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RESUMO 
 

O presente estudo teve como objetivo analisar as regulações 

motivacionais, as necessidades psicológicas básicas e o bem-estar subjetivo em 

praticantes de andebol em cadeira de rodas. Participaram da amostra 39 atletas 

de ambos os sexos, sendo 12,8% (n=5) sexo feminino e 87,2% (n=34) do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre 19 e 72 anos. (M= 38,5; DP= 12,7 

anos). Para recolha de dados foi utilizado um questionário, composto por 4 

escalas que avaliam cada uma das variáveis: Behavioral Regulation in Sport 

Questionnaire (BRSQ), validado por Monteiro et al. (2018).  Basic Psychological 

Needs Exercise Scale (BPNES), validado por Pires, Cid, Borrego, Alves e Silva 

(2010). Para a satisfação com a vida, a versão traduzida e adaptada da 

Satisfaction With Life Scale Escala (Figueiras et al. 2010), e em relação aos 

afetos, uma versão traduzida (Positive Affect and Negative Affect Scale) por 

Galinha (2014) e uma entrevista semiestruturada que foi realizada a 13 dos 

participantes. Os resultados apresentaram a existência de correlação positiva 

estatisticamente significativa entre as variáveis motivação autónoma e perceção 

de relação social; motivação autónoma e satisfação com a  vida, e motivação 

autónoma e os afetos positivos. Quando analisadas as entrevistas aplicadas 

apenas aos atletas da equipa APD Porto, confirma-se que os atletas 

pesquisados apresentam altos níveis de autonomia, competência e relação 

social e que consequentemente os mesmo estão motivados intrínsecamente, 

levando-os a participar de forma mais ativa e autodeterminada na modalidade.  

PALAVRAS-CHAVE: DESPORTO ADAPTADO, ANDEBOL EM CADEIRA DE 

RODAS, MOTIVAÇÃO, BEM ESTAR SUBJETIVO.  

 

 

.  

. 



  



 
 

XVII 
 

ABSTRACT 
 

The present study aimed to analyze the motivational regulations, the 

basic psychological needs and the subjective well-being in wheelchair handball 

practitioners. The sample consisted of 39 athletes of both sexes, from which 

12.8% (n = 5) were female and 87.2% (n = 34) were male, aged between 19 and 

72 years. (M = 38.5; SD = 12.7 years). For data collection, a questionnaire was 

used, consisting of 4 scales which evaluate each one of the variables: Behavioral 

Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ), validated by Monteiro et al. (2018). 

Basic Psychological Needs Exercise Scale (BPNES), validated by Pires, Cid, 

Borrego, Alves and Silva (2010). For satisfaction with life, the translated and 

adapted version of the Satisfaction With Life Scale Life (Figueiras et al. 2010), 

and in regard to affect, a translated version (Positive Affect and Negative Affect 

Scale) by Galinha (2014) and a semi-structured interview that was conducted 

with 13 of the participants. The results showed a statistically significant positive 

correlation between the variables autonomous motivation and perception of 

social relationship; autonomous motivation and life satisfaction, and autonomous 

motivation and positive affects. When analyzing the interviews applied only to the 

APD Porto team athletes, it is confirmed that the surveyed athletes present high 

levels of autonomy, competence and social relationship and that consequently 

they are intrinsically motivated, leading them to participate in a more active and 

self-determined way in the modality. 

 

KEYWORDS: ADAPTED SPORT, WHEELCHAIR HANDBALL, 

MOTIVATION, SUBJECTIVE WELL-BEING. 
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1. INTRODUÇÃO  

Esta pesquisa tem, como foco, a motivação de pessoas com 

deficiência na prática desportiva de Andebol, buscando entender os motivos 

pelos quais essas pessoas iniciaram e continuam com essas práticas.  

O marco regulatório que trata de pessoas com deficiência é a lei nº. 

9/89 de 2 de maio, a qual afirma que uma pessoa com deficiência é aquela que, 

por motivo de perda ou anomalia (congênita ou adquirida) de funções de carácter 

psicológico, físico, intelectual, anatómico, fisiológico, está suceptível a alterações 

na sua capacidade funcional. Essas pessoas são consideradas, por muitos, em 

desvantagens na prática de atividades ditas normais, principalmente quando se 

levam em consideração a idade, o sexo e os factores socioculturais. 

A compreensão das adversidades das pessoas com deficiência deve 

ser o ponto de partida para descobrir e ressaltar suas habilidades em vez de 

focar apenas na sua deficiência, pois trabalhar com este público requer atenção, 

compreensão e bastante cuidado. É importante considerar a história dos 

participantes, procurando sempre entender os seus desafios diários e 

compreender seus medos e anseios. Para Nixon (2007), construir oportunidades 

é a chave para a integração dessas pessoas com deficiência na sociedade. 

Uma pessoa ter uma deficiência não significa, no entanto, a perda de 

suas habilidades esportivas. Essa ideia foi difundida por muito tempo e, até hoje, 

é possível, de algum modo, percebê-la. Dito de outro modo: essas pessoas, 

muitas vezes, foram deixadas à margem da sociedade, por serem rotuladas 

incapazes, ou ainda, que o exercício físico seria um sacrifício para elas ou, até 

mesmo, que não tinham interesse algum em práticas desportivas. Dito isso, deve 

ficar claro que não há uma relação necessária e definitiva entre as atividades da 

vida diária e as práticas desportivas, no sentido de que uma deficiência 

específica, que pode ser um empecilho na vida diária, também o será na prática 

desportiva (Stevenson, 2009). 

Para esta pesquisa, é também importante a definição de desporto, 

que é a participação organizada, sistemática, planejada no que diz respeito às 
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práticas desportivas. Nesse sentido, objetiva-se a manifestação ou a melhora 

das condições físicas e psíquicas de um indivíduo ou um grupo de indivíduos. 

Para tanto, faz-se importante desenvolver as relações pessoais para obtenção 

de resultados em competições em todos os níveis (Carta Europeia do Desporto, 

p. 199, citado por IPDJ, 2016). Por meio do desporto, o atleta quebra barreiras, 

supera seus próprios limites e aqueles impostos pela sociedade, descobre suas 

capacidades e habilidades e, além disso, realiza troca de experiências e favorece 

o convívio social com outras pessoas. 

Tratando especificamente do desporto adaptado, pode-se dizer que 

existem modificações nas regras, materiais e locais em diferentes modalidades, 

para que todos possam participar. O desporto adaptado pode ser tanto 

modificado quanto criado, visando suprir as necessidades de cada indivíduo com 

alguma deficiência. (Cardoso, Palma & Zanella, 2010). Com a popularização do 

desporto adaptado, é possível perceber que, atualmente, as atenções estão 

mais voltadas para ele e a consequência disso é que podem ser percebidas 

mudanças socioculturais, as quais manifestam uma preocupação com o homem 

na sua integridade, quer este tenha deficiência ou não. Indivíduos com 

deficiência podem escolher em quais atividades querem associar-se, se ao 

desporto de alto rendimento, se ao exercício apenas como meio de lazer e 

recreação ou se somente para saúde e bem estar (IPDJ, 2016). 

O direito das pessoas com deficiência à pratica do desporto, tanto no 

alto rendimento, quanto nas atividades de lazer e no processo de reabilitação é 

pontual no crescimento do desporto paraolímpico e também do desporto 

adaptado de maneira geral (Costa e Silva et al, 2013). Neste estudo, trabalha-se 

com o Andebol em cadeira de rodas, que é uma das modalidades que cresce a 

cada dia e que contribui para a diversificação do desporto  adaptado, pois, nesta 

prática desportiva, pode-se trabalhar com diversas deficiências e seus diferentes 

graus (Oliveira & Munster, 2009). 

Os benefícios desta modalidade são inerentes às demais praticas 

desportivas, que desenvolvem experiências motoras e ampliam o conhecimento 

de novas possibilidades de movimentos, pois a prática de exercício proporciona 

bem-estar físico, psicológico e social em todas as pessoas, tendo elas deficiência 
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ou não (Steinberg, 1994). Ainda o mesmo autor afirma que a atividade física 

promove o desenvolvimento físico de pessoas com lesão medular, poliomielite e 

doença neuromuscular progressiva. 

Em relação à lesão medular, a prática desportiva diminui as 

complicações urinárias, úlceras de pressão e doenças cardíacas. Já, para quem 

tem poliomielite, o maior ganho é o da força muscular. Para quem tem distrofia 

neuromuscular, pode-se observar o ganho na força, na capacidade de trabalho 

e no consumo de oxigênio (Carmo et al, 2011). 

Por outro lado, para iniciar e permanecer na pratica desportiva, o fator 

mais relevante é a motivação (Becker, 1998), a qual é influenciada pela 

individualidade de cada um e pela sua percepção em relação ao meio em que 

está inserido. Esses fatores vão influenciar diretamente no seu comportamento. 

Para Cardoso, Palma e Zanella (2010), a motivação deve surgir 

sempre do próprio atleta, ele é que deve querer começar ou querer continuar no 

desporto, pois, como já foi dito anteriormente, por vezes, as pessoas com 

deficiência são  erroneamente nomeadas de incapazes ou “coitadinhos”, por 

isso, a motivação, a determinação  e a resiliência dessas pessoas são de grande 

importância para a continuidade da pratica desportiva.  

Para Weinberg e Gould (2001), por sua vez, para se fazer um estudo 

sobre a motivação é necessário destacar duas tendências motivacionais: a 

procura pelo sucesso e fuga do fracasso. Portanto, para que a prática do 

exercício físico alcance o sucesso esperado, devem ocorrer transformações no 

indivíduo e o surgimento do interesse para realização da tarefa proposta, 

fazendo disso uma atividade prazerosa e integrativa. Sendo assim, neste estudo 

pretende-se, então, analisar a motivação, necessidades psicológicas básicas, o 

bem estar subjetivo desses atletas, assim como, seus objetivos e metas para 

com o Andebol em cadeira de rodas. 

1.2 Estrutura da Dissertação 

Com o cumprimento dos objetivos em vista, no capítulo 2, procuramos 

contextualizar o desporto adaptado e o andebol em cadeira de rodas, com suas 

definições, histórias, evoluções e benefícios, no entanto, esta contextualização 



 
 

6 
 

não é possível sem primeiro entender o conceito de deficiência. Deste modo, o 

enquadramento teórico faz uma breve abordagem da definição de deficiência. E 

ainda, neste mesmo capítulo, faz-se uma contextualização da motivação e das 

teorias da autodeterminação, necessidades psicológicas básicas e bem estar 

subjetivo.  

Sucede-se ao capítulo 3, referente aos objetivos do presente estudo, 

destacando seus objetivo geral e os específicos. 

 No capítulo 4, referente à metodologia, são analisadas questôes 

relacionadas com a metodologia quali-quantitativa utilizada na elaboração deste 

trabalho, que foi dividido em dois estudos. Criando uma linha orientada de todo 

o trabalho realizado, desde a escolha dos questionários (estudo 1), como a 

construção do guião da entrevista (estudo 2). Passando pela concretização dos  

dois estudos.  

O capítulo 5 destina-se à analise e interpretação dos resultado de 

ambos os estudos, bem como à discussão das temáticas  propostas nesta 

pesquisa. Deste modo, são expostos os resultados dos nossos grupos de 

estudo, analisando-os tendo em consideração teorias, concepções e resultados 

de outras investigações.  

Por último, apresentam-se as principais conclusões proveniente da 

elaboração deste estudo, com o intuito de responder aos objetivos formulados 

inicialmente. Adicionalmente, desenvolve-se uma reflexão sobre problemáticas 

pertinentes ao nosso trabalho, almejando que as conclusões alcançadas 

despertem interesses em outro profissionais da área, para que possibilite novas 

investigações sobre estas temáticas e pela reflexão constante na busca da 

evolução do desporto adaptado de um modo geral, e em especial, no Andebol 

de  cadeira de rodas.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Deficiência  
Uma pessoa com deficiência é aquela que, por motivo de perda ou 

anomalia (congênita ou adquirida) de funções de carácter psicológico, físico, 

intelectual, anatómico, fisiológico, está suceptível às alterações na sua 

capacidade funcional, definida pela lei nº. 9/89 de 2 de maio. Essas pessoas são 

consideradas, por muitos, em desvantagens na prática de atividades ditas 

normais, principalmente quando se levam em consideração a idade, o sexo e os 

factores socioculturais. 

2.1.1. A deficiência em Portugal  

Em Portugal, um milhão e setecentas mil pessoas têm algum tipo de 

incapacidade, e 1% da população portuguesa não consegue andar ou subir 

escadas (Gabinete de Estratégia e Planejamento, 2017).  

No que diz respeito à educação, 99% dos alunos com deficiência 

frequentam o ensino regular e 86% são da rede pública de ensino. Com isso, o 

que se pode observar é que o número de alunos no 3º ciclo e ensino secundário 

vem aumentando, sendo 38% do sexo feminino e 62% do sexo masculino 

(Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, 2017). E em relação a parte 

profissional, foi registrado 26,7% de desempregados  na população com 

deficiência (Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, 2017). 

No ano de 2016 foram verificadas 284 queixas de discriminação com 

base na deficiência, sendo o segundo motivo mais apontado por discriminação 

em Portugal (65%), situação que demonstra que ainda temos um caminho longo 

a percorrer neste dominio (Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, 

2017).  

2.1.2. A reabilitação e o desporto para as pessoas com 

deficiência  

A reabilitação é importante para que a pessoa com deficiência, tenha 

uma maior independência, integração social, desenvolvimento de suas 

capacidades, habilidades, independentemente da sua deficiência, diversidades, 

condições e necessidades (Pereira, 2009). 
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Desenvolver habilidades motoras e suas capacidades físicas 

dependem das condições que o indivíduo tem e o meio em que vive, pelo fato 

de que este indivíduo depende de incentivo e motivações, para procurar o 

desporto, para começar e obter uma continuidade na prática desportiva 

(Cardoso, 2011). 

A reabilitação física, psicológica e social foram os principais objetivos 

do desporto adaptado, quando surgiu a oportunidade para a prática desportiva 

observou-se a grande relevância para a promoção da saúde e da qualidade de 

vida para as pessoas com deficiência. (Melo & Lópes, 2002; Cardoso et al., 

2011). 

Os programas de reabilitação, são normalmente o primeiro passo 

para entrar no desporto; estes programas são encontrados em centros de 

reabilitação em todo o mundo, nos quais prioriza-se o desenvolvimento de 

independência para esta população, principalmente na vida diária e nas 

atividades profissionais, enfatizando também a atividade física como uma 

recreação ou como uma atividade desportiva para que essas pessoas ganhem 

autonomia, independência e principalmente que eles tenham atividades em 

grupo para socializar (Cardoso, 2011).  

Vem crescendo cada vez mais o número de pessoas com deficiência 

que fazem algum tipo de desporto ou atividade física de um modo geral, por 

causa dos benefícios que estes proporcionam, pelo bem-estar físico e mental e 

ainda por poderem testar seus limites e potencialidades, como também prevenir 

contra enfermidades secundarias, e por promover a integração social do 

indivíduo (Torres & Tondato, 2011).  

A deficiência não necessariamente vai interferir na aptidão física, nem 

tão pouco na prática desportiva, por outro lado, a exclusão da pessoa com 

deficiência destas atividades, pode resultar na diminuição da aptidão física, no 

desenvolvimento de habilidades motoras e ainda na eficiência dos movimentos 

(Costa et al, 2002). 
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2.2. Desporto Adaptado  
 

A definição do desporto adaptado, nada mais é que um ajustamento 

de um desporto já existente, permanecendo a modalidade na sua essência, 

sendo adaptado para melhor satisfazer o praticante (Torres & Tondato, 2011). 

Entretanto, existem aqueles desportos que foram criados especificamente para 

atender a esta população, como por exemplo: a boccia. 

 Independentemente da modalidade que será praticada, deve-se dar 

ênfase aos objetivos que são importantes para o desenvolvimento do atleta 

como: aptidão cardiorrespiratória, força e resistência muscular, flexibilidade e 

ainda vale ressaltar o processo de reabilitação que é que um dos principais 

fatores para que o jogador inicie na modalidade (Melo & López, 2002).   

Ou seja, é possível afirmar que a reabilitação física, psicológica e 

social, a melhora da aptidão física, independência e autoconfiança, o aumento 

do autoconceito e da autoestima são alguns dos vários e grandes benefícios que 

o Desporto Adaptado traz para a vida da pessoa com deficiência (Cardoso, 

2011).  A prática desportiva deve fazer parte da vida das pessoas, pois todos os 

indivíduos expressam um grau de potencial residual que tem de ser estimulado 

para alcançar uma vida mais saudável e digna (Steingberg & Bittar, 1993 cit por 

Cardoso, 2011).  

Diante  do que foi dito, o direito à cultura física e ao desporto a todos, 

foi consagrado pela Constituição da República Portuguesa de 1976, no seu 

artigo 79º, e em seguida reforçado pelo artigo 1º da Lei nº. 30/2004, de 21 de 

julho – Lei de Bases do Desporto, que enfatiza que o desporto é um fator 

indispensável na formação da pessoa e no desenvolvimento da sociedade.  

 

2.2.1. História do Desporto Adaptado  

Existem indicativos que já havia atividade física para pessoas com 

deficiência desde a Antiguidade, todavia, apenas depois da 2ª Guerra Mundial 

que teve maior destaque tanto na parte reabilitação, como na prevenção, pois 
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foi uma época que cresceu muito a população com algum tipo de deficiência 

(Itani et al, 2004).  

Foi na Alemanha, em 1918, que foram encontrados os primeiros 

registros de desporto adaptado, nos quais os soldados alemães após a guerra 

voltaram com alguma deficiência, se reuniam e praticavam tiro ao alvo e arco e 

flecha, já na Inglaterra em 1932, formou-se uma associação de Golfe de atletas 

com um só braço (Itani et al, 2004). 

O desporto adaptado, que surgiu em meados do século XX, voltado 

para os portadores de deficiência auditiva e visual, só ganharam grande 

destaque após a Segunda Guerra Mundial, uma vez que os soldados voltaram 

para seus países com vários tipos de mutilações, e assim, deu-se o início dessa 

prática desportiva. Desde então, o desporto adaptado não pára de crescer e a 

partir do ano de 1960 deu origem aos jogos Paralímpicos, alguns dias depois 

dos Jogos Olímpicos convencionais (Desporto Escolar, Direção Geral de 

Educação, 2019).  

Em 1945, através do neurologista alemão, teve início o primeiro 

programa de desporto em cadeira de rodas localizado no Hospital de 

Reabilitação de Stoke Mandeville em Avlesbury na Inglaterra. Em 1948, foi 

realizado pelo Dr. Guttmann o I Jogos Desportivos de Stoke Mandeville, e que 

acontecia na mesma época dos XIV Jogos Olímpico; nesta competição 

participaram 14 homens e duas mulheres que eram das Forças Armadas 

Britânicas na modalidade Arco e Flecha. No ano de 1952, o Dr. Guttmann 

organizou os II Jogos Desportivos de Stoke Mandeville, agora com a participação 

de 130 atletas e além dos ingleses, os holandeses também participaram do 

evento (Itani et al, 2004).  

Aconteceu em Roma, Itália ano de 1960 a primeira Paraolimpíada 

com a participação de 23 países e 400 atletas. Nos IV Jogos Paraolímpicos de 

1972 que se realizaram em Heidelberg, Alemanha, Portugal fez a sua estreia 

com o Basquetebol em Cadeira de Rodas com atletas com lesão vertebro-

medular e amputação (Sousa, Corredeira, Pereira, 2013).  
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2.2.2. Desporto Adaptato em Portugal  
 

As mudanças nas perspectivas políticas, sociais e culturais no 

contexto histórico do desporto adaptado em Portugal foram de extrema 

relevância para o desenvolvimento desta prática desportiva. Os atletas, 

treinadores, dirigentes e espectadores formam uma sociedade com valores e 

ideias que influenciaram esta atuação (Sousa, Corredeira, Pereira, 2013).  

Desta forma, é de destacar alguns acontecimentos relevantes para o 

deporto para a pessoa com deficiência em Portugal. Em 24 de abril de 1974, foi 

o marco da mudança da sociedade portuguesa, pois foi fundado o regime 

democrático, e junto com o novo regime surgiram as lutas pelos direitos humanos 

e cívicos, incluindo os grupos minoritários nos vários domínios da sociedade. Em 

1980 (LBSD 1980), destaca-se a inclusão no contexto desportivo das pessoas 

com deficiência. Já no ano de 1986, surgiu um novo conceito na Europa que 

dizia: “Desporto para Todos”, e ainda nesse contexto de inclusão no ano de 1988  

em Portugal surgiu a FPDD ( Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas 

com Deficiência),que mudou a história desportiva da pessoa com deficiência, 

pois é um órgão que foi criado para promover , divulgar e organizar o desporto 

adaptado (Sousa, Corredeira, Pereira, 2013).  

O desporto adaptado em Portugal já passa dos 40 anos, entretanto 

ainda existem poucos estudos sobre o tema, e os registros desses 

acontecimentos são por vezes escassos. Embora Portugal já tenha participado 

de nove Jogos Paralímpicos e com várias medalhas conquistadas, é necessário 

um maior interesse neste tema, pois é importante o estudo do passado, presente 

para buscar perspetivas futuras (Sousa, Corredeira, Pereira, 2013).  

Nas últimas paraolimpíadas/olimpíadas (Rio, 2016), a seleção 

paraolímpica de Portugal conquistou mais medalhas para o país do que a 

seleção olímpica, mostrando que mesmo sendo relativamente novo e ainda não 

tendo tanto investimento e apoio como os atletas olímpicos, os atletas 

paraolímpicos mostraram o seu devido valor e suas capacidades.  
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2.2.3. Benefícios do desporto adaptado  
 

Conforme já mencionado neste estudo, a prática desportiva pode ter 

três objetivos diferentes: terapêutico, lazer ou competição. Esta população pode 

vir a praticar o desporto apenas como lazer ou diversão, seja no meio de outras 

pessoas, ou por estar em comunidade, ou pode ainda aperfeiçoar a prática, 

treinar e evoluir para o alto rendimento, ou somente estar incluído do desporto 

para a saúde, em forma de recuperação física, emocional e social (Bagnara, 

2010). 

A prática desportiva, é de grande valia, pois o praticante ganha em 

todos os sentidos. Em respeito aos que têm paralisia cerebral, observa-se a 

diminuição da espasticidade, assim como melhora na coordenação motora geral 

e específica e no equilíbrio. Quando se refere à compensação ou regeneração 

de distúrbios psíquicos, os exercícios estimulam a produção de endorfina e 

catecolaminas responsáveis, pela sensação de bem-estar e pelo combate da 

depressão (Bagnara, 2010). 

Outros benefícios são os alívios de dores musculares, lombares e 

outras dores corporais. Diminui a percentagem de gordura corporal, diminui os 

índices de colesterol ruim, triglicerídeos e ajuda na perda e controle de peso, 

aumenta o colesterol bom. Melhora a força muscular, capacidade 

cardiorrespiratória e ainda a flexibilidade, fortalece os ossos, articulações, 

tendões e músculos. Ainda regula os hormônios e as enzimas, diminui os 

sintomas de ansiedade e incapacidade, são muitos dos benefícios da prática 

regular do desporto (Bagnara, 2010).  

Quanto aos aspetos psicológicos, o desporto tem um importante papel 

neste domínio, relatando melhoras no autoconceito, autoestima e valorização 

pessoa. Já que se nota que muitos das pessoas com deficiência adquirem essa 

deficiência na fase adulta, além de todos os benefícios biológicos ressaltados 

acima, podem ser ainda mais valorizados os benefícios, quando comparados 

com a deficiência congénita ou adquirida na infância. Desta forma é importante 

saber a origem da deficiência, pois se por um lado a pessoa com deficiência 

congénita não passou por mudanças repentinas na sua vida, estas mesmas 



 
 

15 
 

podem ter tido privações de experiencias motoras ou descriminações. Deste 

modo, é necessário conhecer bem o atleta e as implicações de sua deficiência, 

para uma melhor construção dos seus objetivos e desenvolvimento do atleta no 

desporto (Silva et al, 2013). 

Requer ainda um entendimento de fatores psicológicos e 

motivacionais para trabalhar com o desporto adaptado e seus atletas, pois estas 

variáveis vão afetar diretamente a performance de cada um. Uma vez que 

viabiliza a identificação dos pontos fortes e fracos do jogador, influenciando 

diretamente nas metas e treinos (Butler & Hardy’s, 1992).  

Assim, é de extrema relevância os estudos das regulações 

motivacionais destes atletas, por estes fatores serem de grande importância na 

iniciação e na permanência da prática desportiva, além de interferir nos seus 

objetivos no desporto, suas metas, conquistas e também nos ganhos na vida 

pessoal e social. Estar envolvido em um desporto já quebra paradigmas das 

pessoas com deficiência, e assim deixando de lado a ideia de “coitadinhos” e 

pasando a serem admirados pelos atletas que se tornaram (Silva et al, 2013). 

Os atletas vem procurando conquistar maior desempenho, por isso, se faz 

necessário a elaboração de programas efetivos de treinamento e preparação 

física dos desportistas (Barreto et al, 2010). 

O alto rendimento é a busca pelo rendimento máximo do ser humano 

como atleta, tendo em visto os fatores: biofísicos, psicológicos e sociológicos. 

Este conjunto de características que os tornam um grupo de elite. E no desporto 

adaptado não é diferente, podendo ainda, potencializar seus benefícios. Um dos 

benefícios vistos, além dos já citados anteriormente, observa-se o fator social, o 

exemplo do atleta em uma grande competição, que por vez pode ser seguido por 

diversas pessoas com deficiência em diferentes fases: sedentarismo, 

reabilitação ou ainda na iniciação no desporto. A superação, determinação, 

legado, são temáticas importantes em torno dos benefícios do desporto 

adaptado de alto rendimento (Brazuna & de Castro, 2001).  

A aptidão física é trabalhada com maior ou menor intensidade, 

dependendo do desporto praticado, pois cada modalidade desportiva tem 

características diferenciadas, com isso, resulta em diferentes treinamentos, 
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como ocorre também com o desporto tradicional. Para o alto rendimento os 

atletas precisam de muita técnica, qualidade de movimento, força física e 

estabilidade psicológica (Barreto et al, 2010).  

 

 

2.3. Andebol em cadeira de rodas 
 

Foi no ano de 2005, que se iniciou a prática do Andebol em cadeira 

de rodas, na sua forma competitiva e regulamentada, através dos professores 

da Universidade Paranaense no Brasil, no projeto de extensão Atividade Motora 

Adaptada-AMA. A adaptação do jogo convencional foi feita com a manutenção 

dos fundamentos básicos e seguindo os mesmos objetivos finais de marcar gols 

com lançamentos realizados pelos membros superiores e a superar o adversário 

(Godoy, 2014). Sendo assim, o Andebol em cadeira de rodas (ACR) apresenta 

critérios, assim como os outros desportos adaptados, elegíveis que levam a 

prática da modalidade para pessoas com deficiência física (congênita ou 

adquirida) com o comprometimento dos membros inferiores. 

O Andebol de cadeira de rodas que é uma modalidade ainda muito 

nova, mas em crescente desenvolvimento, teve seu primeiro Campeonato 

Mundial em 2013 que ocorreu no Brasil na cidade de Curitiba, o qual contou com 

a participação do Brasil, Argentina, Bolívia, Uruguai e Austrália, Portugal e 

Venezuela (Godoy, 2014).  

O ACR foi dividido em duas categorias, o ACR6 que está relacionado 

ao Andebol de salão, que é jogado no pavilhão com seis jogadores, que abrange 

o maior número de pessoas e seus diferentes graus de deficiência, privilegiando 

a inclusão e valorizando a participação de todos os atletas. Por outro lado, com 

tantas cadeiras de rodas em quadra diminui o espaço para jogo, dificultando a 

passagem das cadeiras, por isso passou de 7 (como é no Andebol indoor) para 

6 atletas por equipa (Calegari, 2010).  

Já no ACR4 que é uma adaptação do Andebol de areia, existe uma 

maior plasticidade ao jogo, transformado num jogo mais atraente e agradável 
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para as pessoas que vão prestigiar os jogos e para a mídia, uma vez que tem 

menos cadeiras no pavilhão facilita a locomoção e dá mais velocidade ao jogo 

(Calegari, 2010).  

Para a prática do desporto em ambas as categorias, fazem-se as 

necessárias mudanças na baliza, reduzindo a altura de 2,00 para 1,60 metros 

através de uma placa colocada na parte de cima da baliza e a inserção da 

cadeira de rodas para desporto pelos atletas que estão em quadra, mantendo 

suas regras originais (Calegari, Gorla e Carminato, 2005).     

Uma das principais regras do ACR é não poder colocar a bola no colo, 

possibilitando que o atleta desenvolva habilidades complexas, desse modo, ao 

mesmo tempo que ele impulsiona a cadeira tem que manipular a bola, 

propiciando assim conquistas motoras. Outra regra que vale ser mencionada é 

que no ACR pode dar três impulsos na cadeira que equivale aos três passos do 

Andebol de salão e de areia. Para as demais regras do Andebol em cadeira de 

rodas, foi discutida e definidas nas regras básicas do Andebol de 7 (Calegari, 

2010). 

A forma como se conduz a cadeira é determinante para um bom 

desempenho na partida, pois dependendo como o jogador se move na quadra, 

conquistará melhores espaços para se livrar do adversário e marcar o golo. Além 

da parte física que este faz para a realização do esforço mecânico, tendo em 

vista que essa locomoção de forma rápida precisa de um raciocínio lógico e 

noção tempo e espaço (Calegari, 2010). Assim esses ganhos físicos e mentais 

ajudam também o atleta a ter mais autonomia na sua vida diária, tornando o 

desporto bastante útil nas vidas deles. 

As diferentes deficiências e seu grau de funcionalidade impõe uma 

maior atenção e concentração dos atletas para que a força usada para fazer o 

passe juntamente com a velocidade e trajetória possibilite o jogador que irá 

receber o passe possa recepcionar de forma adequada (Calegari, 2010). Nesta 

parte do jogo observa-se a interação entre os jogadores, as relações sociais, 

pois os atletas precisam estar atentos, conhecer os limites e capacidades dos 

seus companheiros de equipa para formular jogadas.  
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Como existem diversas causas de deficiências e junto com elas as 

suas particularidades, é importante que seja feita uma classificação funcional, 

que subdivida o grupo em outros menores. Esta classificação deve priorizar a 

performance dos atletas e não a sua deficiência, pois além do diagnóstico 

médico e da classificação da deficência, deve-se analisar também o impacto da 

deficiência no desenvolvimento no desporto em relação a cada atleta. Desta 

forma, tenta-se minimizar os erros nas competições garantindo a igualdade das 

condições de jogo, promovendo assim uma maior participação no desporto 

(Godoy, 2014).  

A prática desportiva desta modalidade parece ser bastante eficaz para 

o processo de inclusão e valorização da pessoa com deficiência, uma vez que o 

Andebol em cadeira de rodas tem mostrado que é um desporto motivante; de 

fácil aprendizagem. Havendo sucesso na aprendizagem é mais fácil motivar os 

atletas a permanecerem nas equipas, com isso permite um maior investimento 

e consequentemente maior realização de competições (Calegari, 2010).  

2.3.1. Regras do Andebol em cadeira de rodas 
 

Segundo a Federação de Andebol de Portugal, 2019, o ACR6, a 

equipa é formada por 12 atletas, são seis jogadores em quadra com mais seis 

suplentes. Não se pode iniciar o jogo sem os 6 jogadores em campo, a não ser 

que a equipa adversária e a FAP concordem e ou se algum jogador for 

desqualificado ou expulso e não tiver suplente.  

Já o ACR4 é composto por 8 atletas, quatro em campo e quatro 

suplentes. Não é permitido entrar em campo com menos de 4 jogadores a não 

ser que entre em acordo com a equipa adversária e com a Federação de Andebol 

de Portugal, ou se algum atleta foi expulso ou desqualificado (FAP, 2019) 

Quando se iniciou o Andebol em cadeira de rodas pessoas sem 

deficiência podiam participar dos jogos, atualmente a regra não permite mais. No 

ACR6, o guarde redes tem que ter o equipamento com a cor diferente dos 

demais membros da equipa, e dos adversários, já no ACR4, qualquer atleta pode 

entrar no jogo como guarda-redes, entretanto, apenas um atleta pode estar 
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dentro da área do guarda-redes. A bola para ser usada nas competições é o tipo 

número 2 e não é permitido o uso de resina (FAP, 2019).  

O ACR6 é divido em dois períodos de 20 minutos cada, com um 

intervalo de 10 minutos. Durante a partida vão-se registrando os golos até o fim 

do tempo regular, em caso de empate terá um prolongamento de 5 minutos, e 

se ainda assim continuar empate terá marcação de livres de 7 metros (FAP, 

2019). Já no ACR4, o jogo é dividido em dois sets de 10 minutos cada e com um 

intervalo de 5 minutos entre ambos e cada com um vencedor. Quando o set 

termina empatado, o árbitro faz mais uma vez a escolha da bola e campo com 

os capitães das equipas, no qual, o que vale é o golo de ouro, ou seja, quem 

fizer o primeiro golo ganha a partida, entretanto se em 5 minutos de 

prolongamento não tiver o golo de ouro procede-se a marcação de livres de 7 

metros. E em caso de vitória de equipas diferentes no primeiro e segundo sets 

será realizado o mesmo procedimento citado acima, entretanto se nenhuma das 

equipas marcarem golo faz mais um prolongamento de 5 minutos e se ainda 

ninguém marcar, faz os livres de 7 metros (FAP, 2019).  

Em nenhum momento é permitido que o atleta se eleve da cadeira, 

sendo assim obrigatório o uso de cinto de fixação à cadeira e ainda os pés 

estarem fixos à cadeira (FAP, 2019).  

As dimensões do jogo devem ser de 40m x 20 m, delimitado com 

linhas e com a mesma distribuição do andebol formal, já as balizas são reduzidas 

em 40 centímetros por uma placa (FAP, 2019). 

A cadeira deve seguir padrões para que possa garantir a segurança 

e uma melhor performance do atleta. A cadeira deverá ter de 5 a 6 rodas, duas 

rodas grandes na parte de trás e uma ou duas na parte da frente e uma das 

rodas deve ser de segurança na parte traseira. O diâmetro dos pneus da parte 

traseira deve ter no máximo 66 cm e deve ainda ter um suporte (aro) para que o 

atleta possa realizar as puxadas, já a altura do assento deve ser de no máximo 

53 cm do chão e o apoio dos pés não pode chegar a 11 cm a partir do chão, o 

atleta pode ainda usar uma almofada para o assento para ficar mais confortável 

(FAP, 2019). 
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O atleta ainda pode usar suportes ou faixas para o fixar na cadeira, 

ou ainda para que as faixas prendam as pernas juntas. A parte traseira e 

dianteira deve ter proteção para amortecer os impactos e não deixar que a bola 

fique por debaixo da cadeira. O árbitro do jogo deve analisar tudo isso antes de 

começar a partida (FAP, 2019). 

No que diz respeito a classificação dos atletas, primeiramente se 

observa os movimentos que são realizados durante uma performance de 

habilidades nesta modalidade, que dentre elas pode-se citar o drible, passe, 

receber, rematar, se deslocar com a cadeira, entre outros (FAP, 2019).  

A classificação atribuída para cada atleta se dar de 1, 2, 3,4 e 5, no 

qual a sua pontuação será a mesma da classe, que será atribuída ao mesmo. 

Os pontos dos jogadores que estão em campo no ACR6 devem ser de 19 pontos 

(só com masculinos) e 21 pontos (com masculino e feminino), já no ACR4 a 

soma em campo tem que ser de 14 pontos (só com masculinos) e 16 pontos 

(com masculinos e femininos) (FAP, 2019). 

2.3.2. Benefícios do andebol em cadeira de rodas 
 

O Andebol em cadeira de rodas está em constante ascensão, 

considerada uma modalidade desportiva competitiva, e está ainda 

gradativamente atingindo o profissionalismo, uma modalidade bem competitiva, 

que está a caminho de assegurar-se nos movimentos nacionais e internacionais 

paraolímpico (Calegari, Gorla & Araujo, 2010). Encorajados para participar 

destes jogos, os atletas buscam o alto rendimento, excelentes desempenhos, no 

qual, a motivação pode ser o elemento-chave, para os jogadores superarem 

seus desafios, expectativas individuais e de grupo, fatores estes que o desporto 

proporciona no ponto de vista psicológico ( Silva et al, 2013).  

O Andebol de cadeira de rodas veio para aumentar a variedade de 

modalidades na Educação Física e Desporto Adaptado, pois esta modalidade 

apresenta características que propicia a prática por pessoas com diferentes 

deficiências e graus de comprometimento, além de promover novas experiências 

motoras, por meio de conhecimento de novas possibilidades de movimentos e 

novos jogos adaptados para as suas limitações e potencialidades, pois esta 
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modalidade, viabiliza a participação de inúmeros atletas (Freitas & Cidade, 2000, 

p. 30 cit. por Oliveira, 2009).  

Por exemplo, em comparação com o basquetebol que tem uma maior 

especificidade nos arremessos, altura da cesta, controle da bola, entre outros, o 

Andebol possui um gol e um espaço mais amplo para se movimentar em campo, 

já facilita bastante que diversos atletas com suas particularidades possam 

participar do desporto, desde as pessoas com tetraplegia até os com pouco 

comprometimento  motor (motricidade preservada, com lesão medular 

incompleta) (Oliveira, 2009). 

A lesão medular, causa modificações motoras e, também sensoriais, 

além de mudanças na parte socioeconômica na vida do indivíduo. E dependendo 

do grau da lesão, também existe o comprometimento das funções sistemáticas 

do organismo, em especial o cardiorrespiratório, que atinge as respostas 

fisiológicas limitando a atividade motora, levando assim, rápido o indivíduo a 

fadiga, diminuindo sua qualidade de vida. Entretanto, a prática desportiva traz 

inúmeros benefícios para ao praticante, dentre eles podemos citar: a melhora 

nas funções do sistema cardiorrespiratório, consequentemente a diminuição da 

fadiga, na vida diária, na promoção de saúde e bem-estar, na qualidade de vida, 

melhora os aspetos: físico, psicológico e social, e ainda diminui as complicações 

clínicas, dentre outros ( Nascimento&Silva, 2007).  

Um excelente indicador do estado de saúde e da qualidade de vida é 

a funcionalidade, ou seja, o nível de satisfação e qualidade de vida serão 

diretamente proporcionais a capacidade de realizar tarefas da vida diária. Perder 

um membro tem diferentes efeitos na funcionalidade das pessoas, no que diz 

respeito a realização de tarefas básicas, laborais e de lazer, que dependem do 

controle corporal íntegro (Lima, 2015).  

A prática desportiva para esta população pode reduzir a dor 

musculoesquelética, além da prevenção de deformidades e ainda, aumentar a 

resistência pulmonar e cardiovascular, além de recuperar a força muscular 

original, entre outros (Rodrigues, Mussi & Almeida, 2014).  



 
 

22 
 

A destruição da bainha de mielina pode ter como consequência, 

disfunções neurológicas e cognitivas, dificuldades de marcha, e ainda sintomas 

de depressão, que afetam a qualidade de vida dessas pessoas, além de que, 

muitas das pessoas com esclerose múltipla quando estão em crise queixam-se 

de dormência e formigamento dos membros inferiores ou superiores, de fadiga 

excessiva, visão dupla e dificuldade na fala. Entretanto, com a prática regular de 

exercício, pode-se notar vários ganhos para esta população, dentre eles estão: 

a melhoria das capacidades físicas e na marcha, diminuição da fadiga, melhora 

da capacidade cardiorrespiratória e metabólicas, melhor qualidade do sono, 

além da redução dos sintomas de depressão, ou seja, o exercício físico irá trazer 

benefícios, físicos, socias e mentais (Duarte & Zuntini, 2018). 

Na poliomielite, os ganhos vistos com a prática do exercício foi o 

aumento da flexibilidade e força em membros com as sequelas da doença, e 

ainda melhoria da qualidade de vida e autoestima (Migliorin, 2009).  

2.4. Motivação 

 

 

O conjunto de fatores que irão influenciar o comportamento de um 

indivíduo é o conceito de motivação, ou seja, o que nos move em direção a um 

objetivo (Moran, 2004).  

 

O motivo pelo qual o indivíduo realiza uma determinada tarefa varia 

muito, pode ser de caráter pessoal, situacional, emocional ou exclusivamente 

para atingir seu melhor desempenho, além do fator terapêutico, no qual o 

desporto ajuda na parte da reabilitação e na superação dos problemas psíquicos 

e conflitos pessoais (Samulski, 2002). 

 

2.4.1. Teoria da Autodeterminação 

 

Os professores Richard M. Ryan e Edward L. Deci, atuais professores 

do Departamento de Clínica e Ciência Social, do Departamento de Psicologia da 
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Universidade de Rochester, Estados Unidos, foram os criadores da teoria da 

autodeterminação no ano de 1981  (Appel-Silva,  Wendt, Argimon 2010). 

 

Pode-se falar da teoria da autodeterminação (SDT), como uma teoria 

que visa o ser humano tal como heterodeterminado como autodeterminado , pois 

pode ser influenciado tanto por condições biológicas e socioculturais e ainda 

assim mudar o meio em que se vive (Ryan & Deci, 1991).  

A SDT, faz uma importante  distinção, no que diz respeito a 

comportamentos intencionais ou motivacionais, separando entre 

autoderminados e controlados de regulação intencional. Na medida que as 

ações motivadas são engajadas de maneira totalmente voluntária e endossadas 

pelo próprio senso de si serão ações autodetarminadas. Por outro lado, 

considera-se ações controladas, aquelas que forem compelidas por algum 

comportamento motivado por fatores externos (Ryan & Deci, 2000). Enquanto a 

ausência de intenção e pensamento proactivos; é um comportamento 

amotivado, que nem pode ser considerado intrinsecamente ou extrinsecamente 

motivo (Deci & Ryan, 1985). 

No momento em que não existe motivação, o indivíduo percebe  

inexistência de possibilidade entre ação e resultado, levando este a não 

continuar na prática da atividade. A pessoa não encontra bons motivos para a 

prática, não tendo nenhum tipo de interesse, consequentemente não o faz. 

Quando não há um sentimento de eficácia ou senso controle para obter algum 

resultado almejado, a pessoa fica mais suscetível a este tipo de comportamento 

motivacional (Deci & Ryan, 2000; Ferreira, 2017).  

 

Por outro lado, quando se é motivado extrinsecamente, as ações são 

realizadas por interesses exteriores à pessoa. Estes comportamentos 

extrínsecos, resultam diferentes tipos de respostas controladas podendo ser: 

externas, introjetadas, identificadas e integradas (Deci & Ryan,1985). 

 

A motivação externa, diz respeito aos comportamentos pelos quais o 

local de iniciação é externo a pessoa, ou seja, a ação é realizada devido a 

recompensas ou ameaças de uma possível punição, ou ser pressionado por 

prazos/limites temporais, refere-se a uma forma controlada de autonomia, sendo 
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um comportamento que não é uma expressão da pessoa que o pratica, tornando-

se uma variável controlada. A regulação externa representa a forma menos 

autodeterminada da motivação extrínseca. Exemplo, um aluno que faz exercício 

porque o médico mandou, para melhorar sua saúde, ou um atleta que faz o 

desporto para ter o reconhecimento do treinador ou para obter recompensas, 

são regulados extrínsecamentes (Deci & Ryan, 1985; Fernandes & Vasconcelos-

Raposo, 2004). 

 

A regulação introjetada, envolve características internalizadas, ou 

seja, a pessoa que pratica determinada ação apoiada por uma sensação de 

culpa ou por alguma recompensa prometida, como por exemplo: o auto 

engrandecimento, esta regulação embora esteja “dentro da pessoa”, não faz 

parte do seu eu integrado, não foram escolhas verdadeiras e sim coerção e 

sedução (Deci & Ryan, 1991), consequentemente o comportamento deste grupo 

não é autodeterminado. O aluno vai fazer exercício para não se sentir culpado, 

não porque queria ou goste de ir a aula. Por isso, ainda não se tornou parte do 

eu, em vez disso, resulta em uma coerção interna, pois, embora  esta regulação 

seja interna à pessoa, ela tem mais semelhança com o controle externo do que 

com a autodeterminação (Deci & Ryan, 2000).  

 

Ainda na regulação introjetada, o estilo regulatório não é tão explícito 

por isso a regulação se torna mais afetiva do que cognitiva, envolvendo o fazer 

ou não fazer, ações feitas por pressões internas, que refere-se ao fato do 

indivíduo aceita o princípio, mas sem se identificar ou sem interiorizar como 

sendo dele ( Fernandes & Vasconcelos- Raposo, 2005).  

 

Já na regulação identificada, a pessoa valoriza o comportamento e já 

se identifica, aceitando o processo regulatório que o torna uma parte mais 

completa do eu, no qual, a pessoa irá realizar a atividade com mais disposição. 

Desta forma, estes comportamentos, se tornam mais autónomos ou 

autodeterminados do que aqueles que são introjetados. Isso ocorre, pelo simples 

fato que a identificação permite que a pessoa sinta a sensação de escolha ou 

que tem vontade de praticar determinada ação, por exemplo, um aluno que faz 

exercício porque acredita que é importante para sua vida, tanto para saúde física 
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e mental, ou pela melhora do condicionamento físico, ou ainda, um atleta que 

visa  o desenvolvimento pessoal no desporto (Deci & Ryan, 1985). Todavia é 

uma motivação extrínseca porque a ação ocorre devido a sua utilidade para 

melhorar seu desempenho e ter sucesso e não porque a ação é interessante. 

Entretanto, pode-se dizer que o comportamento é relativamente 

autodeterminado, pois a pessoa desempenha a atividade por razões pessoais e 

não por pressão externa (Deci & Ryan, 1991). 

 

A forma mais avançada da motivação extrínseca é a integrada, pois o 

processo regulatório já está totalmente integrado ao senso de si mesmo, as 

identificações são assimiladas aos outros valores, necessidades e identidades 

da pessoa. Este estilo motivacional pode ser considerado como sendo volitivo, 

voltado para os objetivos pessoais do indivíduo, que neste caso, existe 

possibilidade de escolha, como por exemplo, uma pessoa faz exercício por saber 

da sua importância e por saber que fazendo o exercício o atleta atingirá seus 

objetivos em relação a prática desportiva (Deci & Ryan, 1991; Fernandes & 

Vasconcelos- Raposo, 2005).  

Na medida que o processo regulatório passa ser uma escolha, 

estamos falando de um comportamento autoderminado (Ryan & Deci, 1991). Os 

comportamentos intrínsecos, são aqueles que estão envolvidos por si mesmo, 

pelo prazer e satisfação oriundos do seu desempenho, pois quando as pessoas 

estão intrinsecamente motivadas, elas se envolvem com atividades que tenham 

interesse, vontade e o fazem livremente, sem a necessidade de uma 

recompensa ou restrições .(Ryan & Deci, 1991). 

 

Assim, a realização de uma atividade por suas satisfações inerente e 

não apenas por ter alguma consequência, é o que vai definir a motivação 

intrínseca. Quando a pessoa é motivada intrinsecamente, irá agir por diversão 

ou desafios e não por estímulos externos, como pressões e recompensas. 

Comportamentos espontâneos, lúdicos que são motivados pela curiosidade, 

sem ausência de recompensa ou reforço é que caracteriza esta motivação, pois 

mesmo tento benefícios adaptativos ao organismo, parecem não ser realizados 

por razão instrumental, e sim devido às experiências positivas associadas ao 

exercício e o aumento das suas capacidades (Deci & Ryan, 2000). 
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Os seres humanos são ativos por natureza, desde o nascimento, nos 

seus estados mais saudáveis, são ativos, curiosos e divertidos, demonstrando 

uma disposição de sempre querer aprender, explorar e descobrir o novo, sem 

precisar de nenhum incentivo para isso. Este comportamento é importante para 

o desenvolvimento cognitivo, social e físico, porque é através das suas ações 

nos interesses inerentes que irão crescer os seus conhecimentos e habilidades. 

O interesse pela novidade é uma característica humana, afetando o crescimento, 

o desempenho, a persistência e o bem estar em todas as épocas da vida (Deci 

& Ryan, 2000). 

 

Ainda que a motivação intrínseca exista no ser humano, pode-se 

observar que há relação entre os indivíduos e as atividades, pois para 

determinadas atividades, uma pessoa tem motivação intrínseca, e no entanto, 

para outras não tem nenhuma motivação.  Dito isso, as atividades que propiciam 

satisfação das necessidades psicológicas básicas resultam em um 

comportamente intrinsecamente motivado, ou seja, o envolvimento em 

atividades interessantes, levam estes indivíduos a praticarem a atividade por 

prazer, “por gostar de fazer”, sem buscar nenhuma recompensa para realizar tal 

atividade (Deci & Ryan, 2000). 

 

2.4.2 Necessidades Psicológicas Básicas  

 

A SDT, parte do pressuposto que há uma tendência do ser humano 

em atingir um desenvolvimento saudável e autorregulável, quer dizer que, desde 

o seu nascimento o ser humano se envolve em atividades e tarefas que 

propiciam a satisfação das necessidades intrínsecas de autonomia psicológica, 

competência pessoal e vínculo social. A satisfação das necessidades básicas 

viabiliza o crescimento psicológico, a integridade e o bem-estar de cada pessoa. 

Com isso, é observado que a motivação intrínseca diminui à medida que o 

contexto social inibe estas necessidades (Deci & Ryan, 2000).  

 

A definição de autonomia, assenta na capacidade do indivíduo regular 

as suas ações em um nível elevado de reflexão e consciência. Para a teoria da 
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autodeterminação essa autonomia não tem ligação com o sentido semântico da 

palavra, mas significa senso do eu, que se remete à noção individual, única e 

diferente das outras (Deci & Ryan, 2000). 

 

Já a necessidade de competência é a adaptação ao ambiente, a 

capacidade de eficácia do indivíduo no meio que é inserido, referente à 

aprendizagem como um todo e ainda ao desenvolvimento cognitivo, englobando 

a procura da sobrevivência, o cumprimento de atividades práticas e 

reconhecimento do ambiente até a competência em uma participação social 

efetiva (Deci & Ryan, 2000). 

As relações sociais por sua vez, buscam um vínculo social, a procura 

de relacionamentos com outras pessoas, a capacidade de procurar e 

desenvolver ligações e relações, o exercício de amar e ser amado. Também 

dessa necessidade, deriva a preocupação, a responsabilidade, sensibilidade e 

apoio nos relacionamentos afetivos. Tendo em vista que é através dos vínculos 

que ocorre a aprendizagem, desta forma essa necessidade é de grande 

relevância para a aquisição dos regulamentos sociais, no que diz respeito a 

normas, regras e valores aprendizagem (Deci & Ryan, 2000). 

Com base na teoria da autodeterminação, Vallerand (2007) 

apresentou o modelo hierárquico de motivação. Este modelo sugere que fatores 

sociais como a cooperação, a competição, os modelos de ensino, entre outros, 

influenciam as váriaveis motivacionais, o que acarreta transformações de caráter 

cognitivo, afetivo e comportamental. Dito isso, a satisfação das necessidades 

psicológicas básicas promove a motivação autodeterminada, e por meio da 

Teoria da Autodeterminação, podemos analisar a forma como os fatores socias 

interagem com a motivação do indivíduo (Pires, 2010).  
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Figura 1- Modelo Hierárquico Motivacional adaptado de Vallerand (2007). 

Diante do que foi dito, as necessidades psicológicas básicas  

determinam o comportamento do indivíduo, entre formas menos e mais 

autodeterminadas. Sendo assim, quando o individuo apresenta elevados níveis 

de: autonomia, competência e relação social, o seu comportamento é orientado 

intrinsecamente, ou seja, por um sentimento de prazer e satisfação (Vallerand, 

2007) 

 

2.5 Bem-estar Subjetivo  
 

A busca pela identificação das características sociodemográficas em 

relação a qualidade de vida e a satisfação juntamente com a perspectiva da 

felicidade caracteriza o bem-estar subjetivo. A partir dos anos 60 houve uma 

maior preocupação da compreensão da felicidade não do que acontece e é do 

exterior ao sujeito, mas sim da maneira como ele interpreta e vive de forma 

subjetiva os acontecimentos, ou seja, o bem-estar é visto como a avaliação que 

as pessoas fazem da sua própria vida, entendimento como o individuo tem da 

sua qualidade de vida de um modo geral, além de uma análise em um  certo 

grau de sentimentos positivos e negativos.  

 

Deste modo, podemos definir o BES como sinónimo de felicidade e 

de satisfação com a vida (Diener, Oishi & Lucas, 2003 citados por Brito, 2012) 

ou ainda, como uma dimensão positiva da saúde (Galinha , 2008), chegando 
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mesmo autores a afirmar que o BES consiste em três dimensões: o afeto 

positivo, o afeto negativo, e a satisfação com a vida. 

 

A sensação de bem-estar ou de satisfação com a vida, está 

diretamente associada à forma como o indivíduo é capaz de lidar e absorver 

determinados acontecimentos em sua vida, alguns até inerentes à própria 

evolução. Entretanto, uma falha na sensação de bem-estar pode ser relacionada 

com uma difícil interação de acontecimentos estressantes nos domínios 

pessoais sociais e culturais, trazendo um sofrimento pessoal (Batista, 2009). 

Outra forma de analisar o bem-estar subjetivo é através da satisfação geral com 

a vida, nas áreas específicas de trabalho, saúde e independência, e também por 

altos índices de afeto positivo e baixos índices de afetos negativos, gerando, 

desta maneira, a felicidade (Batista, 2009).  

 

A forma como a pessoa avalia sua vida, é o que representa o bem-

estar subjetivo. Esta avaliação ocorre de maneira cognitiva, no qual, o indivíduo 

obtém julgamentos conscientes sobre a satisfação com a vida e com os demais 

aspetos específicos de sua vida, ou ainda, faz a avaliação afetiva, em que se 

baseia nas emoções, sendo elas agradáveis ou desagradáveis (Batista, 2009; 

Fernandes, 2017;  Monteiro, Dias, Corte-Real & Fonseca, 2014).  

 

A felicidade resultante do BES, irá refletir sobre estado de construção 

da identidade e da personalidade do indivíduo, pois é visto que as pessoas com 

bom humor são mais altruístas, pessoas felizes fazem mais caridade, doam mais 

dinheiro, estão propensas para doar sangue, ou seja, pessoas mais felizes 

mostram mais afeto e preocupam-se mais com os outros (Batista, 2009; cit por 

Fernandes, 2017).  

 

No que diz respeito ao bem-estar subjetivo, a atividade física e 

felicidade, no estudo de Monteiro, Dias, Corte-Real e Fonseca (2014), foi visto 

que a atividade física poder ser um artifício de grande valia para o aumento do 

bem-estar subjetivo e felicidade, pois a pesquisa apontou que os indivíduos que 

praticavam atividade física mostravam um nível significativamente mais alto de 

felicidade e mais baixos em relação aos afetos negativos, em comparação  com 
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aqueles que não praticavam nenhuma atividade física, levando a crer  também, 

que existe uma tendência para experienciarem mais afetos positivos e maior 

satisfação com a vida. 

Diante deste contexto, a relevância deste estudo consiste em avaliar 

a motivação dos atletas de Andebol em cadeira de rodas, associando as 

necessidades psicológicas básicas e ao BES, bem como, avaliar a importância 

e os benefícios do desporto adaptado em suas vidas.  
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3.1. Objetivo Geral  
Analisar as regulações motivacionais, as necessidades 

psicológicas básicas e o bem-estar subjetivo em praticantes de Andebol em 

cadeira de rodas. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

Estudar em uma equipa de Andebol:  

- A relação existente entre Motivação, BES e pratica desportiva. 

- Os motivos que levaram a prática do desporto. 

- As dificuldades/barreiras, mudanças comportamentais/benefícios relacionadas 

com a prática do desporto adaptado.  

- A importância do Andebol na vida destes atletas. 
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4. METODOLOGIA  

4.1. Tipo de Estudo  
 

Para a realização deste estudo e atingir os objetivos, foi realizada uma 

pesquisa de abordagem quali-quantitativa. O primeiro estudo, foi de grande 

relevância para a caracterização da amostra, por se tratar de uma amostra 

bastante representativa, com quase 100% dos atletas envolvidos na modalidade.   

O estudo é de natureza descritiva, que têm como objetivo principal 

descrever as características de uma determinada população ou fenômeno, ou 

ainda, estabelecer relações entre variáveis (Gil, 2008). 

Uma vez que os dados foram colhidos de uma só vez com os atletas 

participantes deste trabalho, não precisando de um acompanhamento ao longo 

de um tempo para que se chegasse aos resultados desejados, caracteriza-se 

esta pesquisa como um estudo transversal (Gil, 2008). 

 

4. 2. Amostra 
 

Para compor o corpus empírico da pesquisa, no primeiro estudo, 

foram investigadas 5 equipas de Andebol de Portugal, sendo as mesmas 

representantes da fase final Taça Portugal do ano de 2019, ocorrida em 

Alcobaça, onde foram aplicados questionários para todos os atletas presentes, 

sendo apenas recusado por um único atleta.  

Assim sendo, as equipas escolhidas para comporem a amostra foram: 

APD Porto, APD Leira, SportingCP/CPMESSINES/AMAL, IFC 

Torrense,CNS/UDI Setubal.  

Participaram da amostra, 39 atletas. Entre estes atletas, 12,8% (n=5) 

são do sexo feminino e 87,2% (n=34) do sexo masculino. Com idades 
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compreendidas entre 19 e 72 anos (M= 38,5; DP= 12,7 anos). Como se pode ver 

é uma atividade acessível para todos, independentemente do sexo e idade. 

No que diz respeito às habilidades académicas, foi verificado que a 

maior percentagem tinha o nível de Ensino Secundário com 35, 1% , em seguida 

com 2º e 3º ciclo e Ensino Secundário respetivamente ( 18,9%; 16,2%; 16,2%), 

logo depois Bacharelado (5,4%), Licenciatura (5,4%) e Mestrado com (2,7%).  

No que diz respeito ao volume de treino por semana, nota-se que 

79,5% dos atletas treinam 2 vezes por semana, sendo que uma vez, 4 vezes, 5 

vezes e 6 ou mais vezes por semana correspondem a 5,1% cada um.  

Relativamente ao número de horas de treino na semana, nesta 

amostra pode-se verificar que existe uma carga de treino de 3h a 5h  (57,9%) e 

até 2h (28,9%), com 6h a 8h (7,9%) e 9h ou mais (5,3%).    

Enquanto ao nível de competição 56,8% dos atletas participam a nível 

nacional , 35,1% já estão no nível internacional e 8,1% em nível distrital.  

E no que diz respeito à prática de outras modalidades federadas, 

74,4% são federados em outra modalidade, sem ser o Andebol, em 14 casos os 

atletas responderam ser federados além do Andebol em mais duas, pelo menos, 

e apenas 25,6% não praticam outro desporto federado.  

 

 

4.3. Procedimento da recolha dos dados  

 

A coleta de dados do primeiro estudo, foi feita na final da Taça de 

Portugal de 2019, na cidade de Alcobaça, por meio de questionários que foram 

entregues para os atletas durante o evento, após o pedido de autorização aos 

treinadores das equipas e ao responsável pelo evento. Foram cinco equipas que 

participaram no total de 39 questionários respondidos. 

Os questionários, que foram usados no primeiro estudo, são formados 

por questões elaboradas a fim de obter informações relacionadas sobre diversos 
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conhecimentos, como: crenças, sentimentos, valores, expectativas, aspirações, 

temores, comportamento presente e passado, entre outros, que são aplicados a 

um grupo de pessoas que se quer estudar. Quando se quer construir um 

questionário requer colocar os objetivos da pesquisa em questões especificas e 

as respostas destas questões irão testar algumas hipóteses criadas na pesquisa 

ou frequentemente serve para caracterizar a população pesquisada (Gil, 2008).  

Para aplicar os questionários, foi feito um pedido de autorização, 

primeiramente para o responsável pelo evento (o coordenador do projeto 

ANDEBOL4LL) para aplicar os questionários durante a Taça Portugal em 

Alcobaça este ano de 2019, em seguida o pedido foi feito também 

individualmente para os treinadores das equipas. Os questionários foram 

aplicados em formato de papel diretamente aos atletas presentes, com a 

presença da pesquisadora para esclarecer qualquer dúvida no momento de 

preencher os questionários.  

Foram aplicados quatro questionários, sobre Motivação, 

Necessidades Psicológicas Básicas, Satisfação com a Vida e Afetos Positivos e 

Negativos. Para a motivação foi utilizada a versão Portuguesa do Behavioral 

Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) validado por Monteiro et al. (2018). 

Para as Necessidades Psicológicas Básicas, foi utilizada a versão portuguesa 

da Basic Psychological Needs Exercise Scale (BPNES), validado por Pires, Cid, 

Borrego, Alves & Silva (2010). Já para a satisfação com a vida, foi entregue a 

Escala de Satisfação com a Vida, tal como o nome indica foi utilizada para avaliar 

a satisfação com a vida enquanto um constructo cognitivo (Diener, Emmons, 

Larsen & Griffin, 1985), traduzida por (Figueiras et al. 2010). Em relação aos 

Afetos Positivos e Negativos, as escalas aplicadas foram a Escala de Afetos 

Positivos e Negativos, originalmente composta por Watson, Clark & Tellegen 

(1988) e traduzida para o português por Galinha (2014). 

No primeiro estudo, tratamos das análises da estatística descritiva e 

inferencial das variáveis em estudo, foram apresentados valores percentuais, 

levando em consideração a medida de tendência central (média) e medida de 

dispensão (desvio padrão). Para a correlação foi usado o teste não paramétrico 



 
 

40 
 

de Spearman (rho). No tratamento estatístico foi usado o programa Statistical 

Package for a Social Sciences (SPSS versão 25).   

 

Após aprovação do estudo pela Comissão de Ética da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, com o número de protocolo CEFADE 13 

2019, todos os participantes da pesquisa, receberam um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), que contém as 

informações a respeito do tema e objetivos, finalidade, metodologia e ainda 

explicações sobre seus direitos, riscos e benefícios, como também a proteção e 

sigilo da identidade e dados pessoais dos participantes, garantindo seu 

anonimato, garantindo ainda a disponibilidade do material se o entrevistado tiver 

interesse, inclusive os resultados finais da pesquisa.  
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5. RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

5.1. ANÁLISE DESCRITIVA 

Em uma primeira fase, na analise do primeiro estudo recorreu-se à 

estatística descritiva, no qual, foram apresentados valores percentuais, medida 

de tendência central (média) e medida de dispersão (desvio-padrão), além de 

calcular o alfa de Cronbach´s, que se trata de uma medida de confiabilidade para 

a avaliação dos questionários aplicados, ainda foi feito o teste de normalidade 

de todas as amostras e para a analise da correlação, utilizamos o teste não 

paramétrico de Spearman (rho), que ao contrário do coeficiente de correlação de 

Pearson, não requer que a relação entre as variáveis seja linear. 

Na tabela 1, representada abaixo, permite verificar os valores, 

médios, desvio padrão, valores de alfa de cronbach de cada categoria. Os 

valores de Alfa de Cronbach do questionário e de todas as dimensões deste 

estudo, apresentam valores superiores a 0,70, que para Matthiensen (2011) é 

considerada fiabilidade moderada a elevada, permitindo assim garantir que o 

questionário aplicado teve fiabilidade apropriada. 

Ao analisarmos as variáveis da motivação presentes no quadro 1, 

verificamos que os valores médios da motivação autônoma foi de 6,36 e o desvio 

padrão de 0,87, já para a motivação controlada os valores da média e do desvio 

padrão  foram 2,33 e 1,87 respectivamente.  

Para a amotivação, o valores encontrados foram de 2,57 para a média 

e 1,84 para o desvio padrão.  

Quando analisadas as variáveis das necessidades psicológicas 

básicas, a autonomia apresentou uma média de 4,06 e um desvio padrão de 

0,79. Já para a competência o valor da média foi de 4,31 e do desvio padrão de 

0,62, e a relação social apresentou uma média de 4,54 e um desvio padrão de 

0,50.  

No que diz respeito a satisfação com a vida, a média obtida foi de 5,29 

e o desvio de 1,22.  



 
 

44 
 

Já para os afetos, os valores econtrados foram de: 4,15 para a média 

e 0,72 para o desvio padrão na variável do afeto positivo e 1,75 para a média e 

0,96 para o desvio padrão no afeto negativo.  

Tabela 1 - Estatística descritiva e análise de fiabilidade das variáveis motivacionais, NPB, 
satisfação com a vida e afetos positivos e negativos.  

Variáveis Média Desvio 

Padrão 

Alfa(α) de 

Cronbach 

    

Motivação Autônoma   6,36    0,87    0,780 

Motivação Controlada    2,33    1,84    0,929 

Amotivação   2,57    1,74    0,883 

Autonomia    4,06  0,79    0,831 

Competência    4,31    0,62    0,838 

Relação Social   4,54    0,50    0,719 

Satisfação com a Vida   5,29    1,22    0,881 

Afetos Positivos   4,15    0,72    0,755 

Afetos Negativos    1,75    0,96    0,868 

    

 

 

 

Na tabela 2, analisamos a correlação entre todas as variáveis 

dependentes estudas para o Andebol de cadeira de rodas.  

 Ao verificar a correlação existente entre a motivação autónoma e as 

restantes das variáveis, podemos observar uma correlação positiva 

estatisticamente significativa entre os níveis de motivação autónoma com a 

variável relação social (NPB), satisfação com a vida e afetos postivos.  
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Em respeito à motivação controlada, verificou-se uma correlação  

positiva estatisiticamente significativa entre a motivação controlada e a 

amotivação e afetos negativos.  

Já para a amotivação, a correlação positiva estatisiticamente 

significativa foi vista entre a amotivação e as variáveis de autonomia (NPB). 

Quando analisado a autonomia (NPB), foi vista uma correlação 

positiva estatisiticamente significativa entre a autonomia e as variáveis de 

competencia (NPB), relação social (NPB), afetos positivos e negativos.  

Já para a competência, existe uma correlação correlação moderada 

estatisiticamente significativa entre competência e as variáveis de relação social 

(NPB) e afetos positivos.  

No diz respeito à satisfação com a vida, verificamos uma correlação  

positiva estatisiticamente significativa entre satisfação com a vida e as variável 

de afetos positivos.  

 

Tabela 2- Análise de correlações entre variáveis motivacionais, NPB, satisfação com a vida e 
afetos positivos e negativos. 

    1    2   3       4  5  6      7  8  9 

1. Motivação Autônoma -         

2. Motivação Controlada -.20 -        

3. Amotivação -.18 .50** -       

4. Autonomia NPB .25 .29 .44** -      

5. Competência NPB   .16 .29 .31 .73** -     

6. Relação Social NPB 
 

.55**      .10 .12    .66**  .66** -    

7. Satisfação com a vida .43**     .28 .09 .27 .21 .26 -   

8. Afetos Positivos  .50**       .21 .01 .32* .32* .32 .53** -  

9. Afetos Negativos  .22       .35*     .29 ,36* .29 .26 . .18 .00 - 

 * p < 0.05 **p<0.01. 
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Ao analisar o nível de motivação autodeterminada, das necessidades 

psicológicas básicas e do bem estar subjetivo em atletas de andebol em cadeira 

de rodas, verificamos que os atletas apresentaram valores médios elevados 

destas variáveis, corroborando com os estudos de Fernandes (2017) e Ferreira  

(2017), que por sua vez, também encontraram atletas motivados 

intrínsecamente e o efeito positivo da prática desportiva nesta população.    

Os resultados do presente estudo, quando analisadas as correlações, 

estão corroborando com os estudos de Ferreira (2017)  e Fernandes (2017), que 

também deram correlação positiva estatisticamente significativa entre a 

motivação autónoma e as variáveis relações sociais (NPB), satisfação com a 

vida  e afetos postivos.  

Após analisarmos os achados deste estudo,  pode-se confirmar que 

os atletas participantes da pesquisa apresentam um alto nível de motivação 

autônoma, além de uma elevada percepção no que diz respeito às necessidades 

psicológicas básicas e ao bem-estar subjetivo, levando a crer que a prática do 

andebol em cadeira de rodas é positiva na vida destas pessoas, uma vez que, a 

amostra estudada é bastante representativa, pois corresponde quase à 

totalidade dos praticantes desta modalidade.  

Entretanto, ainda são escassos estudos que abordem este tema, e 

por este motivo dificulta a análise e comparação dos resultados obtidos nesta 

pesquisa. 
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6.1. Tipo de Estudo  
Para a realização deste estudo e atingir os objetivos propostos, foi 

realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, que analisou as percepções 

dos atletas quanto ao assunto abordado, buscando identificar o fenômeno que 

se desvela a partir do contexto investigado (Almeida, 2011). 

O estudo é de natureza descritiva, uma vez que aborda um tema 

previamente conhecido, o qual irá revelar suas características, componentes e 

problemáticas nas quais respondem aos objetivos do estudo (Almeida, 2011). 

Trata-se ainda de um estudo transversal, em que os dados foram 

coletados em um único momento. Este estudo, tem como característica a análise 

de um único grupo ou comunidade, ressaltando a interação de seus 

componentes (Gil, 2008).  

6.2. Sujeito do Estudo   
Dentre as 5 equipas que fizeram parte do estudo quantitativo com a 

aplicação de questionários, uma dessas equipas a APD Porto, foi selecionada 

para realizar as entrevistas. 

6.3. Local do Estudo  
 Para a amostra qualitativa, segundo estudo, foi feita abordagem um 

ano antes da realização das entrevistas, foi conversado com os atletas e a 

equipa técnica para acompanhar o ano de competição e fazer parte de treinos, 

jogos e finais. Em seguida com a data para a coleta foi explicado o objetivo e 

tema do projeto e os atletas foram convidados para participar, marcando-se 

assim dia, hora e local para a realização da coleta de dados de acordo com a 

disponibilidade dos mesmos e o local que fosse mais confortável para o 

participante. Deste modo, o universo de participantes foi composto por treze 

atletas da equipa da APD Porto.  

6.4. Procedimentos da recolha e análise dos dados  
 

Para a construção do material, o métodos escolhido foi a entrevista 

semiestruturada a fim de obter os resultados almejados da pesquisa. Na 

entrevista, o investigador se apresenta para o entrevistado e lhe faz perguntas, 

para estabelecer uma interação social, ou seja, um diálogo assimétrico, de um 
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lado a busca pela coleta dos dados para a pesquisa e do outro lado, a fonte de 

informação (Gil, 2008). 

Constituindo um método muito usado nas pesquisas no âmbito das 

ciências sociais, como: psicólogos, sociólogos, pedagogos, assistentes sociais, 

e a maioria dos profissionais voltados para a ciência humana, hoje vem 

crescendo nas pesquisas na área da saúde, pois alguns problemas na saúde 

poderiam ser solucionados com esta forma de abordagem, como: descrever, 

compreender e interpretar experiências, comportamento e ainda todo o contexto 

social. (Taquette, 2016), voltando para diagnóstico e orientação (Gil, 2008). 

 As entrevistas semiestruturadas implicaram uma elaboração do guião 

através de perguntas já elaboradas na literatura (Ferreira, 2017; Meurer & Palma, 

2010), no qual, passaram antes por um painel de especialistas (língua materna, 

profissional de psicologia), que avaliaram a estrutura e conteúdo das perguntas, 

que formaram o guião de acordo com os objetivos do trabalho. 

As entrevistas foram semiestruturadas seguindo um roteiro prévio, no 

qual foi composto por 13 questões  (Anexo), e apesar de seguir um roteiro prévio, 

estas permitem uma maior flexibilidade para que o entrevistador possa conduzir 

a entrevista da melhor maneira, podendo acrescentar, se necessário, outros 

questionamentos, ou eliminar alguma pergunta caso o entrevistado já tenha 

respondido anteriormente ( Sampaio, 2019).  

As entrevistas tiveram em média a duração de 7 minutos e foram 

registradas com a autorização dos participantes através de um gravador de voz 

digital, sendo posteriormente transcritas e validadas pela pesquisadora 

responsável. Foi realizado um teste piloto para que pudesse verificar se o roteiro 

de perguntas elencado para a entrevista se adequava à proposta da 

investigação. 

As transcrições das entrevistas foram feitas e armazenadas em 

pastas individuais para facilitar a análise e interpretação dos dados, pois esta 

análise foi feita focando na importância dos significados atribuídos pelas pessoas 

ao objeto de estudo. Não visando a contagem de pessoas e opiniões, mas sim 

no conjunto de opiniões na sua dimensão e nas representações sociais do grupo 

(Sampaio, 2019).  
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Após aprovação do estudo pela Comissão de Ética da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), com o número CEFADE 13 2019, 

todos os participantes da pesquisa, receberam um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), que contém as informações a respeito 

do tema e objetivos, finalidade, metodologia e ainda explicações sobre seus 

direitos, riscos e benefícios, como também a proteção e sigilo da identidade e 

dados pessoais dos participantes, garantindo seu anonimato, garantindo ainda 

a disponibilidade do material se o entrevistado tiver interesse, inclusive os 

resultados finais da pesquisa.  

 

Após ter sido feita a coleta de dados, passamos para etapa seguinte 

em que foram realizadas as transcrições das entrevistas. Em seguinta, feita a 

análise e interpretação dos dados, e apesar de serem processos diferentes, 

estão estreitamente ligados. O objetivo da análise é organizar e sumariar os 

dados de forma que possibilite suprir de respostas o problema proposto para a 

pesquisa. Já o objetivo da interpretação é procurar sentido mais amplo das 

respostas, o que é feito a partir de outros conhecimentos anteriormente obtidos 

(Gil, 2008). 

De maneira geral as pesquisas que trabalham com as transcrições 

escritas que são obtidas através das gravações, no entanto, é necessário uma 

simplificação, análise e interpretação das mesmas, e é por esse motivo que 

surge a análise de conteúdo (AC), que tem como finalidade a interpretar, 

simplificar e dar sentido a informação (Gil, 2008; Silva, 2015). 

A pré analise, exploração do material e tratamento dos dados, 

inferência e interpretação, são as três fases da análise de conteúdo. A pré-

análise que consiste na fase da organização, que normalmente é o primeiro 

contato com as informações, seguido da escolha dos documentos, formulação 

de hipóteses e preparação do material para a análise. Em seguida vem a 

exploração do material, que por muitas vezes é uma fase longa e cansativa, que 

tem como finalidade administrar sistematicamente as decisões tomadas na pré 

analise: escolha das unidades, escolha das regras de contagem, escolha das 

unidades, escolhas de categorias. E por fim o tratamento dos dados, a inferência 
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e a interpretação, que por objetivo tonar os dados válidos e significativos, para 

tanto são utilizados procedimentos estatísticos para proporcionar o 

estabelecimento de quadros, diagramas e figuras que sintetizam as informações 

alcançadas (Gil, 2008).  

O procedimento pelo qual os dados brutos são transformados em 

símbolos para que possam ser tabulados corresponde a codificação. Para que 

possa codificar os dados é preciso criar categorias, no qual, os dados são 

incluídos de acordo com suas características, semelhanças e diferenças com 

outros dados (Gil, 2008; Silva, 2015). 

Para realizar a análise de conteúdo utilizámos como suporte o 

programa WebQDA, o qual facilitou a codificação e a categorização dos dados. 

Nesta medida, apresentam as categorias criadas: 

Categoria 1- Motivações para a Prática Desportiva 

Categoria 2- Barreiras para a Prática Desportiva  

                 Categoria 3- Principais mudanças/benefícios comportamentais 

                 Categoria 4- Categoria Família e amigos (incentivador)  

                 Categoria 5- Aceitação 

                Categoria 6- Começo da prática desportiva 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

1. Categoria - Motivações para a Prática Desportiva 

 

Dentre os motivos que levam os atletas a prática desportiva, o 

convívio social foi o mais citado com 28,96%, em segundo lugar veio melhorar a 

forma física e ser campeão nacional com a mesma porcentagem de 18,42%, em 

seguida a saúde e qualidade de vida foram mencionadas com 10,53% e 7,89% 

respectivamente, chegar na seleção nacional e o gosto pelo desporto, ambos 

com 5,26% e por fim melhorar capacidades e o sonho com 2,63% os dois.  

                   Tabela 3 - Frequência de Motivos que levaram a Prática Desportiva. 

 

              N % 

Motivos Melhorar forma física                 7          18,42 

Melhorar capacidades 1 2,63 

Convívio Social 11 28,96 

Sonho 1 2,63 

Chegar na Seleção Nacional 2 5,26 

Ser Campeão Nacional 7 18,42 

Qualidade de vida 3 7,89 

Saúde 4 10,53 

Gosto pelo Desporto              2 5,26 

  Total                                                                                                                         38                                     100 

* valores da tabela correspondem à frequência e porcentagem de cada um dos termos individualmente. 

 

 

Compreender as variáveis de comportamento e os motivos que 

movem esses atletas, pode ser de fundamental importância para que os 

treinadores possam trabalhar suas motivações e atingir resultados vitoriosos. 

Fazer esta análise comportamental em torno das tendências competitivas, é 

necessário para entender a orientação destes indivíduos, ao observar as 

motivações intrínsecas (pessoais) e extrínsecas (ambientais), que os levam em 
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um processo mais amplo de empenho, determinação e satisfação (Gorgatti et al, 

2008).  

Os fatores motivacionais que levam os atletas a participarem de 

atividades desportivas são semelhantes, entretanto por ordem de preferência 

diferentes, o que faz cada ser humano ter suas próprias aspirações e estabelecer 

metas no decorrer da sua vida, variando de acordo com a personalidade e 

individualidade de cada um, fazendo com que se motivem para praticar 

determinadas ações (Cardoso, Palma & Zanella, 2010). “ O motivo? É meu 

sonho (E2).” 

 

A prática desportiva está associada com a melhora da qualidade de 

vida e da interação social, prevenção e tratamento de doenças para as pessoas 

com deficiência, desta forma a atividade física vem sendo bastante 

recomendada para esta população (Biduski et al, 2016; Martin, 2013; Cardoso, 

2011). Esta realidade é comprovada neste estudo, pois os atletas pesquisados 

afirmam que alguns dos motivos que levaram a prática desportiva foram estes 

apontados acima: a qualidade de vida, a saúde e interação social.   

 

 

“(…) Eu gosto muito mais de jogos em equipa, e também era uma 
forma de conhecer pessoas com o mesmo tipo de deficiência ou 
parecido, tanto achei por bem experimentar, mesmo por causa do 
convívio com outras pessoas, e foi isso que me levou e gostei (…), 
então aqui da pra partilhar muita coisa e aprender muita coisa com 
eles(…), foi por acaso uma boa escolha (E13). 

 

A busca pelo rendimento máximo do ser humano como atleta, tendo 

em consideração a parte biofísica, psicológica e social destes indivíduos, os 

tornam um grupo seleto, atletas de elite, de alto rendimento. Portanto, a 

superação, a determinação, o legado, são também benefícios que o desporto 

traz para a vida desta população (Brazuna & de Castro, 2001), e muito dos 

entrevistados são campeões nacionais ou ainda campeões europeus, por este 
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fator é inevitável que motivos como ser campeão ou chegar na seleção nacional 

sejam estimados por eles.  

No estudo feito por Cardoso, Palma & Zanella (2010), as principais 

dimensões da motivação na prática desportiva foram a sociabilidade, prazer e 

saúde, fatores estes que são importantes para a qualidade de vida dos atletas, 

dados estes também semelhantes a esta pesquisa. Estes autores ainda afirmam 

que, conhecendo os principais motivos que levam a prática e permanência na 

atividade, é possível ampliar e qualificar o desenvolvimento das atividades, 

fazendo que estas sejam desafiadoras e atrativas em prol da qualidade de vida 

para os participantes. 

A análise feita por Pagani (2012), mostra como os principais fatores 

motivacionais para a prática do desporto foram: a manutenção da saúde (100%), 

a prática do exercício em si (100%), ou seja, estar ativo. Ainda 96,2% dos atletas 

afirmaram que é muito importante participar de competições para desenvolver a 

musculatura e 88,5% para manter a forma e 88,5% ainda destacam a 

importância de “vencer” nas competições.  

Para Oliveira et al (2013), que usou o questionário de motivação para 

atividade desportiva (QMAD), os principais domínios motivacionais foram 

relacionados com as atividades em grupo, liberação de energia, status e 

condicionamento físico, que mostra a forte influência dos aspetos sociais na 

prática desportiva. 

“É...Praticar! Se puder ganhar alguma coisa, medalhas assim em 
competição é bom, mas estar presente, fazer parte de uma equipa e 
praticar desporto essencialmente já é bom para mim, me manter ativo 
(E9).” 

 

No estudo feito por Samulski e Noce (2002), que avaliou 64 atletas 

através de um questionário de motivação para a prática desportiva, verificou-se 

que os principais motivos para a manutenção da prática desportiva foram o 

“prazer da prática” (2,75 ± 0,47), “gostar de competir” (2,70 ± 0,55) e “fazer 

amizades” (2,57 ±0,59), fatores estes também mencionados pelos os atletas 

entrevistados neste trabalho.  
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A pesquisa de Pietro (2009) que também usou o questionário de 

motivação para a prática desportiva, aponta como os principais motivos de 

manutenção da prática desportiva: “aprender novos movimentos e técnicas (2,60 

±0,5), “prazer na prática” (2,36 ±0,5), “aumentar conhecimento no desporto” 

(2,36 ±0,8), “melhorar o desempenho desportivo” (2,36 ±0,6), no que se 

igualaram ainda com a pesquisa de Rech et al (2003), em que esses fatores 

aparecem em 1º, 2º e 3º lugar respetivamente. 

 

Não sei, sinceramente eu sou competitivo, gosto de ganhar, esse é o 
primeiro objetivo, (…) porque eu gosto muito de treinar (…)  eu por mim 
seria até ser profissional, é o máximo, seria o máximo (E11).” 

                                                                               

A melhora da aptidão física, independência, autoconfiança, 

autoconceito, autoestima, são alguns dos benefícios que a prática desportiva 

traz para as pessoas com deficiência. Por outro lado, outros fatores 

motivacionais como: o desejo de competir, de ser campeão, o convívio social e 

a auto superação, também levam estes atletas a prática desportiva, como foi 

visto neste estudo através das respostas obtidas por meio das entrevistas. 

 

É, eu não sabia que havia desporto adaptado e então através da 
Etelvina que mandou experimentar, eu como gostava de desporto e 
nunca mais pude fazer, e, experimentei uma vez e fiquei apaixonado 
(E6).” 

                                       

No estudo de Skordilis et al (2003), no qual avaliaram trinta e um 

atletas de basquete com deficiência e 76 sem deficiência, e verificaram que os 

atletas de BCR foram os que mostraram mais tendências competitivas voltadas 

para metas pessoais.  

Assim como o trabalho de Gorgatti et al (2008), evidenciou que atletas 

com deficiência tenham mais metas pessoais, ainda que estes atletas tenham 

um tempo de experiência na prática desporto e elevado nível competitivo, as 

tendências de competir e vencer apresentaram pesos menores, ou seja, este 

pesquisa citada acima revela que os atletas com deficiência podem ser mais 

influenciados por fatores relacionados com objetivos intrínsecos para a 

permanência na pratica  desportiva, buscando a auto superação, 
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reconhecimento e resultados pessoais cada vez melhores, ainda que o desporto 

adaptado já tenha atingido um elevado status  competitivo, de uns ano para cá, 

os fatores motivacionais para a adesão nas modalidades continuam fortemente 

ligadas aos intrínsecos e não em fatores ligados somente na conquista de uma 

vitória.  

Um estudo feito com cento e doze atletas por Martin (2006), mostrou 

que o desporto é importante para a ampliação das relações sociais, promovendo 

a qualidade de vida deles. Ainda por este mesmo autor foi analisada a correlação 

entre o prazer e comprometimento no desporto e entre as percepções da 

capacidade física e do comprometimento com desporto, que concluiu que existe 

correlação entre estes fatores. Ou seja, estes resultados indicam que atletas que 

gostam e se divertem na prática do desporto continuam motivados a continuar 

na atividade e que a experiência esportiva refletida pelas variáveis motivacionais 

afetivas, cognitivas e sociais são avaliadas positivas.  

Contudo, Steinberg e Bittar (1993), recordam que todos os indivíduos 

têm em si um grau de potencial residual que tem que ser estimulado para a busca 

de uma vida saudável e digna, tornando o desporto parte deste processo.  

 

 

2. Categoria - Barreiras para a Prática Desportiva  

 

Entre as barreiras encontradas para a prática desportiva, 

37,5% mencionaram a cadeira de rodas de desporto como a principal 

dificuldade no início no desporto. A distância foi um fator encontrado como 

barreira com: 12,5%.  Já o horário para a prática, ser o elemento feminino, 

a visão e a falta de divulgação foram citados apenas uma vez cada, 

representando 6,25% cada variável na porcentagem total. E ainda, 25% 

afirmaram não ter tido nenhuma barreira para a prática desportiva.  
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: 
Tabela 4-  Frequência de barreiras para a Prática Desportiva. 

 

 N % 

Barreiras Horário para a prática     1            6,25 

Cadeira      6 37,5 

Distância     2 12,5 

Elemento feminino     1 6,25 

Nenhuma  4          25 

A visão  1 6,25 

Falta de divulgação 1 6,25 

Total 16 100 

* valores da tabela correspondem à frequência e porcentagem de cada um dos termos individualmente. 

 

 

 

Assim como nesta pesquisa, Biduski et al (2016) mostram que a 

presença do elemento feminino é escassa no desporto adaptado, contudo é 

necessário investigar se também é uma barreira para a prática desportiva, pois 

como estes projetos, de maneira geral, são gratuitos e variados, não se sabe o 

real motivo da baixa inserção das mulheres nestas atividades. “Ah...Inicialmente 

ser o elemento feminino no clube, é uma barreira, é o elo mais fraco (E5).” 

“Assim, barreiras no sentido físico, claro que agora to muito melhor do 
que quando comecei, porque tive uma evolução física, mas não tive 
uma grande barreira, porque barreiras é quando tu chega lá e bates e 
vai para trás e isso nunca aconteceu, foi sempre para frente (E11).” 

                                                                         

Também nos estudos de Seron et al (2015) e Rimmer et al (2004), as 

limitações físicas e a falta de programas específicos ainda são barreiras 

percebidas e motivos responsáveis para o abandono da atividade, além da falta 

de conhecimento, e ainda, menor poder aquisitivo, falta de transporte, entre 

outros. 

“Ah, primeiro a falta de conhecimento, primeiro achei que não existia 

desporto adaptado, nem fazia ideia, e nem sabia como procurar nem 

onde procurar (…) E acho que nos inícios, uma pessoa que cai neste 

mundo da deficiência, não é, um bocadinho de para-quedas e não sabe 

o que fazer, não sabe pra onde se virar o que é preciso o que não é, o 

que nós temos direitos o que não temos, o que que existe, e acho que 

essa foi a grande dificuldade na divulgação do que há (E13). “ 
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O estudo de Biduski et al, (2016) abordou o tema sobre barreiras para 

a prática desportiva e mostrou que assim como este trabalho a distância foi 

apontada como uma barreira para prática desportiva, tendo em vista que pode 

causar afastamento das atividades, e em manter uma determinada rotina. Ainda 

o mesmo autor citou a presença de lesões e o clima como barreiras desta prática. 

Entretanto, pode-se ver que esta população não se importa com fatores 

ambientais, mas sim com a possibilidade de fazer parte de uma prática 

desportiva. Outra questão que foi apontada como barreira, é falta de 

conhecimento do desporto adaptado, que de um modo geral, ainda está em 

crescimento, e também, a falta de divulgação, a falta de interesse da mídia, a 

falta de projetos, faz com que  o inicio da prática se torna mais lento.  

Já em Portugal, através do Manual de curso de treinadores de 

desporto para pessoas com deficiência (2016), os principais obstáculos 

enfrentados por estes atletas coincidem com os da Confederação Europeia de 

Desporto, tais como, a acessibilidade, transportes, ajudas técnicas no que diz 

respeito por exemplo acesso de uma prótese, para aqueles que amputaram um 

dos seus membros, ainda a necessidade de ajuda de uma terceira pessoa no 

desporto como a boccia, ou para levar o atleta para participar da atividade, entre 

outras. Porém, nesta pesquisa, estes fatores não foram mencionados, devido ao 

fato que estes atletas, na sua maioria, são independentes, e não consideram 

estes aspetos como barreira.  

 Sabe-se que ainda existirem barreiras consolidadas socialmente, 

atitudinais, institucionais, arquitetônicas ou de acesso. Todavia, estes atletas, 

quando emergem em uma atividade desportiva, a mudança de comportamento 

é inevitável, o que provoca um sentimento e vontade de melhorar a cada dia, 

provando para si mesmo e perante a sociedade que são capazes, que 

conseguem resolver seus problemas e driblar as barreiras que possam vir a 

existir. Assim, Labronci (2000) diz que a integração que o desporto traz é de 

grande valia, não somente para os atletas como também para as pessoas em 

seu meio, pelo simples fato que o exercício favorece os sentimentos positivos de 

dignidade e amor próprio, além de constituir um momento privilegiado de 

estimulação e percepção  das potencialidades do ser humano (Souza et al, 2005 

citado por Andrade & Brandt, 2008).  
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Contudo, nesta pesquisa foi visto que existem algumas barreiras para 

o início da prática desportiva, porém em um primeiro momento, é possível dizer 

que é mais uma adaptação ao novo meio, ao novo ambiente, ao novo desporto, 

do que uma barreira propriamente dita. A cadeira de rodas de desporto, por 

exemplo, foi um elemento muito citado nesta pesquisa; os atletas relataram que 

quando começaram na modalidade não eram acostumados com a cadeira nova 

e tinham alguma dificuldade de transferência de cadeiras, ou como se 

movimentar com a cadeira durante jogo, e ainda o equilibrar os movimentos da 

cadeira junto com a bola, pois não se pode colocar a bola no colo, sempre tem 

que estar em movimento.  

A principal foi manusear a cadeira de rodas, eu nuca tinha andado 

numa cadeira de rodas do desporto, essa foi o principal diferença, 

passar de uma cadeira de rodas normal de rua para uma cadeira de 

rodas de competição, essa realmente grande dificuldade, mas com o 

decorrer dos treinos tudo se fazia, mas agora é muito fácil (E4). 

Deste modo, é importante proporcionar projetos com diferentes 

modalidades, além de uma maior divulgação, para que estes indivíduos tenham 

novas experiências, a fim de diminuir o sedentarismo, continuar promovendo 

independência e qualidade de vida e que tenham acesso à prática e possam 

usufruir dos seus benefícios.  

 

3. Categoria - Principais mudanças comportamentais  

 

Relativamente às mudanças comportamentais e aos benefícios da 

prática do desporto, 28,10% afirmaram que a amizade é o principal benefício 

no desporto, 21,86% citaram que melhoraram a forma física. Melhorou a 

autoestima e uma maior prática desportiva, foram mencionadas com 10,94%, 

ambas. Ser mais ativo foi citado cinco vezes, com 7,80% na porcentagem 

geral. Melhorou os aspectos psicológicos foi citado com 4,68%, já a 

diminuição do peso teve 3,13% e uma melhorou a autoestima, autoconfiança, 

agilidade, bem-estar, diminuição de medos e maior atenção, cada um com 

1,57%. E ainda, alguns disseram não ter mudado nada por meio da prática 

desportiva com: 3,13%.  
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Tabela 5- Frequência das principais benefícios e mudanças comportamentais. 

 

 N % 

Mudanças 

comportame

ntais 

Melhorou Autoestima     7           10,94 

   Melhorou Autonomia     1 1,57 

Melhorou Autoconfiança     1 1,57 

Melhorou Agilidade     1 1,57 

Melhorou Aspetos psicológicos     3 4,68 

Diminuição de peso     2 3,13 

Maior prática desportiva     7 10,94 

Bem-estar     1 1,57 

Melhor forma física     14 21,86 

Mais Ativo      5 7,80 

Não mudou nada      2 3,13 

Diminuição de medos      1 1,57 

Maior Atenção      1 1,57 

Amizades  18          28,10 

Total 64 100 

* valores da tabela correspondem à frequência e porcentagem de cada um dos termos individualmente. 

 

Praticar um desporto traz um sentido para a vida, os atletas têm 

ganhos significativos não somente na capacidade física e na manutenção da 

independência, como também na saúde mental, incluindo a percepção de 

competência e identidade pessoal. A prática desportiva está diretamente ligada 

à superação, à renovação da perceção de si, mudando sua autoestima e criando 

uma imagem corporal positiva, o indivíduo se torna hábil para competir, aprende 

sobre respeito através da derrota do oponente e a perder com dignidade. 

Contudo, o envolvimento e sucesso dos atletas em grandes eventos como por 

exemplo as Paraolimpíadas, na sua maioria, estão associados com a autoestima 

positiva e melhora da perceção de si e consequentemente da sua imagem 

corporal. A autoestima relaciona-se com a busca pelo desempenho máximo 

(Wheeler et al (1999); Brazuna & de Castro (2001). 

 

Estas ideias, foram corroboradas nos estudos de Sporner et al (2009), 

que em conversa com os atletas dos eventos de National Veterans Wheelchair 

Games (NVWG) e 20º Winter Sports Clinic (WSC) nos Estados Unidos, 
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contataram os benefícios proporcionados pela participação na competição. 

Estes autores tiveram como resultados do estudo a confirmação de que a 

participação afeta positivamente a vida desses atletas, pois a maioria dos 

participantes afirmaram que suas vidas foram melhoradas, além de terem 

conquistado confiança e motivação, e ainda citam o espírito de amizade através 

do convívio social.  

Através do Desporto adaptado foi possível que Borges et al (2009) 

desenvolvessem um trabalho com modalidades desportivas de grande 

relevância para o desenvolvimento biológico, psicológico, fisiológico e social dos 

alunos participantes do projeto (Jogos psicomotores para alunos com 

necessidades educacionais especiais). A prática dessas modalidades permitiu  

melhoras na parte psicomotora, favorecendo o aprimoramento das capacidades 

físicas e motoras dos alunos, como: velocidade, força, flexibilidade, resistência 

muscular, coordenação, equilíbrio, percepção e agilidade, e ainda, foi possível 

observar melhoras significativas no que se refere a cooperação e respeito 

(aspeto afetivo-social) entre os participantes, e que mesmo com o lado 

competitivo do desporto, não existia rivalidade mas sim o espirito de amizade, 

contribuindo desta forma para a socialização dos alunos e construção de prática 

para todos.   

Para Tsutsumi et al. (2004), o envolvimento da pessoa com 

deficiência no desporto (natação) traz diversos benefícios físicos e mentais, 

favorecendo o desenvolvimento global do indivíduo, melhorando sua qualidade 

de vida, ou seja, melhorando os aspetos cognitivos, afetivos, emocionais e 

sociais e motores.  

Trouxe mobilidade, alegria e coragem e muita força. Eu estou sempre 
mortinho que chegue os dias do treino para conviver, porque eu acho 
que o pessoal que tem deficiência é outro mundo, conviver com eles é 
outro mundo porque convivo com pessoas sem e com deficiência e to 
morto que chegue os dias para estar com aquelas pessoas que tem 
deficiência (E6).                                                      

                                                                   

O estudo de Harada e Siperstein (2009), que pesquisou quinhentos e 

setenta e nove atletas americanos com deficiência intelectual, está de acordo 

com a transcrição que fizemos atrás, uma vez que mostrou que a prática 

desportiva é de fundamental importância nas interações sociais destes com suas 
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famílias, além de propiciar ganhos físicos, motores, afetivos e sociais. “Sinto-me 

bem! É isso que o desporto traz, traz autoestima, traz autoconfiança, traz isso 

tudo” (E10). 

Um estudo feito por Labrocini et al (2000), também observou 

mudanças mensuráveis nos aspetos sociais (escala de Rivermead) tanto no 

grupo de pratica basquete quanto aqueles que praticavam natação, no que diz 

respeito a vida diária, ocorreu mudanças importante no trabalho, tiveram melhora 

na conversa com uma pessoa ou mais pessoas, nas habilidades com problemas 

familiares, nas atividades domésticas e relacionamentos com amigos, ainda 

melhora nas atividades sociais, de lazer e relacionamento com companheiro.  

 

Como é óbvio melhorou em todos os aspectos, quer físicos quer nos 
aspectos mentais (…), ajuda-nos muito a ficar bem a conviver a fazer 
exercício físico, é como o ditado diz: Mente sã corpo são, portanto é 
aquilo que funciona quer a parte física quer a parte mental que também 
é muito importante (E4).  

 

                                                                  

Deste modo, podemos afirmar que o desporto adaptado tem influência 

positiva em diversos fatores da vida do praticante, como: a integração social, 

independência nas atividades em jogo e na vida diária, concentração, 

coordenação, os tornam mais ativos, deixando para trás o sedentarismo 

Labrocini et al (2000), fatores estes que também foram mencionados nesta 

pesquisa pelos diferentes atletas entrevistados.  

O grande ganho foi mesmo em termos de amizades, sinceramente, e 

é como te digo a partilha que há entre nós (…), sabes é, eu acho que 

eles nos compreende-nos muito mais, nossos colegas porque estão na 

nossa situação ou situação idênticas, só isso faz com que a amizade 

seja mais forte, mais coesa, ou seja o grande ganho foi ter encontrado 

aqui pessoas especiais que gosto muito mesmo (E13).  

 

Mudanças ocorridas no decorrer da trajetória desportiva, faz com que 

estes atletas tenham vontade e um sentimento de melhorar o seu mundo, 

mostrando para si e para a sociedade suas capacidades, o desporto traz 
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integração, transforma as relações, permite a esta população destaque perante 

a sociedade Labrocini et al (2000).  

Minha autoestima aumentou bastante, por acaso melhorou. Antes eu 

não acreditava tanto em mim, minhas capacidades, agora melhorou 

bastante mesmo, minha autoestima estava la em baixo, pelo menos 

melhorou bastante (E1).  

                                                                

Para Cardoso (2011), os benefícios que o desporto traz são 

facilmente perceptíveis, as melhorias nos aspetos físicos, motores psicológicos 

e sociais, que já foram mencionadas inúmeras vezes neste trabalho, são 

evidenciados por pesquisadores e professores da área do desporto adaptado, 

os quais, contribuem positivamente para o desenvolvimento de mais estudos 

nesta área, ajudando os atletas na sua vida diária, como também nos treinos e 

metas para atingir excelência no desporto. Em outras palavras, Cardoso (2011) 

afirma que o desporto adaptado tem muito a proporcionar para as pessoas com 

deficiência, e que o caminho da educação e conscientização pode ser de grande 

valia para a continuação do crescimento dessa prática desportiva e ainda para 

auxiliar na melhoria da qualidade de vida dos seus praticantes.  

 

                                                                    

4. Categoria - Família e amigos (maior incentivador) 

 

No que diz respeito à reação da família e amigos, 48% 

mencionaram que os familiares e amigos apoiaram na prática desportiva. 

Já 16% ficaram contentes, 12% admirados, 8% ficaram curiosos e 4% não 

sabiam da existência do desporto, 4% ficaram surpresos, 4% ficaram 

receosos e por fim 4% ficaram orgulhosos.  



 
 

67 
 

        
                            Tabela 6 - Frequência da reação da família e amigo. 

 

               N % 

Reações Ficaram curiosos                  2       8 

Apoiaram 12 48 

Admirados 3 12 

Não sabia da existência do desporto 1 4 

Ficaram contentes  4 16 

Surpresos  1 4 

Receosos  1 4 

Orgulhosos             1                   4 

Total 25 100 

* valores da tabela correspondem à frequência e porcentagem de cada um dos termos individualmente. 

 

 

No desporto adaptado, vale ressaltar a importância dos diferentes 

intervenientes: treinadores, psicólogos do desporto, dirigentes e ainda podemos 

citar os familiares e amigos, que através do apoio ajudam na potencialização do 

esforço destes atletas para atingirem o seu melhor, sendo necessária a 

compreensão das especificidades dos diferentes tipos de deficiência e também 

os aspectos a psicológicos (Bastos, 2014).  

(…) O Treinador do andebol já era o mesmo treinador do remo, 
portanto tive essa facilidade, já tive aqui alguns colegas que que 
também faziam remo e praticavam o andebol (E4). 

 

Por isso é de grande valia o trabalho de preparação psicológica destes 

atletas, através de treinos de competências (caráter emocional, cognitivo e 

comportamental) e técnicas psicológicas, sistematizadas para otimizar as 

capacidades, por intermédio do treinador ou psicólogo desportivo na orientação 

e aconselhamento dos praticantes (Bastos, 2004). 

Eu acho que a primeira vez que eu entrei em uma prova, essa foi de 

atletismo, ganhei uma tacinha, cheguei em casa toda contente com 

aquela tacinha minha mãe: oh compraste não foi isso? Portanto já 

estas a ver, que tanto me custou, que tanta dor tanto cansaço e foi a 

primeira vez uma emoção assim, fora do normal mesmo pra depois oh 

comprastes! Mas eu acho que não era preciso que eles me apoiassem 

pois eu queria e eu lutei. Então hoje estou cá (E5). 
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Assim como a pesquisa Seron et al (2015), que analisa os facilitadores 

e barreira percebidas para a prática da atividade física por pessoas com 

deficiência motora, destacam o apoio familiar e dos amigos, a simpatia por parte 

dos professores e o conhecimento profissional, como fatores responsáveis pela 

continuação do atleta na prática desportiva.  

É assim, os meus amigos quando começaram a ver, que eu comecei a 

fazer o desporto, começaram todos contentes, saber que o amigo deles 

agora está a recuperar alegria, que a gente recupera a alegria quando 

se supera(…) a gente fica muito mais alegre, quando digo que vou 

jogar ou ganhei, e a família também! (E6). 

Biduski et al (2016), que avaliaram as barreiras e facilitadores para a 

prática do desporto adaptado na Universidade Federal de Santa Catarina, 

afirmaram que a simpatia do profissional e seu conhecimento foram 

considerados facilitadores para a prática da modalidade, o que mostra a 

relevância do profissional no desporto adaptado. Ainda como elementos 

facilitadores, estes pesquisadores encontraram nos seus resultados o apoio da 

família e amigos.    

Eu cheguei primeiro que o treinador..rsrsrs. Eu que acolhi. Acolhi como 
aluno estagiário, como teve os alunos ano passado e vocês este ano. 
Por isso acho que acolhi bem que ele ficou (E5). 

 

 No estudo de Martin (2006), foi feita uma correlação entre o incentivo 

dos pais e o comprometimento com o desporto e obeteve uma correlação 

significativa entre ambos, pois os atletas relataram perceber o apoio dos pais no 

envolvimento no desporto. 

É assim, a família ficou com um bocadinho de receio porque achou que 
era um desporto um bocadinho agressivo e então têm medo, não é? 
(…), mas sempre me apoiaram, meus pais e minhas irmãs com quem 
eu vivo principalmente, sempre me apoiaram com a prática do 
desporto, até porque tenho uma irmã ligada ao desporto e sempre me 
apoio, e meus amigos também (E13). 
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Para Brazuna e Castro (2011), uma criança iniciar na prática 

desportiva e aceitar os benefícios do desporto, necessita primeiramente de uma 

motivação, que normalmente nesta faixa etária vem dos pais. Os familiares 

normalmente vão se sentir orgulhosos de seus filhos atletas, de suas conquistas 

e realizações, pois sabem que seus filhos estão se preparando para uma vida 

com desafios e limites a serem superados, o desporto tem disso, ensinar para o 

mundo.  

Ah, ao nível familiar sempre me apoiaram e também porque eu sempre 

gostei de desporto apoiaram-me e até porque era uma coisa boa pra 

mim e quando podem vão ver os jogos (E7).  

 

 

 

Cardoso, Palma e Zanella (2010), destacam a relevância da 

oportunidade das práticas desportivas e da atuação do Profissional da 

Educação Física na vida dessas pessoas, propiciando e desenvolvendo 

atividades bem estruturadas e elaboradas, para explorar suas 

possibilidades e potenciais, proporcionando a integração e a valorização 

das mesmas.  

 

Na tabel 7, com a frequência do maior incentivador, 25% citaram “eu 

próprio-(a)”como maior incentivador, em seguida companheiro de equipa com 

20%, os pais e esposa com 15% ambos. A irmã com 10%, e por fim o treinador, 

filhos e mãe com 5% cada um.  
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                                        Tabela 7- Frequência do maior incentivador. 

 

             N % 

Incentivador  Eu próprio (a)                5            25 

O treinador  1 5 

Os pais 3 15 

Irmã 2 10 

Esposa 3 15 

Companheiro de equipa 4 20 

Filhos 1 5 

Mães 1 5 

Total 20 100 

* valores da tabela correspondem à frequência e porcentagem de cada um dos termos individualmente. 

 

No estudo de Glidden et al (2011), que foi feito com atletas com 

deficiência intelectual em jogos olímpico, mostrou que a participação destes em 

um campeonato refletiu altos níveis de felicidade e sentimentos positivos na 

percepção tanto dos atletas como da família. Ainda o mesmo estudo, foi 

perguntado sobre os benefícios da prática para a família e o relato foi de que 

aumentou a quantidade de tempos gastos juntos (união familiar), redes 

expandidas, ou seja, conheceram outras famílias, apoio social, tiveram 

oportunidades de novas experiências e além disso os pais relataram um 

benefício positivo geral para as famílias envolvidas nas Olimpíadas Especiais.  

Basicamente as pessoas que já jogavam andebol, já tinha jogado com 

eles basquetebol e foram eles os principais causadores de eu ter 

voltado para o Andebol, eu já jogava com eles antigamente e a 

amizade nunca se perdeu e voltei a jogar com eles (E8).  

 

Assim como no estudo de Contreira (2015), que analisa a percepção 

dos atletas paranaenses de basquete em cadeira de rodas, e relataram a 

importância da família para esta população, reforçando que o apoio familiar é 

relevante para a permanência no desporto. 

Entretanto, neste estudo é possível ver também que os atletas que 

não sentiram o apoio ou a necessidade de um suporte social para dar início e a 
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continuação na prática desportiva, eles mesmo se definem como seu maior 

incentivador.  

Por acaso não teve ninguém específico, início mais eu próprio, a mim, 

apoiar a mim próprio, eu tinha amigos que dizia: fazes muito bem, mas 

tudo igual, era mais a mim próprio, incentivar (E1).  

Eu acho que quem mais me incentivou foi eu própria, não tive assim o 

incentivo da família e amigos, dos amigos, sim, da família nem tanto 

(E5). 

 

Ainda neste trabalho é possível perceber a influência do treinador na 

vida destes atletas, que é de extrema importância no contexto desportivo, tanto 

para o rendimento e para o sucesso da prática desportiva, como também, para 

propiciar felicidade e bem-estar aos atletas e treinadores (Jowett & ClarkCarter, 

2006). “E quem foi que mais me incentivou? Quem me trouxe para o andebol foi 

o professor Ricardo (...)” (E2). 

 

 

5. Categoria - Aceitação Social 

 

Referente à aceitação social, 33,33% dos atletas afirmaram que “é 

igual”, não mudou nada o fato deles serem do desporto, e também, com 33,33% 

citaram “passaram a olhar diferente”. Em seguida, 16,68% afirmaram que as 

pessoas ficaram admiradas, e por fim com 8,33% cada, citaram: ficaram 

abismadas e gostaram bastante. 
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                                   Tabela 8- Frequência sobre aceitação social. 

 

              N % 

Aceitação É igual                 4             33,33 

Passaram a olhar diferente 4 33,33 

 Admiradas  2 16,68 

Abismadas  1 8,33 

Gostaram bastante 1 8,33 

Total 12 100 

* valores da tabela correspondem à frequência e porcentagem de cada um dos termos individualmente. 

 

 

 

Pereira et al (2013), mostram no seu estudo a contribuição do 

desporto alto rendimento para a inclusão social de todos os pesquisados. Os 

relatos dos participantes da pesquisa atribuem o desporto como o fator primordial 

para que haja a realização de alguns dos seus ideais. 

 

Muitas pessoas ficam admiradas pois pensam que por estarmos nessa 

situação não faz nada. E na realidade fazemos bem mais que maior 

parte das pessoas que não tem limitação nenhuma (E3).  

 

(…) as pessoas veem os deficientes como coitadinhos e sendo um 
atleta e tendo algumas conquistas ou mostrar-lhes que consegues 
fazer muita coisa eles olham de certa forma diferente, olha! Já te olham 
diferente, mas de certa forma diferente do diferente! (E11).  

                                                             

                                                                  

Na pesquisa feita por Costa et al (2014), analisaram a prática 

desportiva como um processo de integração social, e foi visto que o basquete 

em cadeira de rodas proporcionou o desenvolvimento das habilidades sociais e 

da integração social, gerando um impacto positivo na perceção da qualidade de 

vida dos praticantes da modalidade.  

 

Acho a nível de convivência, conversa com outras pessoas, era uma 
pessoa um bocado fechada, e em relação a isso, acho que consigo ter 
conversas, conversas mais fluidas acho que sim (E9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 Para muitos é novidade, como é que vocês fazem, pronto fazemos 
igual só que sentados, não é? E convido muitas vezes para participa, 
até tem vindo algumas pessoas, curiosidade, querer mesmo 
experimentar (E5).  

                                                                         

Nos relatos dos atletas sobre o tema de inclusão social, tem diferentes 

resultados, pois para alguns é algo que de fato se torna importante para a 

sociedade, em compensação,  outros atletas não concordam com este termo e 

afirmam não mudar nada pelo fato de praticarem uma modalidade desportiva. 

 

Neste aspeto digamos que as pessoas, apoiam mais quem pratica 
desporto e ficam impressionados com a pessoa com deficiência(…), já 
olham para nós de forma diferente, acho que é isso de mais valia que 
o desporto com pessoas com deficiência é precisamente mostrar que 
somos tão ou mais capazes que os outros (E8).  

 

Grubano (2015), que teve como tema de trabalho o desporto 

adaptado como fator de inclusão para a pessoa com deficiência fisica, afirma 

que a prática desportiva é um fator de inclusão social, e que através do desporto 

barreiras sejam quebradas, e que os atletas sintam inseridos na sociedade, 

como cidadão que são de fato e de direito, vistos pelo seu desempenho e 

capacidade de realização.  

Ei campeão, forças e maior e aquelas coisas todas, sim, isso acontece 

muito, tendo em conta que as redes socias que agora da para 

divulgarmos tudo aquilo que fazemos e nós vamos acreditando e temos 

um grupo que é o Desporto sobre Rodas no facebook em que 

aproveitamos (E4).  

No estudo de Fausto et al (2009), a reflexão feita do desporto 

adaptado como uma possiblidade inclusiva para a pessoa com deficiência, 

destacou o basquete em cadeira de rodas por ser praticado por pessoas com 

variadas limitações, possibilitando, mesmo em competições, o exercício do 

princípio da inclusão. Atualmente existem diferentes modalidades adaptadas, 

nas quais diferentes pessoas podem se ligar ao deposto de sua preferência para 

a atingir uma melhor qualidade de vida.  

Ainda os mesmos autores, salientam a importância e aspetos 

positivos de estar incluso em um desporto, no qual, a vida profissional e pessoal 
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do atleta pode ter uma melhora significante, dentro de seus relacionamentos 

afetivos, causais e motivacionais.  

 

9. Categoria - Começo da prática desportiva 

 

E por fim, o que diz respeito a frequência de quanto tempo após 

a lesão o atleta teve início no desporto, foram citados igualmente 25 anos 

(16,67), 16 anos (16,67), 15 anos, (16,67), 8 anos (16,67), 2 anos (16,67) 

e um mês e meio ( 16,67). 

 

 

Tabela 9- Inicio da prática desportiva após a lesão. 

 

              N % 

Tempo 25 anos                1           16,67 

16 anos 1 16,67 

15 anos  1 16,67 

8 anos 1 16,67 

2 ano 1 16,67 

Um mês e meio 1 16,67 

Total 6 100 

* valores da tabela correspondem à frequência e porcentagem de cada um dos termos individualmente. 

 

 

O desporto é considerado uma alternativa lúdica e prazerosa, que 

surge como facilitadora para a melhoria da qualidade de vida, tornando-se 

importante no processo de reabilitação desde a fase inicial. A prática desportiva 

proporciona sensações e movimentos que por muitas vezes, não realizam pela 

limitação física ou ainda por existirem barreiras sociais e ambientais. A pessoa 

com deficiência quando busca o desporto, de início vai por recomendação 

médica e ainda para uma oportunidade de engajamento social, desta maneira, 

são vistos os benefícios motores, psicológicos e sociais, além da parte do 

desporto como lazer e como competição, que são considerados aceleradores do 

processo de reabilitação (Gorgatti, 2005; Cardoso, 2011).  
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É! Mais ou menos um mês e meio, voltei ao ginásio, tinha saído do 

hospital meio novembro de 2013 e janeiro de 2014 comecei o ginásio 

(E7).  

                                                                             

Nós em cadeira de rodas ficamos muito mais sedentários é importante 

pormos o físico o coração a bater que é para ver se duramos mais 

alguns aninhos (E4).  

 

Depois do acidente fiquei uns tempos de forma sedentária, não fazia 

grandes exercícios físicos, porque também não havia grande 

conhecimento, portanto eu também já tive a lesão, o acidente já há 

mais de 20 anos e as coisas eram um bocadinho fechadas, não tinha 

tanta divulgação dos desportos adaptados (E4).  

 

Neste estudo, pode-se ver que existe uma diversidade de respostas, 

pois observou-se os atletas que iniciaram a prática com um mês e meio do 

ocorrido e por outro lado, atletas que começaram no desporto apenas 25 anos 

depois. Entretanto, os motivos para a entrada tardia na modalidade, tem várias 

razões, como a falta de conhecimento já mencionada anteriormente neste 

trabalho. Este é um importante tema que deve ser bem aprofundado, pois 

estando provada a importância que a prática desportiva pode ter na vida destas 

pessoas a quem ocorreu algum tipo de acidente, seria bom que houvesse maior 

divulgação acerca da existência de desporto adaptado em diferentes 

modalidades e mais apoios que incentivem maior participação. 
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8. Conclusão 

Tendo por base os achados deste estudo, pode-se confirmar que os 

atletas participantes da pesquisa apresentam um alto nível de motivação 

autônoma, além de uma elevada percepção no que diz respeito às necessidades 

psicológicas básicas e ao bem-estar subjetivo.   

Quanto aos fatores motivacionais que levaram à prática desportiva 

destes atletas, pode-se verificar que são variados e semelhantes os motivos para 

a realização da atividade, mas com ordens de prioridades diferentes. Neste 

estudo um dos fatores mais citados foi a vontade de melhorar a forma física, a 

saúde, o convívio social e a vontade de ser campeão nacional. Por sua vez, 

muitos destes atletas ao falarem da prática da modalidade mostravam gostar e 

por esta razão permaneciam no desporto, indicando que os praticantes do 

andebol que gostam, curtem e se divertem, têm uma tendência a permanecer na 

modalidade e que as experiências desportivas, juntamente com os membros da 

equipa e o treinador, são fatores determinantes na elevação das necessidades 

psicológicas básicas o que consequentemente elevará o nível da motivação 

autodeterminada.  

Nesta pesquisa foram confirmadas algumas barreiras para o início da 

prática desportiva porém, em um primeiro momento, é possível que este grupo 

tenha sentido mais a dificuldade em relação à adaptação “ao novo”, do que uma 

barreira propriamente dita, pois muitos citaram a cadeira de rodas de desporto 

com a principal barreira para a prática. Por outro lado, alguns afirmaram não 

existir nenhum impedimento para a realização das atividades.  

Quando se fala do tempo, o que se pode perceber é que muitos destes 

atletas demoram para iniciar na prática desportiva, e um dos fatores mais 

relevante é a falta de conhecimento uma vez que muitos não sabiam da 

existência do desporto adaptado, não conheciam pessoas envolvidas com estas 

modalidades e nem sabiam que podiam fazer, dificultando o acesso nestas 

atividades que é de lei e de direito. Entretanto, os relatos mostram que a partir 

do momento no qual iniciaram a prática, os atletas têm uma propensão em 

continuar no desporto, pois mostram-se contentes, mostram gostar da 
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modalidade, ressaltam o convívio social que é de extrema importância para eles, 

e ainda destacam a figura do treinador como responsável muitas vezes por 

incentivar a pratica desportiva. 

Quando analisada a correlação dos níveis de motivação autônoma 

com as necessidades psicológicas básicas e satisfação com a vida em atletas 

de andebol em cadeira de rodas, verificamos que existe correlação positiva 

estatisticamente significativa entre as variáveis motivação autónoma e 

percepção de relação social; motivação autónoma e satisfação com a  vida, e 

motivação autónoma e os afetos positivos.  

No que diz respeito aos benefícios e mudanças comportamentais da 

prática do andebol em cadeira de rodas, os atletas pontuaram vários aspetos, 

porém ressaltaram mais uma vez o convívio social, as amizades que fizeram por 

meio do desporto. Ainda mencionaram a melhora da forma física, e também de 

alguns aspectos psicológicos, além de destacarem uma maior prática desportiva, 

ou seja, “a saída do sedentarismo”, na busca de serem mais ativos. Em resumo, 

os atletas tiveram benefícios no que diz respeito aos aspetos físicos e mentais, 

destacando uma melhora na qualidade de vida por intermédio do desporto.  

Ainda em relação às mudanças e benefícios, é possível observar que 

a prática do desporto pode ser caracterizada como um processo de integração 

social, gerando um impacto positivo na vida de quem o pratica. Os participantes 

da pesquisa afirmam que muitas pessoas passaram a olhar de outra forma para 

eles, deixaram o rótulo de “coitadinhos” e foram vistos como atletas que de fato 

são, foram vistos para além da sua deficiência, por meio das suas capacidades 

e realizações.  

Desta maneira, ao que tudo indica, os benefícios da prática do 

andebol em cadeira de rodas é positivo, visto que o desporto permite que os 

atletas atinjam mais facilmente a satisfação nas NPB e que consequentemente 

leva a comportamentos autodeterminados, promovendo níveis altos de 

satisfação com a vida.  

O estudo sobre a motivação dos atletas ao iniciarem e continuarem 

na prática desportiva, é de fundamental importância para construção de 
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resultados vitoriosos no desporto, tendo em vista que o estado psicológico 

influencia positivamente na prática desportiva (Gorgatti et al, 2008). 

Acredita-se que o presente estudo alcançou os seus objetivos e que 

é necessário continuar com pesquisas na parte da psicologia do desporto, visto 

que é de fundamental importância a existência de uma preparação psicológica 

com os atletas afim de atingirem a excelência desportiva. Para além disso, é 

importante mostrar como o desporto muda a  vida das pessoas, tanto no que diz 

respeito à qualidade de vida, saúde e bem-estar, quanto quando se fala em 

quebrar barreiras, romper limites, afim de que esta população possa mostrar 

suas  capacidades e para que todos possam fazer desporto.  

Algumas das limitações encontradas ao longo do estudo foram a 

escassez de informação no que se refere ao desporto adaptado, na modalidade 

de andebol em cadeira de rodas, especificamente, o que dificultou para a 

corroboração dos resultados.  

Uma outra limitação foi a falta de experiência na condução das 

entrevistas. Entretanto, a inexperiência da pesquisadora não inviabilizou a coleta 

dos dados, pois os atletas tinham afinidade e confiança na mesma, por ser 

integrante do projeto como voluntária.  

Em pesquisas futuras, poderiam ser feitos novos projetos de 

investigação e intervenção, uma vez que a literatura é escassa, além de uma  

amostra de maior dimensão, abrangendo outras modalidades desportivas e 

outros tipos de deficiência. Será também importante estudar não só os atletas 

de alto rendimento, mas também atletas que tenham iniciado a prática há pouco 

tempo, ou ainda, jovens que praticam o desporto apenas do âmbito escolar, para 

que seja possível perceber o impacto que o desporto tem na vida destes 

indivíduos. 
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CAPÍTULO 10- ANEXOS  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Título da Pesquisa:  Motivação, Necessidades Psicológicas Básicas e o Bem Estar Subjetivo em 

atletas de Andebol em cadeira de rodas. 

Nome do (a) Pesquisador: Janaína Maria Medeiros Macêdo Menêzes. 

Nome do (a) orientador (a): Prof. Dr. Nuno Cortel Real 

 Natureza da pesquisa: o Sr (a.) está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa que tem 

como finalidade: Analisar as regulações motivacionais, as necessidades psicologicas básicas e o 

bem- star subjetivo em praticantes de Andebol em cadeira de rodas. 

1. Envolvimento na pesquisa: A sr (a) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se 

recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para a 

sra (sr.) Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone 

do (a) pesquisador (a) do projeto.   

2.. Sobre as entrevistas: serão realizadas pelo próprio pesquisador considerando sempre a 

disponibilidade e o interesse dos sujeitos. 

3. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 

4. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente o (a) pesquisador (a) e o (a) orientador (a) terão conhecimento dos 

dados. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 

consentimento em participar da pesquisa. 

____________________________________________________________________ 
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Nome do Participante da Pesquisa 

____________________________________________________________________ 

 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

____________________________________________________________________ 

   Assinatura do Pesquisador 
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• Guião das Entrevistas  

 

1) Qual o motivo pelo qual levou você a praticar Andebol? 

2) Quais são seus objetivos com o desporto? 

3) Quais as principais dificuldades / barreiras que você teve 

para iniciar a prática desportiva? 

4) Depois da lesão ocorreu alguma mudança na prática de 

Atividade Física? 

5) Você já praticava exercício antes do Andebol?  

6) Quanto tempo depois da lesão, você voltou a prática de 

atividade física? 

7) Como você se sente agora com a prática do desporto? 

(Melhorou sua autoestima? autonomia? autoconfiança? 

percepção de si?).   

8) Qual o principal ganho que o desporto trouxe para sua vida? 

9) Como o clube, o treinador acolheu você, quando resolveu 

começar no Andebol? 

10) Qual foi a reação dos seus familiares e amigos ao saberem 

da sua opção em praticar desporto? E quem incentivou? 

11) Sente que a sua forma de se relacionar com os outros 

(familiares, amigos, comunidade) mudou? Em que sentido? 

12) Sente que há uma maior aceitação social depois que se 

tornou atleta? 

13) Como você ficou sabendo da existência do Andebol de 

cadeira de rodas e em que a prática deste desporto ajudou 

na sua vida diária? 

 


