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RESUMO 

Esta tese, centrada no papel que a prática desportiva pode desempenhar ao nível do bem-

estar subjetivo e da integração social de jovens imigrantes residentes no Grande Porto, 

Portugal, está estruturada em 4 estudos: o primeiro, ocupou-se do estado da arte acerca 

das temáticas em questão dentro e fora de Portugal; o segundo, de caráter quantitativo, 

procurou analisar os níveis de prática desportiva de jovens imigrantes de ambos os sexos, 

dos 12 aos 25 anos, bem como os seus níveis de bem-estar subjetivo e a sua perceção de 

integração social, utilizando-se o Inventário de comportamentos relacionados com a Saúde 

dos adolescentes imigrantes (Moraes, Corte-Real & Fonseca, 2010); o terceiro, qualitativo, 

com a aplicação de uma entrevista semiestruturada, propôs-se a explorar a relação entre 

integração social, bem-estar subjetivo e prática desportiva de jovens imigrantes lusófonos 

do sexo masculino, praticantes de futebol; o quarto, partilhando da mesma amostra e 

método utilizados no estudo 3, teve como objetivo saber o que faz esses jovens felizes e 

qual o lugar que o futebol ocupa na sua felicidade/bem-estar subjetivo.  

Principais resultados: 1) Deparamo-nos com a quase inexistência de estudos nacionais 

sobre a prática desportiva de imigrantes; 2) A prática desportiva estava presente na vida 

da maioria dos jovens que, no geral, referiram níveis razoáveis de satisfação com a vida e 

afetos positivos e ligeiramente baixos de afetos negativos, percebendo-se bem integrados 

socialmente. As alterações nos níveis de bem-estar subjetivo, bem como na perceção de 

integração social em função da prática desportiva dos jovens não foram significativas, 

levando a supor que a melhoria das condições de vida no país de imigração, assim como 

outras vias de integração possam ter sido mais relevantes para o seu bem-estar e 

integração e, ao mesmo tempo, questionar se o potencial do desporto para a promoção do 

bem-estar e integração estará a ser bem aproveitado; 3) O “português falado em Portugal”, 

o processo de inscrição no futebol junto da Federação Portuguesa de Futebol, as relações 

interpessoais, a jornada escolar a tempo inteiro, o clima e a discriminação (racial) foram as 

principais dificuldades apontadas pelos jovens na interação com o novo ambiente. Por 

outro lado, o envolvimento no futebol proporcionou-lhes a construção e manutenção de 

relações pessoais positivas, pertença ao grupo e utilização de uma “linguagem comum”, 

sugestivas de uma melhor integração social e bem-estar subjetivo; 4) a família, os amigos 

e o futebol eram os aspetos mais importantes para o bem-estar subjetivo dos jovens. O 

futebol foi referido em primeiro lugar por cerca de metade dos entrevistados, oferecendo-

lhes sentido para a vida, um balanço afetivo favorável aos afetos positivos e relações 

pessoais positivas.  

Em suma, se no estudo 2, diferentemente do apontado no estudo 1 sobre o estado da arte, 

não foi aparente uma associação positiva entre a prática desportiva e o bem-estar 

subjetivo, bem como entre a prática desportiva e a integração social, os estudos 3 e 4, cuja 

abordagem foi qualitativa, evidenciaram a importância que os jovens atribuíam ao futebol 

para a sua integração e bem-estar traduzida especialmente pelo suporte social. Por outro 

lado, os estudos 3 e 4 também chamaram a atenção para constrangimentos vividos pelos 

jovens, nomeadamente no que diz respeito à barreira burocrática para a efetiva 

participação no desporto federado relacionada com a sua condição de imigrante.   

PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICA DESPORTIVA, FUTEBOL, BEM-ESTAR SUBJETIVO, 

INTEGRAÇÃO SOCIAL, JOVENS IMIGRANTES 
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ABSTRACT 

This thesis focused on the role that sport can play at the level of subjective well-being and 

social integration of the youth immigrants living in Grande Porto - Portugal and it is 

structured in four studies: the first dedicated to the state of art, about the issues in question 

inside and outside Portugal; the second, of quantitative nature aimed to analyse the levels 

of sport practice on the youth immigrants of both sexes, from 12 to 25 years old, as well as 

their levels of subjective well-being and their perception of social integration using the 

Inventário de comportamentos relacionados com a Saúde dos adolescentes imigrantes  

(Moraes, Corte-Real & Fonseca, 2010); the third, qualitative, with the application of a semi-

structured interview aimed to explore the relationship between social integration, subjective 

well-being and sport practice of the youth lusophone immigrants; male football players; the 

fourth, sharing the same sample and method used in study 3, it was aimed to identify what 

makes these youths happy and what place football holds in their happiness/subjective well-

being. 

Main results: 1) we were faced with almost a total lack of national studies about the sport 

practice of immigrants; 2) the sport practice was present in the lives of most youths that, in 

general, reported reasonable levels of satisfaction with life and positive affect and slightly 

lower of negative effect, perceiving themselves socially integrated. The changes in the 

levels of subjective well-being, as well as the perception of social integration on the basis of 

sport practice of the youths were not significant, hence the assumption of improved living 

conditions in the country of immigration, as well as other of integration factors (e.g. school, 

family, work) could have been more relevant to their well-being and integration; at the same 

time questioning if the sport has the potential to promote well-being and integration to its 

best use ; 3) the "Portuguese spoken in Portugal", the enrollment process in football in the 

Portuguese Football Federation, interpersonal relationships, the journey to school, climate 

and discrimination (racial) were the main difficulties identified by these youths when 

interacting with the new environment. At the same time, their involvement with football gave 

them the tools to work and maintain positive personal relationships, the sense of belonging 

to the group and the use of a "common language", suggesting a better social integration 

and subjective well-being; 4) family, friends and football were the most important aspects 

for the subjective well-being of youths. Football was the first mentioned as a source of 

happiness by about half of the interviewes, giving them meaning to life and an affective 

balance favorable to positive affect and positive personal relationships.  

To sum up, if in the study 2, differently from the study 1 about the state of the art, it was not 

apparent a positive association between sport practice and subjective well-being, as well as 

the link between sport practice and their social integration. The studies 3 and 4, in one 

hand, showed the importance attributed by youths to the football for their integration and 

well-being especially when it relates to social support. On the other hand, studies 3 and 4 

also highlighted the constraints experienced by youths; in particular the bureaucratic barrier 

with Portuguese Football Federation -  related to their immigrant status - when trying to 

participate on a competition. 

KEYWORDS: SPORT PRACTICE, FOOTBALL, SUBJECTIVE WELL-BEING, SOCIAL 

INTEGRATION, IMMIGRANTS YOUTH 

 



  xvi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  xvii  

 

ABREVIATURAS 

 

ACIDI - Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural  

ACIME - Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas 

AN – Afeto negativo  

AP- Afeto positivo 

DGDIC - Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular  

FADEUP - Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

FIFA – Federação Internacional de Futebol 

HBSC - Health Behaviour in School-aged Children  

MIME - Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar  

PD – Prática desportiva 

PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa  

PANAS – Positive and Negative Affect Schedule  

PIS – Perceção de integração social 

SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

SPSS - Statistical Package for Social Sciences   

SV – Satisfação com a vida 

SWLS - Satisfaction With Life Scale 

UN DESA - United Nations, Department of Economic and Social Affairs 

UN DP - United Nations, Development Programme 

WHO – World Health Organization 



  xviii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3  

 

 A presente tese transcorre acerca do papel que a prática desportiva 

pode desempenhar no bem-estar subjetivo e integração social de jovens 

imigrantes a residirem em Portugal, nomeadamente no Grande Porto. O nosso 

interesse na população imigrante é partilhado com outros autores nacionais 

(e.g. Falcão, 2002; Lages, Policarpo, Marques, Matos & António, 2006; 

Malheiros, 2007; Marques, 2005; Matos, Gonçalves & Gaspar, 2004; Neto, 

2001) e estrangeiros (e.g. Bălţătescu, 2005; 2007; Bennett, McNeill, Wolin, 

Duncan, Puleo & Emmons, 2007; Carballo & Nerukar, 2001; Dawson, 

Sundsquit & Johansson, 2005; Hosper, Klazinga & Stronk, 2007; Kumar, 

Meyer, Wandel, Dalen & Holmboe-Ottesen, 2006) que se têm dedicado ao 

estudo de temáticas diversas envolvendo imigrantes, sendo este um campo 

fértil de investigação estimulado pelo intenso deslocamento de pessoas à 

escala mundial a que se tem vindo a assistir principalmente a partir das últimas 

décadas do século XX (United Nations, Department of Economic and Social 

Affairs [UN DESA], 2004). As migrações internacionais são provavelmente a 

face mais visível da globalização, bem como das suas consequentes 

mudanças sociais (Spencer, 2008).      

 Geralmente, motivados por melhores condições de vida, os migrantes 

optam por destinos que possuem um maior desenvolvimento socioeconómico 

como a América do Norte e a Europa (UN DESA, 2004; 2009a). Os 

movimentos migratórios na própria Europa são ilustrativos desta tendência 

verificando-se ainda no século XX uma alteração da tradição emigratória para 

países fora do espaço europeu para a migração intracomunitária observando-

se, entre outros fatores, o deslocamento de trabalhadores de países menos 

desenvolvidos do Sul em direção ao Centro e Norte europeus (Rocha-Trindade, 

1990). No início do século XXI é assinalado um período de fortes ondas de 

migração na União Europeia compostas por cidadãos nacionais e não 

nacionais (Demography Report 2010, 2011) suscitando um reconhecimento 

generalizado de que as migrações chegaram para ficar. Com isto, a integração 

tornou-se um dos principais assuntos da agenda europeia, uma vez que as 

imigrações representam contribuições no plano do desenvolvimento económico 

e cultural, mas também diversos desafios (Spencer, 2008).       
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 No panorama europeu, Portugal é um dos países que tem o seu padrão 

migratório alterado a partir dos anos 80 abandonando o status de país de 

emigração e transformando-se num país de imigração (Falcão 2002; Marques, 

2005). A Revolução de 25 de Abril de 1974 e o início da independência dos 

atuais Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) contribuíram 

para esta mudança. Nos anos 90 a população estrangeira residente em 

Portugal era constituída essencialmente por africanos daqueles países e 

brasileiros. Nos anos 2000 novos fluxos ganharam destaque, especialmente o 

vindo da Ucrânia. A primeira década do presente século é caracterizada por um 

crescimento sustentado da população estrangeira residente em Portugal que 

atualmente representa cerca de 4% da população total do país, sendo 

constituída sobretudo por falantes da língua portuguesa, maioritariamente 

brasileiros (Censos, 2011; Serviço de Estrangeiros e Fronteiras [SEF], 2012).     

 A nova realidade portuguesa exigiu “…o desenvolvimento de uma 

política de acolhimento e integração de imigrantes mais consistente, 

coordenada desde 1996 pelo Alto Comissariado para a Imigração e Minorias 

Étnicas (ACIME), atual Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 

Intercultural (ACIDI), consagrado no Decreto-Lei nº 167/2007 de 3 de Maio” 

(ACIDI, s.d., p. 7). No âmbito desta entidade, em 2003 foi criado o Observatório 

da Imigração, cujo papel fundamental é o de promover redes de cooperação 

científica e institucional para a garantia do conhecimento rigoroso sobre o 

quadro da imigração em Portugal, de forma a permitir definir, executar e avaliar 

políticas eficazes de integração, disponibilizando um conjunto de coleções de 

estudos em versão impressa e suporte digital bastante dinâmico (ACIDI, s.d.; 

Observatório da Imigração, s.d.).  

 Embora atraídos pela possibilidade de uma vida melhor (UN DESA, 

2004), o processo migratório pode colocar os imigrantes numa situação de 

maior vulnerabilidade a problemas relacionados com a sua saúde e bem-estar 

(Carballo & Nerukar, 2001; Carta, Bernal, Hardoy & Haro-Abad, 2005). No caso 

dos mais jovens que, muitas vezes, imigram por força da imigração dos seus 

pais e não espontaneamente, tal processo pode tornar-se particularmente 
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difícil, pois além dos desafios típicos da fase de desenvolvimento humano em 

que se encontram têm ainda que enfrentar uma situação que envolve ruturas, 

separações, confronto com uma nova realidade sociocultural (Carballo & 

Nerukar, 2001; Motti-Stefanidi, Pavlopoulos, Obradović & Masten, 2008). Nesta 

situação a prática desportiva pode dar um importante contributo na medida em 

que é consensualmente reconhecido o seu papel na integração, especialmente 

de jovens imigrantes (Frossard, 2010), além dos inúmeros benefícios para a 

saúde e bem-estar para a população em geral (Berger, Pargman & Weinberg, 

2002; Weinberg & Gould, 2007) e também para os mais jovens (Brettschneider 

& Naul, 2004). 

Contudo, em relação à literatura sobre a imigração que tem vindo a 

emergir em Portugal, tem sido negligenciada a realização de estudos 

relacionados com a prática desportiva de imigrantes. É no sentido de contribuir 

para que tal lacuna seja colmatada que mobilizamos esforços para a realização 

deste trabalho especialmente dedicado aos imigrantes jovens para quem os 

efeitos da imigração podem ser mais severos. A juventude é nesta investigação 

entendida como um estágio prolongado que tem início com o advento da 

primeira etapa da adolescência – a puberdade, quando a infância e a latência 

acabam – estendendo-se até pouco além dos 30 anos, pois nos dias de hoje 

há os jovens adolescentes (até os 18 anos) e os jovens adultos (maiores de 18 

anos) (Daunis, 2000).    

“Num novo contexto sociocultural, que avaliação fazem esses jovens 

sobre as suas vidas, bem como da qualidade da relação que têm com a 

comunidade e a sociedade onde estão inseridos?” “Qual o papel da prática 

desportiva nesta avaliação?” Foram estas as perguntas de partida deste 

trabalho, onde: a avaliação sobre a vida corresponde ao bem-estar subjetivo ou 

ao que na prática as pessoas entendem por felicidade (Diener & Ryan, 2009; 

Seligman & Csikszentmihalyi, 2000), significando isto mesmo, uma avaliação, 

positiva ou negativa, acerca da própria vida em termos de satisfação 

(componente cognitiva) e afetos positivos e negativos (componente afetiva) 

(Diener, 1984; Diener & Ryan, 2009); a avaliação da qualidade da relação com 
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a comunidade e a sociedade define o conceito de integração social também 

numa perspetiva subjetiva (Keyes, 1998); a prática desportiva engloba “…todas 

as formas de atividades físicas que, através de uma participação organizada ou 

não, têm por objetivo a expressão ou o melhoramento da condição física e 

psíquica, o desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados 

na competição a todos os níveis.” (Council of Europe, 1992). 

A busca por respostas a essas perguntas deu origem a quatro estudos 

sobre os quais a presente tese está estruturada. Assim, como um primeiro 

passo, de forma a conhecer o estado da arte a respeito da prática desportiva 

de imigrantes, lançamos um olhar sobre o assunto dentro e fora de Portugal 

procurando relacionar os temas do bem-estar subjetivo e da integração social 

voltado para os imigrantes em geral e não apenas jovens (Estudo 1). 

Confrontados com a quase inexistência de estudos nacionais neste 

âmbito julgamos pertinente a realização de um estudo exploratório de caráter 

quantitativo tendo como objetivos, num primeiro momento, conhecer os níveis 

de prática desportiva, bem como os níveis de bem-estar subjetivo (satisfação 

com a vida e afetos positivos e negativos) e perceção de integração social de 

jovens imigrantes (nascidos no país de origem) ou filhos de imigrantes 

(nascidos já em Portugal), dos 12 aos 25 anos, inseridos em escolas do 3º 

Ciclo, Secundário e Ensino Profissional no Grande Porto; num segundo 

momento, analisar os seus níveis de bem-estar subjetivo e perceção de 

integração social em função da sua prática desportiva (Estudo 2).  

No sentido de aprofundar a compreensão acerca da relação entre 

integração social, bem-estar subjetivo e prática desportiva, partimos para um 

terceiro estudo numa vertente qualitativa, envolvendo jovens de nacionalidades 

estrangeiras representativas da comunidade imigrante em Portugal (Brasil e 

PALOP), dos 12 aos 18 anos, praticantes de futebol (modalidade 

indiscutivelmente popular em Portugal) em escolas/clubes de futebol no 

Grande Porto, onde além de tentar explorar a relação entre as três variáveis 

em questão, procuramos identificar as principais dificuldades/barreiras 

percebidas pelos jovens na interação com o novo ambiente (Estudo 3).  
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Por fim, desenvolvemos um quarto estudo, também numa linha 

qualitativa e a partilhar da mesma amostra e percurso metodológico utilizados 

no estudo 3, interessados em saber se esses jovens se sentem felizes, bem 

como o que os faz felizes e qual o lugar que o desporto, no caso o futebol, 

ocupa na sua felicidade/bem-estar subjetivo (Estudo 4). 

Num último capítulo são apresentadas as conclusões finais da tese, 

seguindo-se a lista de referências bibliográficas utilizadas e os anexos (em 

formato digital).                 
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ESTUDO 1  

 

 

Um olhar sobre a prática desportiva, bem-estar subjetivo e 

integração social de imigrantes… em Portugal e no mundo1 

 

 

 

                                                           
1
 Publicado: Moraes, M., Corte-Real, N., Dias, C., Fonseca, A. M. (2012). Um olhar sobre a 

prática desportiva, bem-estar subjetivo e integração social de imigrantes... em Portugal e no 

mundo. Psicologia & Sociedade, 24(1), 208-216. 
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RESUMO 

O presente estudo de revisão centrou-se na prática desportiva e na sua relação 

com o bem-estar subjetivo e a integração social de imigrantes procurando fazer 

o levantamento da informação disponível na literatura acerca dessa temática a 

um nível mais global e, particularmente em Portugal, que a partir dos anos 80 

se tornou num país de imigração. O levantamento bibliográfico incluiu livros, 

artigos científicos pesquisados em bases de dados internacionais, sites 

institucionais e especializados. A revisão da literatura permitiu verificar que: os 

imigrantes tendem a praticar menos desporto assim como a ter menores níveis 

de bem-estar subjetivo comparativamente à população autóctone; a prática 

desportiva relaciona-se positivamente com o bem-estar subjetivo também nos 

imigrantes; o desporto pode desempenhar um importante papel para a 

integração social dos imigrantes, apesar de nalguns contextos reforçar as 

diferenças interétnicas; em Portugal, não foram encontrados estudos 

específicos sobre a prática desportiva de imigrantes.      
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INTRODUÇÃO 

Os portugueses marcaram a História pelo pioneirismo na globalização e 

construção de identidades multiculturais movidos pela curiosidade pelo “outro” 

que, por sua vez, desde o século XV, os levou a incrementar o mapa do mundo 

com a descoberta de novas terras além-mar (e.g. Ilhas Atlânticas dos Açores e 

da Madeira, África, Índias Orientais e Ocidentais, Brasil). Por estas terras e 

suas riquezas foram atraídos muitos portugueses que impondo o domínio 

influenciaram, mas também foram influenciados culturalmente (Arroteia, 2001; 

Costa & Lacerda, 2007).  

No final do século XX, Portugal, até então considerado um país de 

emigração, passa a ter um saldo migratório positivo, sendo o número de 

entradas (cidadãos estrangeiros) no país superior ao de saídas (cidadãos 

portugueses). Entre 1980 e 1990, os imigrantes em Portugal são, sobretudo, 

lusófonos – africanos dos PALOP e brasileiros, que atualmente são a 

comunidade estrangeira mais representativa no país (Malheiros, 2007; SEF, 

2011).   

A um nível global, o número de pessoas que migram é cada vez maior e, 

embora este número gire em torno de apenas 3% da população mundial (UN 

DESA, 2009b), parece ser suficiente para desencadear consequências sociais, 

políticas e económicas sobretudo nos países recetores. Neste contexto, as 

migrações vêm despertando o olhar de muitos investigadores, especialmente 

das Ciências Sociais.  

Neste estudo, pretende-se olhar para o fenómeno a partir das Ciências 

do Desporto, particularmente da Psicologia do Desporto, efetuando uma 

revisão na literatura disponível sobre a prática desportiva e a sua relação com 

o bem-estar subjetivo e a integração social nos imigrantes a um nível global e 

em Portugal, que tem sido destino para muitos migrantes vindos principalmente 

do “país irmão” – o Brasil.  

 Neste sentido, o presente estudo está organizado nos seguintes 

tópicos: os movimentos migratórios: panorama global; os movimentos 
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migratórios: panorama português; a prática desportiva e os imigrantes; a 

prática desportiva e o bem-estar subjetivo dos imigrantes; a prática desportiva 

e a integração social dos imigrantes; conclusões.       

O método utilizado incluiu a pesquisa em livros, artigos científicos e sites 

institucionais e especializados. Os artigos científicos foram pesquisados em 

bases de dados como Academic Search Complete, Biblioteca Virtual em 

Saúde, Google Scholar, PsycInfo, Pub Med, Scielo, Latindex, Science Direct, 

Scopus, Sport Discus, Web of Knowledge, a partir dos descritores atividade 

física, exercício físico, desporto, migração, migrantes, imigração, imigrantes, 

minorias étnicas, aculturação, coesão social, inclusão social, integração social, 

interação social, bem-estar subjetivo, satisfação com a vida, felicidade, afetos 

positivos, afetos negativos.  

Do levantamento bibliográfico efetuado foram selecionados 62 

documentos atendendo aos critérios: (i) em português; (ii) estrangeiros em 

língua inglesa; (iii) com menos de 10 anos de publicação, exceto quando de 

relevância essencial; (iv) que tratassem da temática de forma clara e objetiva.   

 

Os movimentos migratórios: panorama global 

Os movimentos migratórios têm sido um dos temas mais discutidos na 

atualidade em diversos âmbitos, embora migrar seja um comportamento 

manifestado pelo homem no decorrer de toda sua história evolutiva, podendo-

se mesmo dizer que a história da civilização é a história da migração. Já os 

primeiros ancestrais, Australopithecus afarensis, migraram da África para a 

Europa muito provavelmente atraídos pelo clima, disponibilidade de animais, 

comida, abrigo (Schrover, 2009).  

Nos períodos subsequentes da História da Humanidade, a migração 

configura-se, muitas vezes, como um recurso para ultrapassar problemas de 

cunho religioso, político, económico, social, ambiental (Schrover, 2009). Na 

contemporaneidade globalizada, caracterizada pela facilidade nos transportes e 

http://home.kpn.nl/schro497/
http://home.kpn.nl/schro497/
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na comunicação, mas também por uma enorme desigualdade económica e 

social, as pessoas movimentam-se entre nações, sobretudo, para ter e 

proporcionar às suas famílias uma vida com um melhor bem-estar (UN DESA, 

2004).    

Mas é, de facto, nos últimos vinte anos que tem havido um sucessivo 

aumento de migrantes internacionais (UN DESA, 2009b), sobretudo mulheres, 

sendo a América do Norte e a Europa os principais destinos (UN DESA, 

2009a). Importa ressaltar que estão contabilizados os trabalhadores migrantes, 

migrantes permanentes, refugiados, requerentes de asilo, mas não os 

migrantes irregulares ou sem documentos que vêm caracterizando a migração 

em todo o mundo (World Health Organization [WHO], 2003).  

Infelizmente, apesar de exagerado, nas populações autóctones, há um 

forte consenso de que os imigrantes roubam as vagas de trabalho, afastando 

os trabalhadores locais e causando a diminuição nos salários, além de 

trazerem criminalidade, doenças e prejudicarem a coesão social e cultural 

(United Nations, Development Programme [UN DP], 2009). Não obstante a 

perceção dos que já estão (os nacionais), neste estudo, o foco é sobre os que 

chegam (os imigrantes) e se deparam com uma nova realidade que, ao 

contrário das suas expectativas, pode ser traumatizante, com consequências 

físicas, psicológicas e sociais (Carballo & Nerukar, 2001) que podem funcionar 

de entraves para a integração e o fluir de uma vida em harmonia.  

 

Os movimentos migratórios: panorama português 

Portugal que durante muitos anos foi considerado um país de 

emigração, teve esta situação alterada com a queda da ditadura e a 

instauração da democracia em 25 de Abril de 1974. As mudanças políticas e o 

processo de descolonização fizeram inverter o fluxo migratório com o retorno 

de milhares de portugueses que viviam nas antigas colónias e também com a 

deslocação de muitos ex-colonizados africanos que escolheram Portugal como 

destino. A partir da década de 1980, Portugal se transformou num país de 
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imigração passando a diversidade étnico-cultural a fazer parte da sua realidade 

(Falcão, 2002; Marques, 2005). Também não se pode esquecer da entrada de 

Portugal para a Comunidade Económica Europeia, atualmente União Europeia, 

em 1 de Janeiro de 1986, que alterou significativamente a economia do país 

gerando melhores condições vida que atraíram muitos imigrantes (Malheiros, 

2007). 

O número de imigrantes em Portugal em 1990 duplicou em relação a 

1980, o que voltou a acontecer em 2000 em relação a 1990. Em 2010, o 

número de imigrantes em Portugal era superior ao dobro do verificado em 

2000, havendo, no entanto, algum decréscimo nesse crescimento sustentado 

nos anos de referência de 2005 e de 2010. Tal decréscimo em 2010 está 

associado a fatores como o aumento da atribuição da nacionalidade 

portuguesa, a crise económica e financeira que Portugal enfrenta e a alteração 

dos processos migratórios dos países de origem (SEF, 2011).    

Em 2010, as nacionalidades mais representativas em Portugal eram a 

brasileira (27% 119. 363 cidadãos), ucraniana (11% - 49.505 cidadãos), cabo-

verdiana (10% - 43.979 cidadãos), romena (8% - 36.830), angolana (5% - 

23.494 cidadãos). Chama-se a atenção para o facto destes dados dizerem 

respeito apenas aos imigrantes documentados (SEF, 2011).  

Por outro lado, a direção dos fluxos migratórios dos brasileiros, 

comunidade estrangeira mais representativa em Portugal, seguindo a 

tendência global das migrações internacionais, tem sido a América do Norte, 

sobretudo os Estados Unidos, e a Europa, onde Portugal é o segundo principal 

destino depois do Reino Unido (Ministério das Relações Exteriores, 2009). 

Além disso, a proximidade cultural e algumas regalias asseguradas por 

acordos bilaterais, fazem de Portugal uma “porta de entrada” para os 

brasileiros na Europa (Malheiros, 2007).          
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A prática desportiva e os imigrantes 

Nesta revisão, como no Artigo 2 da Carta Europeia do Desporto, a 

prática desportiva engloba “…todas as formas de atividades físicas que, 

através de uma participação organizada ou não, têm por objetivo a expressão 

ou o melhoramento da condição física e psíquica, o desenvolvimento das 

relações sociais ou a obtenção de resultados na competição a todos os níveis.” 

(Council of Europe, 1992). 

O estudo da prática desportiva envolvendo imigrantes é particularmente 

importante, pois, minorias étnicas parecem ser menos ativas fisicamente do 

que os autóctones (Dawson, Sundsquit & Johansson, 2005; Kolt, Schofield, 

Rush, Oliver & Chadha, 2007; Macera, Ham, Yore, Jones, Ainsworth, Kimsey & 

Kohl, 2005), quando hoje em dia os benefícios de uma atividade desportiva são 

altamente reconhecidos para uma vida saudável e com um melhor bem-estar. 

Além disso, a inatividade física é identificada como um fator de risco para um 

vasto leque de doenças como a obesidade, as doenças cardiovasculares e a 

diabetes, que diminuem a qualidade de vida, põem em risco as vidas dos 

indivíduos e sobrecarregam os orçamentos da saúde e a economia (European 

Commission, 2007).    

No levantamento dos estudos envolvendo a prática desportiva dos 

imigrantes encontrou-se um número razoável de realizações nos Estados 

Unidos (Bennett, McNeill, Wolin, Duncan, Puleo & Emmons, 2007; Crespo, 

Smit, Carter-Pokras & Andersen, 2001; Evenson, Sarmiento & Ayala, 2004; 

Macera, Ham, Yore, Jones, Ainsworth, Kimsey & Kohl, 2005). É provável que 

isto esteja relacionado com o facto de o país ser o maior recetor de imigrantes 

(UN DESA, 2009b) e, ao mesmo tempo, a prevalência do excesso de peso e 

obesidade ser das mais preocupantes (WHO, 2002a). As investigações incidem 

principalmente em imigrantes adultos e idosos (Belza, Walwick, Shiu-Thornton, 

Schwartz, Taylor & LoGerfo, 2004; Dawson, Sundsquit & Johansson, 2005; 

Crespo, Smit, Carter-Pokras & Andersen, 2001; Kolt, Schofield, Rush, Oliver & 

Chadha, 2007; Macera, Ham, Yore, Jones, Ainsworth, Kimsey & Kohl, 2005), 

embora tenham sido encontrados estudos envolvendo adolescentes (Adams, 
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2006; Allen, Elliott, Morales, Diamant, Hambarsoomian & Schuster, 2007; 

Centers for Disease Control and Prevention, 2008), cujos resultados também 

vão no sentido de menores níveis de prática desportiva comparativamente aos 

adolescentes nativos.    

 Não obstante a importância de estudos com imigrantes pertencentes a 

escalões etários mais avançados, trabalhos envolvendo jovens imigrantes ou 

com antecedentes imigrantes podem ser particularmente pertinentes, uma vez 

que a literatura tem demonstrado que a prática desportiva diminui com a idade 

(Brettschneider & Naul, 2004; WHO, 2004). Além disso, baixos níveis de prática 

desportiva na infância e adolescência tendem a perdurar ao longo da vida 

(Brettschneider & Naul, 2004).   

A respeito dos menores níveis de prática desportiva dos imigrantes, é 

importante atentar para o facto de que muitos deles vão desempenhar funções 

rejeitadas pelos autóctones (International Organization for Migration, 2008) 

como, por exemplo, na agricultura, construção civil e trabalhos domésticos. 

Nestes casos, não faz sentido falar em estilo de vida sedentário. Imigrantes 

que têm essas ocupações têm um nível de atividade (atividade física 

ocupacional) tal que podem chegar ao final de um dia de trabalho exaustos, 

onde a prática desportiva que se justificaria seria do tipo relaxante ou 

compensatória.     

Além da atividade física ocupacional, uma série de fatores pode estar na 

origem dos menores níveis de prática desportiva dos imigrantes. O baixo 

estatuto socioeconómico, ao qual muitos deles são sujeitos, é o principal. Daí, 

segue a residência em locais percebidos como inseguros (especialmente à 

noite) e com poucas infraestruturas que permitam a prática desportiva, o 

insuficiente domínio da língua, a fraca orientação para a cultura do novo país, o 

tempo de permanência, ter filhos (Bennett, McNeill, Wolin, Duncan, Puleo & 

Emmons, 2007; Crespo, Smit, Carter-Pokras & Andersen, 2001; Hosper, 

Klazinga & Stronk, 2007). 



  19  

 

Num estudo realizado em 15 países da União Europeia, verificou-se que 

em 41% deles a população geral era insuficientemente ativa fisicamente. Em 

Portugal essa percentagem atingiu os 70% (WHO, 2002b). Um outro estudo 

europeu indicou uma alta prevalência de sedentarismo entre imigrantes 

(Kumar, Meyer, Wandel, Dalen & Holmboe-Ottesen, 2006). Estes resultados, 

por um lado, refletem níveis de sedentarismo consideráveis na Europa que 

podem influenciar o comportamento dos imigrantes nessa direção e, por outro, 

a necessidade de mais estudos envolvendo imigrantes serem levados a cabo 

nos países europeus.  

Em Portugal, não foram encontrados estudos específicos sobre a prática 

desportiva de imigrantes. Importa referir, no entanto, o relatório português do 

estudo Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2002, patrocinado 

pela Organização Mundial de Saúde. O estudo, voltado para o conhecimento 

dos comportamentos e estilos de vida dos adolescentes portugueses, contou 

com uma percentagem de adolescentes estrangeiros (6,5% - total de 

adolescentes estrangeiros, sendo 2,2% dos PALOP; 1% do Brasil; e 3,3% de 

outros países). Contrariamente à tendência que vem sendo apontada na 

presente investigação, no estudo HBSC português, no comportamento 

designado por “prática de atividade física”, os adolescentes estrangeiros 

referiram praticar desporto mais frequentemente do que os portugueses 

(Matos, 2003).  

A insuficiência verificada na produção de estudos envolvendo a prática 

desportiva de imigrantes em Portugal limitará o desenvolvimento dos tópicos 

seguintes tendo em conta a realidade portuguesa e, ao mesmo tempo, justifica 

a realização de estudos nesta temática no país que, como já referido, tem sido 

cada vez mais multicultural. 

 

A prática desportiva e o bem-estar subjetivo dos imigrantes 

O Bem-estar subjetivo é um termo amplo utilizado para descrever o nível 

de bem-estar das pessoas de acordo com as avaliações, positivas ou 
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negativas, das suas próprias vidas. Trata-se de um indicador subjetivo de 

qualidade de vida, uma vez que é a própria pessoa que faz julgamentos, em 

termos de satisfação acerca da sua vida como um todo ou de alguns domínios 

importantes (e.g. casamento, trabalho, saúde, relacionamentos, etc.), bem 

como do que lhes acontece no momento, refletindo os afetos (e.g. felicidade; 

êxtase; tristeza; depressão, etc.) (Diener, 1984, 2000; Diener & Ryan, 2009; 

Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999). 

Na literatura especializada é comum o bem-estar subjetivo e a felicidade 

serem definidos como construtos de natureza idêntica (e.g. Diener & Diener, 

1996; Diener & Ryan, 2009), porém, enquanto a felicidade é um termo mais 

corriqueiro o bem-estar subjetivo é mais preciso (Diener & Ryan, 2009). Para 

explicar as causas da felicidade ou bem-estar subjetivo foram construídas 

várias teorias ao longo dos tempos, sendo as botton-up e top-down as mais 

populares na psicologia moderna (Diener, 1984).  

Para a teoria botton-up os momentos positivos e negativos que 

compõem a vida de uma pessoa são somados para produzir a felicidade 

percebida por esta pessoa. Assim, um momento positivo ou feliz ou a 

acumulação de momentos felizes e a soma de pequenos prazeres causam a 

experiência de bem-estar. Já a teoria top-down assume que há uma tendência 

global para encarar os acontecimentos da vida de uma determinada forma que 

vai afetar as interações do indivíduo com o mundo. Para esta teoria, uma 

pessoa sente prazer porque é feliz e não vice-versa, sendo a atitude positiva a 

causadora de bem-estar subjetivo e não os eventos. As teorias télicas, 

cognitivas, evolucionárias, o temperamento e a personalidade, os padrões 

relativos, são exemplos de outras teorias acerca da felicidade (Diener, 1984; 

Diener & Ryan, 2009).        

Felizmente os seres humanos tendem a relatar níveis positivos de bem-

estar subjetivo que normalmente variam entre o ligeiramente satisfeito/feliz e o 

muito satisfeito/feliz (Diener & Diener, 1996; Diener, Suh, Lucas & Smith, 

1999). No caso dos imigrantes, eles podem apresentar níveis de bem-estar 

subjetivo ligeiramente inferiores à média nacional (Bălţătescu, 2007; Kwok-Kit & 
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Sze-Man, 2008), podendo afetar, entre outras dimensões, as relações sociais 

no ambiente recetor (Diener & Ryan, 2009).      

Num estudo promovido pelo Observatório da Imigração em Portugal, 

envolvendo maioritariamente imigrantes dos PALOP, Brasil e países do Leste 

Europeu, estes últimos foram os que maior insatisfação manifestaram. Deles se 

aproximaram os africanos, que confessaram estar pouco ou nada satisfeitos 

com a vida. Os brasileiros apresentaram níveis semelhantes aos dos 

portugueses, afirmando estarem bastante ou muito satisfeitos com as suas 

vidas (Lages, Policarpo, Marques, Matos & António, 2006). Estes resultados 

sugerem que os imigrantes podem ter nos países de destino níveis de bem-

estar subjetivo semelhantes aos que tinham no seu país de origem, uma vez 

que as diferenças nos níveis de bem-estar subjetivo podem ter explicação nas 

diferenças culturais (Diener & Ryan, 2009).  

No estudo HBSC português, o sentimento de felicidade foi referido mais 

frequentemente pelos adolescentes portugueses do que pelos estrangeiros 

(Matos, 2003). Outros estudos com adolescentes encontraram nos imigrantes 

menores níveis de bem-estar subjetivo comparativamente aos nativos (Neto, 

2001; Vieno, Santinello, Lenzi, Baldassari & Mirandola, 2009; Ullman & Tatar, 

2001). 

Os menores níveis de bem-estar subjetivo de imigrantes poderão ter 

ligação com o próprio processo de migração que envolve o desenraizamento 

violento, separação da família e amigos, rutura social e cultural. Além disso, no 

novo país, os imigrantes poderão enfrentar discriminação e xenofobia, receio 

de não ser aceite, privações, dificuldades no acesso aos serviços básicos e 

emprego, stress e ansiedade que podem piorar em caso de imigração irregular 

(Carballo & Nerukar, 2001; Carta, Bernal, Hardoy & Haro-Abad, 2005; UN DP, 

2009). Tal cenário é favorável a um maior risco de depressão, esquizofrenia e 

stress pós-traumático (Carta, Bernal, Hardoy & Haro-Abad, 2005; Mollica, 

Sarajlic´, Chernoff, Lavelle, Vukovic´ & Massagli, 2001).           
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Embora com alguma escassez e limitação, estudos têm demonstrado 

uma associação positiva entre prática desportiva e bem-estar subjetivo. Neste 

sentido, em geral, pessoas que praticam algum desporto regularmente 

apresentam níveis de bem-estar subjetivo mais elevados comparativamente 

àquelas que não o fazem (Berger, Pargman & Weinberg, 2002; Ku, McKenna & 

Fox, 2007; Öztekin & Tezer, 2009), inclusive imigrantes (Stubbe, Moor, 

Boomsma & Geus, 2006; Wray, 2007).  

Mas, através da prática desportiva é possível ter experiências hedónicas 

notáveis que melhoram a qualidade de vida, promovem estados positivos de 

humor e ajudam a reduzir o stress, as contrariedades do quotidiano, o 

desenvolvimento de afetos depressivos. Enquanto técnica de gestão do stress, 

a prática desportiva é particularmente atrativa porque fornece simultaneamente 

uma variedade de benefícios para a saúde e mudanças desejáveis na 

aparência que influenciam positivamente o autoconceito (Berger, Pargman & 

Weinberg, 2002).      

  Outros estudos demonstram que a prática desportiva relaciona-se com 

infrequentes sintomas de ansiedade e depressão, diminuição da fadiga e raiva, 

aumento do vigor, clareza de pensamento, energia, estado de alerta e bem-

estar. Contudo, mudanças positivas no humor relacionadas com a prática 

desportiva não acontecem automaticamente e sim em consonância com certos 

níveis de intensidade, duração e frequência da prática (Weinberg & Gould, 

2007).   

Neste sentido, a prática desportiva pode ser uma oportuna aliada dos 

imigrantes para a manutenção dos seus níveis de bem-estar subjetivo. Não se 

quer com isto dizer que ela por si só garantirá aos imigrantes uma maior 

satisfação com a vida e felicidade, mas poderá ajudar se, por exemplo, 

algumas das suas necessidades básicas forem atendidas. Para além disso, se 

o imigrante estiver mergulhado numa situação de dificuldade extrema, como as 

já apontadas, muito improvavelmente estará recetivo à prática desportiva e 

seus benefícios.               
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  De acrescentar que os benefícios associados à prática desportiva 

tendem a ser mais agudos do que crónicos. Alterações crónicas são mais 

evidentes em populações com diagnóstico de ansiedade e depressão (Berger, 

Pargman & Weinberg, 2002). Além disso, a maioria dos estudos existentes são 

correlacionais, de modo que não se pode afirmar que é a prática desportiva a 

responsável pelas mudanças no humor (Weinberg & Gould, 2007). 

A prática desportiva e a integração social dos imigrantes 

Parece fazer um sentido especial falar em integração social quando se 

trata de minorias e, neste caso, o desporto pode dar um importante contributo. 

No Livro Branco sobre o Desporto é defendido isso mesmo. Nele, destaca-se o 

papel do desporto no fomento da noção comum de pertença e de participação, 

especialmente dos migrantes e pessoas de origem estrangeira, facilitando o 

diálogo intercultural. É ainda salientada a importância da disponibilização de 

espaços e do apoio às atividades desportivas permitindo uma interação positiva 

entre imigrantes e nativos (European Commission, 2007). 

Também Niessen (2000) defendeu o seguinte: 

O papel do desporto na promoção da integração social, em 

particular dos jovens, é amplamente reconhecido. O desporto … 

oferece uma linguagem comum e uma plataforma para a 

democracia social. Ele cria condições para a democracia política e 

é fundamental para o desenvolvimento da cidadania democrática. 

O desporto aumenta o entendimento e a valorização das 

diferenças culturais e contribui para a luta contra os preconceitos. 

Por último, o desporto desempenha um importante papel para 

limitar a exclusão social dos imigrantes e das minorias. (p. 68). 

Relacionados com a integração social aparecem termos como inclusão 

social, coesão social, justiça social e mesmo injustiça social, exclusão social, 

etc. (UN DESA, 2007). Em boa parte dos estudos sobre imigração é 

encontrado o termo aculturação, que numa perspetiva mais unilateral, pode ser 

visto como a adoção gradual da identidade, valores, comportamentos e 
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atitudes da comunidade hospedeira (Carballo & Nerukar, 2001); noutra mais 

multilateral, como o processo de mudança cultural e psicológica que resulta do 

contato entre pessoas de diferentes antecedentes culturais (Berry, 2006).  

Carballo e Nerukar afirmam que para muitos imigrantes a integração 

social raramente é fácil e para alguns é impossível (Carballo & Nerukar, 2001). 

É que a integração envolve a adaptação dos imigrantes e das minorias assim 

como as respostas e adaptações da sociedade em geral (Niessen, 2000). 

Considerando a inclusão, a participação e a justiça como importantes 

ingredientes para a integração (UN DESA, 2007), calcula-se que está em jogo 

um processo dependente de esforços da comunidade local, especialmente do 

Governo com a criação e execução de medidas que visem incluir os imigrantes 

na estrutura e funcionamento social, mas também do próprio imigrante em 

participar dessa estrutura e funcionamento para que então a justiça se possa 

fazer sentir.           

A integração social de imigrantes é frequentemente avaliada de forma 

objetiva através de informações como inserção no mercado de trabalho, 

rendimentos, habitação, nível de educação, participação política, etc. Mas, ela 

pode também ser vista como uma experiência subjetiva traduzida, por exemplo, 

nos níveis de bem-estar subjetivo, no sentimento de pertença (Amit, 2010; Amit 

& Litwin, 2010; Walseth, 2006).  

Retomando o estudo realizado por Lages, Policarpo, Marques, Matos & 

António (2006), onde, em detrimento dos imigrantes do Leste Europeu e 

PALOP, os imigrantes brasileiros tiveram níveis de bem-estar subjetivo 

semelhantes aos dos nacionais portugueses, do ponto de vista da integração, 

este resultado poderá estar relacionado com o facto de os brasileiros 

parecerem beneficiar de uma imagem social mais favorável (simpáticos, bons 

conversadores, contatam facilmente com os outros). Apesar deste grupo de 

imigrantes, especialmente as mulheres, perceberem algumas atitudes 

discriminatórias e preconceituosas por parte dos portugueses, parecem 

integrar-se mais facilmente do que os imigrantes do Leste Europeu (vistos 
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como mais frios e distantes socialmente) e PALOP (vítimas frequentes do 

preconceito racial e tidos como antissociais) (Malheiros, 2007).     

O sentimento de pertença através da prática desportiva pode refletir-se 

no suporte social, com as relações de amizade e companheirismo entre os 

participantes e entre estes e o treinador, que até se estendem a outras esferas 

da vida; na perceção da prática como um lugar de refúgio, no qual se sente 

feliz; na confirmação da identidade e construção da autoimagem (Walseth, 

2006). Outros indicadores subjetivos de integração social no desporto seriam a 

cooperação, o respeito e a abnegação, a tolerância em prol do objetivo comum 

da equipa que está acima das diferenças étnicas (Omar, Hamid & Islam, 2010).  

Mas, apesar do reconhecido potencial do desporto na missão de 

aproximar as pessoas, por vezes, na sua prática podem ocorrer experiências 

menos positivas. Por exemplo, sentimentos de exclusão social derivados das 

diferenças socioeconómicas entre os membros de uma equipa de um clube e, 

neste ponto, imigrantes estão frequentemente em situação de desvantagem 

(Walseth, 2006); quando imigrantes marginalizados querem confirmar a sua 

origem étnica através de atividades desportivas homogéneas; quando a 

agressividade no desporto, para além das características próprias da 

modalidade, é impulsionada pelas tensões interétnicas importadas de outras 

esferas sociais. Pode também acontecer das rivalidades interétnicas no 

desporto serem transferidas para outras situações da vida (Krouwel, Boonstra, 

Duyvendak & Veldboer, 2006).         

Hosper, Klazinga & Stronk (2007) sugerem que na relação entre prática 

desportiva e integração devem ser consideradas as barreiras que possam inibir 

o envolvimento dos imigrantes no desporto. O seu estudo, por exemplo, 

demonstrou uma associação positiva entre a integração cultural e social de 

imigrantes e a prática desportiva, porém em participantes sem filhos, sem 

atividade física ocupacional e vivendo numa área habitacional atrativa.     
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CONCLUSÕES 

O crescimento dos movimentos migratórios internacionais vem 

despertando o olhar de muitos investigadores, especialmente das Ciências 

Sociais. Nas Ciências do Desporto, conforme se verificou na pesquisa 

bibliográfica efetuada, tal interesse ainda não é tão marcado, sobretudo na 

Europa e, especificamente, em Portugal, que se tornou num país de imigração 

a partir dos anos 80 e tem sido considerado uma “porta de entrada” para a 

Europa especialmente para os cidadãos brasileiros. Esta é uma lacuna que é 

necessário colmatar tendo em vista os estudos existentes apontarem para 

menores níveis de participação desportiva de imigrantes em relação à 

comunidade nativa, o que urge conhecer se em Portugal tal tendência se 

verifica; se sim, o porquê; bem como o impacto da prática desportiva no bem-

estar subjetivo e integração social dos imigrantes, sendo estas duas últimas, 

dimensões em que o desporto pode dar um importante contributo.    

Enquanto recomendações para investigações posteriores sugere-se a 

realização de mais estudos nesta linha nos países europeus, nomeadamente 

em Portugal, nas vertentes: quantitativa, para conhecer em que medida as 

tendências apontadas nesta revisão são seguidas no país; e qualitativa, 

procurando entender as razões dos resultados observados. Sugere-se também 

pesquisas envolvendo jovens imigrantes, pois além de somarem nas 

estatísticas quando entram no país ao abrigo da reunificação familiar ou 

nascem depois da imigração dos pais, podem dar bons indicadores de 

integração social de determinadas comunidades estrangeiras enquanto novas 

gerações e perspetivas futuras.  

Além disso, como já apontado neste estudo, esses jovens parecem 

também ter menores níveis de prática desportiva e bem-estar subjetivo 

comparativamente a jovens nativos. E, se não bastasse enfrentar as situações 

de tensão decorrentes do deslocamento e da transição cultural, têm ainda que 

enfrentar as mudanças típicas dessa fase do desenvolvimento e o processo 

adaptativo da imigração pode ser particularmente difícil (Motti-Stefanidi, 

Pavlopoulos, Obradović & Masten, 2008).  
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Prática desportiva, bem-estar subjetivo e integração social de 

jovens imigrantes residentes no Grande Porto2 
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 Submetido à Revista Brasileira de Medicina do Esporte 
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RESUMO 

Embora se possa contar com uma literatura emergente em Portugal sobre os 

seus imigrados, muito pouco se sabe acerca da sua prática desportiva, quando 

é consensualmente reconhecido o papel que o desporto pode desempenhar ao 

nível da integração social e bem-estar, especialmente dos mais jovens. Deste 

modo, este estudo pretendeu: i) conhecer os níveis de prática desportiva de 

jovens imigrantes em Portugal, bem como seus níveis de bem-estar subjetivo 

(satisfação com a vida e afetos positivos e negativos) e perceção da integração 

social; ii) analisar os níveis de bem-estar subjetivo e perceção de integração 

social em função da prática desportiva desses jovens. A amostra foi constituída 

por 166 jovens de ambos os sexos (50,6% masculino e 48,2% feminino), entre 

os 12 e os 25 anos de idade (16,06 ± 2,80), imigrantes (65,1%) ou filhos de 

imigrantes (34,3%). Para avaliar a prática desportiva foi utilizado o “Inventário 

de comportamentos relacionados com a Saúde dos adolescentes imigrantes”. 

O bem-estar subjetivo foi avaliado através de versões traduzidas e adaptadas à 

população jovem portuguesa da Satisfaction With Life Scale (SWLS) e da 

Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). O estudo mostrou que a 

prática desportiva estava presente na vida da maioria dos jovens que, no geral, 

referiram níveis razoáveis de satisfação com a vida e afetos positivos e 

ligeiramente baixos de afetos negativos, percebendo-se bem integrados 

socialmente. As alterações nos níveis de bem-estar subjetivo, bem como na 

perceção de integração social em função da prática desportiva dos jovens não 

foram significativas, levando a: supor que a melhoria das condições de vida no 

país de imigração, assim como outras vias de integração possam ter sido mais 

relevantes para o seu bem-estar e integração; questionar se o potencial do 

desporto estará a ser bem aproveitado; sugerir estudos qualitativos para uma 

análise mais profunda. 
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INTRODUÇÃO 

Além de experiências típicas como a busca da identidade e a exposição 

a eventos que marcam a passagem para a vida adulta (Ravanera, Rajulton & 

Turcotte, 2003), os jovens que migram, voluntária ou involuntariamente no 

seguimento de uma decisão dos seus pais, têm ainda que lidar com o 

distanciamento das referências socioculturais e a transição consequentes do 

processo migratório (Carballo & Nerukar, 2001; Motti-Stefanidi, Pavlopoulos, 

Obradović & Masten, 2008) que poderão ter implicações no seu bem-estar, 

justamente o que a maioria dos migrantes busca ao deixar para trás o seu país 

de origem (UN DESA, 2004). Tais implicações estariam associadas, por 

exemplo, a um pior estado de saúde comparativamente aos nacionais (Vieno, 

Santinello, Lenzi, Baldassari & Mirandola, 2009), à exposição a um maior risco 

de stress, ansiedade, depressão (Carballo & Nerukar, 2001). 

O alcance do bem-estar no país de destino pressupõe uma imigração 

bem-sucedida e, neste sentido, a inclusão da prática desportiva no estilo de 

vida poderá ser oportuna pelos seus reconhecidos benefícios para a saúde 

com a promoção de experiências hedónicas, estados positivos de humor, 

redução do stress, das contrariedades do quotidiano, dos afetos depressivos, 

ajudando a melhorar a qualidade de vida (Berger, Pargman & Weinberg, 2002). 

Além disso, o cultivo da prática desportiva especialmente nas idades mais 

jovens aumenta as chances de que a mesma permaneça ao longo da vida 

prolongando os seus efeitos ao nível da saúde e bem-estar (WHO, 2002a).   

A noção de bem-estar que orienta esta pesquisa considera-o como uma 

dimensão positiva da saúde, pois as pessoas não só evitam o mal-estar, como 

também buscam a felicidade (Galinha & Pais Ribeiro, 2005). Trata-se de um 

conceito-chave da Psicologia Positiva que valoriza a experiência individual e 

subjetiva de bem-estar, isto é, bem-estar subjetivo, referindo-se a uma 

avaliação, positiva ou negativa, da vida feita pela própria pessoa em termos de 

satisfação com a vida (componente cognitiva) e afetos positivos e negativos 

(componente afetiva) (Diener, 1984; Galinha & Pais Ribeiro, 2005). Também 

neste estudo a integração social é entendida numa perspetiva subjetiva, tendo 
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a ver com uma avaliação que a pessoa faz sobre a qualidade da sua relação 

com a comunidade e a sociedade (Keyes, 1998). 

Em Portugal, que desde os anos 80 passou a ser considerado um país 

de imigração, é possível encontrar uma literatura emergente sobre o assunto 

(ver http://www.oi.acidi.gov.pt/), mas não relacionada com a prática desportiva 

de imigrantes. Entendendo que a prática desportiva poderá ajudar na 

integração e bem-estar subjetivo, especialmente dos imigrantes mais jovens 

(Chaplin, 2009; Frossard, 2010), este estudo teve como objetivos: i) conhecer 

os níveis de prática desportiva de jovens imigrantes, bem como seus níveis de 

bem-estar subjetivo (satisfação com a vida e afetos positivos e negativos) e 

perceção de integração social; e ii) analisar os níveis de bem-estar subjetivo e 

perceção de integração social em função da prática desportiva desses jovens. 

 

MÉTODOS 

Amostra 

Este estudo contou com a participação de 166 jovens de ambos os 

sexos (50,6% masculino e 48,2% feminino), entre os 12 e os 25 anos de idade 

(16,06 ± 2,80), imigrantes (65,1%) (nascidos no país de origem) ou filhos de 

imigrantes (nascidos em Portugal) (34,3%) que frequentavam o 3º Ciclo, o 

Secundário e o Ensino Profissional em escolas públicas do Grande Porto, 

Portugal.  

Instrumento 

As variáveis estudadas foram obtidas através do “Inventário de 

comportamentos relacionados com a Saúde dos adolescentes imigrantes” 

desenvolvido por Moraes, Corte-Real & Fonseca (2010). O Inventário consistia 

numa compilação de questões/instrumentos direcionados para recolher 

informações acerca da prática desportiva, do bem-estar subjetivo, da perceção 

de integração social, bem como da situação sociodemográfica dos jovens (e.g. 

sexo, idade, país de nascimento, país de nascimento dos pais, etc.).      

http://www.oi.acidi.gov.pt/
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Para a avaliação da prática desportiva, os jovens responderam a 

perguntas como “Fora da escola, praticas algum tipo de desporto 

habitualmente?”, “Qual(is)?”, “Numa semana normal, com que frequência 

praticas esses(s) desporto(s)?”. Com base nas respostas referentes à 

frequência da prática desportiva foram criados três grupos: Grupo I, prática 

pouco frequente (1 vez por semana ou menos); Grupo II, prática frequente (2 a 

3 vezes por semana); e Grupo III, prática muito frequente (mais de 3 vezes por 

semana). 

Na avaliação do bem-estar subjetivo, foram utilizadas versões traduzidas 

e adaptadas à população jovem portuguesa por Corte-Real, Dias & Fonseca 

(2004) dos instrumentos: Satisfaction With Life Scale (SWLS) de Diener, 

Emmons, Larsen & Griffin (1985) para medir a satisfação com a vida; e Positive 

and Negative Affect Schedule (PANAS) de Watson, Clark & Tellegen (1988) 

para medir os afetos positivos e negativos. Na escala da satisfação com a vida 

a avaliação é feita através de cinco itens (e.g. "Na maioria dos aspetos, a 

minha vida aproxima-se do meu ideal de vida") nos quais a escala de resposta 

varia entre 1 (discordo completamente) e 5 (concordo completamente). A 

escala dos afetos é composta por dez itens/estados afetivos, cinco positivos 

(e.g. entusiástico) e cinco negativos (e.g. stressado). Nesta escala, 

semelhantemente à da satisfação com a vida, as respostas variam entre 1 (não 

sou nada assim) e 5 (sou sempre assim).     

A perceção de integração social foi avaliada através de uma única 

questão “Como avalias a tua integração na sociedade portuguesa?” com as 

opções de resposta a variarem também entre 1(má) e 5 (muito boa).       

Variáveis 

As variáveis utilizadas neste estudo foram sexo, idade agrupada em três 

escalões etários (12-14 anos, 15-17 anos e 18 anos ou mais), país de 

nascimento (país de origem, Portugal), prática desportiva (Grupos I, II e III), 

bem-estar subjetivo (satisfação com a vida e afetos positivos e negativos, 
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através das respetivas médias das cinco opções de reposta) e perceção de 

integração social.  

Procedimentos da aplicação do instrumento 

O primeiro passo foi a submissão do Inventário à Direção Geral de 

Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGDIC) do Ministério da Educação do 

Estado Português com vista a obter a autorização para a sua aplicação através 

do sistema de Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar (MIME). Após 

parecer favorável emitido pelo referido sistema, procedemos à aplicação do 

Inventário junto das escolas que aceitaram colaborar no estudo, depois da 

aprovação dos seus respetivos Conselhos Pedagógicos e de assinado um 

Termo de Consentimento pelos jovens, bem como pelos pais, no caso dos 

menores de 18 anos. O presente estudo teve parecer positivo da Comissão de 

Ética da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.        

Procedimentos estatísticos 

Os Inventários respondidos tiveram leitura ótica no Laboratório de 

Psicologia da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) 

através de um programa informático Teleform. O tratamento estatístico foi 

efetuado no programa de análises estatísticas Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) para Windows versão 20, onde utilizamos uma estatística 

descritiva com apresentação das frequências e percentagens para as variáveis 

nominais, médias e desvios padrões para as variáveis contínuas. Foram ainda 

realizados os testes Qui-quadrado, t de Student e Anova. Os níveis de 

significância considerados foram os de P< 0,05. 
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RESULTADOS 

Da globalidade dos jovens inquiridos (n= 166), a maioria referiu ter 

alguma prática desportiva (PD) fora da escola (82,0%; n= 136), de forma 

frequente ou pouco frequente. Pouco menos de um terço dos jovens realizava-

a com uma frequência superior a 3 vezes por semana. Embora os rapazes 

tendessem a praticar desporto mais frequentemente do que as raparigas, as 

diferenças não eram estatisticamente significativas, o que igualmente se 

verificou em relação à idade e país de nascimento (ver quadro 1).  

 

Quadro 1. PD em função do total de praticantes, sexo, idade e país 

 Grupo I Grupo II Grupo III  

 n % n % n %  

Total praticantes 34 27,2 53 42,4 38 30,4  

Masculino 14 20,9 30 44,8 23 34,3 
²= 3,375; 

p= 0,185 
Feminino 20 35,7 21 37,5 15 26,8 

12-14 anos 11 25,0 20 45,5 13 29,5  

²= 4,459; 

p= 0,347 
15-17 anos 8 19,5 18 43,9 15 36,6 

18 anos ou mais 14 40,0 12 34,3 9 25,7 

Portugal 12 27,3 20 45,5 12 27,3 
²= 0,268; 

p= 0,874 
País de origem 22 27,5 33 41,2 25 31,2 

PD= prática desportiva 

Grupo I= PD pouco frequente (1x/s ou -); Grupo II= PD frequente (2-3x/s); Grupo III= PD muito frequente (+3x/semana) 

 

O futebol foi a modalidade que os jovens mais referiram praticar (30%; 

n= 53), mais os rapazes (22,1%; n= 39) do que as raparigas (7,9%; n= 14). 

Cerca de 10% dos jovens disseram praticar outras atividades como caminhar, 

correr, andar de bicicleta/patins, etc. A natação, o basquetebol, a dança e o 

atletismo eram praticados por menos de 10% dos jovens. Modalidades como o 

futsal, o andebol, o voleibol, o badminton, o ténis, etc., eram praticadas por 

menos de 5% dos jovens. 5% preferia as atividades de ginásio/academia.       
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No geral, os jovens referiram níveis razoáveis de satisfação com a vida 

(SV) e afetos positivos (AP) e ligeiramente baixos de afetos negativos (AN). Os 

de 15-17 anos tendiam a ser os menos satisfeitos com a vida e os de 18 anos 

ou mais os que mais afetos positivos experimentavam, embora as diferenças 

por idade, inclusive quanto aos afetos negativos, não tenham sido 

estatisticamente significativas, o que igualmente se verificou em relação ao 

sexo e país de nascimento, apesar dos nascidos nos países de origem 

tenderem a ser os mais satisfeitos com a vida e os que experimentavam mais 

afetos positivos e menos afetos negativos (ver quadro 2). 

 

Quadro 2. SV, AP e AN em função do sexo, idade e país 

 SV AP NA 

 n x  ± dp n x  ± dp n x  ± dp 

Amostra global 165 3,43 ± ,76 164 3,66 ± ,64 161 2,52 ± ,78 

Masculino 83 3,47 ± ,75 82 3,65 ± ,64 79 2,46 ± ,81 

Feminino 80 3,40 ± ,77 80 3,66 ± ,62 80 2,55 ± ,75 

 t= 0,644; p= 0,521 t= 0,106; p= 0, 915 t= 0,780; p= 0, 436 

12-14 anos 55 3,51 ± ,70 55 3,68 ± ,66 54 2,44 ± ,74 

15-17 anos 60 3,25 ± ,76 60 3,52 ± ,52 60 2,46 ± ,81 

18 anos ou mais 44 3,55 ± ,80 43 3,80 ± ,74 41 2,67 ± ,77 

 F= 2,600; p= 0,077 F= 2,563; p= 0, 080 F= 1,265; p= 0,285 

Portugal 57 3,30 ± ,70 57 3,55 ± ,65 56 2,63 ± ,76 

País de origem 107 3,50 ± ,79 106 3,72 ± ,63 104 2,45 ± ,79 

 t=1,676; p= 0,096 t= 1,611; p= 0,109 t= 1,407; p= 0, 161 

SV= satisfação com a vida; AP= afeto positivo; AN= afeto negativo 
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Quanto a perceção de integração social (PIS), nenhum jovem assinalou 

as respostas “má” ou “insuficiente”, de modo que, no geral, os jovens 

percebiam ter uma “boa” integração. Ainda que os mais novos (12-14 anos) se 

sentissem os mais bem integrados, as diferenças não eram estatisticamente 

significativas, o que igualmente se verificou em relação ao sexo e país de 

nascimento (ver quadro 3). 

 

Quadro 3. PIS na amostra global e em função do sexo, idade e país 

 Suficiente Boa Muito boa  

 n % n % n %  

Total praticantes 33 19,9 90 54,2 43 25,9  

Masculino 18 21,4 48 57,1 18 21,4 
²= 1,186; 

p= 0,553 
Feminino 15 18,8 42 52,5 23 28,8 

12-14 anos 5 9,1 32 58,2 18 32,7  

²= 8,127; 

p= 0,087 
15-17 anos 15 25,0 30 50,0 15 25,0 

18 anos ou mais 13 28,9 24 53,3 8 17,8 

Portugal 12 21,1 32 56,1 13 22,8 
²= 0,480; 

p= 0,787 
País de origem 21 19,4 57 52,8 30 27,8 

PIS= perceção de integração social 

 

Acerca da satisfação com a vida e dos afetos positivos e negativos 

relacionados com a prática desportiva, entre os jovens praticantes e os não 

praticantes de desporto não foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas, o que igualmente se verificou quanto à frequência com que os 

praticantes de desporto o faziam (ver quadro 4).  
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Quadro 4. Níveis de SV, AP e AN em função da PD 

 SV AP AN 

 n x  ± dp n x  ± dp n x  ± dp 

Não praticantes 30 3,42 ± ,64 30 3,56 ± ,68 29 2,52 ± ,82 

Praticantes 135 3,44 ± ,78 134 3,69 ± ,63 132 2,52 ± ,78 

 t= 0, 111; p= 0, 912 t= 0, 967; p= 0, 335 t= 0, 027; p= 0, 978 

Grupo I 34 3,57 ± ,78 33 3,64 ± ,63 32 2,70 ± ,80 

Grupo II 53 3,40 ± ,80 53 3,73 ± ,63 52 2,55 ± ,78 

Grupo III 37 3,36 ± ,79 37 3,70 ± ,60 37 2,37 ± ,79 

 F= 0, 696; p= 0, 501 F= 0, 246; p= 0, 783 F= 1, 592; p= 0, 208 

SV= satisfação com a vida; AP= afeto positivo; AN= afeto negativo 

PD= prática desportiva 

Grupo I= PD pouco frequente (1x/s ou -); Grupo II= PD frequente (2-3x/s); Grupo III= PD muito frequente (+3x/semana) 

 

Praticassem desporto ou não, a maioria dos jovens percebia que tinha 

uma “boa” integração social, não sendo observadas diferenças estatisticamente 

significativas, o que igualmente se verificou quanto à frequência com que os 

praticantes o faziam (ver quadro 5). 

 

Quadro 5. Níveis de PD em função da PIS 

 Suficiente Boa Muito boa  

 N % n % n %  

Não praticantes 6 20,0 16 53,3 8 26,7 
²= 0,014; 

p= 0,993 
Praticantes 27 19,9 74 54,4 35 25,7 

Grupo I 7 20,6 21 61,8 6 17,6  

²= 2,504; 

p= 0, 644 
Grupo II 10 18,9 26 49,1 17 32,1 

Grupo III 6 15,8 21 55,3 11 28,9 

PD= prática desportiva 

Grupo I= prática pouco frequente (1x/s ou -); Grupo II, frequente (2-3x/s); Grupo III, muito frequente (+3x/semana) 

PIS= perceção de integração social 
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DISCUSSÃO 

Ainda que pouco menos de um terço dos jovens (30,4%) tivesse uma 

prática desportiva muito frequente, os resultados obtidos indicaram que o 

desporto, de forma frequente (42,4%) ou pouco frequente (27,2%), estava 

presente na vida da maioria dos inquiridos (82,0%). Estes resultados não foram 

piores do que os que encontramos num estudo anterior com jovens 

portugueses (Moraes, Corte-Real, Dias & Fonseca, 2009a), embora vários 

estudos levados a cabo no estrangeiro (e.g. Adams, 2006; Allen, Elliott, 

Morales, Diamant, Hambarsoomian & Schuster, 2007) tenham evidenciado que 

jovens de origem imigrante tendem a praticar menos desporto 

comparativamente aos nativos.  

Os resultados do estudo HBSC 2010 realizado em Portugal parecem ter 

caminhado numa direção diferente daqueles outros, realizados no estrangeiro, 

na medida em que a maioria dos jovens inquiridos, a maior parte de 

nacionalidade portuguesa, relatou níveis muito baixos de prática desportiva fora 

do contexto escolar, apenas cerca de uma hora por semana (Matos, 2012). 

Além disso, a análise por nacionalidades considerada no estudo de 2002 

indicou que eram os jovens de origem imigrante que praticavam mais desporto 

do que os nacionais (Matos, 2003). Tais resultados poderão se associar ao 

facto de Portugal ser um país com baixos níveis de participação desportiva 

(WHO, 2002b).  

Diferentes pesquisas (e.g. Moraes, Corte-Real, Dias & Fonseca, 2009a; 

Paupério, Corte-Real, Dias & Fonseca, 2012) têm reforçado que os jovens do 

sexo masculino e com menos idade são os que praticam desporto mais 

frequentemente comparativamente aos do sexo feminino e com mais idade, 

respetivamente. No entanto, no presente estudo, embora os rapazes 

tendessem a praticar desporto mais frequentemente do que as raparigas, não 

foram observadas diferenças estatisticamente significativas quanto à variável 

sexo, bem como à idade.    
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O futebol foi a modalidade que os jovens mais referiram praticar (30%), 

especialmente os do sexo masculino (22,1%), reforçando os resultados 

encontrados por outros estudos realizados em Portugal (Matos, 2003; 2012; 

Moreno, Ribeiro & Mourão-Carvalhal, 2010) e, ao mesmo tempo, incitando-nos 

a realçar a sua popularidade no país.   

Em relação ao bem-estar subjetivo, os jovens referiram um nível 

razoável de satisfação com a vida (3,43) e um balanço afetivo favorável aos 

afetos positivos (3,66 versus 2,52). Huebner e Dew (1996) verificaram 

igualmente que os jovens tendiam a experimentar mais afetos positivos do que 

negativos, porém os valores foram inferiores para os afetos positivos (3,46), 

bem como para os negativos (2,26) e superiores para a satisfação com a vida 

(4,12).   

Algumas pesquisas têm sugerido que jovens imigrantes tendem a relatar 

menores níveis de bem-estar subjetivo comparativamente aos nativos (Neto, 

2001; Vieno, Santinello, Lenzi, Baldassari & Mirandola, 2009), o que parece ser 

admissível ao compararmos a média de satisfação com a vida obtida na 

presente investigação (3,43) com a que os jovens portugueses declararam no 

estudo HBSC 2010 (3,72) (Matos, 2012), embora o mesmo não disponha de 

dados referentes aos afetos. Adicionalmente, no estudo HBSC 2002, o 

sentimento de felicidade foi referido mais frequentemente pelos jovens 

portugueses do que pelos estrangeiros (Matos, 2003).  

Quanto à análise considerando o sexo, idade e país de nascimento, não 

foram observadas diferenças estatisticamente significativas nas componentes 

do bem-estar subjetivo, embora os jovens entre os 15 e os 17 anos tendessem 

a ser os menos satisfeitos com a vida e os de 18 anos ou mais os que mais 

afetos positivos experimentavam, assim como os nascidos nos países de 

origem os mais satisfeitos com a vida e os que experimentavam mais afetos 

positivos e menos afetos negativos. Estas verificações podem-se enquadrar na 

influência de apenas 10% que as variáveis demográficas e circunstâncias da 

vida parecem exercer sobre o bem-estar subjetivo (Lyubomirsky, Sheldon & 

Schkade, 2005; Sheldon & Lyubomirsky, 2007).  
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Alguns estudos nacionais (Moraes, Corte-Real, Dias & Fonseca, 2009b; 

Paupério, Corte-Real, Dias & Fonseca, 2012) e no estrangeiro (Chaplin, 2009; 

Öztekin & Tezer, 2009), envolvendo jovens, caminharam no sentido da 

confirmação de uma associação positiva entre a prática desportiva e o bem-

estar subjetivo. No presente estudo não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas, o que é curioso na medida em que o 

envolvimento em atividades intencionais ou voluntárias são apontadas como 

responsáveis por cerca de 40% do bem-estar subjetivo das pessoas 

(Lyubomirsky, Sheldon & Schkade, 2005; Sheldon & Lyubomirsky, 2007), 

levando a supor que outros fatores como a melhoria das condições de vida no 

novo país (Bălţătescu, 2005) possam ter colaborado para que os jovens 

tenham avaliado o seu bem-estar de forma positiva. 

O desporto é popularmente reconhecido como um importante veículo de 

integração social, sendo visto inclusive como uma valiosa ferramenta para o 

diálogo intercultural ajudando no desenvolvimento de competências chave para 

uma melhor integração de jovens imigrantes nas sociedades (Frossard, 2010). 

Na presente investigação não foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas entre o grau de integração social percebido pelos jovens e o seu 

nível de prática desportiva, de modo que outras vias como a família, a escola e, 

no caso dos mais velhos, a iniciação no mundo do trabalho (Ravanera, Rajulton 

& Turcotte, 2003), possam ter tido um papel mais relevante na sua integração. 

Independentemente do sexo, idade e país de nascimento, de um modo geral, 

os jovens consideraram-se bem integrados socialmente, sobretudo os mais 

novos (12-14 anos).  

 

CONCLUSÕES 

Os resultados desta pesquisa mostraram-se pouco conclusivos no que 

se refere ao nível de prática desportiva de jovens imigrantes tendo como base 

os dados disponíveis na literatura. Relativamente à associação positiva entre a 

prática desportiva e o bem-estar subjetivo e entre aquela e a integração social 
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sugerida por outros estudos já referidos anteriormente, os resultados 

encontrados não a puderam reforçar na medida em que não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas, levando a:  

 Supor que outros fatores como, por exemplo, a melhoria das condições 

de vida no país de imigração, assim como outras vias de integração 

possam ter desempenhado um papel mais relevante na avaliação do 

seu bem-estar subjetivo e integração social, respetivamente;  

 Questionar se o potencial do desporto para a promoção de melhores 

níveis de bem-estar subjetivo e integração de jovens imigrantes na 

sociedade de acolhimento, neste caso Portugal, estará a ser bem 

aproveitado pelos profissionais que atuam junto desses jovens;  

 Sugerir estudos que utilizem metodologias qualitativas, com mais 

interesse no processo do que no resultado em si, bem como na 

compreensão que os participantes atribuem às suas experiências 

(Bogdan & Biklen, 1994) pode permitir uma análise mais profunda 

acerca da prática desportiva na vida de jovens imigrantes, 

nomeadamente ao nível do seu bem-estar subjetivo e integração social.  
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ESTUDO 3  

 

 

Pode o desporto integrar e promover o bem-estar? A vivência de 

jovens imigrantes de países lusófonos em Portugal3  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Submetido à Revista Saúde e Sociedade 
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RESUMO  

O foco central desta investigação foi explorar as relações entre integração 

social, bem-estar subjetivo e prática do futebol. O estudo, de caráter qualitativo, 

contou com a participação de 21 rapazes imigrantes lusófonos (brasileiros e 

africanos) a viverem em Portugal, entre os 12 e os 18 anos, praticantes de 

futebol ao nível federado. A análise indutiva dos dados, provenientes de uma 

entrevista semiestruturada, conduziu aos seguintes resultados: os jovens 

enfrentaram algumas dificuldades para se adaptarem à nova realidade social 

como o “português falado em Portugal”, o processo de inscrição no futebol 

junto da Federação Portuguesa de Futebol, as relações interpessoais, a 

jornada escolar a tempo inteiro, o clima e a discriminação (racial). Por outro 

lado, o ambiente vivido pelos jovens no futebol era propício ao 

desenvolvimento e manutenção de relações pessoais positivas, pertença ao 

grupo e utilização de uma “linguagem comum”, sugestivos da sua integração 

social e bem-estar subjetivo.              
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INTRODUÇÃO 

A juventude é uma fase difícil mesmo na melhor das épocas, pois 

estamos a falar de um período de busca da identidade e de exposição a 

eventos que marcam a passagem para a vida adulta (Ravanera, Rajulton & 

Turcotte, 2003), que pode agravar-se com o afastamento das origens 

socioculturais e transição provocados pelo processo de imigração (Carballo & 

Nerukar, 2001; Motti-Stefanidi, Pavlopoulos, Obradović & Masten, 2008). Daí 

que seja de todo desejável que a integração de imigrantes, particularmente 

jovens, nas sociedades de destino em lugar de contribuir para a agudização 

daquela situação, contribua antes para o seu bem-estar. Neste sentido, o 

desporto poderá desempenhar um importante papel pois assim como a família, 

a escola e, mais tarde, a iniciação no mundo do trabalho (Ravanera, Rajulton & 

Turcotte, 2003), é um meio popularmente reconhecido para a integração que 

pode facilitar o diálogo intercultural, bem como o desenvolvimento de 

competências chave para uma melhor integração de jovens imigrantes nas 

sociedades de acolhimento (Frossard, 2010). 

Embora o bem-estar das pessoas possa ser influenciado por fatores 

objetivos como os seus rendimentos ou características das suas habitações, 

não é apenas determinado pelo padrão de vida que podem alcançar (Watson, 

Pichler & Wallace, 2010). Na verdade, apesar de viverem em ambientes 

objetivamente definidos é a sua subjetividade que define o mundo ao qual 

respondem, tendo esta uma elevada importância na avaliação da sua 

qualidade de vida (Keyes, Shmotkin & Ryff, 2002). Assim, as próprias pessoas 

têm algo a dizer acerca das suas vidas fazendo avaliações, positivas ou 

negativas, com base em critérios que são só seus (Diener, 1984; Diener & 

Ryan, 2009). A esta avaliação tem-se chamado bem-estar subjetivo. Na 

prática, trata-se do termo científico usualmente adotado para designar o que as 

pessoas entendem por felicidade (Diener & Ryan, 2009). É considerado uma 

dimensão positiva da saúde na medida em que não apenas evita-se o mal-

estar, busca-se a felicidade (Galinha & Pais-Ribeiro, 2005), sendo constituído 

por duas componentes: uma cognitiva, que diz respeito à satisfação com a vida 
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como um todo ou em alguns domínios importantes (e.g. saúde, relações 

pessoais); e outra afetiva, relativa aos afetos positivos e negativos (e.g. alegria, 

tristeza) (Diener, 1984; Diener & Ryan, 2009).   

Como o bem-estar subjetivo, a integração social é um conceito amplo e 

dinâmico que surge na literatura relacionado com, ou como sinônimo de termos 

como, inclusão social, participação social (UN DESA, 2007) e, frequentemente, 

em oposição ao isolamento social (Brissette, Cohen & Seeman, 2000). É, 

igualmente ao bem-estar subjetivo, marcada pela subjetividade, podendo ser 

definida como uma avaliação que a pessoa faz sobre a qualidade da sua 

relação com a comunidade e a sociedade. Ou seja, a pessoa integrada sente 

que é parte, que tem algo em comum com os outros, que pertence à realidade 

social onde está inserida (Keyes, 1998). Tal sentimento pode ajudar na 

melhoria da autoestima e autoavaliação e, consequentemente, do bem-estar 

subjetivo, por isso, a integração, especialmente dos mais jovens, representa 

um investimento a vários níveis (Pichler, 2006).  

O conceito de integração social está enraizado no trabalho do sociólogo 

francês Émile Durkheim sobre o suicídio (1897/1951), com a proposta de que 

uma estrutura social estável com normas amplamente aceites teria um efeito 

protetor ajudando na regulação do comportamento humano, raciocínio que se 

confirmou quando suas análises indicaram que a prevalência do suicídio era 

maior entre as pessoas que tinham menos laços sociais, como as solteiras e 

aquelas que não se envolviam em atividades sociais dentro das comunidades e 

igrejas (Brissette, Cohen & Seeman, 2000; Cohen, Gottlieb & Underwood, 

2000). Ainda que de forma não consensual, a importância das relações sociais 

para a saúde e bem-estar das pessoas foi realçada por vários estudos 

realizados principalmente nas décadas de 1970 e 1980 (Cohen, Gottlieb & 

Underwood, 2000).  

O desenvolvimento de vários instrumentos, maioritariamente escalas de 

autorrelato, para avaliar o bem-estar subjetivo tem contribuído para 

significativos avanços nesta área do conhecimento. As primeiras investigações 

apoiaram-se em escalas de um só item, mas mais recentemente têm sido 
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utilizadas escalas multi-item para a avaliação do constructo e/ou de suas 

componentes (Diener, 1984). Foram também desenvolvidas escalas para 

utilizar com populações específicas como crianças e adolescentes (Huebner, 

1994; Huebner, Laughlin, Ash & Gilman, 1998). Tais instrumentos, geralmente 

constituídos por itens cujas respostas são assinaladas numa escala de Likert a 

variarem, por exemplo, do “discordo completamente” ao “concordo 

completamente”, enquadram-se num modelo quantitativo de pesquisa 

limitando-se a medir “como” ou "o quão” felizes são as pessoas (Chaplin, 

2009).   

Também na linha de uma abordagem quantitativa, a integração social, 

inclusive de minorias étnicas, é habitualmente avaliada por indicadores 

objetivos como a taxa de emprego, nível de escolaridade (Walseth, 2006). Os 

papéis sociais (e.g. estudante, amigo, membro de um clube), a participação em 

atividades sociais (e.g. ver um filme com os amigos, praticar desporto), a 

integração percebida (e.g. sentimentos de pertença) são exemplos de outras 

medidas objetivas de integração (Brissette, Cohen & Seeman, 2000) para as 

quais foram concebidos instrumentos, geralmente questionários/escalas de 

autorrelato (ver Thoits 1983; House, Robbins & Metzner, 1982; Heidrich & Ryff, 

1993). Por ser prática e rápida a sua aplicação, para além dos baixos custos, 

os questionários são amplamente utilizados também na avaliação da prática 

desportiva, sendo usualmente medidos, de forma isolada ou combinada, sua 

frequência, intensidade, duração e tipo (Maia, Lopes & Pina de Morais, 2001; 

Sallis & Patrick, 1994). 

Um questionário é “…um instrumento rigorosamente estandardizado […] 

as questões são formuladas antecipadamente e um entrevistador deve colocá-

las sem adaptação nem explicação. É nesta condição que as repostas de 

diferentes pessoas podem ser consideradas comparáveis…” (Ghiglione & 

Matalon, 2005, p. 110-115). Contudo, essa forma de avaliação negligencia 

significados, propósitos atribuídos pelo inquirido (Guba & Lincoln, 1994), 

enquanto metodologias mais abertas utilizando, por exemplo, entrevistas, 

consideradas quer isoladamente quer em complementaridade, são mais 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=House%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7102648
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Robbins%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7102648
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Metzner%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7102648
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adequadas para recolher informações mais abrangentes (Ghiglione & Matalon, 

2005), como se pretendeu neste estudo, cujo objetivo consistiu em explorar as 

relações entre integração social, bem-estar subjetivo e prática desportiva, no 

caso o futebol, em jovens imigrantes. Mais especificamente, procuramos 

identificar as principais dificuldades/barreiras sentidas pelos jovens na 

adaptação ao novo ambiente, bem como perceber o significado que atribuíam à 

prática do futebol para a sua integração e bem-estar subjetivo. No sentido de 

lhes dar voz, optamos então por uma abordagem qualitativa para a 

compreensão das suas experiências subjetivas envolvendo as três variáveis 

em questão, caminho este seguido também por outros autores (Chaplin, 2009; 

Walseth, 2006).       

 

MÉTODO 

Participantes 

Esta investigação contou com a participação de 21 rapazes imigrantes 

originários de países lusófonos (12 brasileiros, 6 cabo-verdianos, 2 guineenses 

e 1 angolano), com idades entre os 12 e os 18 anos, a praticarem futebol em 

clubes e/ou escolas de futebol filiados na Associação de Futebol do Porto 

(Portugal), nas localidades do Porto, Gaia, Maia, Gondomar, Matosinhos e 

Valongo, no âmbito do Campeonato Distrital. As suas nacionalidades foram 

definidas em função da maior representatividade da comunidade imigrante 

lusófona em Portugal, especialmente a brasileira, face a outras proveniências 

(SEF, 2012). Pela indiscutível popularidade que assume no país, o futebol foi a 

modalidade desportiva escolhida neste estudo.      

A maioria dos jovens imigrou para se unir aos pais (ou a um deles) já 

imigrados em Portugal configurando a reunião da família nuclear (possível) na 

busca por melhores condições de vida. Dois deles, aos 12 anos, emigraram 

para Portugal sozinhos ingressando diretamente nos escalões de 

formação/base de dois importantes clubes de futebol, passando a viver desde 

então em lares de atletas. O quadro 6, no final deste tópico referente ao 



  51  

 

método, apresenta a caracterização dos participantes que, para a garantia do 

anonimato e confidencialidade dos dados, têm nomes fictícios.   

Instrumentos e procedimentos 

A recolha de informações não observáveis como experiências, opiniões, 

sentimentos pode ser adequadamente feita através da entrevista (Patton, 

2002). No presente estudo foi utilizada uma entrevista semiestruturada, cujo 

guião era composto por questões sociodemográficas e por outras mais 

orientadas para as dificuldades/barreiras para a integração (e.g. “Quais as 

principais dificuldades que enfrentaste quando cá chegaste?”), bem como para 

os significados atribuídos pelos jovens à prática do futebol (e.g. “O que sentes 

quando estás a jogar futebol?”). As entrevistas decorreram na hora anterior aos 

treinos que aconteciam no período noturno, de 3 a 4 vezes por semana, 

durante cerca de 1 hora e 30 minutos, nos clubes/escolas de futebol, sendo 

gravadas em registo áudio, levando um tempo médio de 30 minutos. Logo que 

possível eram integralmente transcritas para análise.   

Um site especializado em futebol (www.zerozero.pt) contendo 

informações de âmbito nacional, europeu e internacional, inclusive as 

nacionalidades dos jogadores, serviu de base para entrarmos em contato com 

os clubes e/ou escolas de futebol que tinham jovens estrangeiros nacionais de 

países lusófonos solicitando autorização para realizar as entrevistas. 

Conseguidas as autorizações, os jovens foram informados acerca dos objetivos 

da investigação, assinando antes da entrevista um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Um “Termo” semelhante foi assinado pelos responsáveis 

(pai/mãe) daqueles com menos de 18 anos. Esta pesquisa teve parecer 

positivo da Comissão de Ética da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto.  

Análise dos dados 

O processo de análise da informação recolhida foi indutivo, ou seja, não 

havendo a preocupação com o estabelecimento a priori de categorias. Estas 

foram emergindo dos próprios dados. A leitura atenta de todo o material 

http://www.zerozero.pt/
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transcrito buscou identificar consistências e significados centrais procurando 

por relações básicas e elucidativas, considerando o recorrente, o único, o novo, 

o inusitado, o contraditório e o ausente. A abordagem dos “conceitos 

sensibilizadores”, apoiando-nos na literatura existente sobre os temas em 

estudo, ajudou a orientar o processo de análise e interpretação dos dados 

(Patton, 2002), fornecendo um “senso de referência” e providenciando a 

“direção para onde olhar” (Blumer, 1969, p.148). A análise dos dados tratou-se 

de um processo sistemático, contínuo, flexível e apenas concluído com a 

emergência de regularidades (Lincoln & Guba, 2000). 

 

Quadro 6. Caracterização dos participantes no estudo 

Nome Idade País 
Permanência em 

Portugal 
Vive com/em… 

João 12 Brasil 10 anos mãe  

Júlio 12 Brasil 2 anos pais e 2 irmãos 

Jorge 13 Brasil 8 anos mãe e padrasto 

Jaime 13 Brasil 5 meses mãe e 1 irmã 

Mário 14 Brasil 6 meses pais e 2 irmãos 

Flávio 15 Brasil 4 meses mãe e 1 irmã 

Pedro 15 Cabo Verde 3 anos pais e 3 irmãos 

Sérgio 15 Cabo Verde 4 anos pais e 1 irmão 

José 15 Brasil 2 anos pais e 1 irmã 

Gustavo 16 Brasil 10 anos pais 

Leandro 16 Brasil 9 meses mãe, padrasto e 1 irmã 

Afonso 17 Brasil 8 anos pais  

Carlos 17 Brasil 1 ano mãe 

Walter 17 Angola 12 anos mãe e 4 irmãos  

David 17 Guiné-Bissau 2 anos mãe e 1 irmão 

Kelvis 17 Cabo Verde 5 anos pais e 1 irmã 

Gabriel 17 Cabo Verde 3 anos mãe e 4 irmãos 

Heitor 18 Brasil 6 anos pai e 1 irmã 

Evandro 18 Cabo-Verde 11 anos mãe e padrasto 

Bernardo 18 Cabo Verde 5 anos lar de atleta 

Daniel 18 Guiné-Bissau 5 anos lar de atleta 
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RESULTADOS  

Dificuldades/barreiras para a integração  

 Quando questionados sobre as principais dificuldades que sentiram na 

interação com a realidade do novo país as respostas dos jovens incidiram: num 

primeiro plano, no “português falado em Portugal”, no processo de inscrição no 

futebol e nas relações interpessoais; e num segundo plano, na jornada escolar, 

no clima e na discriminação (racial).      

A dificuldade com o “português falado em Portugal” foi constatada nos 

discursos de mais de metade dos jovens entrevistados, essencialmente dos 

que imigraram mais velhos. Africanos para os quais o Português tem o status 

de língua oficial, mas, que no dia-a-dia em seus países estão habituados a falar 

línguas nativas africanas: "lá em Cabo Verde falamos Português mais na 

escola, mas chegando aqui falando Português diariamente já é mais difícil" 

(Evandro, Cabo Verde); e também brasileiros para os quais o Português tem o 

status de língua oficial e materna: "entender o que os portugueses falavam, foi 

a principal [dificuldade] […] e… complicado explicar o que a gente diz também" 

(Leandro, Brasil). Surgia assim a "vergonha de falar com as pessoas" (Pedro, 

Cabo Verde); "começam a imitar o jeito que eu falo e eu não gosto" (José, 

Brasil); levando, às vezes, a sentir-se mais confortável em relacionar-se com 

jovens lusófonos não portugueses "porque eles também não sabem falar 

Português" (Flávio, Brasil). 

 De outra perspetiva, quando percecionada como bem dominada, a 

língua portuguesa falada em Portugal teve para alguns dos jovens um sentido 

de integração: "acho que o que me faz sentir integrado é a língua. A língua e a 

forma de falar… Saber falar a mesma língua que eles […] me faz sentir 

integrado" (Walter, Angola). Tal sentido esteve presente nos discursos 

daqueles que chegaram a Portugal em idades muito tenras, antes dos 6 anos 

de idade, como foram também os casos do João (Brasil) e do Jorge (Brasil).    

Justamente para participarem no futebol, os jovens tiveram que enfrentar 

uma difícil situação imposta por questões regulamentares da Federação 
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Internacional de Futebol (FIFA), à qual a Federação Portuguesa de Futebol é 

filiada. A condição de imigrante tornou o processo de inscrição no futebol mais 

lento e complexo envolvendo além da prova da residência regular no país, 

etapas específicas para jogadores estrangeiros: "foi muito tempo. É porque eu 

vim de fora e teve que ser assim" (David, Guiné-Bissau). Segundo a FIFA (s.d), 

independentemente da nacionalidade, idade ou nível da competição 

(profissional ou amador), para poder jogar por um clube e participar nos jogos 

oficiais, “um jogador tem que estar inscrito numa Federação [neste caso, a 

Portuguesa]” (p. 10), embora não fique impedido de participar nos treinos, 

jogos-treino/amistosos, como era o caso dos jovens entrevistados que ainda 

não tinham conseguido a inscrição. Essa espera revelou-se sofrida: "desanima 

não poder jogar, só ficar treinando…" (Leandro, Brasil).  

 Para os que chegaram a Portugal com mais idade, difícil também foi 

relacionar-se com as pessoas do novo contexto envolvente. Nesta matéria, 

especialmente numa fase inicial da imigração, foram detetados dois problemas: 

uma rede social naturalmente limitada e interações pessoais marcadas por 

conflitos e frustrações levando, muitas vezes, a que os jovens se refugiassem 

na família: "eu perguntava qualquer coisa [aos colegas da escola], eles não 

respondiam, respondiam torto […] não são como os brasileiros que deixam a 

gente à vontade, né?" (Afonso, Brasil); "no início foi duro […] não saía muito, só 

ficava em casa, não tinha muita convivência com ninguém, só com os meus 

familiares" (Gabriel, Cabo Verde). 

A jornada escolar integral, uma novidade tanto para os brasileiros como 

para os africanos que nos seus países frequentavam a escola a tempo parcial, 

trouxe alterações para as rotinas diárias habituais dos jovens, às quais os 

brasileiros se mostraram mais sensíveis. Atividades como o futebol (lazer) 

depois das aulas, por exemplo, o José (Brasil) destacou: "quando é verão dá 

para jogar […], mas quando é inverno não dá [referindo-se ao facto de 

anoitecer mais cedo]", enquanto o Heitor e o Afonso (ambos também do Brasil) 

também se queixaram de que o dia se tornou mais cansativo, às vezes, 

chegando-se a casa "exausto", exclamando o primeiro; "é o dia inteiro de aula, 
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isso também afetou bastante […] deu dor de cabeça que a minha mãe teve que 

ir comigo num médico", desabafou o segundo.  

A diferença climática juntou-se às dificuldades sentidas na adaptação à 

nova realidade, inclusive no futebol: "em meados de Abril era muito frio e eu ia 

para o treino com duas, três camisolas por baixo… nós treinávamos […] muito 

perto do mar e fazia imenso frio. Tive dificuldades" (Daniel, Guiné-Bissau). 

Ainda assim, essa diferença foi menos sentida, por exemplo, pelo José que, 

embora brasileiro, veio de regiões mais frias daquele país referindo ter "sido 

normal para mim porque onde eu morava também era frio"; o mesmo se 

passando com o Afonso (Brasil) que declarou "eu gosto do frio […] É só fazer 

um bom aquecimento e usar camisola térmica [nos treinos]". 

 Não tão frequente, mas ainda assim percetível, a discriminação surgiu 

nos discursos de alguns dos jovens, particularmente no contexto escolar: 

"ficam a chamar-me preto. Chateia-me!" (Jorge, Brasil); "tenho lembranças de 

racismo […] como criança aquilo magoava […] toda a gente da turma foi 

convidada para uma festa de aniversário e só eu que não fui" (Walter, Angola); 

"também já sofri racismo na escola […] Custou. 'Ó preto!' Em vez de chamarem 

pelo meu nome" (Evandro, Cabo Verde). Estas falas denotam uma 

discriminação que é antes racial e não propriamente quanto ao país de origem.     

Bem-estar subjetivo, integração social e prática do futebol  

Se nas dificuldades/barreiras percebidas para a integração tiveram uma 

participação significativa as relações interpessoais, o seu melhoramento 

revelou-se nos discursos dos jovens como o fator mais importante para que se 

sentissem como parte integrante do novo ambiente. De início, a família foi o 

pilar estrutural: "só conhecia os meus pais" (Kelvis, Cabo Verde); na sequência, 

a escola e, em alguns casos, antes mesmo o futebol, foram os espaços que 

possibilitaram "conhecer as pessoas" (José, Brasil); "conviver no meio deles" 

(Carlos, Brasil); E com o tempo, "dois, três anos, já me sentia português" 

(Evandro, Cabo Verde).  
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A participação no futebol permitiu aos jovens a ampliação das suas 

redes sociais cultivando laços de amizade, dando azo ao exercício do respeito 

mútuo: "eles me respeitam e eu respeito a eles" (Afonso, Brasil); à conquista da 

confiança: "preciso sempre de ter confiança no treinador […] e este treinador 

[…] foi sempre um amigo para mim" (Daniel, Guiné-Bissau); estendendo-se 

essas relações para além do recinto de jogo: "mesmo eu não estando com eles 

[amigos do clube anterior] todos os dias nos treinos, continuamos a ser amigos" 

(Gustavo, Brasil).   

No futebol, o problema com o “português falado em Portugal” pareceu 

ter deixado de o ser, especialmente para os brasileiros. A comunicação 

mostrou-se mais fluida, como que através de uma “linguagem comum”: "a 

linguagem da bola é muito fácil […] é passa, passa, toca, toca" (Heitor, Brasil); 

"é dentro de campo falarmos uns com os outros, ter comunicação" (Walter, 

Angola); Além disso, referiu o Afonso (Brasil): "a gente jogando a gente se 

'enturma' mais, o treinador dá mais liberdade para se expor, os amigos também 

ajudavam […] perguntavam se eu tinha alguma dúvida, o que na escola não 

aconteceu".  

O José (Brasil), que referiu não gostar quando os colegas na escola 

tentavam imitar o seu sotaque, disse sentir-se no futebol "como se eu fosse 

português […] Ele [o treinador], às vezes, também fala 'brasileiro'… eu até 

gosto quando ele fala". Por outro lado, este jovem chamou a atenção para o 

risco de exclusão ao qual estaria exposto considerando que "aqui em Portugal 

do que eles mais gostam é de futebol. Se eu não gostasse de futebol não 

conversava com as pessoas, não faria tantos amigos".  

O suporte social através do futebol foi importante para a superação da 

difícil espera pela inscrição na modalidade: "o treinador já falou comigo para eu 

não ficar triste […] muitos desistem do futebol por causa disso […] Os meus 

amigos [equipa] me ajudam para eu não desistir" (José, Brasil). Ainda assim, a 

experiência inicial do Daniel (Guiné-Bissau), mais em relação ao ambiente em 

geral do que ao futebol em si, destacou-se pela negativa levando-o mesmo a 

mudar de clube: "senti que no meu primeiro clube não dei o melhor de mim 
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porque tinha dificuldades em integrar no próprio grupo lá. Não eram muito 

meus amigos, não me ajudaram bem, bem na minha integração". 

“Aprendi a ser do grupo” (Gabriel, Cabo Verde), “o meu treinador está a 

torcer por mim” (Sérgio, Cabo Verde), “gosto de ajudar a minha equipa” 

(Gabriel, Cabo Verde), “sinto que parece que estou dentro do coração da 

pessoa [colega de equipa]” (Walter, Angola), “somos a equipa que tem mais 

união” (David, Guiné-Bissau), “agora eu já posso ir ajudá-los a ganhar os jogos 

ou a perder também” (Gabriel, Cabo Verde) foram expressões dos jovens que 

apontaram para um sentimento de pertença ao grupo, sentindo-se valorizados, 

com um papel importante a desempenhar, e partilhando dos mesmos objetivos 

independentemente da origem nacional ou étnica. Certamente "as brincadeiras 

no balneário" (Walter, Angola) contribuíram para esse sentimento. Não 

obstante, o prestígio do futebol brasileiro pareceu, em alguns casos, funcionar 

como uma vantagem para os jovens vindos do Brasil: “'Tu és brasileiro?'. Eu 

falei, 'sou'. 'Então jogas bem'” (Flávio, Brasil); "A gente tem sempre aquilo dos 

portugueses falarem sempre 'é brasileiro, é bom de bola', aí é sempre mais 

fácil" (Heitor, Brasil).   

Também uma rotina diária mais preenchida com as atividades escolares, 

a exemplo do verificado com o frio, não baixou o ânimo dos jovens para 

participarem no futebol. Se passaram a sentir-se mais cansados: "no dia do 

treino, não […] meu cansaço era mental mesmo; físico, nenhum" (Heitor, 

Brasil), mesmo com o frio, "não havia coisa melhor do que jogar futebol. Sentia-

me livre, alegre" (Heitor, Brasil). Tampouco a cor da pele serviu de obstáculo 

para o futebol ser o lugar: "onde eu me sinto mais integrado na sociedade […] 

Não há diferenças. O ser estrangeiro ou branco ou preto ou qualquer coisa, 

somos tratados todos da mesma forma" (Pedro, Cabo Verde). É assim "porque 

no futebol é mais aquela coisa de amizade" (Evandro, Cabo Verde), se o tema 

da cor vem à tona é percebido como "brincadeira. 'Ó preto', 'ó pretinho', anda 

cá, 'ó castanho', anda cá […] Uma pessoa consegue sentir quando aquilo é só 

uma brincadeira ou amizade" (Evandro, Cabo Verde).     
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Ainda que no geral a participação no futebol se tenha revelado 

importante para a integração dos entrevistados, foram referidos momentos em 

que o potencial integrador dessa prática foi abalado. Conforme referido 

anteriormente, os jovens que compuseram a nossa amostra faziam parte de 

uma seleção, jogavam representando clubes/escolas de futebol, emergindo o 

rendimento como um requisito indispensável. Neste sentido, eventuais dúvidas 

acerca das suas qualidades enquanto jogadores, que pudessem colocar em 

em risco os objetivos do clube e da equipa, originavam situações em que os 

jovens se sentiam menos apoiados: "às vezes não me passam a bola […] De 

repente, têm receio que eu tenha algumas dificuldades porque eu não sou 

muito experiente" (Kelvis, Cabo Verde); "neste momento tenho uma lesão […] 

certos dirigentes que 'estavam comigo' quando eu jogava, quando eu marcava 

golo, quando eu estava no meu melhor, não 'estão comigo' atualmente" 

(Daniel, Guiné-Bissau). 

 

DISCUSSÃO 

Explorar as relações entre integração social, bem-estar subjetivo e 

prática do futebol, em jovens imigrantes foi o foco central desta investigação. 

Inicialmente buscamos identificar as principais dificuldades/barreiras 

percebidas pelos jovens na adaptação ao novo ambiente, para posteriormente 

procurar perceber o significado que atribuíam à prática do futebol na sua 

integração e bem-estar subjetivo. Como vimos, os jovens participantes no 

estudo, particularmente numa fase inicial do seu percurso, enfrentaram 

algumas dificuldades para se integrarem no novo contexto associadas à sua 

condição de imigrante. A análise dos discursos revelou que a participação no 

futebol, não obstante alguns percalços, era percebida pelos jovens como uma 

importante via para a sua integração traduzindo-se essencialmente em 

relações pessoais positivas, sentimento de pertença e utilização de uma 

“linguagem comum”. 



  59  

 

A lusofonia é o espaço dos falantes da língua portuguesa pelo mundo. 

Mas a língua é inseparável da cultura, dos valores, da forma de experienciar a 

realidade e a visão de mundo próprios de cada comunidade/sociedade em que 

o Português assume estatuto de língua oficial e/ou materna (Brito & Martins, 

2004; Fiorin, 2006). Daí que, embora possa parecer surpreendente, é natural 

que os jovens tenham referido sentir dificuldade com a língua portuguesa 

falada em Portugal. Embora a mensagem de que o desporto “fala todas as 

línguas” seja algo questionável (Gieß-Stüber, 2010), os resultados desta 

investigação revelaram que o futebol representou maioritariamente um espaço 

privilegiado para a comunicação permitindo a ocorrência de uma “linguagem 

comum” facilitadora da integração, sobretudo com o desenvolvimento e a 

manutenção de relações pessoais positivas que não se deixaram afetar pela 

cor da pele ou lugar de origem. A este respeito, várias investigações têm 

destacado que as relações sociais satisfatórias, particularmente com pessoas 

próximas, são um dos fatores mais relevantes para o bem-estar subjetivo 

(Diener & Ryan, 2009; Helliwell & Putnam, 2004), inclusive nas idades mais 

jovens (Cheng & Furnham, 2002). 

Além disso, nas atividades voluntárias ou intencionais, das quais a 

prática desportiva é um exemplo, as pessoas, especialmente as de origem 

cultural diferente da sociedade de acolhimento, podem encontrar satisfação 

pessoal e respeito (Cushner, 1996), bem como o seu lugar na sociedade 

através das redes sociais que essas atividades podem representar (Ravanera, 

Rajulton & Turcotte, 2003). Acrescente-se o facto do envolvimento voluntário 

ou intencional numa atividade poder alterar de forma sustentável o bem-estar 

subjetivo na medida em que parece ter sobre o mesmo uma influência de cerca 

de 40% (Lyubomirsky, Sheldon & Schkade, 2005; Sheldon & Lyubomirsky, 

2007).  

Os discursos dos jovens apontaram para uma experiência subjetiva de 

integração através do futebol, a perceção de pertença. Hagerty, Lynch-Sauer, 

Patusky, Bouwsema & Colliere (1992) numa expansão da definição de Anant 

(1966), definem esse sentimento como a experiência pessoal do envolvimento 
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em um sistema ou ambiente dos quais a pessoa sente que é parte integrante. 

Crowley (1999) defende que o sentimento de pertença envolve dimensões 

subjetivas de compromisso, lealdade e propósitos comuns que puderam ser 

percebidos, por exemplo, neste comentário de um dos jovens: "agora eu já 

posso ir ajudá-los a ganhar os jogos ou a perder também". O sentimento de 

pertença pode ser avaliado em diferentes níveis, seja local, regional ou 

nacional. No âmbito do nosso estudo, ele aparece circunscrito a um nível micro 

representado pelas relações de amizade e a participação num clube 

desportivo, mas que ainda assim pode ter efeitos muito positivos no bem-estar 

subjetivo (Helliwell, 2011; Walseth, 2006).      

Em contrapartida, a experiência do jovem guineense Daniel em seu 

primeiro clube chamou-nos a atenção pelos efeitos mais negativos das 

relações sociais no seu processo de adaptação e desempenho enquanto 

jogador. Poderíamos ter ignorado esta situação face aos relatos positivos dos 

demais jovens, mas o ambiente do desporto de alto rendimento, ainda que as 

ações dos atletas estejam voltadas para um objetivo comum, pode ser menos 

favorável à aprendizagem intercultural (Axmann, 2010). Perante um clima 

altamente competitivo de um clube de grande dimensão, o Daniel pode ter 

representado uma ameaça à tão ambicionada e concorrida carreira profissional 

dos que ali já estavam, não conseguindo conquistar a sua confiança; e as 

pessoas que não inspiram confiança tendem a ser mantidas fora do grupo 

(Cushner, 1996). Além disso, com apenas 12 anos e tendo imigrado sozinho, é 

provável que o mesmo não estivesse preparado para tal vivência distante de 

casa e tivesse um baixo suporte social, isto é, reduzida disponibilidade de 

pessoas em quem se pode confiar, que demonstram preocupação conosco, 

que nos valorizam e gostam de nós (Sarason, Levine, Basham & Sarason, 

1983). 

Um processo de inscrição perante a Federação Portuguesa de Futebol 

complexo e demorado foi uma barreira burocrática que os jovens tiveram que 

enfrentar para a participação na modalidade no seu formato 

competitivo/federado. Durante essa fase o apoio dos colegas de equipa e do 
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treinador, como apontou o José (Brasil), foi fundamental. A verdade é que a 

permanência dos jovens nos clubes, estando já inscritos ou não, leva a pensar 

no quão gratificante é essa atividade para os mesmos e a busca da gratificação 

eleva o bem-estar subjetivo. Para tal não existem atalhos, estando implícito um 

envolvimento completo que obriga a recorrer a forças de caráter, onde são 

exemplos a inteligência social e a perseverança. As atividades de gratificação 

não são necessariamente acompanhadas de emoções positivas, contudo a 

descrição da experiência global pode ser imensamente gratificante (Seligman, 

Parks & Steen, 2004). Superar o frio durante os treinos/jogos, tendo os corpos 

mais expostos e sujeitos ao cansaço do final de um dia escolar mais longo e 

intenso poderiam ser exemplos do compromisso, bem como da gratificação 

proporcionada pela prática do futebol aos jovens do estudo.      

Por outro lado, também encontramos nos discursos indícios de um lado 

segregador do futebol enquanto modalidade federada que parece encontrar 

razões na sua natureza competitiva que não tolera baixos desempenhos, como 

pudemos perceber nos casos do Kelvis (Cabo Verde), a quem não passavam a 

bola por falta de confiança na sua experiência; ou do Daniel (Guiné-Bissau), 

que sentiu diferença na forma de ser tratado quando foi obrigado a deixar de 

contribuir para a equipa depois de ter contraído uma lesão. É que o desporto 

organizado propicia aos jovens boas e más experiências podendo a linha que 

as separa ser muito ténue (Malina, 2009). As lesões, por exemplo, são uma má 

experiência que provoca nos jogadores emoções negativas especialmente 

relacionadas com o afastamento dos treinos/jogos (Ruddock-Hudson, 

O’halloran & Murphy, 2012).        

 

CONCLUSÕES 

Os jovens do nosso estudo enfrentaram algumas adversidades 

decorrentes do processo migratório que envolveram a dificuldade com o 

“português falado em Portugal”, as barreiras burocráticas para a participação 

no futebol federado; as relações com as pessoas que compunham o novo 
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ambiente; uma jornada escolar mais longa e intensa; o clima e a discriminação 

(racial). Os seus discursos demonstraram que a sua perceção de integração 

social, isto é, o sentir-se como parte integrante, esteve essencialmente 

associada às relações sociais, nomeadamente as amizades. E o futebol, onde 

se falava “a mesma língua” (“linguagem comum”), foi um meio propício para a 

construção dessas relações (relações pessoais positivas) que os ajudaram a 

sentir que pertenciam ao grupo (pertença), sugerindo efeitos positivos no seu 

bem-estar subjetivo, mesmo que, por vezes, fosse percebido um ambiente de 

competição norteado pelos resultados e pouco favorável ao diálogo e à 

tolerância. 

A experiência no futebol foi marcada por complicações no processo de 

inscrição na Federação Portuguesa de Futebol que de algum modo distinguiu 

nacionais e não-nacionais. Esta delicada situação merece reflexão e cuidado, 

no sentido de que seja preservado o papel do desporto, no caso o futebol, 

sobretudo no que diz respeito à ampliação do suporte social necessário à 

integração e bem-estar desses jovens no país de imigração. Para tal, poderá 

contribuir, por exemplo, uma melhor concretização do Plano para a Integração 

dos Imigrantes anexo na Resolução do Conselho de Ministros n.º 63-A/2007 

que, no âmbito do Desporto, prevê a “Promoção do acesso à atividade 

desportiva dos imigrantes em igualdade de circunstâncias com os cidadãos 

nacionais e simplificação e desburocratização do acesso à prática desportiva 

nos seus diferentes contextos.” [Presidência do Conselho de Ministros, 2007, p. 

2964-(10)].  
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ESTUDO 4  

 

 

A minha felicidade em Portugal é a bola! O bem-estar subjetivo 

pelas palavras de jovens imigrantes lusófonos4 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Submetido à Revista Movimento 
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RESUMO 

“Eles são felizes?”, “O que os faz felizes?”, “Quais as formas da sua 

felicidade/bem-estar subjetivo através do futebol?” foram as questões centrais 

deste estudo de caráter qualitativo envolvendo 21 jovens imigrantes lusófonos 

em Portugal. Os dados, obtidos através de uma entrevista semiestruturada, 

revelaram: os jovens julgavam-se felizes, apesar da falta dos familiares e 

amigos dos países de origem; a família, os amigos e o futebol eram o que mais 

os fazia felizes; a felicidade/bem-estar subjetivo dos jovens através do futebol 

traduziu-se em proporcionar-lhes sentido para a vida, predominância de afetos 

positivos e relações pessoais positivas. 
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INTRODUÇÃO 

A avaliação da qualidade de vida com base não em critérios definidos 

externamente por pesquisadores, mas sim pela própria pessoa é o que na 

literatura se denomina de bem-estar subjetivo. Trata-se de uma área 

relacionada com a Psicologia Positiva, movimento que emergiu no final do 

século XX prometendo alterar o foco da Psicologia nas patologias, na 

infelicidade humana ou mal-estar para os aspetos que dão sentido à vida, a 

construção de habilidades positivas, a promoção das qualidades, forças e 

virtudes do ser humano (Diener, 1984; Pavot & Diener, 1993; Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000).    

O conhecimento sobre o bem-estar tem a sua base em duas tradições 

filosóficas distintas: o hedonismo, que incide na busca do prazer e da 

felicidade, evitando a dor, o sofrimento; e o eudaimonismo, cujo propósito é o 

desenvolvimento e a procura da máxima realização da pessoa humana (Ryan 

& Deci, 2001). Estas tradições orientam os modelos atuais de bem-estar, 

iniciados nas décadas de 50 e 80, respetivamente: bem-estar subjetivo, 

representando uma vertente avaliativa e outra emocional favorável aos 

sentimentos, emoções e afetos positivos; e bem-estar psicológico, orientado 

para o funcionamento positivo, capacidade adaptativa e desenvolvimento 

individual (Keyes, Shmotkin & Ryff, 2002; Novo, 2005). No final dos anos 90, 

Keyes (1998) propôs um modelo inspirado no bem-estar psicológico, porém ao 

nível social – o bem-estar social.  

Porém, é o bem-estar subjetivo que mais tem vindo a acumular 

investigação nos últimos anos, tendo-se transformado no principal índice 

subjetivo de bem-estar (Novo, 2005; Ryan & Deci, 2001). Bem-estar subjetivo 

ou o que usualmente chamamos de felicidade (Seligman & Csikszentmihalyi, 

2000) refere-se então às avaliações e sentimentos das pessoas em relação às 

suas próprias vidas (Diener & Seligman, 2004), sendo constituído por uma 

componente cognitiva (satisfação com a vida) e outra afetiva (afetos positivo e 

negativo) que, embora correlacionadas, se distinguem entre si podendo 
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fornecer informações complementares quando avaliadas separadamente 

(Diener, 1984; Pavot & Diener, 1993).   

No âmbito das mudanças sociais vividas no mundo moderno tem-se 

assistido a um intenso deslocamento de pessoas a um nível global cuja 

principal razão reside na busca por um melhor bem-estar (UN DESA, 2004). 

Por outro lado, a separação das referências de origem, bem como dificuldades 

na adaptação à realidade do país recetor podem ter efeitos na avaliação que 

pessoas migrantes fazem acerca das suas vidas. Este é um tema de 

investigação que tem vindo a ganhar notoriedade, onde os resultados, 

geralmente comparativos entre imigrantes e nacionais, apontam para menores 

níveis de bem-estar subjetivo em imigrantes (Bălţătescu, 2007), tendência 

também encontrada em estudos semelhantes com adolescentes (Neto, 2001; 

Vieno, Santinello, Lenzi, Baldassari & Mirandola, 2009).  

  O bem-estar subjetivo de imigrantes é uma preocupação da qual 

partilhamos, particularmente direcionada aos mais jovens, para quem na 

generalidade das situações, a imigração não é uma escolha, mas antes uma 

consequência da imigração de seus pais. Sabemos que essa é uma fase 

complexa da vida que envolve aspetos biológicos, psicológicos, emocionais e 

sociais (Steinberg, 2005) que pode, numa situação de imigração, tornar-se 

especialmente difícil (Motti-Stefanidi, Pavlopoulos, Obradović & Masten, 2008; 

Neto, 2001). Além disso, do ponto de vista da investigação sobre o bem-estar 

subjetivo, o interesse dos cientistas sociais tem recaído sobre a população 

adulta, o que tem tornado mais lento o avanço dos estudos envolvendo os mais 

novos (Chaplin, 2009).  

Vários instrumentos foram desenvolvidos ao longo dos anos para a 

avaliação do bem-estar subjetivo, destacando-se a Satisfaction With Life Scale 

(Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985) para medir a satisfação com a vida, 

componente mais utilizada nos estudos possivelmente por demonstrar uma 

maior estabilidade temporal (Pavot & Diener, 1993). Os trabalhos de Huebner e 

seus colaboradores são, provavelmente, os que têm tido mais evidência no 

esforço por ampliar a literatura do bem-estar subjetivo de crianças e 
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adolescentes propondo instrumentos, nomeadamente questionários, para a sua 

avaliação (e.g. Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale, Huebner, 

1994; Huebner, Laughlin, Ash & Gilman, 1998; Students’ Life Satisfaction 

Scale, Huebner, 1991).  

A pesquisa com os mais jovens tem priorizado os correlatos da 

satisfação com a vida como, por exemplo, comportamentos relacionados com a 

saúde (e.g. consumos de álcool e drogas, atividade sexual, alimentação, 

prática desportiva), sintomas psicopatológicos ou relações intrapessoais (e.g. 

ansiedade, depressão, solidão, baixa autoeficácia, esperança, autocontrole) 

(Huebner, Suldo & Valois, 2003), relações interpessoais (e.g. relações com os 

pais, stress social), amizade (Demir & Weitekamp, 2007).    

A nossa contribuição para a literatura do bem-estar subjetivo incide 

sobre jovens imigrantes relacionando-o com a prática desportiva – o futebol. 

Embora de maneira escassa, a prática desportiva tem surgido, em alguns 

estudos com jovens, imigrantes ou não, associada positivamente ao bem-estar 

subjetivo (Chaplin, 2009; Öztekin & Tezer, 2009; Paupério, Corte-Real, Dias & 

Fonseca, 2012). Neste sentido, importa salientar que o desporto pode vir a 

desempenhar um importante papel ao nível do bem-estar subjetivo de jovens 

imigrantes na medida em que, consensualmente, facilita o diálogo intercultural 

ajudando no desenvolvimento de competências chave para uma melhor 

integração nas sociedades de acolhimento (Frossard, 2010). 

 Os instrumentos para a avaliação do bem-estar subjetivo, os quais 

geralmente os itens que os compõem são respondidos numa escala de Likert 

(e.g. do “discordo completamente” ao “concordo completamente”), têm sido 

projetados para avaliar “como” ou "o quão" felizes são as pessoas, 

concordando mais ou menos com uma afirmação predefinida; e não, “o que” as 

faz felizes explorando a sua experiência real de felicidade (Chaplin, 2009). 

Assim, optamos por percorrer um caminho metodológico que valoriza as 

opiniões, perceções, sentimentos, experiências a partir das falas dos próprios 

jovens, interessando-nos saber não só se julgam ser felizes, mas também o 

que os faz felizes e qual o lugar do futebol na sua felicidade/bem-estar 
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subjetivo, bem como quais as formas do seu bem-estar subjetivo através do 

futebol.      

MÉTODO 

Participantes 

Participaram do estudo 21 rapazes imigrantes originários de países 

lusófonos (12 brasileiros, 6 cabo-verdianos, 2 guineenses e 1 angolano), entre 

os 12 e os 18 anos (média de idades de 15,7 anos; DP= 1,98), praticantes de 

futebol em clubes e/ou escolas de futebol do Grande Porto (nomeadamente 

Porto, Gaia, Maia, Gondomar, Matosinhos, Valongo), Portugal, sob a tutela da 

Associação de Futebol do Porto, a competirem no Campeonato Distrital. Todos 

eles nasceram nos respetivos países de origem, tendo os seus tempos de 

residência em Portugal variado entre os 4 meses e os 12 anos (média do 

tempo de residência em Portugal de 4,7 anos; DP= 3,78). 

A definição das nacionalidades dos jovens relacionou-se essencialmente 

com o facto da comunidade lusófona, sobretudo a brasileira, ser a mais 

representativa da população imigrante em Portugal (SEF, 2012), assim como 

foi eleito o futebol pela sua indiscutível popularidade no país. 

Na generalidade, os jovens imigraram para se juntarem aos pais (ou a 

um deles) já imigrados em Portugal em busca de melhores condições de vida. 

Contudo, o nível socioeconómico que esses jovens e suas famílias vieram 

ocupar em Portugal era baixo. Os pais, muitos com a escolarização básica 

incompleta e mesmo aqueles com um curso superior (n= 2), foram 

desempenhar funções como: (os pais) operário na construção civil e 

metalurgia, pasteleiro, motorista, empregado de mesa; (as mães) empregada 

doméstica, cozinheira, cabeleireira, manicure, acompanhante de idosos.     

Instrumento e procedimentos 

Interessados no conhecimento pelas palavras e quadro de referência 

dos próprios jovens elegemos como instrumento de recolha da informação a 

entrevista semiestruturada, sendo adequada para aprofundar um determinado 
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domínio ou verificar a evolução de um domínio já conhecido (Ghiglione & 

Matalon, 2005). Importa referir que bem-estar subjetivo incorpora-se à 

linguagem da comunidade de investigação, logo, impôs-se a necessidade do 

conceito ser abordado na linguagem da comunidade entrevistada (Wengraf, 

2001). Assim, com os jovens foi de felicidade que falamos, sendo o guião para 

as entrevistas composto de questões sociodemográficas e por outras mais 

diretamente relacionadas com a temática em estudo (e.g. “Consideras-te uma 

pessoa feliz?”, “O que te faz feliz?”).  

As entrevistas tiveram uma duração média de 30 minutos e aconteceram 

nos próprios clubes e/ou escolas de futebol antes do horário dos treinos (que 

se realizavam em horário noturno, com uma frequência de 3 a 4 vezes por 

semana e uma duração de cerca de 1 hora e 30 minutos por sessão), sendo 

gravadas em registro áudio para posterior transcrição integral e análise. Como 

ponto de partida, recorremos ao um site especializado em futebol que dispõe 

de um conjunto vasto de informações aos níveis nacional, europeu e 

internacional (www.zerozero.pt), entre as quais, as nacionalidades dos 

jogadores.  

Após a autorização para a realização das entrevistas por parte dos 

clubes/escolas de futebol que confirmavam a existência de jovens com as 

características de interesse para a investigação, os jovens que se dispuseram 

a colaborar foram informados acerca dos propósitos do estudo, assinando 

antes um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. No caso dos menores 

de 18 anos, foi também assinado um “Termo” semelhante pelo responsável 

(pai/mãe). Para efeitos de anonimato e confidencialidade dos dados, os nomes 

dos participantes são fictícios nesta pesquisa, que contou com parecer positivo 

da Comissão de Ética da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Análise dos dados 

A análise da informação recolhida foi por nós considerada como 

sistemática, contínua, flexível e apenas finalizada com a emergência de 

regularidades (Lincoln & Guba, 2000). Procedemos a uma análise indutiva dos 

http://www.zerozero.pt/
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dados, priorizando a identificação de consistências e significados centrais 

através da leitura cuidada de todo o conteúdo transcrito. Neste tipo de análise 

procura-se por relações básicas e elucidativas das questões em estudo, 

considerando o recorrente, o único, o novo, o inusitado, o contraditório e o 

ausente. Dentro deste enquadramento foi considerada a abordagem dos 

“conceitos sensibilizadores”, apoiando-nos no corpo de literatura existente para 

orientar o processo de análise e interpretação dos dados (Patton, 2002). Tais 

“conceitos” dão ao analista um “senso de referência” e providenciam a “direção 

para onde olhar” (Blumer, 1969, p.148). 

 

RESULTADOS      

Julgam-se felizes? 

A resposta a esta questão atravessa momentos pré e pós imigração. 

Dos países de origem, especialmente os jovens que imigraram mais velhos, ou 

seja, tinham menos tempo de imigração, reportaram-se ao que os fazia felizes 

e deixaram de ter: "estar com os amigos […] Eu acho que nessa parte eu sinto-

me um bocado infeliz" (David, Guiné-Bissau); "sinto falta dos meus amigos que 

deixei lá, o resto da minha família" (Gabriel, Cabo Verde); "tenho saudades do 

Brasil de ficar brincando com os colegas na rua porque aqui não tem muito 

disso" (Mário, Brasil). 

O confronto com a nova realidade, a falta do que ficou para trás, por 

vezes, pesava-lhes: "se eu não estivesse no futebol […] Já tinha pedido mesmo 

à minha mãe para voltar para o Brasil" (Heitor, Brasil); "estava com saudade" 

(Flávio, Brasil). Por outro lado, estar perto da família nuclear (possível) no novo 

país: "a minha mãe já cá estava […] Eu queria vir para perto dela" (David, 

Guiné-Bissau); com o tempo, o desenvolvimento de novas amizades: "na 

escola tenho bastantes amigos agora" (José, Brasil); a perceção de que "aqui 

eu tenho uma vida melhor" (Júlio, Brasil), "as condições da escola aqui, por 

exemplo, são melhores" (David, Guiné-Bissau) foram fatores que pareceram 

contar para que, na generalidade, os jovens se considerassem pessoas felizes.   
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 Feliz, "não podia ser mais" (Heitor, Brasil), era assim que a grande 

maioria dos jovens se julgava, afirmando estarem satisfeitos com a vida sem a 

necessidade de mudar nada nela, tendo o futebol uma importante participação 

no resultado dessa avaliação distantes da terra natal: "a minha felicidade em 

Portugal é a bola!" (Daniel, Guiné-Bissau). Não obstante, para o Pedro (Cabo 

Verde), que estava a viver uma fase difícil com mais três irmãos e os pais 

desempregados a dependerem de um subsídio social do Estado Português, 

para se sentir mais feliz era necessário "que os meus pais tivessem mais 

possibilidades, encontrassem trabalho".  

O que os faz felizes e qual o lugar do futebol na sua felicidade/bem-estar 

subjetivo? 

Utilizamos o termo felicidade para abordar as questões relacionadas 

com o bem-estar subjetivo, o que para os jovens significava essencialmente: 

"jogar futebol, estar com os amigos, estar com a família" (Gustavo, Brasil). Ou 

seja, a felicidade surgiu intimamente ligada a pessoas com quem se gosta de 

estar e ao envolvimento voluntário ou intencional numa atividade, no caso o 

futebol. 

A importância que os jovens, brasileiros ou africanos, imigrados há mais 

ou há menos tempo em Portugal, atribuíram ao futebol foi reforçada pelo facto 

de cerca de metade dos entrevistados ter referido o futebol em primeiro lugar 

como fonte da sua felicidade: "aquilo que sempre me fez feliz foi o futebol em 

primeiro lugar e depois a família, depois, os amigos" (Walter, Angola). Houve 

quem o considerasse como responsável por "mais de 50%" (Gustavo, Brasil) 

da felicidade.  

 Foi fundamentalmente o gosto: "eu gosto mesmo é de jogar bola" 

(Afonso, Brasil), o que justificou o envolvimento no futebol. O prazer 

proporcionado por essa atividade era tanto que: "mesmo com deveres para 

fazer era chegar a casa e ir jogar e acordava de madrugada para fazer os 

deveres", declarou o David (Guiné-Bissau).   
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Quais as formas do bem-estar subjetivo através do futebol? 

a) Sentido para a vida 

A visualização de um projeto de vida assente no futebol era o que todos 

os jovens tinham em comum, de forma mais premeditada, como nos casos do 

Daniel (Guiné-Bissau): "eu vim da Guiné sob a responsabilidade de um clube 

de cá"; e do Bernardo (Cabo Verde): "vim sozinho […] e fiquei lá no lar de 

atletas"; ou na sequência de um projeto originalmente das mães e/ou pais 

aproveitando que "aqui tem mais possibilidades de eu entrar no futebol" (José, 

Brasil); "tem os melhores clubes do mundo" (Walter, Angola).  

O futebol constituiu uma via opcional de ligação ao novo contexto 

contribuindo para não ficar "em casa sempre sozinho, sem nada para fazer" 

(Kelvis, Cabo Verde); "ia ficar muito triste" (Flávio, Brasil). Ao mesmo tempo, 

demonstrou ser uma atividade que confere sentido à vida, inspirando uma 

visão positiva de futuro, a realização de sonhos: "algum dia chegar a jogar num 

clube profissional […] um público grande, num estádio" (Leandro, Brasil); 

"pessoas a gritarem o teu nome" (Walter, Angola); "é o meu sonho" (Afonso, 

Brasil). O futebol trouxe, para alguns, objetivos que transcendem aqueles 

relacionados com a sua prática propriamente dita: "me ajudou a ter aquele 

pensamento 'não, eu tenho que ser alguém na vida, tenho que estudar'” 

(Walter, Angola).  

b) Emoções positivas e negativas 

 Embora o futebol fosse o lugar: "onde eu me sinto mais feliz" (Pedro, 

Cabo Verde), nele os jovens também experimentaram situações desagradáveis 

de onde se destacou a dificuldade no processo de inscrição na modalidade no 

seu formato competitivo junto da Federação Portuguesa de Futebol, filiada à 

FIFA. Estrangeiro ou nacional, maior ou menor de idade, ao nível profissional 

ou amador, segundo os regulamentos da FIFA, respeitados pela Federação 

Portuguesa de Futebol, nomeadamente o relativo ao estatuto e transferências 

de jogadores, “Um jogador tem que estar inscrito numa Federação para poder 

jogar por um clube […]” (FIFA, s.d., p. 10) e ser qualificável para participar em 
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jogos oficiais, embora possa participar nos treinos, jogos-treino/amistosos, 

opção dos entrevistados enquanto não tinham a inscrição efetuada.  

Os jovens declararam que a sua condição de imigrante tornou esse 

processo complexo e demorado: "quase um ano e tal" (David, Guiné-Bissau); 

envolvendo um procedimento específico para jogadores estrangeiros 

determinado pela FIFA: "eles [o clube] não me aceitaram porque eu não tinha a 

nacionalidade portuguesa" (David, Guiné-Bissau); "como eu era estrangeiro, 

tinha que ter esse papel [a atestar que não residia em Portugal exclusivamente 

para jogar futebol] porque a Federação exigia" (Gustavo, Brasil). Sem dúvida, 

essa foi uma experiência que marcou os jovens pela negativa, sentindo-se "um 

pouco constrangido porque estar a treinar e não poder jogar é um pouco difícil" 

(Kelvis, Cabo Verde); "desanima" (Leandro, Brasil); "é triste" (Carlos, Brasil).  

Ainda assim, incontestavelmente, dos discursos dos jovens, foram as 

experiências causadoras de bem-estar vividas no futebol que sobressaíram: 

"posso estar chateado com os amigos, posso estar com problemas na escola… 

a partir do momento que eu entro em campo eu esqueço-me de tudo" 

(Gustavo, Brasil); "quando chego ao treino, quando toco na bola, quando estou 

a jogar… ali, estou no meu mundo, num mundo diferente do que estou fora do 

relvado" (Daniel, Guiné-Bissau); "o futebol é a única coisa que me acalma. 

Quando se está dentro das quatro linhas parece que sai tudo da cabeça" 

(Afonso, Brasil).  

As falas enfatizavam o lado bom de jogar futebol, os sentimentos 

positivos proporcionados por essa atividade: "alegria, amor, paixão, vontade, 

querer, tudo de bom que se possa sentir" (Walter, Angola); "sinto-me feliz, 

estou contente por estar lá dentro" (Gustavo, Brasil); "eu acho que são os dias 

mais felizes da minha vida" (David, Guiné-Bissau). Eram efeitos que pareciam 

não se restringirem ao momento, mas se prolongarem para outras situações da 

vida: "a minha alegria pelo futebol já se torna geral fora do relvado. Estando no 

futebol eu já me sinto mais feliz aqui fora" (Evandro, Cabo Verde). 
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c) Relações pessoais positivas 

O futebol representou um espaço de construção e ampliação da rede 

social no novo país em termos quantitativos: "tenho muitos amigos aqui no 

futebol" (Gustavo, Brasil); mas, sobretudo qualitativos: "ao jogar futebol sinto-

me mais feliz e, como já disse, tenho os amigos, o treinador, também tenho 

amigos que vêm ver o jogo no Domingo. Essas são as coisas mais felizes" 

(David, Guiné-Bissau); "do que é que gosto? Não sei, dos amigos. Antes do 

treino fica todo mundo conversando" (Leandro, Brasil). Essa forma de 

manifestação do bem-estar subjetivo através do futebol torna-se especial, uma 

vez que os jovens declararam serem os amigos uma das fontes essenciais da 

sua felicidade.   

 

DISCUSSÃO 

“Serão os jovens participantes no estudo felizes?” “O que os faz felizes e 

qual o lugar do futebol na sua felicidade/bem-estar subjetivo?” “Quais as 

formas do seu bem-estar subjetivo através do futebol?” Estas foram as 

questões centrais da nossa pesquisa.  

Ainda que, no geral, o motivo da imigração dos jovens, iniciado com os 

seus pais, tenha sido a busca por uma vida melhor, não foram as condições 

objetivas da vida no novo país (e.g. acesso à escola e aos cuidados de saúde, 

bens materiais, etc.) que se revelaram determinantes na sua felicidade/bem-

estar subjetivo, foram antes as pessoas (família e amigos) e o futebol.  

Noutros estudos, estar com pessoas queridas também surgiu 

espontaneamente nos depoimentos de crianças e jovens como uma fonte 

essencial do seu bem-estar subjetivo (Chaplin, 2009; Ipsos Mori & Nairn, 2011). 

Tais estudos não se restringiram a uma amostra constituída por praticantes de 

desporto, talvez por isso, embora as atividades desportivas tenham sido uma 

categoria emergente, não tiveram o mesmo peso registado na nossa 

investigação.  
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Sentir-se cuidado e conectado a outras pessoas faz parte da natureza 

humana (Collins, Jordan &  Coleman, 2010). Aristóteles (384-322 a.C.) já assim 

pensava quando se ocupou em fundamentar a vida organizada em sociedade 

sustentando a tese de que o homem é um animal social. Possivelmente este 

impulso natural do ser humano para a sociabilidade faz com que especialmente 

as relações de maior proximidade como a família e os amigos sejam 

importantes para o bem-estar subjetivo. Diener & Biswas-Diener (2008) 

reiteram que as relações sociais são uma parte crucial da riqueza psicológica 

sem a qual não poderíamos ser verdadeiramente ricos. De certa forma, isto foi 

testemunhado pelos participantes do nosso estudo. 

Apesar da aceitável ligação entre riqueza material e bem-estar subjetivo, 

viver numa sociedade rica pode realmente ajudar quando se é muito pobre, 

mas se os rendimentos forem altos para todas as pessoas, o mais provável é 

que não produzam efeitos significativos no bem-estar subjetivo (Diener & 

Biswas-Diener, 2002), o que sugere uma associação considerando o 

rendimento relativo e não o absoluto (Diener & Biswas-Diener, 2008).  

Assim, altos rendimentos parecem ter um maior impacto sobre o bem-

estar subjetivo quando as necessidades humanas básicas não são atendidas, 

quando as pessoas são, por exemplo, atingidas pelo desemprego ou obrigadas 

a levarem uma vida muito contida financeiramente (Biswas-Diener, 2008; 

Watson, Pichler & Wallace, 2010), o que se aproxima da situação do Pedro 

(Cabo Verde), que não tinha uma avaliação muito positiva do seu bem-estar, 

precisava que os seus pais "tivessem mais possibilidades, encontrassem 

trabalho".     

Embora os participantes no estudo pertencessem a famílias de baixo 

estatuto socioeconómico, interpretado pelos reduzidos níveis de escolaridade 

da maioria dos pais, bem como pelas funções laborais que estes 

desempenhavam (operário na construção civil e metalurgia, pasteleiro, 

motorista, empregado de mesa; empregada doméstica, cozinheira, cabeleireira, 

manicure, acompanhante de idosos), a verdade é que, maioritariamente, os 

jovens consideravam-se pessoas felizes.  

http://www.google.pt/search?hl=pt-BR&sa=X&rlz=1T4TSEA_pt-BRPT499PT500&prmdo=1&biw=1280&bih=646&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Donald+Collins%22&ei=Y2FHUPmjEIS0hAfvx4HYBA&ved=0CGYQ9Ag
http://www.google.pt/search?hl=pt-BR&sa=X&rlz=1T4TSEA_pt-BRPT499PT500&prmdo=1&biw=1280&bih=646&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Catheleen+Jordan%22&ei=Y2FHUPmjEIS0hAfvx4HYBA&ved=0CGcQ9Ag
http://www.google.pt/search?hl=pt-BR&sa=X&rlz=1T4TSEA_pt-BRPT499PT500&prmdo=1&biw=1280&bih=646&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Heather+Coleman%22&ei=Y2FHUPmjEIS0hAfvx4HYBA&ved=0CGgQ9Ag
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Bălţătescu (2007) explica que o bem-estar subjetivo de imigrantes pode 

sofrer influências de experiências a três níveis: trazidas do país de origem, 

adquiridas no país recetor e decorrentes da variação do contexto. Se na 

literatura os imigrantes constituem uma população suscetível a menores níveis 

de bem-estar subjetivo comparativamente a nacionais (Bălţătescu, 2007; Neto, 

2001; Vieno, Santinello, Lenzi, Baldassari & Mirandola, 2009), tendem a relatar 

maior satisfação com aspetos como as condições sociais e políticas nos países 

de acolhimento em relação aos países de origem, sugerindo que a comparação 

social é uma dimensão importante dessa avaliação subjetiva (Bălţătescu, 

2005).   

Além do fenómeno da comparação social, onde mesmo pessoas pobres 

a viverem em países ricos podem ter um maior bem-estar subjetivo do que os 

seus compatriotas nos países de origem, uma vez que podem beneficiar da 

riqueza material em geral da sociedade de acolhimento na forma de 

infraestrutura de alta qualidade, paz civil, assistência social, entre outros 

(Biswas-Diener, 2008), podemos também destacar a capacidade de adaptação 

do ser humano às adversidades do quotidiano (Rivero & Marujo, 2011).  

A separação dos restantes familiares e amigos dos países de origem foi 

uma consequência menos boa da imigração para os jovens, à qual tiveram que 

se adaptar, julgando-se felizes ainda assim. Na Psicologia Positiva essa 

adaptação denomina-se adaptação hedónica, onde o indivíduo aprende 

rapidamente a ver a sua condição presente como normal (Rivero & Marujo, 

2011). Tal capacidade é o que faz com que as circunstâncias da vida, assim 

como os fatores demográficos, influenciem apenas cerca de 10% da felicidade 

de uma pessoa (Lyubomirsky, Sheldon & Schkade, 2005; Sheldon & 

Lyubomirsky, 2007).   

Seligman & Csikszentmihalyi (2000) defendem que não é o que 

acontece com as pessoas o que determina o quão felizes elas são, mas como 

elas interpretam o que lhes acontece. Para os entrevistados, embora a 

imigração tenha sido marcada pela separação do mundo conhecido, bem como 

das pessoas, das coisas que dele fazem parte, a maioria dos jovens demostrou 
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ter uma visão mais positiva do que negativa da vida, aliás, se pudessem, não 

mudariam nada nela. Certamente a participação no futebol no novo país 

contribuiu para que os mesmos assumissem essa posição.   

Foi evidente nos discursos o elevado grau de importância que o futebol 

ocupava no bem-estar subjetivo dos jovens, muitos referindo-o em primeiro 

lugar como fonte da sua felicidade. Vale salientar que a participação no futebol 

era uma opção e nas atividades voluntárias ou intencionais pode estar a chave 

para alterações sustentáveis no bem-estar subjetivo. No modelo de felicidade 

proposto por Lyubomirsky e colaboradores, o envolvimento nesse tipo de 

atividade demonstrou ser responsável por cerca de 40% do bem-estar subjetivo 

(Lyubomirsky, Sheldon & Schkade, 2005; Sheldon & Lyubomirsky, 2007), o que 

pode explicar a relevância que os jovens atribuíram ao futebol para a sua 

felicidade.   

No futebol, os jovens enxergaram uma oportunidade para dar sentido à 

vida no novo país, uma busca tanto quanto se sabe exclusiva da espécie 

humana. No caminho em direção a uma vida mais significativa e, 

consequentemente, mais feliz, o estabelecimento de objetivos desempenha um 

papel fulcral (Emmons, 2003) e, sem dúvida, o futebol possibilitou aos jovens 

essa experiência. O constrangimento do processo de inscrição junto da 

Federação Portuguesa de Futebol foi minimizado com o apoio dos colegas e 

treinadores, mas também, com o exercício de virtudes como a perseverança, a 

paciência, consideradas fundamentais para o alcance de objetivos na vida 

(Emmons, 2003). 

De facto, os objetivos com os quais estamos comprometidos parecem 

influenciar profundamente o nosso julgamento sobre uma vida feliz e as 

virtudes, enquanto características pessoais essenciais, podem determinar o 

sucesso ou não do esforço em direção ao alvo pretendido. Apesar disso, nem 

todas as aspirações são benéficas para uma vida mais positiva. Lutar por 

objetivos inatingíveis ou irrealistas pode trazer miséria e sofrimento em vez de 

alegria e satisfação. As aspirações que contribuem para uma vida feliz são 

mais de ordem intrínseca (e.g. afiliação, crescimento pessoal e social) do que 
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extrínseca (e.g. riqueza, fama) (Emmons, 2003; Ryan & Deci, 2000). É neste 

sentido que olhamos de forma reservada para o sonho dos jovens com a tão 

ambicionada carreira de jogador profissional que se não for encarada com 

prudência, virtude que ajuda a avaliar a exequibilidade do objetivo, pode trazer 

mal-estar a longo prazo (Emmons, 2003).       

Embora tenham pesado as emoções negativas decorrentes dos 

percalços no processo de inscrição na Federação Portuguesa de Futebol, as 

experiências hedónicas proporcionadas pelo futebol aos jovens são 

indiscutíveis. Os efeitos agradáveis da participação na modalidade impuseram-

se sobremaneira face aos desagradáveis, o que nos permitiu visualizar o 

futebol como uma atividade extremamente gratificante (Seligman, Parks & 

Steen, 2004) e um lado otimista dos jovens demonstrando uma maneira 

positiva de viver as emoções. Isto poderá enquadrar-se no que a investigação 

define como valor de referência (set point) para a nossa felicidade, com o qual 

já nascemos e tendemos a retornar sempre após um período de curta duração 

de maiores ou menores níveis de bem-estar, levando a concluir que cerca de 

50% do bem-estar subjetivo se atribui à predisposição genética (Lyubomirsky, 

Sheldon & Schkade, 2005; Rivero & Marujo, 2011; Sheldon & Lyubomirsky, 

2007).  

 Através do futebol os jovens beneficiaram de um aspeto que se revelou 

muito importante para o seu bem-estar subjetivo, as relações sociais. Enquanto 

imigrantes, tal benefício assumiu uma relevância redobrada atenuando o efeito 

da ausência dos familiares e amigos que ficaram para trás e, ao mesmo tempo, 

ajudando na edificação do suporte social no novo país, nomeadamente no que 

se referiu às novas amizades. As relações construídas no futebol foram 

sobretudo positivas, o que tem sido apontado na literatura como um 

significativo preditor de bem-estar subjetivo (Diener & Biswas-Diener, 2008; 

Helliwell & Putnam, 2004). 
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CONCLUSÕES 

Acerca das questões que deram origem a este estudo, o que podemos 

concluir? 1) os jovens julgavam-se felizes, embora pesasse a falta do que ficou 

para trás nos países de origem, essencialmente os restantes familiares e os 

amigos; 2) o que mais contribuía para a felicidade/bem-estar subjetivo dos 

jovens eram as pessoas (família e amigos) e o futebol, assumindo este uma 

importante posição sendo referido em primeiro lugar como fonte de felicidade 

por cerca de metade dos jovens; 3) as formas do bem-estar subjetivo dos 

jovens através do futebol no novo país traduziram-se fundamentalmente em 

sentido para a vida, um balanço afetivo favorável aos afetos positivos e 

relações pessoais positivas. 

Os resultados desta pesquisa sublinham a importância que a prática 

desportiva, neste caso o futebol, pode ter no domínio pessoal de jovens 

imigrantes, realçando a influência das atividades voluntárias ou intencionais 

sobre quase metade do bem-estar subjetivo de uma pessoa (Lyubomirsky, 

Sheldon & Schkade, 2005; Sheldon & Lyubomirsky, 2007). Nos discursos dos 

jovens esteve implícita a capacidade de lidar com os acontecimentos da vida 

de uma forma positiva, contudo, chamamos aqui a atenção para as potenciais 

implicações que o respeito por determinadas regras 

administrativas/burocráticas pode ter no domínio pessoal, socio-afetivo de 

jovens que, à partida, estarão mais vulneráveis, porquanto terão menos redes 

de suporte social.     
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A consulta à literatura demonstrou que não obstante o emergente 

quadro de estudos sobre a imigração em Portugal, existe uma carência de 

investigações que relacionem a prática desportiva de imigrantes, quando é 

expectável que a mesma possa contribuir para a qualidade de vida dessa 

população no novo país pelos seus reconhecidos benefícios para a saúde e 

bem-estar, além do importante papel que pode desempenhar ao nível da 

integração social, especialmente dos imigrantes jovens. Motivados por essa 

expectativa propusemo-nos à realização desta tese “Prática desportiva, bem-

estar subjetivo e integração social de jovens imigrantes em Portugal” que foi 

organizada em quatro estudos que originaram quatro artigos para publicação. 

Embora nos estudos sejam naturalmente percebidos aspetos que se 

cruzam e, neste sentido, vale salientar que os estudos/capítulos 3 e 4 partilham 

da mesma amostra e percurso metodológico, cada um deles têm vida própria 

pelo que serão apresentados resumida e individualmente os principais 

resultados obtidos procurando também conferir ainda que de forma breve 

alguma reflexão face à globalidade das conclusões que emergiram ao longo da 

tese. 

O estudo 1 ocupou-se do estado da arte permitindo ter uma noção da 

realidade em volta das temáticas dentro e fora de Portugal. Este passo foi 

fundamental para percebermos que a prática desportiva de imigrantes já 

constitui alvo de investigação em outros pontos do globo, especialmente nos 

Estados Unidos, que são os maiores recetores de imigrantes do mundo, e que 

em Portugal ainda há muito trabalho a ser feito no sentido da edificação desse 

conhecimento. Este estudo chamou a atenção para a tendência dos imigrantes 

em geral, bem como os jovens terem níveis de prática desportiva inferiores 

comparativamente aos nacionais. Percebemos também que o bem-estar e a 

integração social dos migrantes internacionais é uma preocupação das 

agendas políticas sobretudo dos países que os acolhem e que é necessário 

pensar e implementar estratégias para a sua promoção podendo o desporto ser 

um dos nortes possíveis. 
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Constatada a falta de estudos nacionais sobre essas temáticas partimos 

para o estudo 2, com os objetivos de conhecer os níveis de prática desportiva, 

bem como os níveis de bem-estar subjetivo e perceção de integração social de 

jovens imigrantes ou filhos de imigrantes, dos 12 aos 25 anos, inseridos em 

escolas do 3º Ciclo, Secundário e Ensino Profissional no Grande Porto. 

Pretendemos também analisar os níveis de bem-estar subjetivo (satisfação 

com a vida e afetos positivos e negativos) e perceção de integração social em 

função da sua prática desportiva. Curiosamente os resultados deste estudo 

caminharam numa direção diferente da apontada na revisão da literatura 

realizada no estudo 1, uma vez que não foram verificadas alterações 

significativas nos níveis de bem-estar subjetivo e perceção de integração social 

dos jovens inquiridos em função da sua prática desportiva. Tal resultado 

poderá encontrar explicação em outros fatores mais relevantes para o bem-

estar subjetivo e integração social dos jovens como, por exemplo, a melhoria 

das condições de vida no país de imigração, bem como outras vias de 

integração, respetivamente. Este estudo também levantou a questão sobre o 

potencial do desporto para a promoção de melhores níveis de bem-estar 

subjetivo e integração de jovens imigrantes estar a ser bem aproveitado pelos 

profissionais que atuam junto desses jovens. 

Para uma compreensão mais aprofundada acerca da relação entre bem-

estar subjetivo, integração social e prática desportiva realizamos estudos de 

caráter qualitativo, tendo sido possível ouvir uma das partes envolvidas no 

processo, os jovens. Com base nas nacionalidades estrangeiras mais 

representativas em Portugal indicadas no estudo 1, Brasil e PALOP, bem como 

na preferência desportiva dos jovens realçada no estudo 2, os estudos 3 e 4 

incidiram sobre uma amostra de jovens imigrantes lusófonos, dos 12 aos 18 

anos, praticantes de futebol em clubes/escolas de futebol no Grande Porto.  

No estudo 3, o “português falado em Portugal, o processo de inscrição 

no futebol perante a Federação Portuguesa de Futebol, as relações 

interpessoais, a jornada escolar a tempo inteiro, o clima e a discriminação 

(racial) foram as principais dificuldades percebidas pelos jovens na interação 
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com a nova realidade social. Por outro lado, o ambiente do futebol era propício 

a que os jovens se sentissem melhor integrados e felizes através de relações 

pessoais positivas, pertença ao grupo e utilização de uma “linguagem comum”. 

A abordagem qualitativa por meio do diálogo face-a-face com os jovens, com a 

possibilidade de ir mais a fundo nas questões, permitiu uma leitura diferente 

dos dados comparativamente ao estudo 2. No estudo 3 as experiências dos 

jovens evidenciaram o importante papel que o desporto poderá desempenhar 

enquanto promotor da sua integração e bem-estar, ainda que essas 

experiências tenham englobado algumas situações desagradáveis, 

particularmente a barreira burocrática para a efetiva participação no futebol 

relacionada com a condição de imigrante dos jovens.    

Se no estudo 2 não foram observadas alterações significativas no bem-

estar subjetivo dos jovens em função da sua prática desportiva, no estudo 4 

até destacamos no título um excerto das declarações de um dos jovens “A 

minha felicidade em Portugal é a bola!”. Neste estudo, apesar da falta dos 

familiares e amigos dos países de origem os jovens faziam uma avaliação 

positiva do seu bem-estar, julgando-se felizes. As pessoas (família e amigos) e 

o futebol foram os aspetos mais importantes para a felicidade/bem-estar 

subjetivo destacados pelos jovens, sendo o futebol referido em primeiro lugar 

como fonte de felicidade por cerca de metade dos entrevistados. O futebol 

proporcionava-lhes sentido para a vida no novo país, uma balanço afetivo 

favorável aos afetos positivos e o desenvolvimento e a manutenção de 

relações pessoais positivas. 

Face ao exposto ao longo desta tese concluimos que vale a pena os 

jovens imigrantes incluírem o desporto em suas vidas pelas repercussões 

positivas que pode ter no seu bem-estar subjetivo e integração social no país 

de imigração, especialmente pelo suporte social que pode oferecer. Contudo, 

alertamos para o constrangimento dos participantes nos estudos qualitativos no 

que se referiu ao processo de inscrição na Federação Portuguesa de Futebol, 

no sentido de serem pensadas e postas em ação medidas que procurem 

alterar esse quadro pela positiva, mantendo vivo o potencial do desporto para a 
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integração e bem-estar de todos que dele queiram fazer parte. Por fim, 

sugerimos a realização de mais estudos no âmbito do tema abordado nesta 

tese, quantitativos com amostras o mais possível representativas, bem como 

qualitativos, contemplando também as visões de outras partes envolvidas como 

treinadores, dirigentes, pais, pares, responsáveis pelas entidades que regulam 

o futebol em Portugal, como as Associações de Futebol e a Federação 

Portuguesa de Futebol.         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 



  90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  91  

 

ACIDI. (s.d.). Livro Institucional. Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 

Intercultural. Consult. 14 Junho 2011, disponível em 

http://www.acidi.gov.pt/acidi-i-p-/missao 

Adams, J. (2006). Trends in physical activity and inactivity amongst US 14-18 

year olds by gender, school grade and race, 1993-2003: evidence from the 

youth risk behavior survey. BMC Public Health, 6, 57. 

Allen, M. L., Elliott, M. N., Morales, L. S., Diamant, A. L., Hambarsoomian, K. & 

Schuster, M. A. (2007). Adolescent participation in preventive health behaviors, 

physical activity, and nutrition: differences across immigrant generations for 

Asians and Latinos compared with whites. American Journal Public Health, 

97(2), 337-343. 

Amit, K. & Litwin, H. (2010). The subjective well-being of immigrants Aged 50 

and older in Israel. Social Indicators Research, 98(1), 89-104.  

Amit, K. (2010). Determinants of Life Satisfaction Among Immigrants from 

Western Countries and from the FSU in Israel. Social Indicators Research, 

96(3), 515-534.  

Arroteia, J. (2001). Aspectos da emigração portuguesa. Scripta Nova: Revista 

Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 94(30). Migración y Cambio 

Social. Barcelona: Universidad de Barcelona. Actas del III Coloquio 

Internacional de Geocrítica, Barcelona, 2001. Consult. 25 Julho 2010, 

disponível em http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-30.htm 

Axmann, G. (2010). Invitation for integration: sports associations and their 

chances. In W. Gasparini & A. Cometti (Eds.), Sport facing the test of cultural 

diversity: integration and intercultural dialogue in Europe: analysis and pratical 

examples (pp. 41-46). Strasbourg: Council of Europe.  

Bălţătescu, S. (2005). Subjective Well-Being of Immigrants in Europe. A 

Comparative Study. In L. Pop & C. Matiuţă (Eds.), European Identity and Free 

Movement of Persons in Europe (pp. 128-143). Oradea: University of Oradea 

Publishing House. 

http://www.acidi.gov.pt/acidi-i-p-/missao
http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-30.htm


  92  

 

Bălţătescu, S. (2007). Central and Eastern Europeans migrants’ subjective 

quality of life: a comparative study. Journal of Identity and Migration Studies, 

1(2), 67-81. 

Belza, B., Walwick, J., Shiu-Thornton, S., Schwartz, S., Taylor, M. & LoGerfo, J. 

(2004). Older adult perspectives on physical activity and exercise: voices from 

multiple cultures. Preventing Chronic Disease, 1(4), A09. 

Bennett, G., McNeill, L., Wolin, K., Duncan, D., Puleo, E. & Emmons, K. (2007). 

Safe to walk? Neighborhood safety and physical activity among public housing 

residents. PloS Medicine, 4(10), e306. 

Berger, B. G., Pargman, D. & Weinberg, R. S. (2002). Foundations of exercises 

psychology. Morgantown: Fitness Information Technology, Inc.  

Berry, J. W. (2006). Contexts of acculturation. In D. L. Sam & J. W. Berry 

(Eds.), The Cambridge handbook of acculturation psychology (pp. 97-112). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Biswas-Diener, R. M. (2008). Material wealth and subjective well-being. In M. 

Eid & R. J. Larsen (Eds.), The Science of subjective well-being (pp. 307-322). 

New York: Guilford Press. 

Blumer, H. (1969). Symbolic interactionism. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 

Bogdan, R. & Biklen, S. (1994). Investigação Qualitativa em Educação: uma 

introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora. 

Brettschneider, W.-D. & Naul, R. (Eds.). (2004). Study on young people's 

lifestyles and sedentariness and the role of sport in context of education and as 

a mean of restoring the balance. Paderborn: University of Paderborn. 

Brissette, I., Cohen, S. & Seeman, T. E. (2000). Measuring social integration 

and social networks. In: S. Cohen; L. Underwood, L. & Gottlieb, B. (Eds.), 

Support measurements and interventions: A guide for social and health 

scientists (pp. 53-85). New York: Oxford Press. 

http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Eid%22
http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Eid%22
http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Eid%22


  93  

 

Brito, R. H. & Martins, M. de L. (2004). Considerações em torno da relação 

entre língua e pertença identitária em contexto lusófono, Anuário Internacional 

de Comunicação Lusófona, 2, 69-77.  

Carballo, M. & Nerukar, A. (2001). Migration, refugees, and health risks. 

Emerging Infectious Diseases, 7(3), 556-560. 

Carta, M. G., Bernal, M., Hardoy, M. C. & Haro-Abad, J. M. (2005). Migration 

and mental health in Europe (the state of the mental health in Europe working 

group: appendix I). Clinical practice and Epidemiology in Mental Health, 1(13). 

Consult. 28 Maio 2008, disponível em 

http://www.cpementalhealth.com/content/pdf/1745-0179-1-13.pdf. 

Centers for Disease Control and Prevention. (2008). Youth risk behavior 

surveillance. MMWR, 51(SS04), 1-64. 

Censos 2011. Instituto Nacional de Estatística. Consult. 3 Dezembro 2012, 

disponível em: 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUES

dest_boui=107624784&DESTAQUEStema=55466&DESTAQUESmodo=2 

Chaplin, L. N. (2009). Please May I Have a Bike? Better Yet, May I Have a 

Hug? An Examination of Children’s and Adolescents’ Happiness. Journal of 

Happiness Studies, 10(5): 541-562. 

Cheng, H. & Furnham, A. (2002). Personality, peer relations, and self-

confidence as predictors of happiness and loneliness. Journal of Adolescence, 

25(3), 327-339. 

Cohen, S., Gottlieb, B. H. & Underwood, L. G. (2000) Social relationships and 

health. In: In Cohen, S., Underwood, L. & Gottlieb, B. (Eds.), Support 

measurements and interventions: A guide for social and health scientists (pp. 3-

25).  New York: Oxford Press. 

Collins, D., Jordan, C. & Coleman, H. (2010). An Introduction to Family Social 

Work. (3rd ed.). Belmont: Brooks/Cole. 

http://www.cpementalhealth.com/content/pdf/1745-0179-1-13.pdf
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=107624784&DESTAQUEStema=55466&DESTAQUESmodo
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=107624784&DESTAQUEStema=55466&DESTAQUESmodo
http://www.google.pt/search?hl=pt-BR&sa=X&rlz=1T4TSEA_pt-BRPT499PT500&prmdo=1&biw=1280&bih=646&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Donald+Collins%22&ei=Y2FHUPmjEIS0hAfvx4HYBA&ved=0CGYQ9Ag
http://www.google.pt/search?hl=pt-BR&sa=X&rlz=1T4TSEA_pt-BRPT499PT500&prmdo=1&biw=1280&bih=646&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Catheleen+Jordan%22&ei=Y2FHUPmjEIS0hAfvx4HYBA&ved=0CGcQ9Ag
http://www.google.pt/search?hl=pt-BR&sa=X&rlz=1T4TSEA_pt-BRPT499PT500&prmdo=1&biw=1280&bih=646&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Heather+Coleman%22&ei=Y2FHUPmjEIS0hAfvx4HYBA&ved=0CGgQ9Ag
http://books.google.pt/books?id=wx73jGq4_owC&printsec=frontcover&dq=family&source=bl&ots=gZDA_1oV66&sig=jCePtJJX31V2eCnHur2xgvjolg8&hl=pt-BR&sa=X&ei=Y2FHUPmjEIS0hAfvx4HYBA&ved=0CGUQ6AEwCQ
http://books.google.pt/books?id=wx73jGq4_owC&printsec=frontcover&dq=family&source=bl&ots=gZDA_1oV66&sig=jCePtJJX31V2eCnHur2xgvjolg8&hl=pt-BR&sa=X&ei=Y2FHUPmjEIS0hAfvx4HYBA&ved=0CGUQ6AEwCQ


  94  

 

Corte-Real, N., Dias, C. & Fonseca, A. M. (2004). Adaptação e validação das 

versões portuguesas para a população jovem da "Satisfaction With Life Scale" 

e da "Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Porto: N. Corte-Real, C. 

Dias & A. M. Fonseca. Laboratório de Psicologia do Desporto da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (documento não publicado). 

Costa, J. P. & Lacerda, T. (2007). A interculturalidade na expansão portuguesa: 

séculos XV-XVIII. Lisboa: ACIME.   

Council of Europe. (1992). European Sports Charter. Strasbourg: Council of 

Europe. Consult. 09 Junho 2010, disponível em 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(92)13&Sector=secCM&Language=la

nEnglish&Ver=rev&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&B

ackColorLogged=FFAC75. 

Crespo, C., Smit, E., Carter-Pokras, O. & Andersen, R. (2001). Acculturation 

and leisure-time physical activity, in mexican american adults: results from 

NHANES III, 1988-1994. American Journal of Public Health, 91(8), 1254-1257.       

Crowley, J. (1999). The Politics of Belonging: Some Theoretical Considerations. 

In A. Geddes & A. Favell (Eds.), The Politics of Belonging: migrants and 

Minorities in Contemporary Europe (pp. 15-41). Aldershot: Ashgate. 

Cushner, K. (1996). Intercultural interactions: a practical guide. (2nd ed.). 

Thousand Oaks: SAGE.  

Daunis, R. (2000). Jovens: desenvolvimento e identidade – troca de 

perspectiva na psicologia da educação. São Leopoldo: Sinodal. 

Dawson, A., Sundsquit, J. & Johansson, S. (2005). The influence of ethnicity 

and length of time since immigration on physical activity. Ethnicity and Health, 

10(4), 293-309. 

Demir, M. & Weitekamp, L. A. (2007). I am so Happy ’Cause Today I Found My 

Friend: Friendship and Personality as Predictors of Happiness. Journal of 

Happiness Studies, 8(2), 181-211. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(92)13&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=rev&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(92)13&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=rev&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(92)13&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=rev&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
http://www.springerlink.com/content/?Author=Mel%c4%b1k%c5%9fah+Dem%c4%b1r
http://www.springerlink.com/content/?Author=Lesley+A.+Weitekamp
http://www.springerlink.com/content/h07389117q5h8741/
http://www.springerlink.com/content/h07389117q5h8741/
http://www.springerlink.com/content/h07389117q5h8741/
http://www.springerlink.com/content/1389-4978/
http://www.springerlink.com/content/1389-4978/
http://www.springerlink.com/content/1389-4978/


  95  

 

Demography Report 2010 (2011). Older, more numerous and diverse 

Europeans. Luxembourg: Eurostat.      

Diener, E. & Biswas-Diener, R. (2002). Will money increase subjective well-

being? A Literature Review and Guide to Needed Research. Social Indicators 

Research, 57(2), 119-169. 

Diener, E. & Biswas-Diener, R. (2008). Happiness: unlocking the mysteries of 

psychological health. New York: Blackwell Publishing.  

Diener, E. & Diener, C. (1996). Most people are happy. Psychological Science, 

7(3), 181-185. 

Diener, E. & Ryan, K. (2009). Subjective well-being: a general overview. South 

African Journal of Psychology, 39(4), 391-406.  

Diener, E. & Seligman, M. E. P. (2004). Beyond Money: Toward an Economy of 

Well-Being. Psychological Science in the Public Interest, 5(1), 1-31.  

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychologist Bulletin, 95(3), 542-575. 

Diener, E. (2000). Subjective well-being: the science of happiness and a 

proposal for a national index. American Psychologist, 55(1), 34-43. 

Diener, E., Emmons, R., Larsen, R. & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With 

Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75. 

Diener, E., Suh, E., Lucas, R. & Smith, H. (1999). Subjective well-being: three 

decades of progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276-302. 

Emmons, R. (2003). Personal goals, life meaning, and virtue: wellspring of a 

positive life. In C. L. M. Keyes & J. Haidt (Eds.), Flourishing: positive psychology 

and the life well-lived (pp. 105-128). Washington: American psychology 

association.  

European Commission. (2007). White paper on sport. Luxembourg: Office for 

Official Publications of the European Communities. Consult. 2 Maio 2010, 

disponível em  http://ec.europa.eu/sport/pub/pdf/whitepaper-short_en.pdf 

http://ec.europa.eu/sport/pub/pdf/whitepaper-short_en.pdf


  96  

 

Evenson, K. R., Sarmiento, O. L. & Ayala, G. X. (2004). Acculturation and 

physical activity among North Carolina Latina immigrants. Social Science & 

Medicine, 59(12), 2509-2522.  

Falcão, L. (2002). A imigração em Portugal: relatório elaborado pela 

DeltaConsultores no âmbito do Programa Sócrates. Lisboa: DeltaConsultores. 

Consult. 20 Abril 2010, disponível em 

http://dlt.pt/ficheiros/deltaconsultores_a_imigracao_em_portugal.pdf. 

FIFA. (s.d.). Regulations on the Status and Transfer of Players. FIFA: Zurich. 

Consult. 2 Setembro 2012, disponível em: 

http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85/regul

ationsstatusandtransfer_e.pdf. 

Fiorin, J. L. (2006). A lusofonia como espaço linguístico. In N. B. Bastos (Org.), 

Língua Portuguesa: reflexões lusófonas (pp. 25-47). São Paulo: EDUC-PUC. 

Frossard, S. (2010). Integrating migrants through sport: untapped potential. In 

W. Gasparini & A. Cometti. (Eds), Sport facing the test of cultural diversity: 

integration and intercultural dialogue in Europe: analysis and practical examples 

(pp. 5-6). Strasbourg: Council of Europe.  

Galinha I. & Pais Ribeiro J. (2005). História e evolução do conceito de bem-

estar subjectivo. Psicologia, Saúde & Doenças, 6(2), 203-214. 

Ghiglione, R. & Matalon, B. (2005). O inquérito: teoria e prática. (4ª ed.). 

Oeiras: Celta. 

Gieß-stüber, P. (2010). Development of Intercultural Skills through Sport and 

Physical Education in Europe. In W. Gasparini & A. Cometti. (Eds.), Sport 

facing the test of cultural diversity: integration and intercultural dialogue in 

Europe: analysis and pratical examples (pp. 21-29). Strasbourg: Council of 

Europe.  

http://dlt.pt/ficheiros/deltaconsultores_a_imigracao_em_portugal.pdf
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85/regulationsstatusandtransfer_e.pdf
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85/regulationsstatusandtransfer_e.pdf


  97  

 

Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative 

research. In: N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative 

research (pp. 105-117). Thousand Oaks: Sage. 

Hagerty, B. M. K., Lynch-Sauer, J., Patusky, K. L., Bouwsema, M. & Collier, P. 

(1992). Sense of Belonging: A Vital Mental Health Concept. Archives of 

Psychiatric Nursing, 6(3), 172-177.    

Heidrich, S. M. & Ryff, C. D. (1993) The role of social comparison processes in 

the psychological adaptation of the elderly. Journal of Gerontology, 48(3), 127-

136. 

Helliwell, J. F. (2011). How Can Subjective Well-being be Improved? In F. 

Gorbet & A. Sharpe (Eds.), New Directions for Intelligent Government in 

Canada: Papers in Honour of Ian Stewart (pp. 283-304). Ottawa: Centre for the 

Study of Living Standards. 

Helliwell, J. F. & R. D. Putnam (2004). The Social Context of Well-Being. 

Philosophical Transactions of the Royal Society London Biological Sciences, 

Series B, 359(1449), 1435-46. 

Hosper, K., Klazinga, N. S. & Stronks, K. (2007). Acculturation does not 

necessarily lead to increased physical activity during leisure time: a cross-

sectional study among Turkish young people in the Netherlands. BMC Public 

Health, 7(1), 230. 

House J. S., Robbins, C. & Metzner, H. L. (1982) The association of social 

relationships and activities with mortality: prospective evidence from the 

Tecumseh Community Health Study. American Journal of Epidemiology, 

116(1), 123-140.  

Huebner, E. S. & Dew, T. (1996). The interrelationships of positive affect, 

negative affect, and life satisfaction in an adolescent sample. Social Indicators 

Research, 38(2), 129-137. 

http://rstb.royalsocietypublishing.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=House%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7102648
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Robbins%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7102648
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Metzner%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7102648


  98  

 

Huebner, E. S. (1991). Initial development of the Student’s Life Satisfaction 

Scale. School Psychology International, 12(3), 231-240. 

Huebner, E. S. (1994). Preliminary Development and Validation of a 

Multidimensional Life Satisfaction Scale for Children. Psychological 

Assessment, 6(2), 149-158. 

Huebner, E. S., Laughlin, J. E., Ash, C. & Gilman, R. (1998). Further validation 

of the multidimensional students’ life satisfaction scale. Journal of 

Psychoeducational Assessment, 16(2), 118-134. 

Huebner, E. S., Suldo, S. M. & Valois, R. F. (2003). Psychometric properties of 

two brief measures of children’s life satisfaction: the students’ life satisfaction 

scale and the brief multidimensional students’ life satisfaction scale (BMSLSS). 

Consult. 13 Novembro 2012, disponível em: 

http://www.childtrends.org/files/huebnersuldovaloispaper.pdf.  

International Organization for Migration. (2008). World Migration Report 2008: 

Managing labour mobility in the evolving global economy. Consult. 12 Maio 

2010, disponível em: 

http://www.iom.int/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/1674?entryId=20275. 

Ipsos Mori & Nairn, A. (2011). Children's Well-being in UK, Sweden and Spain: 

the Role of Inequality and Materialism. London: Ipsos Mori Social Research 

Institute. 

Keyes, C. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61(2), 121-

140.  

Keyes, C., Shmotkin, D. & Ryff, C. (2002). Optimizing Well-Being: The empirical 

Encounter of Two Traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82 

(6), 1007-1022. 

Kolt, G. S., Schofield, G. M., Rush, E. C., Oliver, M. & Chadha, N. K. (2007). 

Body fatness, physical activity, and nutritional behaviours in Asian Indian 

http://www.childtrends.org/files/huebnersuldovaloispaper.pdf
http://www.iom.int/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/1674?entryId=20275


  99  

 

immigrants to New Zealand. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 16(4), 

663-670. 

Krouwel, A., Boonstra, N., Duyvendak, J. W. & Veldboer, L. (2006). A good 

sport? Research into the capacity of recreational sport to integrate Dutch 

minorities. International Review for the Sociology of Sport, 41(2), 165-180. 

Ku, P. W., McKenna, J. & Fox, K. R. (2007). Dimensions of subjective well-

being and effects of physical activity in Chinese older adults. Journal of Aging 

and Physical Activity, 15(4), 382-397.   

Kumar, B. N., Meyer, H. E., Wandel, M., Dalen, I. & Holmboe-Ottesen, G. 

(2006). Ethnic differences in obesity among immigrants from developing 

countries, in Oslo, Norway. International Journal of Obesity, 30(4), 684–690. 

Kwok-Kit, T. & Sze-Man, Y. (2008). Quality of life in Macao: who is happy and 

satisfied? Journal of Psychology in Chinese Societies, 9(1), 27-45. 

Lages, M., Policarpo, V., Marques, J., Matos, P. & António, J. (2006). Os 

imigrantes e a população portuguesa: imagens recíprocas. Lisboa: ACIME. 

Lincoln, Y. & Guba, E. (2000). Paradigmatic controversies, contractions, and 

emerging confluences. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of 

Qualitative Research (pp. 163-188). Thousand Oaks: Sage Publications.   

Lyubomirsky, S. & Lepper, H. (1999). A measure of subjective happiness: 

preliminary reliability and construct validation. Social Indicators Research, 46 

(2), 137-155.  

Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M. & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: the 

architecture of sustainable change. Review of General Psychology, 9(2), 111–

131. 

Macera, C. A., Ham, S. A., Yore, M. M., Jones, D. A., Ainsworth, B. E., Kimsey, 

C. D. & Kohl, H.W. (2005). Prevalence of physical activity in the United States: 

Behavioral Risk Factor Surveillance System, 2001. Preventing Chronic Disease, 

2(2), A17. 

http://apjcn.nhri.org.tw/


  100  

 

Maia, J., Lopes, V. P. & Pina De Morais, F. (2001). Actividade física e aptidão 

física associada à saúde: um estudo de epidemiologia genética em gémeos e 

suas famílias realizado no arquipélago dos Açores. Porto/Angra do Heroísmo: 

Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do 

Porto/Direcção Regional de Educação Física e Desporto da Região Autónoma 

dos Açores. 

Malheiros, J. (2007). Os brasileiros em Portugal: a síntese do que sabemos. In 

J. Malheiros (Org.), Imigração brasileira em Portugal (pp. 11-37). Lisboa: ACIDI. 

Malina, R. M. (2009). Organized youth sports: background, trends, benefits and 

risks. In M. J. Coelho e Silva, A. J. Figueiredo, M. T. Elferink-Gemser & R. M. 

Malina (Eds.), Youth Sports: Participation, Trainability and Readiness (pp. 2-

27). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. 

Marques, R. (2005). Imigração em Portugal: uma visão humanista. Cidade 

Solidária. Consult. 15 Fevereiro 2010, disponível em: 

http://www.scml.pt/media/revista/rev_14/Imigra%C3%A7ao.pdf. 

Matos, M, Gonçalves, A. & Gaspar, T. (2004). Adolescentes estrangeiros em 

Portugal: uma questão de saúde. Psicologia, Saúde e Doenças, 5(1), 75-85.   

Matos, M. (Coord.). (2003). A saúde dos adolescentes portugueses (4 anos 

depois). Lisboa: FMH. 

Matos, M. (Coord.). (2012). A saúde dos adolescentes portugueses: Relatório 

do estudo HBSC 2010. Lisboa: UNL/FMH.  

Ministério das Relações Exteriores. (2009). Brasileiros no mundo - estimativas. 

Consult. 2 Julho 2010, disponível em: 

http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/BRMundo/pt-

br/file/Brasileiros%20no%20Mundo%202009%20-%20Estimativas%20-

%20FINAL.pdf 

http://www.scml.pt/media/revista/rev_14/Imigra%C3%A7ao.pdf
http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/BRMundo/pt-br/file/Brasileiros%20no%20Mundo%202009%20-%20Estimativas%20-%20FINAL.pdf
http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/BRMundo/pt-br/file/Brasileiros%20no%20Mundo%202009%20-%20Estimativas%20-%20FINAL.pdf
http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/BRMundo/pt-br/file/Brasileiros%20no%20Mundo%202009%20-%20Estimativas%20-%20FINAL.pdf


  101  

 

Mollica, R., Sarajlic´, N., Chernoff, M., Lavelle, J., Vukovic´, I. & Massagli, M. 

(2001). Longitudinal study of psychiatric symptoms, disability, mortality, and 

emigration among Bosnian refugees. JAMA, 286(5), 546-554.   

Moraes, M., Corte-Real, N. & Fonseca, A. (2010). Inventário de 

comportamentos relacionados com a Saúde dos adolescentes imigrantes. 

Porto: M. Moraes, N. Corte-Real & A. M. Fonseca. Laboratório de Psicologia do 

Desporto da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (documento não 

publicado). 

Moraes, M., Corte-Real, N., Dias, C. & Fonseca, A. M. (2009a). Actividade 

Física e Consumo de Tabaco em Adolescentes de Diferentes Regiões. Boletim 

da Sociedade Portuguesa de Educação Física, 34, 21-31.  

Moraes, M., Corte-Real, N., Dias, C. & Fonseca, A. M. (2009b). Satisfação com 

a vida, exercício físico e consumo de tabaco em adolescentes de diferentes 

áreas geográficas de Portugal. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 

30(2), 137-149.  

Moreno, M., Ribeiro, M. & Mourão-Carvalhal, I. (2010). A prática de 

modalidades desportivas por jovens adolescentes. In V. Lopes, V. Rodrigues, 

E. Coelho & M. Monteiro (Coords.), Promoção da Saúde e Actividade Física: 

Contributos para o Desenvolvimento Humano (pp. 545-556). Vila Real: UTAD. 

Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Obradović, J. & Masten, A. S. (2008). 

Acculturation and adaptation of immigrant adolescents in Greek urban schools. 

International Journal of Psychology, 43(1), 45–58. 

Neto, F. (2001). Satisfaction with Life among Adolescents from Immigrant 

Families in Portugal. Journal of Youth and Adolescence, 30(1), 53-67. 

Niessen, J. (2000). Diversity and cohesion: new challenges for the integration of 

immigrants and minorities. Strasbourg: Council of Europe Publishing. 

Novo, R. F. (2005). Bem-Estar e Psicologia: Conceitos e Propostas de 

Avaliação. RIDEP, 20(2), 183-203. 

http://cev.org.br/biblioteca/actividade-fisica-consumo-tabaco-adolescentes-diferentes-regioes
http://cev.org.br/biblioteca/actividade-fisica-consumo-tabaco-adolescentes-diferentes-regioes
http://cev.org.br/biblioteca/actividade-fisica-consumo-tabaco-adolescentes-diferentes-regioes
http://cev.org.br/biblioteca/actividade-fisica-consumo-tabaco-adolescentes-diferentes-regioes


  102  

 

Observatório da Imigração. (s.d.). Quem somos. Observatório da Imigração. 

Consult. 3 Dezembro 2009, diponível em 

http://www.oi.acidi.gov.pt/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1 

Omar, A. H. H., Hamid, D. H. T. A. H., Islam, M. R. (2010). Sports: as an 

appliance of incorporation toward Malaysian society. Journal of Social 

Sciences, 6(2), 234-239. 

Öztekin, C. & Tezer, E. (2009). The role of sense of coherence and physical 

activity in positive and negative affect of Turkish adolescents. Adolescence, 44 

(174), 421-432.    

Patton, M (2002). Qualitative Research and evaluation methods. (3rd ed.). 

Thousand Oaks: Sage. 

Paupério, T., Corte-Real, N., Dias, C. & Fonseca, A. (2012). Sport, substance 

use and satisfaction with life: What relationship? European Journal of Sport 

Science, 12(1), 73-80.  

Pavot, W. & Diener, E. (1993). Review of Life Satisfaction With Scale. 

Psychological Assessment, 5(2), 164-172. 

Pichler, F. (2006). Subjective quality of life of young Europeans: Feeling happy 

but who knows why? Social Indicators Research, 75(3), 419–444. 

Presidência do Conselho de Ministros. (2007). Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 63-A/2007 de 8 de Março. Diário da República, 1ª Série, n° 85, 

2964(2)-2964(23). Consult. 14 Outubro 2012, disponível em: 

http://dre.pt/pdf1s/2007/05/08501/00020023.pdf. 

Ravanera, Z. R., Rajulton, F. & Turcotte, P. (2003). Youth Integration and Social 

Capital: An Analysis of the Canadian General Social Surveys on Time Use. 

Youth & Society, 35(2), 158-182. 

Rivero, C. & Marujo, H. (2011). Positiva-mente: viva o seu dia-a-dia com 

equilíbrio, bem-estar e optimismo. Lisboa: Esfera dos Livros. 

http://www.oi.acidi.gov.pt/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1
http://dre.pt/pdf1s/2007/05/08501/00020023.pdf


  103  

 

Rocha-Trindade, M. B. (1990). Migrações no quadro do Mercado Único 

Europeu. Análise Social, XXV(107), 465-477.  

Ruddock-Hudson, M, O’halloran, P. & Murphy (2012). Exploring Psychological 

Reactions to Injury in the Australian Football League (AFL). Journal of Applied 

Sport Psychology, 24(4), 375–390.  

Ryan, R. & Deci, E. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of 

Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American 

Psychologist, 55(1), 68-78. 

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A 

Review of Research on Hedonic and EudaimonicWell-Being. Annual Review of 

Psychology, 52(1), 141-166.  

Sallis, J. & Patrick, K. (1994). Physical Activity Guidelines for Adolescents: 

Consensus Statement. Pediatric Exercise Science, 6(4), 302-314. 

Sarason, I. G., Levine, H. M., Basham, R. B. & Sarason, B. R. (1983). 

Assessing social support: the social support questionnaire. Journal of 

Personality and Social Psychology, 44(1), 127-139. 

Schrover, M. (2009). History of international migration. Universiteit Leiden. 

Consult. 23 Março 2010, disponível em 

http://www.let.leidenuniv.nl/history/migration/index.html. 

SEF. (2011). Relatório de Imigração Fronteiras e Asilo 2010. Oeiras: SEF. 

Consult. 10 Janeiro 2011, disponível em http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa_2011.pdf 

SEF. (2012). Relatório de Imigração Fronteiras e Asilo 2011. Oeiras: SEF. 

Consult. 3 Dezembro 2012, disponível em: 

http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa_2011.pdf. 

Seligman, M. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An 

Introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14. 

http://www.annualreviews.org/journal/psych
http://www.annualreviews.org/journal/psych
http://www.annualreviews.org/journal/psych
http://home.kpn.nl/schro497/
http://home.kpn.nl/schro497/
http://www.let.leidenuniv.nl/history/migration/index.html
http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa_2011.pdf


  104  

 

Seligman, M. E. P., Parks, A. C. & Steen, T. (2004). A balanced psychology and 

a full life. Philosophical Transactions of the Royal Society London Biological 

Sciences, Series B, 359(1449), 1379–1381.  

Sheldon, K. M. & Lyubomirsky, S. (2007). Is it possible to become happier? 

(And, if so how?). Social and Personality Psychology Compass, 1(1), 129-145. 

Spencer, S. (2008). O desafio da integração na Europa. In D. G. 

Papademetriou (Coord.), A Europa e os seus imigrantes no século XXI (pp. 1-

34). Lisboa: Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.  

Steinberg, L. (2005). Cognitive and affective development in adolescence. 

Trends in Cognitive Sciences, 9(2), 69-74. 

Stubbe, J., Moor, M., Boomsma, D. & Geus, E. (2006). The association 

between exercise participation and well-being: a co-twin study. Preventive 

Medicine, 44(2), 148-152.  

Thoits, P. A. (1983). Multiple identities and psychological well-being: A 

reformation and test of the social isolation hypothesis. American Sociological 

Review, 48(2), 174–187. 

Ullman, C. & Tatar, M. (2001). Psychological adjustment among Israeli 

adolescent immigrants: A report on life satisfaction, self-concept, and self-

esteem. Journal of Youth and Adolescence, 30(4), 449-463.  

UN DESA. (2004). World Economic and Social Survey 2004. New York: UN 

DESA. Consult. 11 Fevereiro 2010, disponível em: 

http://www.un.org/esa/analysis/publications/papers.htm#2004 

UN DESA. (2007). World Economic and Social Survey 2007: Development in 

an ageing world. New York: UN DESA. Consult. 11 Fevereiro 2010, disponível 

em http://www.un.org/esa/analysis/publications/papers.htm#2004 

 

http://rstb.royalsocietypublishing.org/
http://www.un.org/esa/analysis/publications/papers.htm#2004


  105  

 

UN DESA. (2009a). International Migration Report 2006: A global assessment. 

New York: UN DESA, Population Division. Consult. 11 Fevereiro 2010, 

disponível em: 

http://www.un.org/esa/population/publications/2006_MigrationRep/report.htm 

UN DESA. (2009b). International Migrant Stock: The 2008 Revision. New York: 

UN DESA, Population Division. Consult. 11 Fevereiro 2010, disponível em: 

http://esa.un.org/migration/ 

UN DP. (2009). Human Development Report 2009: Overcoming barriers: 

Human mobility and development. New York: UN DP. Consult. 11 Fevereiro 

2010, disponível em: 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf 

Vieno, A., Santinello, M., Lenzi, M., Baldassari, D. & Mirandola, M. (2009). 

Health Status in Immigrants and Native Early Adolescents in Italy. Journal of 

Community Health, 34(3),181-187.  

Walseth K. (2006). Sport and belonging. International Review for the Sociology 

of Sport, 41(3-4), 447-464.   

Watson, D., Clark, L. & Tellegen, A. (1988). Development and Validation of 

Brief Measures of Positive and Negative Affect: The PANAS Scales. Journal of 

Personality and Social Psychology, 54(6),1063-1070. 

Watson, D., Pichler, F. & Wallace, C. (2010). Second European Quality of Life 

Survey: Subjective well-being in Europe. Luxembourg: Office for Official 

Publications of the European Communities. Wellbeing 1(1), 42-78. Consult. 3 

Junho 2012, disponível em: 

www.internationaljournalofwellbeing.org/index.php/ijow/article/view/3/85. 

Weinberg, R. S. & Gould, D. (2007). Foundations of sport and exercise 

psychology. (4ª ed.). Champaign: Human Kinetics.  

Wengraf, T. (2001). Qualitative Research Interviewing. London: Sage 

Publications Ltd.  

http://www.un.org/esa/population/publications/2006_MigrationRep/report.htm
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf


  106  

 

WHO. (2002a). The World Health Report 2002: Reducing risks, promoting 

health life. Geneva: WHO. 

WHO. (2002b). The European Health Report. Copenhagen, WHO Regional 

Office for Europe (WHO Regional Publications, European Series, No. 97). 

WHO. (2003). International migration, health and human rights. Geneva: WHO. 

WHO. (2004). Young people's health in context. Healthy behaviour school aged 

children (HBSC) study: International report from the 2001/2002 Survey. 

Copenhagen: Candace Currie [et al.]. 

Wray, S. (2007). Health, exercise, and well-being: the experiences of midlife 

women from diverse ethnic backgrounds. Social Theory & Health, 5, 126-144.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  107  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Ver cd na contracapa 
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Viver! 

E não ter a vergonha 

De ser feliz 

Cantar e cantar e cantar 

A beleza de ser 

Um eterno aprendiz... 

 

Ah meu Deus! 

Eu sei, eu sei 

Que a vida devia ser 

Bem melhor e será 

Mas isso não impede 

Que eu repita 

É bonita, é bonita 

E é bonita... 

 

(Gonzaguinha) 

 

 

 

 


