado, a nível nacional; 

ix) Enriquecer a informação sobre o histórico da participação de Portugal em 

competições internacionais, através do registo do número de participantes, idade, 

género, tipologia da deficiência, modalidades, categorias, escalões, medalhas e 

diplomas alcançados, mas também a descrição das condições de treino 

(acessibilidades/barreiras arquitetónicas, transportes, metodologia do treino, 

assistentes desportivos, formação do treinador, produtos de apoio e dispositivos de 

compensação, apoio financeiro, etc.), assim como o posicionamento do país na 

esfera internacional, de forma a produzir um “Mapa da Participação Internacional”, 

contribuindo para a construção do perfil do atleta de desporto adaptado, de alto 

rendimento; 

x) Identificar a tipologia de motivos percecionados que contribuem para a prática e não 

prática de desporto por parte das pessoas com deficiência, através da adaptação e 

validação de instrumentos de medida, com o intuito de fornecer um conjunto de 

dados de interesse do ponto de vista da intervenção especializada, que poderão 

beneficiar futuramente os organismos oficiais e os técnicos/profissionais envolvidos 
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em projetos com/para pessoas com deficiência, que permitam a adequação e/ou 

redefinição de estratégias de intervenção, podendo potenciar o desempenho dos 

atletas e levar ao aumento do número de pessoas com deficiência que praticam 

desporto. 
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