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Resumo 

 

O Modelo de Complementaridade Paradigmática (Vasco 2009a, 2009b) postula a existência 

de 7 polaridades dialécticas, cuja regulação da sua satisfação resulta de um processo contínuo 

de negociação e balanceamento destes pares. Atendendo à investigação existente para a 

avaliação da regulação da satisfação de necessidades psicológicas, foram desenvolvidos 

Cenários Emocionalmente Activadores (CEA) para essa mesma avaliação. Tal partiu de uma 

revisão de literatura referente à importância da activação esquemática e emocional e da 

motivação para a compreensão da regulação da satisfação de necessidades psicológicas. A 

introdução de um componente activador nesta avaliação surge do reconhecimento do papel da 

activação emocional para o acesso a crenças centrais relativas ao Self. A presente 

investigação divide-se em 2 estudos. O primeiro versa sobre a comparação da avaliação da 

regulação da satisfação de necessidades psicológicas através de questionários e dos CEA, e 

sobre a relação destes últimos com o Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia. O 

segundo estudo surge para testar a hipótese de que a activação emocional desencadeada pela 

leitura dos CEA será uma melhor medida para a avaliação da regulação da satisfação de 

necessidades psicológicas, e para a compreensão da relação da regulação da satisfação de 

necessidades com o Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia. Foi criada uma 

plataforma online, onde foram aplicados os instrumentos, tendo participado 271 indivíduos. 

Os resultados sugerem que a avaliação da regulação da satisfação de necessidades 

psicológicas, assim como a suas relações com o Bem-estar e Distress Psicológicos e 

sintomatologia, são melhor compreendidos quando há uma activação emocional 

desencadeada pela leitura dos CEA. 

 

Palavras-chave: necessidades psicológicas, activação emocional, bem-estar psicológico, 

distress psicológico, sintomatologia, Modelo de Complementaridade Paradigmática 
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Abstract 

 

The Model of Paradigmatic Complementarity (Vasco 2009a, 2009b) postulates the existence 

of seven dialectic polarities, whose satisfaction regulation results of a continuous process of 

negotiation and balancing of said pairs. Following the existing investigation for the 

assessment of the regulation of psychological needs satisfaction, Emotionally Activating 

Scenarios (EAS) have been developed for that same assessment. Such begins from a literary 

review concerning the importance of the schematic and emotional activation as well as the 

motivation aiming for comprehension of the regulation of psychological needs satisfaction. 

The introduction of an activating component in this assessment arises from the recognition of 

the role of emotional activation towards the accessing of central beliefs concerning the Self. 

The present investigation is divided in 2 studies. The first accounts a comparison of the 

assessment of the regulation of psychological needs satisfaction, through surveys and the 

EAS, and about the relation between these and Psychological Well-Being and Distress and 

symptomatology. The second study arises to test the hypothesis that the emotional activation 

triggered by the reading of the EAS will be a better measure for the assessment of the 

regulation of psychological needs satisfaction, and for the comprehension of the relation 

comprising the regulation of psychological needs satisfaction as well as the Psychological 

Well-Being and Distress and symptomatology. 

 

Key Words: psychological needs, emotional activation, psychological well-being, 

psychological distress, symptomatology, Model of Paradigmatic Complementarity  
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Introdução 

A presente investigação pretende desenvolver e analisar as propriedades psicométricas 

da Escala de Regulação da Satisfação das Necessidades Psicológicas, através de Cenários 

Emocionalmente Activadores (ERSN-CEA; Vasco, Ferreira, Romão, Silva & Vargues-

Conceição, 2013). Assente nos estudos do Modelo de Complementaridade Paradigmática 

(MCP; Vasco, 2009a, 2009b), tem vindo a ser desenvolvida e estudada a Escala de Regulação 

da Satisfação das Necessidades Psicológicas (ERSN; Vasco, Bernardo, Cadilha, Calinas, 

Conde, Fonseca, Guerreiro, Rodrigues, & Rucha, 2011/2012). Os resultados têm indicado que 

a capacidade de regulação da satisfação das necessidades psicológicas está relacionada com o 

Bem-estar Psicológico, ao passo que dificuldades nessa regulação estão relacionadas com 

Distress Psicológico e sintomatologia (Conde & Vasco, 2012; Sol & Vasco, 2012; Sol & 

Vasco, 2013). No que respeita às Teorias da Adaptação e da Perturbação do MCP, destaca-se 

a importância da capacidade de regulação da satisfação das necessidades psicológicas para a 

adaptação, assim como a importância do conceito de esquema e do Funcionamento 

Esquemático (Fonseca & Vasco, 2013) para a perturbação. A inclusão de Cenários 

Emocionalmente Activadores na avaliação da regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas advém do reconhecimento da importância da activação esquemática e 

emocional, assim como da motivação, para a compreensão dos comportamentos para a 

regulação da satisfação das necessidades psicológicas. Ainda, a literatura (e.g. Safran & 

Greenberg, 1982; Greenberg & Safran, 1984) tem vindo a aludir à relevância da activação 

emocional para o acesso a cognições centrais para o Self. Por fim, são ainda reconhecidas as 

vantagens que poderão advir da inclusão de pistas emocionalmente activadoras para a 

avaliação da regulação da satisfação das necessidades psicológicas. 

Ao comparar a ERSN-CEA com os outros dois instrumentos de avaliação da 

regulação da satisfação das necessidades – a Escala de Regulação da Satisfação das 

Necessidades Psicológicas-57 (ERSN-57; Vasco, Bernardo, Cadilha, Calinas, Conde, 

Ferreira, Fonseca, Guerreiro, Rodrigues, Romão, Rucha, Silva & Vargues-Conceição, 2013) e 

a Escala de Regulação da Satisfação das Necessidades Psicológicas 21 (ERSN-21; Vasco, 

Ferreira, Romão, Silva & Vargues-Conceição, 2013) - pretende-se analisar se relações entre 

as Necessidades Psicológicas e o Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia serão 

melhor explicadas pela ERSN-CEA, fruto de uma activação emocional resultante da leitura 

dos cenários.  
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A presente investigação divide-se em dois estudos. No que respeita ao primeiro, será 

considerada a amostra total alvo de estudo, estudando-se a ERSN-CEA comparativamente às 

ERSN-57 e ERSN-21, assim como o estudo das suas qualidades psicométricas, relações com 

o Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia (variáveis dependentes). Ainda, será 

estudada a relação das discrepâncias na regulação da satisfação das necessidades psicológica 

com as variáveis dependentes. Uma vez que os dados no primeiro estudo não foram ao 

encontro do esperado, o segundo estudo surge como forma de testar a hipótese de que os 

resultados da ERSN-CEA serão mais significativos e explicativos das variáveis dependentes 

se se considerar apenas as respostas dos indivíduos que indicaram estar activados pelos 

Cenários Emocionalmente Activadores. 

 No que respeita à metodologia utilizada na presente investigação, de natureza 

quantitativa, serão enumerados os principais objectivos e respectivas hipóteses, assim como a 

informação relativa aos participantes e instrumentos utilizados no estudo, nomeadamente para 

a avaliação da regulação da satisfação das necessidades psicológicas e Bem-estar e Distress 

Psicológicos e sintomatologia. A amostra de conveniência, composta por 271 participantes, 

respondeu aos seguintes instrumentos: Escala de Regulação da Satisfação das Necessidades 

Psicológicas-57 (Vasco, Bernardo, Cadilha, Calinas, Conde, Ferreira, Fonseca, Guerreiro, 

Rodrigues, Romão, Rucha, Silva & Vargues-Conceição, 2013); Escala de Regulação da 

Satisfação das Necessidades Psicológicas-21 (Vasco, Ferreira, Romão, Silva & Vargues-

Conceição, 2013); Escala de Regulação da Satisfação das Necessidades Psicológicas-CEA 

(Vasco, Ferreira, Romão, Silva & Vargues-Conceição, 2013; Inventário de Sintomas 

Psicopatológicos (BSI; Canavarro, 1995, versão portuguesa do Brief Symptom Inventory – 

BSI, Derogatis, 1993); Clinical Outcome Routine Evaluation – Outcome Measure (CORE-

OM; Sales, Moleiro, Evans, & Alves, 2012); e Inventário de Saúde Mental (Duarte-Silva & 

Novo, 2002, versão portuguesa do Mental Health Inventory, de Ware, Johnston, Davies-

Avery, & Brook, 1979). Os dados foram analisados pelo Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) 19 (SPSS Inc., Chicago, IL). Seguidamente, é apresentada a discussão dos 

dados, assim como as principais conclusões e implicações para a psicoterapia. 
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Revisão de literatura 

 

1. O Self e as Necessidades Psicológicas 

Segundo Wolfe (2005), o Self possibilita a experiência reflexiva ou consciência do 

próprio – do seu comportamento, pensamentos e sentimentos -, decorrente da sua capacidade 

de simbolização e de auto-reflexão, e assente num substracto neurobiológico (Wolfe, 2005; 

Conceição & Vasco, 2005). É através da interacção entre a experiência directa e a cogitação 

que resulta o conhecimento do Self, registado sob a forma de crenças, sendo estes 

emocionalmente tingidos. Estes esquemas do Self influenciam as relações do Self consigo 

mesmo e com os outros (Conceição & Vasco, 2005).  

Ao tornar-se consciente de si, da emoção e do modo como cria a sua experiência, o 

Self torna-se igualmente consciente do modo como cuida das suas necessidades. Dado que as 

necessidades psicológicas são uma instância do Self, e este também é definido pela regulação 

da satisfação das mesmas, para o conhecimento, protecção e regulação das necessidades será 

igualmente importante a responsabilidade pessoal ou a sensação de agência do Self. Ao entrar 

em contacto com as suas necessidades, será então possível que mobilize acções/recursos para 

as mesmas (Conceição & Vasco, 2005). O sistema emocional sinaliza o grau de regulação da 

satisfação das necessidades psicológicas e promove acções internas e/ou externas que 

possibilitem a regulação dessa satisfação (Vasco, 2009b). Como Vasco (2013) refere, as 

emoções desempenham um papel central na promoção do bem-estar psicológico, tendo um 

carácter motivacional. Ao geraram motivação, tal traduzir-se-á em acções que serão mais ou 

menos tendentes para a regulação da satisfação das necessidades.  

Tal como Greenberg e Safran (1989) sugerem, e na linha integrativa do Modelo de 

Complementaridade Paradigmática (MCP; Vasco, 2009a, 2009b), modelo de base para a 

presente investigação, o reconhecimento de respostas afectivas fornece um impulso para 

acções no sentido da regulação da satisfação das necessidades. Assim sendo, o não-

reconhecimento e invalidação da parte emocional compromete as tendências de acção, 

responsáveis pela motivação. 

 

2. Teorias sobre Necessidades Psicológicas 

 Os estudos pioneiros sobre necessidades psicológicas remontam a Freud e a Murray, 

no âmbito da psicologia social e da personalidade. Contudo, nos anos 70 e 80 o estudo das 
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necessidades psicológicas perdeu alguma popularidade; mais recentemente tem vindo a ser 

retomado o seu estudo, enfatizando-se a sua importância no funcionamento adaptativo e 

saudável, estando a satisfação destas necessidades como meio de alcançá-lo. Serão então 

revistas as teorias das necessidades psicológicas mais relevantes para o presente estudo. 

 

Segundo a Teoria da Personalidade de Maslow (1943), são apresentadas cinco 

categorias de necessidades básicas: saúde física, segurança, amor/pertença, auto-estima e 

actualização/realização pessoal, configuradas hierarquicamente - embora essa hierarquia não 

seja rígida -, em forma de pirâmide, em que a satisfação das necessidades do topo depende da 

satisfação das necessidades anteriores. Embora nem todas as necessidades em causa sejam 

psicológicas, a satisfação das necessidades fisiológicas apresenta-se necessária para a 

posterior satisfação das necessidades psicológicas. Apesar do conceito de Self não estar 

presente nesta teoria, esta apresenta-se como central no entendimento das hierarquias de 

satisfação de necessidades.  

Uma teoria fundamental para a compreensão da importância da satisfação das 

necessidades psicológicas na motivação e no funcionamento dos indivíduos é a Teoria da 

Auto-Determinação (SDT; Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000a; Ryan & Deci, 2000b). 

Os autores entendem as necessidades psicológicas como inatas, universais e organísmicas, 

enquanto nutrientes psicológicos essenciais para o crescimento, integridade e bem-estar 

psicológicos. São apresentadas três necessidades psicológicas básicas: as necessidades de 

competência - necessidade de envolver em desafios óptimos e experienciar mestria e/ou 

eficácia nos mundos social e físico; proximidade - necessidade de procurar vinculações e 

experienciar sentimentos de segurança, pertença e intimidade com os outros; e autonomia - 

necessidade de auto-organizar e regular o próprio comportamento, evitando um controlo 

heterónomo, o que inclui uma tendência para trabalhar no sentido de uma coerência interna e 

de integração. Estas tendem para um desenvolvimento mais eficaz, conexo e coerente, sendo 

motivadoras do comportando humano. Ainda, levam à procura de objectivos, domínios e 

relações que apoiem a sua satisfação, reunindo condições apropriadas para comportamentos 

auto-determinados. Estes nutrientes – as necessidades psicológicas básicas – são então 

essenciais para um crescimento e integridade, sendo igualmente importante o balanceamento 

da satisfação destas para o bem-estar psicológico (Ryan, 2009; Sheldon & Niemec, 2006). Se 

a satisfação destas três necessidades – não sendo suficiente a satisfação de apenas uma ou 

duas – parece ser então indissociável de bem-estar psicológico e de um desenvolvimento 
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adaptativo, a não-satisfação das mesmas cria condições para o desenvolvimento de 

perturbação (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000). De acordo com a SDT, a satisfação 

destas três necessidades psicológicas básicas leva à motivação intrínseca, permitindo esta a 

continuidade dos comportamentos no sentido da satisfação das necessidades.  

Tendo um carácter universal e desenvolvimentista, estas necessidades podem ter 

diferentes formas de satisfação ao longo da life-span e das culturas. De facto, uma vez que a 

internalização e integração de valores e comportamentos culturais parecem facilitar a 

satisfação das necessidades, estando na base de um comportamento regulado, os modos e 

graus de satisfação não deixam ter assim também uma componente contextual, o que sugere 

que o que estará em causa são semelhanças quanto aos processos subjacentes que levam ao 

desenvolvimento e expressão destas diferenças (Ryan & Deci, 2000). 

Um dos principais factores para a compreensão da adaptação é a forma como as 

necessidades psicológicas estão a ser apoiadas ou frustradas nos contextos sociais, assim 

como o impacto que tal tem nos processos motivacionais e emocionais dos indivíduos. (Ryan 

& Deci, 2000b). A sua satisfação leva ao fortalecimento de recursos internos, resiliência e 

coping. Caso contrário, quando cronicamente impedidas ou frustradas, há uma diminuição na 

motivação e um maior mal-estar (Ryan, 2009), levando a uma procura de “substitutos” para 

essas necessidades, comprometendo o funcionamento adaptativo (Vansteenkiste & Ryan, 

2013). A dialéctica proposta pela SDT surge da interacção entre as tendências para a 

integração e das necessidades psicológicas vs. os obstáculos que podem advir dos contextos 

sociais (Ryan & Deci, 2000b). Assim, a vulnerabilidade para a perturbação pode ser 

compreendida como resultado da frustração ou impedimento da satisfação das necessidades 

psicológicas básicas (Ryan & Deci, 2000; Vansteenkiste & Ryan, 2012).  

 

Epstein (1993, 2003), na Teoria do Self Cognitivo-Experiencial (TSCE), enquanto 

proposta integrativa que advém de outras orientações, propõe quatro necessidades básicas que 

são igualmente importantes, não as postulando hierarquicamente como Maslow (1943), em 

que uma adaptação eficaz requer o balanceamento e a manutenção da interacção das mesmas. 

As quatro necessidades básicas são: Maximizar o prazer e Minimizar a dor - grau em que o 

mundo é percepcionado como benevolente ou mau; Assimilar os dados da realidade num 

sistema conceptual estável e coerente - grau no qual o mundo é percepcionado como tendo 

significado, previsível e controlável, ou, por outro lado, sem significado e caótico; 

Proximidade - grau no qual os indivíduos são percepcionados enquanto fonte de conforto e de 

confiança, ou perigosos e de não-confiança; e Auto-estima - grau no qual o Self é visto como 
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sendo valioso, competente e bom, ou não, corresponde à necessidade de auto-estima. A cada 

uma destas quatro necessidades correspondem quatro crenças básicas fundamentais, 

desenvolvidas para a satisfação destas necessidades, em que o indivíduo avalia intuitivamente 

o grau no qual estas estão a ser satisfeitas, mobilizando os seus recursos para a sua satisfação.  

 

Uma outra teoria que enfatiza a importância da satisfação das necessidades 

psicológicas para a adaptação é a de Grawe (2004), referindo que uma violação ou não-

satisfação das necessidades psicológicas básicas leva a um comprometimento da saúde 

mental e bem-estar. Na linha da teoria proposta por Epstein (1993, 2003), quanto às suas 

quatro necessidades psicológicas básicas, Grawe (2004) parte destas, com base nas evidências 

neurobiológicas que demonstraram as bases neuronais de três destas necessidades, enquanto 

estando integradas no sistema nervoso - as de proximidade, auto-estima e aumentar o prazer 

e diminuir a dor - e com base nas evidências empíricas das implicações destas necessidades 

para com o bem-estar. Contudo, Grawe reformula a conceptualização da necessidade de 

coerência, entendendo-a como estando ligada com um princípio fundamental do 

funcionamento mental e, por isso, renomeando-a de princípio de consistência. Esta 

consistência refere-se à concordância ou compatibilidade dos processos mentais, ao passo 

que as necessidades básicas se referem às experiências que ocorrem fruto da interacção entre 

organismo-meio. A consistência pode ser então pensada como uma necessidade ou condição 

para um bom funcionamento mental. Como tal, apresenta-se como uma condição para a 

satisfação das necessidades. Neste sentido, é destacado que a regulação da consistência e a 

satisfação das necessidades estão intrinsecamente interligadas, na medida em que a 

inconsistência estará associada à perturbação (Grawe, 2004).  

A teoria de Grawe (2004) postula, assim, que estas necessidades psicológicas estão 

presentes em todos os seres humanos, salientando a importância da sua satisfação para o bem-

estar psicológico, o que parece ir ao encontro da SDT. 

 

 Numa procura de quais seriam as necessidades psicológicas mais fundamentais, o 

estudo integrativo de Sheldon, Elliot, Kim e Kasser (2001), engloba várias necessidades 

psicológicas de diferentes teorias: da SDT, as necessidades de autonomia, competência e 

proximidade (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000); da Teoria da Personalidade de 

Maslow (1943), as necessidades de saúde física, segurança, auto-estima e auto-actualização, 

sendo que a necessidade de amor/pertença equivale à necessidade de proximidade da SDT; e, 

por fim, com base na TSCE de Epstein (1993, 2003), foi seleccionada a necessidade de 
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prazer/estimulação. Foram ainda seleccionadas, com base no senso-comum da cultura 

americana, as necessidades de popularidade/influência e de dinheiro/luxo, visto poderem ser 

entendidas como necessidades que levariam à “felicidade”. Os autores concluíram que as 

necessidades associadas a experiências mais satisfatórias e as que são mais preditoras de 

afecto “positivo” são as de auto-estima, competência, autonomia, proximidade, segurança, 

prazer/estimulação, auto-actualização e saúde física.  

Entre os vários estudos que procuram apoiar as hipóteses postuladas pela SDT, 

encontra-se o de Robak e Nagda (2011) que partiu das necessidades estudadas por Sheldon e 

colaboradores (2001), acrescentando ainda o Amor Romântico. Os dados do presente estudo 

apoiam os anteriores, verificando que as três necessidades psicológicas postuladas pela SDT 

são as mais elevadas no que diz respeito a eventos satisfatórios, conjuntamente com a 

necessidade de auto-estima, igualmente encontrada no estudo de Sheldon e colaboradores 

(2001). Quanto à necessidade de Amor Romântico introduzida neste estudo, os autores 

verificaram que os indivíduos que pontuavam mais nesta necessidade tendiam a obter 

satisfação de eventos que envolvessem as necessidades de auto-determinação, auto-estima, 

significado, influência e segurança.  

Um outro estudo que procura igualmente corroborar a importância das três 

necessidades psicológicas postuladas pela SDT é o de Church e colaboradores (2012), 

estudando-as conjuntamente com as necessidades de auto-actualização (Maslow, 1943) e 

prazer-estimulação (Epstein, 1993, 2003). Verificou-se que a satisfação percepcionada das 

necessidades da SDT, assim como das necessidades de auto-actualização e de prazer-

estimulação, estava moderadamente relacionada com a maioria dos aspectos do bem-estar em 

todas as culturas. Por isso, poderão ser consideradas universalmente importantes para o 

desenvolvimento e bem-estar Os indivíduos de diferentes culturas variam em média nas suas 

percepções da satisfação das necessidades e de bem-estar, embora a satisfação das 

necessidades percebida tenha um impacto semelhante no bem-estar ao longo das culturas 

(Church et al., 2012).  

  

Uma outra teoria que parece ser essencial para a compreensão do desenvolvimento da 

personalidade e para o estudo das necessidades psicológicas - estando estas fortemente 

relacionadas entre si no que toca às capacidades de regulação da satisfação das necessidades -

, é a de Blatt (2005, 2006, 2008). O autor apresenta um modelo de desenvolvimento da 

personalidade, caracterizando-o como a interacção e integração dinâmicas das necessidades 
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de auto-definição, ou definição do Self, e de proximidade interpessoal. A auto-definição 

refere-se ao estabelecer e manter um sentido de Self coerente, realista, diferenciado e 

integrado, e a proximidade interpessoal diz respeito ao estabelecer e manter relações 

interpessoais reciprocas, com significado e pessoalmente satisfatórias. Blatt (2006, 2008) 

entende o desenvolvimento psicológico como ocorrendo ao longo da vida, numa transacção 

sinergética e dialéctica entre estes dois processos de desenvolvimento, ou polaridades da 

experiência, através de várias transacções hierárquicas em diferentes níveis de 

desenvolvimento de auto-definição e de proximidade interpessoal. 

Assim, um funcionamento psicológico eficaz envolve uma integração de níveis 

maduros de auto-definição e de proximidade interpessoal, havendo um equilíbrio entre estes 

dois pólos (Blatt, 2008). De acordo com o autor, estes desenvolvem-se primariamente no 

contexto das relações interpessoais precoces (e.g., Blatt, 2004), e um balanceamento 

adequado entre estas duas dimensões contribui para uma identidade coerente e integrada, o 

que, por sua vez, facilita o estabelecimento de relações interpessoais estáveis. Contudo, uma 

ênfase excessiva em apenas uma destas dimensões parece predispôr os indivíduos à 

perturbação (Blatt, 2005), enquanto disrupções na integração destas duas grandes dimensões, 

que são centrais no desenvolvimento e organização da personalidade (Blatt, 2008).  

Relativamente à SDT, Blatt (2008) sugere que a dimensão de auto-definição 

corresponde às necessidades de autonomia e de competência, e a dimensão de proximidade 

interpessoal à necessidade de proximidade.  

 

3. Necessidades Dialécticas no Modelo de Complementaridade Paradigmática 

O MCP (Vasco 2009a, 2009b, 2012) tem base na integração em psicoterapia e 

apresenta-se enquanto modelo integrativo para uma compreensão da adaptação do indivíduo. 

Este entende que o bem-estar psicológico decorre da regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas, em que, ao nunca estarem totalmente satisfeitas, o seu grau de satisfação resulta 

de um processo contínuo de negociação e balanceamento de sete polaridades dialécticas 

(Vasco, 2009a; Vaz-Velho, Vasco & Conceição, 2011).  

Vasco (2012) entende as necessidades psicológicas como um “estado de desequilíbrio 

organísmico, provocado por carência de determinados nutrientes psicológicos, sinalizado 

emocionalmente, e tendente a promover acções, internas e/ou externas tendentes ao 

restabelecimento do equilíbrio” (Vasco, 2012, p.32). O sistema emocional assinala o grau de 
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regulação e, quando funciona adequadamente, motiva para acções internas e externas 

necessárias para a regulação, tornando-se assim compreensível que um funcionamento no 

sentido da adaptação e do bem-estar implica um funcionamento emocional adequado, que 

permita a promoção das capacidades de regulação (Vasco 2009a, 2009b; Vasco, Vaz & 

Conceição, 2010). Como tal, o distress resulta de dificuldades na capacidade de regulação na 

satisfação das sete polaridades dialécticas de necessidade (Faria & Vasco, 2011), onde a 

capacidade de regulação de um dos pólos torna possível uma consequente satisfação do pólo 

oposto (Vasco & Vaz-Velho, 2010; Vaz-Velho, Vasco & Conceiçao 2011). 

Como sugerido pelo MCP, a capacidade de regulação num dos pólos torna possível 

uma consequente regulação no pólo oposto (Vasco & Vaz-Velho, 2010; Vaz-Velho, Vasco & 

Conceição, 2011). Ao afirmar-se que o bem-estar resulta da capacidade de regulação da 

satisfação das diversas polaridades, está igualmente implícita uma capacidade de regulação 

da satisfação de ambos os pólos de cada polaridade, entendidos enquanto complementares e 

não como opostos (Vasco, 2013). O seu balanceamento surge, assim, como essencial para a 

adaptação, na medida em que a rigidez de funcionamento dentro de um dos pólos, 

dificultando a movimentação entre ambos os pólos ou necessidades, parece estar associado a 

maior distress, o que tem vindo a ser encontrado nos recentes estudos do MCP (Bernardo & 

Vasco, 2011; Cadilha & Vasco, 2010; Calinas & Vasco, 2011; Fonseca & Vasco, 2011; 

Guerreiro & Vasco, 2011; Rodrigues & Vasco, 2010; Rucha & Vasco, 2011). Assim, tal 

como Sol e Vasco (2012) sugerem, a perturbação parece estar associada a maiores 

dificuldades nas capacidades de regulação da satisfação quer nas sete polaridades, quer das 

catorze necessidades. Os dados têm vindo a apontar que a capacidade de regulação da 

satisfação de ambos os pólos, dentro da mesma polaridade, é essencial para a saúde mental, 

estando esta capacidade de regulação associada a menor sintomatologia (Sol & Vasco, 2012). 

Ainda, como verificado por Conde e Vasco (2012), indivíduos com níveis elevados de 

regulação nos dois pólos apresentam maior bem-estar psicológico.    

Destaca-se a importância de um equilíbrio na regulação da satisfação de ambos os 

pólos de cada polaridade dialéctica, na medida em que a capacidade de regular ambos os 

pólos parece ser essencial para maior saúde mental e menor sintomatologia. Tal como Sol e 

Vasco (2013) observaram, indivíduos com maior perturbação apresentaram resultados médios 

mais baixos de regulação da satisfação das necessidades psicológicas e resultados médios 

mais elevados de discrepância nas polaridades dialécticas, correspondendo a estes os valores 

mais elevados de sintomatologia. 
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Neste sentido, e contrariamente às teorias que conceptualizam as necessidades 

enquanto uma hierarquia (e.g., Maslow, 1943), segundo o MCP todas as necessidades 

psicológicas são igualmente importantes para a adaptação; tal parece ir ao encontro da 

proposta da SDT, destacando a importância da satisfação das três necessidades psicológicas – 

e do seu balanceamento - para o bem-estar, assim como o proposto por Epstein (1993, 2003) 

e Grawe (1994). A dimensão dialéctica e a importância do equilíbrio entre os pólos, postulada 

pelo MCP, parecem também encontrar-se presentes na teoria de Blatt (2006, 2008). 

 

No que diz respeito às sete polaridades dialécticas postuladas pelo MCP, na 

polaridade Prazer/Dor, a necessidade de Prazer diz respeito à capacidade de disfrutar 

prazeres tanto psicológicos como físicos, enquanto a necessidade de Dor se refere à 

capacidade de suportar dores inevitáveis, assim como a capacidade de dar significado à dor; 

na polaridade Proximidade/Diferenciação, a necessidade de Proximidade envolve uma 

capacidade para estabelecer e manter relações íntimas, e a de Autonomia a capacidade de se 

diferenciar e de se auto-determinar; na polaridade Produtividade/Lazer, a necessidade de 

Produtividade diz respeito à capacidade de realizar acções ou desafios importantes para o 

próprio, e a de Lazer à capacidade de relaxar e de se sentir confortável com isso; na 

polaridade Controlo/Cooperação, a necessidade de Controlo envolve a capacidade de 

influenciar o meio, e a de Cooperação a capacidade de delegar, de deixar ir, bem como de 

cooperar com os outros partilhando controlo; na polaridade Exploração/Tranquilidade, a 

necessidade de Exploração refere-se à capacidade de explorar e de se expor a novos 

ambientes, enquanto a Tranquilidade se refere à capacidade de apreciar o que se tem na vida; 

na polaridade Coerência do Self/Incoerência do Self, a necessidade de Coerência do Self 

implica uma congruência entre o eu real e o eu ideal, e uma congruência entre o que se pensa, 

sente e faz, enquanto na necessidade de Incoerência do Self há uma capacidade para tolerar 

conflitos e incongruências ocasionais; por fim, na polaridade Auto-Estima/Auto-Crítica, a 

necessidade de Auto-Estima refere-se à capacidade de se sentir satisfeito com o próprio, e a 

de Auto-Crítica à capacidade para identificar, tolerar e aprender com insatisfações pessoais.  

Tal como mencionado ao longo da revisão das várias teorias sobre necessidades 

psicológicas, a regulação da satisfação destas está directamente associada ao funcionamento 

adaptativo e saúde mental. O MCP, enquanto modelo integrativo, subdivide-se em três teorias 

essenciais: a Teoria da Adaptação, destacando a importância da regulação da satisfação das 

necessidades psicológicas para a adaptação; a Teoria da Perturbação, referente ao conceito de 

esquema e ao Funcionamento Esquemático (Fonseca & Vasco, 2013), sendo estas centrais 
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para a compreensão da não-adaptação e da perturbação; e a Teoria da Intervenção, surgindo 

da complementaridade entre as duas teorias anteriores, enfatizando a importância das 

operações terapêuticas dialécticas, entendendo o processo terapêutico enquanto uma 

sequência não-linear de fases relativas à promoção e assimilação de objectivos terapêuticos 

estratégicos (Conceição & Vasco, 2005). 

 

4. Necessidades Psicológicas e Bem-estar Psicológico 

Como referido anteriormente, e sendo transversal às diversas teorias das necessidades, 

a regulação da satisfação das necessidades psicológicas está fortemente relacionada com a 

saúde mental, bem-estar psicológico e funcionamento adaptativo. E, como destacado pelo 

MCP, face à frustração ou impedimento da satisfação das necessidades são criadas condições 

que levam ao distress e perturbação. Seguidamente irão ser diferenciados três tipos de bem-

estar: o subjectivo, o psicológico e o social.  

O bem-estar subjectivo, com base numa perspectiva hedónica, diz respeito ao como e 

ao porquê de os indivíduos experienciarem a vida de forma “positiva” (Diener, 1984). Diener, 

Sapyta e Suh (1998) referem que o bem-estar subjectivo, dizendo respeito às avaliações que 

os indivíduos fazem das suas vidas e centrado nos seus valores e emoções, apresenta-se como 

um componente indispensável da saúde psicológica positiva, e embora não seja condição 

suficiente, apresenta-se como sendo fortemente necessário para alcançar a mesma (Diener, 

Sapyta & Suh, 1998; Diener, 2000). O modelo de bem-estar subjectivo apresentado por 

Diener (2000) é constituído por quatro aspectos fundamentais: satisfação com a vida, 

satisfação com domínios importantes, afecto “positivo” e baixos níveis de afecto negativo. 

Como tal, a satisfação com a vida e a “felicidade” (Diener, 2000; Novo, 2005) apresentam-se 

como indicadores específicos da experiência subjectiva de bem-estar (Novo, 2005). 

Por outro lado, o bem-estar psicológico remonta para uma perspectiva eudaimónica, 

entendendo a “felicidade” como “a actividade da alma dirigida pela virtude” (Novo, 2005, 

p.2) e como orientada pela perfeição e para a realização pessoal do verdadeiro self (daimon), 

na procura do “desenvolvimento do ser“ (Novo, 2005, p.2). Ryff (1989) refere que a 

“felicidade” não é o único indicador de um funcionamento psicológico óptimo, argumentando 

que foram negligenciados aspectos fundamentais para sua a compreensão, daí que o conceito 

de bem-estar psicológico seja multidimensional e integrativo face às anteriores 

conceptualizações. Este, indo para além da “felicidade” enquanto fundamento do bem-estar, 

foca-se na actualização dos potenciais dos indivíduos 
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O modelo multidimensional do bem-estar psicológico de Ryff & Keys (1995) refere-

se a uma compreensão de bem-estar que inclui avaliações “positivas” do próprio face a si 

mesmo e à sua vida, um sentido de crescimento continuado e de desenvolvimento, a visão de 

que a vida tem um propósito e significado, estar envolvido em relações de qualidade com os 

outros, a capacidade de lidar e gerir eficazmente o meio, assim como um sentido de auto-

determinação (Ryff & Keys, 1995; Ryff, Magee, Kling & Wing, 1999). As dimensões do 

modelo proposto são: aceitação de si, crescimento pessoal, objectivos de vida, relações 

“positivas” com os outros, domínio do meio e autonomia. Nesta linha de entendimento, a 

“felicidade” e o afecto “positivo” deixam de ser por si só definidores de bem-estar, na medida 

em que parecem haver custos subjacentes aos desafios de vida, como ter um sentido de 

propósito e de auto-realização (Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995). Tal é o caso da necessidade 

de competência, em que comportamentos envolvidos na satisfação desta necessidade podem 

implicar um custo afectivo a curto-prazo (Howell, Chenot, Hill & Howell, 2009).  

Quanto ao bem-estar social, dentro da perspectiva eudaimónica, este refere-se ao 

desenvolvimento dos indivíduos enquanto seres sociais, que têm “responsabilidades a 

assumir, tarefas a cumprir e com direitos essenciais a fruir” (Novo, 2005, p.2). Segundo 

Keys (1998), o bem-estar social diz respeito à avaliação que o próprio faz das suas 

circunstâncias e do seu funcionamento em sociedade. Este propõe cinco dimensões do bem-

estar social: integração social, contribuição social, coerência social, actualização social e 

aceitação social. Com base no princípio de que o bem-estar é também o resultado do 

ajustamento e adaptação do indivíduo ao meio exterior, este vai para além de uma avaliação 

subjectiva quanto à satisfação com a vida e afecto (e.g, Diener, 1984), ou funcionamento 

pessoal (e.g., Ryff, 1989), incorporando a dimensão social dos indivíduos, enquanto seres 

sociais envolvidos em estruturas sociais e comunidades (Keyes, 1998).  

Os três tipos de bem-estar anteriormente mencionados, embora conceptualizem de 

forma diferente o construto de “felicidade” e de saúde mental, todos eles apresentam-se como 

complementares quanto à compreensão do bem-estar (Novo, 2005). 

Como Ryan e Huta (2009) sugerem, tal como a perturbação, o bem-estar é complexo e 

multifacetado, não devendo ser definido apenas por estados mentais, mas também pelo que os 

origina, não podendo o bem-estar ser unicamente entendido e avaliado pela “felicidade”.  

O MCP, modelo de base da presente investigação, integra as três concepções de Bem-

estar anteriormente mencionadas, como resultado da capacidade regulação da satisfação das 

necessidades psicológicas. 
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5. Necessidades Psicológicas, distress psicológico e sintomatologia 

No seguimento da proposta do MCP, e congruentemente com a literatura sobre as 

teorias das necessidades psicológicas, o distress parece resultar de dificuldades na capacidade 

de regulação da satisfação das necessidades psicológicas, o que cria condições para o 

desenvolvimento de perturbação. 

Quanto à compreensão do que é a saúde mental, esta parece envolver capacidades de 

perceber, compreender e interpretar o que rodeia o indivíduo, assim como capacidades de 

adaptação a este meio envolvente e capacidade de mudá-lo se necessário (Lahtinen, Lehtinen, 

Rilkonen & Ahonen, 1996). Zubrick e Kovess-Masfety (2005) apresentam alguns indicadores 

da saúde mental, respeitantes às percepções e julgamentos individuais acerca do sentido de 

coerência e significado de vida, auto-estima e sentido de controlo em áreas significativas. 

Lavikainen, Lahtinen e Lehtinen (2000) sugerem que a saúde mental inclui bem-estar, 

recursos individuais - como a auto-estima, sentido de eficácia e coerência -, a capacidade para 

iniciar, desenvolver e manter relações mútuas e pessoalmente satisfatórias, e a capacidade de 

coping face a adversidades - resiliência. Como mencionado anteriormente, acerca das 

necessidades psicológicas postuladas pelo MCP, este entendimento da saúde mental parece ir 

ao encontro de um funcionamento equilibrado e balanceado das diferentes polaridades 

dialécticas. Por outro lado, quanto à doença mental, Lahtinen e colaboradores (1996) sugerem 

que esta engloba um continuum, que vai desde manifestações mais severas e uma variedade 

de sintomas de diferentes intensidade e duração.  

Numa revisão acerca do conceito de distress, este tende a estar associado à frustração 

e conflito, podendo ser acompanhado por sentimentos de desânimo ou abandono (Fragoeiro, 

2008). O distress psicológico pode ser descrito como resposta individual à doença mental, 

enquanto estado emocional de desconforto experienciado em resposta a um stressor ou 

exigência, levando a danos temporários ou permanentes no indivíduo. Ridner (2003) 

caracteriza-o através de cinco atributos: incapacidade percebida para lidar de forma eficaz, 

mudança no estado emocional, sofrimento, comunicação do sofrimento e dano para o 

indivíduo. Assim, os aspectos que são mais salientes e caracterizadores do distress 

psicológico são a exposição a um evento stressante que ameaça a saúde física ou mental, uma 

incapacidade para lidar eficazmente com o stressor e agitação emocional que resulta do 

coping ineficaz (Ridner, 2003; Drapeau, Marchand & Beaulieu-Prévost, 2011).  

Por sua vez, Massé (2000) refere que o distress pode assumir diferentes 

manifestações, com uma pluralidade de significados, indo para além de uma soma de 
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sintomas independentes e descontextualizados. O autor identifica seis modos de distress, 

através dos quais os indivíduos vivem, expressam e interpretam a sua experiência: 

desmoralização e péssimo em relação ao futuro, sofrimento e stress, auto-desvalorização, 

isolamento e alienação social, somatização, e alienação do Self. 

No que diz respeito aos sintomas, estes são subjectivos e descritos como sensações 

atípicas e perturbadoras, que interferem que a actividade e/ou conforto do indivíduo 

(Giardino & Wolf, 1993, citado por McDaniel & Rhodes, 1995). Estes representam o que é 

experienciado e relatado pelo indivíduo enquanto manifestações dos seus problemas 

(McDaniel & Rhodes, 1995). Ainda, a resposta do indivíduo aos sintomas inclui crenças e 

comportamentos que são o resultado de problemas reais ou potenciais.  

Neste sentido, é sugerido que a ocorrência do sintoma e do distress são componentes 

da experiência do sintoma (Roxanne, McDaniel & Rhodes, 2007). A teoria da auto-regulação 

(Leventhal & Johson, 1983, citado por Roxanne, McDaniel & Rhodes, 2007) procura explicar 

a relação entre a ocorrência do sintoma e o distress, sugerindo que o stressor (ou ocorrência 

do sintoma) leva a uma resposta emocional (distress) e a comportamentos de coping. Deste 

modo, o distress faz com que o indivíduo entre em acção, recorrendo a comportamentos de 

coping que lhe são conhecidos para tentar aliviar a resposta emocional e/ou eliminar o 

stressor. Quando adaptativos, estes comportamentos de coping levam a uma diminuição no 

distress ou o stressor em causa é eliminado; quando ineficazes ou ausentes, há um aumento 

no distress (Rhodes et al., 2000, citado por Roxanne, McDaniel & Rhodes. 2007). 

Quanto ao conceito de distress dentro do âmbito da nosologia psiquiátrica, este é visto 

enquanto uma perturbação emocional que terá impacto no funcionamento do indivíduo e, por 

outro lado, que o distress é um critério de diagnóstico para algumas das perturbações e que, 

quando considerado conjuntamente com uma disfuncionalidade ou incapacidade na vivência 

diária, apresenta-se como um marcador da severidade dos sintomas noutras perturbações 

(Phillips, 2009, citado por Drapeau, Marchand & Beaulieu-Prévost, 2011; Watson, 2009, 

citado por Drapeau Marchand & Beaulieu-Prévost, 2011). 

 

6. Self, Necessidades Psicológicas e activação emocional 

Como referido anteriormente, na revisão das diversas teorias sobre necessidades 

psicológicas, os comportamentos para a regulação da satisfação das necessidades psicológicas 

parecem depender da motivação. E esta última, por sua vez, parece depender das emoções e 

dos esquemas. Fundamenta-se, neste sentido, a importância de se compreender o papel da 
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activação esquemática, que está implicada nos comportamentos para a regulação da satisfação 

das necessidades. Para tal, poder-se-á pensar na proposta de Beck, Freeman e Davis (2005), 

conceptualizando a personalidade como uma organização relativamente estável, composta 

por esquemas que são responsáveis pelo processamento da informação sobre o Self, os outros 

e o meio. Estes integram os estímulos do ambiente, atribuem-lhes significado e são 

responsáveis pela formação de respostas mais ou menos adaptativas. Estes esquemas estão, 

por isso, inevitavelmente envolvidos na memória, cognição, afecto, motivação, acção e 

controlo. O primeiro autor que se conhece a conceptualizar esquemas de funcionamento, 

refere-se a estes como estruturas cognitivas em constante desenvolvimento (Barlett, 1932). 

Estes resultam das experiências prévias e trabalham activamente ao longo do 

desenvolvimento do indivíduo, estando envolvidos na continuidade e coerência do 

comportamento. Piaget (1952) entende os esquemas como aquilo que é modificado pelo 

indivíduo, em que a adaptação implica a modificação de esquemas. No contexto da 

psicoterapia, os esquemas referem-se a “estruturas com conteúdos idiossincráticos altamente 

personalizados” (Beck Freeman & Davis, 2005, p. 39).  

De acordo com a proposta de Beck, Freeman e Davis (2005), para a compreensão de 

como se passa da percepção ao comportamento, imaginemos um estímulo percepcionado 

como perigoso. Este irá levar à activação do esquema de perigo, que entrará em acção no 

processamento da informação. Poderá haver uma interpretação daquela situação como sendo 

perigosa (esquema cognitivo), é sentida ansiedade (esquema afectivo), o indivíduo irá querer 

fugir (esquema motivacional) e fica mobilizado para fugir (esquema de acção ou 

instrumental). O esquema de controlo será activado caso o indivíduo julgue que não será 

produtivo fugir. Assim, os esquemas podem ser activados partindo de estímulos semelhantes, 

mas levam a comportamentos diferentes, o que passa pela emoção, que leva aos 

comportamentos que podem estar ou não no sentido da regulação da satisfação das 

necessidades. Parece ser assim pertinente salientar que, aquando da compreensão do 

comportamento adaptativo, um dos factores mais determinantes que faz com que os esquemas 

não-adaptativos se sobreponham aos adaptativos será a motivação. O Self enquanto agente, na 

sua experiência com o meio, é um sistema dinâmico que cria e sintetiza constantemente os 

seus esquemas, evocados no contacto com as situações. Assim, na repetição contínua de 

experiências emocionais dolorosas, tal poderá implicar uma falha na flexibilidade no sistema 

de processamento, representando um padrão rígido na activação esquemática, assim como um 

acesso mais restrito a respostas adaptativas para lidar com as situações (Greenberg & 

Goldman, 2007).  
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Pretende-se obter uma compreensão da interacção entre o indivíduo-meio e dos 

comportamentos que estão no sentido da regulação da satisfação das necessidades. Por isso, 

deve ser considerado que esta interacção é complexa e os esquemas são determinantes no 

processamento da informação e no funcionamento. Pensando em termos da arquitectura da 

personalidade, Cervone (2004, 2005) apresenta um modelo importante para a compreensão 

das dinâmicas subjacentes à coerência do funcionamento ao longo das situações, como o 

processamento cognitivo derivado de esquemas, estando a activação de esquemas referentes 

ao Self a desempenhar um papel fundamental nas avaliações (Cervone, 2004, 2005; Orom & 

Cervone, 2009). No seu modelo Knowledge-And-Appraisal Personality Architecture 

(KAPA), o sistema de crenças exerce influência nas interpretações que o Self realiza dos 

eventos e nos planos de acção. Assim, a personalidade é constituída por uma estrutura 

duradoura e estável – as crenças acerca do Self -, e por processos dinâmicos – as avaliações – 

que são julgamentos do Self face a situações específicas. Como tal, o significado pessoal 

construído decorre da relação das características do Self com as características das situações, 

apresentando-se como avaliações afectivas significativas e determinantes da experiência 

emocional. Os esquemas, como determinantes distais, influenciam as avaliações, proximais, 

embora os processos dinâmicos das avaliações não deixem exercer influência nos esquemas. 

 

Os esquemas poderão ser entendidos enquanto representações cognitivas, implicados 

tanto no processamento da informação, como na implementação da acção (Safran, 1990). 

Será, assim, pertinente referir brevemente o conceito de esquema emocional, de forma a se 

compreender o seu papel na perturbação e nas dificuldades de regulação da satisfação das 

necessidades psicológicas. Segundo Greenberg, Rice e Elliot (1993), estes desenvolvem-se 

nas relações primárias. Embora surjam com propósitos adaptativos, estes poder-se-ão tornar 

disfuncionais, comprometendo as capacidades de regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas. Aquando a repetição de experiências não-adaptativas, estas tornar-se-ão parte 

integrante da estrutura esquemática do Self, isto é, respostas não-adaptativas vão ocorrendo à 

medida que o esquema é activado. Por sua vez, este influencia a forma como a informação é 

processada, tornando cíclicas as dificuldades na capacidade de uma adequada regulação da 

satisfação das necessidades psicológicas. Posto isto, a incapacidade do Self para alcançar uma 

regulação da satisfação das suas necessidades e de alcançar regulação emocional resulta dos 

esquemas não-adaptativos. Os esquemas emocionais disfuncionais são assim desenvolvidos, 

conjuntamente com cognições disfuncionais, e com respostas afectivas não-adaptativas 

(Greenberg, Rice & Elliot, 1993). 
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Os esquemas emocionais, que codificam as respostas afectivas, motivacionais e 

relacionais, correspondem às experiências sensório-motoras e afectivas repetidas associadas 

às necessidades, que são um dos principais alvos de trabalho na psicoterapia. A perturbação 

ocorre quando os esquemas emocionais são disfuncionais, processando a informação de 

forma distorcida, o que leva a significados emocionais e tendências de acção não-adaptativos. 

O processamento perturbado resulta do conteúdo, estrutura e organização dos esquemas 

cognitivos e afectivos, afectando a informação acerca do Self, dos outros e do mundo 

(Greenberg, Rice & Elliot, 1993). 

 

Quanto à importância da motivação, poder-se-á referir a TSCE de Epstein (1993), em 

que são propostos dois sistemas ou níveis de processamento - o racional ou cognitivo, e o 

experiencial - em que o primeiro, para que impele à acção, necessita da motivação. E, 

pressupondo, pelo que foi mencionado anteriormente, em que a emoção tem um impacto 

motivacional nos indivíduos, configurando-se em tendências de acção potencialmente 

adaptativas (Vasco, 2009b), salienta-se que os comportamentos tendentes para a regulação da 

satisfação das necessidades dependem da motivação.  

No que diz respeito à SDT (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000a), esta procura 

explicar os factores envolvidos na motivação, auto-regulação e bem-estar. A premissa em 

causa é que a satisfação das necessidades psicológicas básicas aumenta a motivação, bem-

estar e saúde mental (Ryan & Deci, 2000a). Como referido pelos autores da SDT, as 

necessidades psicológicas dão conteúdo aos processos motivacionais envolvidos na 

manutenção dos comportamentos. As necessidades, enquanto nutrientes psicológicos 

essenciais para um funcionamento eficaz, são fulcrais para as tendências proactivas de 

desenvolvimento e para a motivação. Entendendo que esta última envolve energia, direcção e 

persistência, é diferenciada uma motivação intrínseca de uma extrínseca, diferença esta 

referente a se os indivíduos agem ou não de forma auto-determinada. No que diz respeito à 

motivação intrínseca, esta deriva da satisfação das três necessidades psicológicas, e esta 

satisfação só se atinge com motivação intrínseca, o que cria condições para a permanência 

dos comportamentos regulatórios. Se motivados extrinsecamente, os indivíduos ou não agem 

ou agem sem intenção (Ryan & Deci, 2000a). Quando os indivíduos satisfazem as suas 

necessidades psicológicas, a regulação do comportamento será volitiva e autónoma, 

resultando em maior bem-estar psicológico (Deci & Ryan, 2000).  
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Ao se falar de organização da personalidade e de esquemas será notória a sua 

associação às experiências emocionais ou afectivas, na medida em que os afectos têm um 

papel fulcral para a mobilização e manutenção de comportamentos, pois são os mecanismos 

emocionais que reforçam os comportamentos (Beck, Freeman & Davis, 2005). E, tendo em 

conta a importância encontrada na literatura referente à motivação e aos esquemas que a 

origina, é igualmente importante falar da emoção, como sinalizadora do Self e 

desencadeadora de acção. As emoções são disposições para a acção, sendo por isso 

motivacionais por natureza e geram tendências de acção rápidas e imediatas. Além disso, 

estas tendências são mediadas por níveis superiores no processamento da informação, que 

elaboram as tendências de acção em experiências emocionais conscientes e em acções com 

intenção (Lang, 1985; Leventhal, 1982, 1984, citado por Greenberg & Safran, 1989). 

Compreende-se assim o papel fulcral das emoções enquanto meios para potenciarem o 

comportamento adaptativo (Vasco, 2009b; Greenberg & Safran, 1989).  

 

Salientando ainda a importância das emoções, é importante referir a perspectiva de 

Greenberg e Safran (1964), que realça a centralidade do papel das emoções no funcionamento 

humano e na mudança psicoterapêutica. Como referido anteriormente, estas, para além de 

ligadas a reacções motoras-expressivas e automáticas, estão também associadas a memórias, 

imagens e ideias. Ao se iniciar pelo menos um destes componentes, tal irá activar as outras 

partes, tornando mais provável a experiência emocional consciente. E a evocação dos 

esquemas influencia fortemente esta experiência. Assim, a emoção, segundo os autores, é o 

resultado de um conjunto de actividades automáticas de processamento da informação que 

permitem atribuir significado à experiência, ao providenciar ao Self um feedback acerca da 

sua interacção com o meio. Como referido na proposta de Beck, Freeman e Davis (2005), as 

experiências emocionais são constituídas pela integração das tendências de acção 

automáticas, pelas memórias de experiências emocionais passadas e pela avaliação da 

situação presente e da resposta interna face à mesma.  

A literatura tem vindo assim a demonstrar o papel relevante que a emoção tem para a 

motivação, e esta última para a satisfação das necessidades (Vasco, 2009b). Ainda, parece ser 

igualmente importante compreender as condições que levam à activação emocional, sendo 

esta um dos principais objectivos subjacentes ao desenvolvimento de cenários.  

Goldfried (1979, citado por Safran & Greenberg, 1982) refere que os indivíduos 

tendem a ter dificuldade em descrever o seu diálogo interno subjacente ao seu problema. 

Ainda, a literatura alude à existência de dificuldades na evocação de pensamentos 
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disfuncionais em terapia, surgindo a questão de quais os processos cognitivos a que os 

indivíduos têm acesso e sob que condições esse acesso é facilitado (Greenberg & Safran, 

1982). Parece ser assim essencial avaliar e trabalhar as condições que facilitam esta 

activação, denominada por Safran e Greenberg (1982) como o acesso a cognições “quentes”. 

Dada a sua natureza afectiva, estas são capazes de activar estados emocionais, na medida em 

que quanto mais intensa é a emoção associada a uma dada cognição, mais provavelmente se 

está face a uma cognição relevante para o Self (Safran & Greenberg, 1982). Ainda, os 

processos cognitivos mais importantes podem estar apenas acessíveis no estado afectivo 

característico do indivíduo quando este experiencia os seus problemas (Greenberg & Safran, 

1984; Safran, Vallis, Segal & Shaw, 1986).  

 

Metodologia 

A Escala de Regulação da Satisfação das Necessidades (ERSN; Vasco, Bernardo, 

Cadilha, Calinas, Conde, Fonseca, Guerreiro, Rodrigues & Rucha, 2011/2012) é um 

instrumento de auto-relato, inserido no âmbito da teoria de necessidades dialécticas do 

Modelo de Complementaridade Paradigmática (MCP; Vasco 2009a, 2009b). Através dos 

itens da ERSN, pretende-se levar o indivíduo à introspecção, que é possibilitadora de insight, 

sobre o seu funcionamento relativo ao seu grau de satisfação das necessidades psicológicas; 

os indivíduos lêem e avaliam a sua concordância com as premissas presentes.  

Com base no MCP, através do estudo da teoria da perturbação conseguimos 

compreender a importância do funcionamento esquemático, estando este directamente 

relacionado com os comportamentos que levam à regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas dos indivíduos (Fonseca & Vasco, 2013). Pretendeu-se o desenvolvimento de 

Cenários Emocionalmente Activadores para a avaliação da regulação da satisfação das 

necessidades, procurando que sejam criadas condições que levem a uma activação emocional 

de esquemas, o que permitir-nos-á possivelmente depreender a motivação dos indivíduos para 

determinados comportamentos. Face à ERSN, em que há uma quebra dado que se pede aos 

indivíduos que pensem, através dos cenários pretende-se que a leitura dos mesmos leve ao 

pensamento. A principal diferença será a introdução de um componente activador, uma vez 

que as situações descritas nos cenários irão provavelmente activar esquemas, que implicam 

motivação e comportamentos tendentes para a regulação da satisfação das necessidades.  

Assim, espera-se que, quanto à avaliação das necessidades psicológicas através de 

cenários, a activação desencadeada pela leitura dos mesmos seja influenciada e reflicta as 
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construções internas das vivências idiossincráticas dos indivíduos. Segundo a hipótese 

projectiva (Teglassi, 2001), as respostas poderão reflectir as dinâmicas dos indivíduos, dado 

que os estímulos do ambiente são percepcionados e organizados pelas necessidades, 

sentimentos e estruturas perceptivas e cognitivas, ocorrendo este processo grandemente de 

forma automática e fora de consciência (Frank, 1948, citado por Teglassi, 2001). Tal como 

nas teorias mencionadas anteriormente sobre a influência esquemática, é destacado o papel 

dos esquemas na interpretação de estímulos presentes (Teglassi, 2001).  

Ainda, as nossas experiências emocionais prévias ficam registadas em diferentes 

componentes estruturais de memória, como os esquemas (Leventhal, 1982, cit. por Greenberg 

& Safran, 1989). Tal como Barlett (1932) sugere, as recordações em memória e a evocação 

das mesmas advém dos esquemas. Isto é, os esquemas influenciam a forma como recordamos 

os eventos, havendo sempre afecto associado. Concomitantemente, encadeando com as 

premissas anteriores face à activação esquemática, a evocação das experiências emocionais 

permite que as crenças previamente inacessíveis se tornem conscientes (Greenberg & Safran, 

1989). Assim, a activação que se pretende que ocorra pela leitura dos cenários irá também 

decorrer, potencialmente, da evocação de memórias. 

Deste modo, a evocação de emoções permite ter acesso às tendências de acção 

associadas, em que estas tendências são elaboradas em respostas comportamentais. Surge 

assim, a pertinência de inserir nos cenários uma instrução, em que se pede aos indivíduos que 

se imaginem na descrição em causa. Tal como sugerido por Greenberg e Safran (1989), a 

evocação das emoções pode ocorrer não-verbalmente, como através da imagética.  

 

A importância da introdução da activação emocional prende-se com o facto de as 

emoções, para além de serem sinalizadoras do grau de regulação, estão também relacionadas 

com a motivação; esta última, por sua vez, está associada aos comportamentos tendentes para 

a regulação da satisfação das necessidades. Tal como James (1984, citado por Vasco, 2009b) 

refere, as emoções são respostas de um sistema complexo, preparando o indivíduo para 

responder aos estímulos do meio.  

Quando as questões das escalas são directas e isentas de contexto, a informação obtida 

dificilmente terá algum afecto associado e tenderá a ser racionalmente processada. Ao dar-se 

um contexto, tal permite que o indivíduo possa experienciar de forma mais vívida a 

informação com que está a contactar, criando-se condições facilitadoras para as cognições 

“quentes”, visto que são significativas e relevantes para o Self (Safran & Greenberg, 1982). 

Ainda, os processos cognitivos mais importantes podem estar apenas acessíveis no estado 



21 
 

afectivo característico do indivíduo quando este experiencia os seus problemas (Greenberg & 

Safran, 1984; Safran, Vallis, Segal & Shaw, 1986). Enquanto estratégia utilizada em contexto 

terapêutico para elicitar cognições “quentes”, as descrições de situações poderão facilitar este 

processo. Pensando nas técnicas experienciais, um exemplo serão as reconstruções em que o 

terapeuta procura aumentar a imediaticidade da experiência que o paciente está a descrever 

(Safran & Greenber, 1982).  

Espera-se, assim, que os Cenários Emocionalmente Activadores levem a respostas que 

traduzam esquemas individuais, sugerindo que, perante determinado estímulo ou situação, 

seria aquela a resposta do indivíduo. Respostas no sentido de dificuldades na regulação da 

satisfação das necessidades - respostas discordantes com os cenários - estão potencialmente a 

traduzir a presença de comportamentos que não estão no sentido da regulação, podendo tal 

advir da presença de esquemas não-adaptativos (Fonseca & Vasco, 2013) 

 

A crescente utilização de cenários na investigação tem vindo a ser apoiada pela sua 

aplicabilidade no estudo de atitudes, percepções e crenças, em que se pretende incitar 

conhecimentos e opiniões nos indivíduos (Hughes & Huby, 2001). Ao permitirem que sejam 

invocados significados gerados automaticamente, são espelhadas subtilezas e idiossincrasias 

que não são possíveis de obter através de questionários. Um dos principais argumentos da sua 

utilização passa por estes serem descrições de situações, inevitavelmente com um padrão 

contextual de fundo, será possível ter em conta a influência destas pistas contextuais nos 

julgamentos (Martin, 2006; Atzmüller & Steiner, 2010). As percepções que daí advêm, 

principalmente das respostas aos cenários e botões emocionais adjacentes, referem-se ao que 

se declara que se teria feito se se estivesse na situação hipotética descrita (Gould, 1995; 

Brauer et al., 2009). Assim, os cenários procuram ser simulações ou representações análogas 

a situações reais, em que a interpretação que o indivíduo faz das mesmas poderá ser um meio 

de se prever de forma mais completa o comportamento em situações reais (Smolenaars & 

Schutzelaars, 1989, citado por Goozen, Frijda, Kindt & Poll, 1994).  

Uma outra vantagem, apontada por Rossi (1979, citado por Hughes & Huby, 2001), é 

que estes permitem simplificar representações do mundo real, podendo ajudar a separar as 

complexidades e conflitos presentes do dia-a-dia. Ainda, quando os tópicos em causa são 

questões mais abstractas, em que o indivíduo está distanciado do conteúdo em causa, destaca-

se a importância de incluir a apresentação de estímulos concretos e contextualizados, 

facilitando os julgamentos e tomada de decisão (Alexander & Becker, 1978). 
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Na presente investigação, referente ao desenvolvimento de uma escala de regulação 

da satisfação das necessidades, através de cenários emocionalmente activadores (ERSN-

CEA), propõe-se a 1) avaliar as qualidades psicométricas da ERSN-CEA e a compreender as 

inter-relações referentes às sete polaridades dialécticas; 2) a comparar as correlações e 

explicação da variância da ERSN-CEA face às Escala de Regulação da Satisfação de 

Nessidades-57 (ERSN-57) e Escala de Regulação da Satisfação das Necessidades-21 (ERSN-

21) no que respeita ao Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia; a 3) analisar as 

relações entre a ERSN-CEA e o Bem-estar e Distress Psicológicos e a sintomatologia, e a 

analisar o contributo da ERSN-CEA para a explicação da variância relativa ao Bem-estar e 

Distress Psicológicos e a sintomatologia; e a 4) analisar a relação entre as discrepâncias na 

regulação da satisfação das necessidades psicológicas e o Bem-estar e Distress Psicológicos e 

a sintomatologia; analisar o contributo das discrepâncias para a explicação da variância 

relativa ao Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia, e regulação da satisfação das 

necessidades psicológicas; analisar o contributo da regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas para a explicação da variância relativa às discrepâncias; assim como comparar os 

indivíduos “não-perturbados” e os indivíduos “perturbados” quanto às discrepâncias na 

regulação da satisfação de necessidades psicológicas. Tendo em conta a revisão de literatura 

realizada e os objectivos supramencionados, colocam-se as seguintes hipóteses: 

 

H1) A ERSN-CEA apresenta correlações mais fortes e um maior contributo para a explicação 

da variância do Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia, comparativamente às 

ERSN-57 e ERSN-21; 

H2) Resultados elevados na ERSN-CEA correlacionam-se fortemente com níveis elevados de 

Bem-estar Psicológico, ao passo que resultados mais baixos na ERSN-CEA correlacionam-se 

fortemente com níveis mais elevados de Distress Psicológico e sintomatologia; 

H3) A ERSN-CEA apresenta um contributo significativo para a explicação da variância do 

Bem-estar e Distress Psicológicos e a sintomatologia; 

H4) Indivíduos com resultados mais elevados em cada um dos pólos de necessidades 

apresentam maior Bem-estar Psicológico e menor Distress Psicológico e sintomatologia, 

comparativamente aos indivíduos com resultados mais baixos nos 2 pólos ou em apenas um 

deles; 
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H5) As discrepâncias na regulação da satisfação das necessidades psicológicas relacionam-se 

com o Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia, correspondendo valores mais 

elevados de discrepância a menor Bem-estar Psicológico e maior Distress Psicológico e 

sintomatologia, e vice-versa;  

H6) As discrepâncias na regulação da satisfação das necessidades psicológicas apresentam 

um contributo significativo para a explicação da variância do Bem-estar e Distress 

Psicológicos e a sintomatologia, assim como a regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas; 

H7) A regulação da satisfação das necessidades psicológicas apresente um contributo 

significativo para a explicação da variância das discrepâncias na regulação da satisfação das 

necessidades psicológicas; 

H8) Indivíduos “não-perturbados” apresentam valores mais baixos no que respeita às 

discrepâncias da regulação da satisfação das necessidades psicológicas, comparativamente 

com os indivíduos “perturbados”; 

H9) Indivíduos com menor discrepância entre os pólos de cada polaridade dialéctica 

apresentam valores mais baixos de sintomatologia e Distress Psicológico e valores mais 

elevados de Bem-estar Psicológico, comparativamente aos restantes, tanto nos indivíduos 

“não-perturbados” como nos indivíduos “perturbados”. 

Para tal, consideraram-se as como variáveis: necessidades psicológicas, avaliadas pela 

Escala de Regulação da Satisfação de Necessidades-57 (ERSN; Vasco, Bernardo, Cadilha, 

Calinas, Ferreira, Fonseca, Guerreiro, Rodrigues, Romão, Rucha, Silva & Vargues-Conceição 

2011/2012/2013 - ANEXO A); pela Escala de Regulação da Satisfação de Necessidades-21 

(ERSN-21; Vasco, Ferreira, Romão, Silva & Vargues-Conceição, 2103 – ANEXO B); e pela 

Escala de Regulação da Satisfação de Necessidades-Cenários Emocionalmente Activadores 

(ERSN-CEA; Vasco, Ferreira, Romão, Silva & Vargues-Conceição, 2013 – ANEXO C). 

Considerou-se ainda o Bem-estar e Distress Psicológicos (avaliados pelo Inventário de Saúde 

Mental – ISM, Duarte-Silva & Novo, 2002, versão portuguesa do Mental Health Inventory – 

MHI, Ware, Johnston, Davies-Avery, & Brook, 1979); e a sintomatologia (avaliada pelo 

Inventário de Sintomas Psicopatológicos, Canavarro, 1995, versão portuguesa do Brief 

Symptom Inventory – BSI, Derogatis, 1993, e pela versão portuguesa do Clinical Outcome 
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Routine Evaluation – Outcome Measure – CORE-OM, Sales, Moleiro, Evans, & Alves, 

2012). 

1. Procedimentos e participantes  

Na presente investigação, os seis instrumentos supramencionados foram colocados numa 

plataforma online (spreadsheets, no servidor Google), entre os meses de Abril e Junho. 

Quanto à ordem de apresentação dos instrumentos na plataforma online, o primeiro 

instrumento apresentado era a ERSN-57, seguindo das ERSN-21 e ERSN-CEA, seguidas do 

CORE-OM, BSI e ISM. No que respeita à amostra, esta foi seleccionada aleatoriamente, 

através de um critério de conveniência. Entre as condições de participação encontravam-se os 

seguintes requisitos: ter idade superior a dezoito anos, ter no mínimo o nono ano de 

escolaridade ou equivalente e o português como língua materna. 

No estudo participaram 271, preenchendo todos os instrumentos. A amostra foi na sua 

grande maioria composta por elementos do sexo feminino (75.6%), com uma média de idades 

aproximada de vinte e oito anos. Quanto aos restantes dados demográficos, verifica-se que 

pouco mais de metade (55%) encontrava-se numa relação amorosa estável, correspondendo a 

maior percentagem a indivíduos com Licenciatura (46.9%). Ainda, a maioria dos indivíduos 

da amostra não se encontravam em acompanhamento terapêutico (87.1%). O Quadro 1 

apresenta um sumário da caracterização da amostra. 

 

Quadro 1. Caracterização da amostra global 

N  271 

Idade (anos)   

 M 27.66 

 DP 10.242 

 Mínima 18 

 Máxima 62 

Sexo   

 Masculino 66 (24.4%) 

 Feminino 205 (75.6%) 

Conjugalidade   

 Sem relação amorosa estável 122 (45%) 

 Com relação amorosa estável 149 (55%) 

Habilitações Literárias   

 9º ano ou equivalente 7 (2.6%) 

 12º ano ou equivalente 82 (30.3%) 

 Licenciatura 127 (46.9%) 

 Mestrado 50 (18.5%) 

 Doutoramento 5 (1.8%) 

Acompanhamento Terapêutico 

 Com acompanhamento 35 (12.9%) 

 Sem acompanhamento 236 (87.1%) 
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2. Medidas 

 

2.1 Necessidades Psicológicas 

 

2.1.1. Escala da Regulação da Satisfação das Necessidades – 57 (ERSN-57) (ANEXO A) 

 

A Escala de Regulação da Satisfação das Necessidades (ERSN; Vasco, Bernardo, 

Cadilha, Calinas, Conde, Fonseca, Guerreiro, Rodrigues & Rucha, 2011/2012) é um dos 

instrumentos utilizados na avaliação da regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas. Este insere-se no âmbito do estudo das necessidades psicológicas postuladas 

pelo MCP, composto por 14 sub-escalas referentes a cada uma das necessidades psicológicas. 

Estas são também agrupadas em 7 escalas, que correspondem às 7 polaridades dialécticas do 

MCP (Vasco, 2009a, 2009b): Prazer/Dor (Cadilha & Vasco, 2010), 

Proximidade/Diferenciação (Bernardo & Vasco, 2010), Produtividade/Lazer (Rucha & 

Vasco, 2011), Controlo/Cooperação (Fonseca & Vasco, 2011), Exploração/Tranquilidade 

(Calinas & Vasco, 2011), Coerência do Self/Incoerência do Self (Rodrigues & Vasco, 2010) 

e Auto-estima/Auto-crítica (Guerreiro & Vasco, 2011). Trata-se de um instrumento de auto-

relato, sendo a resposta a cada item expressa numa escala de Likert de 8 pontos, variando 

entre o 1 “Discordo totalmente” e o 8 “Concordo totalmente”; de 1 a 4 está a dimensão de 

discordância e de 5 a 8 a de concordância. 

A versão original do instrumento (Vasco, Bernardo, Cadilha, Calinas, Fonseca, 

Guerreiro, Rodrigues, & Rucha, 2011) era composta por 159 itens, tendo incidido o seu 

estudo nas 7 escalas de polaridades de forma isolada, onde foram encontrados bons níveis de 

consistência interna para as mesmas. Posteriormente, a ERSN foi reformulada, resultado do 

estudo da avaliação das qualidades psicométricas (Conde & Vasco, 2012), sendo estudada 

pela primeira vez enquanto instrumento global, apresentando uma consistência interna 

elevada. A ERSN foi novamente sujeita a uma reformulação, sendo reduzida para um total de 

43 itens (Conde, comunicação pessoal, 2013; Vargues-Conceição & Vasco, 2013), com uma 

consistência interna elevada de .94 para o instrumento global. A ERSN-57 (Vasco, Bernardo, 

Cadilha, Calinas, Conde, Ferreira, Fonseca, Guerreiro, Rodrigues, Romão, Rucha, Silva & 

Vargues-Conceição, 2013) e a composição das sub-escalas por polaridades e por 

necessidades, assim como a indicação dos itens a inverter encontram-se em anexo (ANEXO 

A). Os alfas do instrumento por polaridades e por necessidades encontram-se em anexo 

(ANEXO D). Salienta-se, ainda, foi os itens referentes à polaridade Prazer/Dor, presentes na 



26 
 

ERSN-57, foram alvo de um novo estudo, tendo sido reformulados 3 dos 4 itens presentes no 

instrumento. 

A versão utilizada no presente estudo tem um total de 57 itens, dado que foram 

criados catorze itens de validade – um item respectivo a cada uma das necessidades 

psicológicas -, com o intuito de se tentar controlar as discrepâncias existentes entre as duas 

necessidades, ou pólos, de cada uma das polaridades (Vargues-Conceição & Vasco, 2013). 

Por fim, foram introduzidas outras duas colunas de resposta, perfazendo um total de três, cada 

uma correspondendo aos três Eu (Eu Real, Eu Ideal e Eu Obrigatório) (Ferreira & Vasco, 

2013), tendo sido, por isso, reformuladas as instruções de preenchimento da ERSN. 

Uma vez que os catorze itens de validade são analisados separadamente da escala 

global da ERSN-57, dado que é a primeira vez que são estudados, as análises com a ERSN-

57 serão apenas com base nos 43 itens referentes às 14 necessidades psicológicas. Contudo, 

manter-se-á o nome ERSN-57, embora as análises correspondam aos 43 itens. 

 

2.1.2 Escala da Regulação da Satisfação das Necessidades – 21 (ERSN-21) (ANEXO B) 

 

O desenvolvimento da ERSN-21 (Vasco, Ferreira, Romão, Silva & Vargues-

Conceição, 2013) partiu do interesse de se estudar a regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas, com base no MCP, através de itens que avaliassem conjuntamente as 

necessidades, ou pólos, de cada polaridade dialéctica (Silva & Vasco, 2013). Assim, a 

formulação dos itens partiu da revisão bibliográfica referentes às diferentes necessidades, em 

que os itens pretendem capturar a dialéctica das sete polaridades Prazer/Dor (Cadilha & 

Vasco, 2010), Proximidade/Diferenciação (Bernardo & Vasco, 2010), Produtividade/Lazer 

(Rucha & Vasco, 2011), Controlo/Cooperação (Fonseca & Vasco, 2011), 

Exploração/Tranquilidade (Calinas & Vasco, 2011), Coerência do Self/Incoerência do Self 

(Rodrigues & Vasco, 2010) e Auto-estima/Auto-crítica (Guerreiro & Vasco, 2011). À 

semelhança da ERSN-57, é um instrumento de auto-relato, e a resposta a cada item é expressa 

numa escala de Likert de 8 pontos, variando entre o 1 “Discordo totalmente” e o 8 “Concordo 

totalmente”; de 1 a 4 está a dimensão de discordância e de 5 a 8 a de concordância. Ainda, 

existem três colunas de resposta, cada uma referente aos três Eu (Eu Real, Eu Ideal, Eu 

Obrigatório). O alfa global do instrumento foi de .86; os alfas por polaridade encontram-se 

em anexo (ANEXO D). 
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2.1.3 Cenários Emocionalmente Activadores (CEA) (ANEXO C) 

 

No presente estudo, foram desenvolvidos catorze cenários com base na revisão 

bibliográfica referente às polaridades do MCP polaridades Prazer/Dor (Cadilha & Vasco, 

2010), Proximidade/Diferenciação (Bernardo & Vasco, 2010), Produtividade/Lazer (Rucha 

& Vasco, 2011), Controlo/Cooperação (Fonseca & Vasco, 2011), Exploração/Tranquilidade 

(Calinas & Vasco, 2011), Coerência do Self/Incoerência do Self (Rodrigues & Vasco, 2010) 

e Auto-estima/Auto-crítica (Guerreiro & Vasco, 2011). O seu desenvolvimento prende-se 

com o facto de se pretender que sejam criadas condições que permitam uma activação 

emocional, com o objectivo de obter pistas directas sobre as respostas dos indivíduos.  

A resposta a cada item é expressa numa escala de Likert de 8 pontos, variando entre o 

1 “Discordo totalmente” e o 8 “Concordo totalmente”; de 1 a 4 está a dimensão de 

discordância e de 5 a 8 a de concordância. Ainda, existem três colunas de resposta, cada uma 

referente aos três Eu (Eu Real, Eu Ideal, Eu Obrigatório). Após a resposta a cada um dos Eus, 

são ainda apresentadas duas questões: “Quão activado me senti” e “Quão característico é da 

minha pessoa?”, em que as respostas são igualmente dadas numa escala de Likert de 5 pontos. 

No que se refere à activação: 0 “Nada activado”, 1 “Pouco activado” 2, “Moderadamente 

activado”, 3 “Muito activado e 4 “Totalmente activado”. Quanto ao característico: 0 “Nada 

característico”, 1 “Pouco característico”, 2 “Moderadamente característico”, 3 “Muito 

característico” e 4 “Totalmente característico”. O alfa global é de .77, estando os alfas de 

cada polaridade em anexo (ANEXO D). 

 

2.2 Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia 

 

2.2.1 Inventário de Saúde Mental (ISM)  

 

O Bem-estar e Distress Psicológicos foram avaliados pelo Inventário de Saúde Mental 

(ISM; versão portuguesa de José L. Pais-Ribeiro, 2001; adaptação por M. Eugénia Duarte-

Silva e Rosa Novo, 2001. FPCE - Universidade de Lisboa, do “Mental Health Inventory” -

MHI, Ware, Johnston, Davies-Avery, & Brook, 1979). O presente instrumento inclui uma 

dimensão positiva (Bem-estar Psicológico) e uma dimensão negativa (Distress psicológico ou 

estado de saúde mental negativo) (Ribeiro, 2001). Trata-se de um questionário de auto-relato, 

composto por 38 itens, com resposta numa escala de Likert de 5 ou 6 pontos. O resultado total 
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do presente instrumento resulta da soma dos valores brutos dos itens de cada sub-escala; 

assim sendo, valores mais elevados correspondem a níveis mais elevados de saúde mental, ao 

passo que resultados totais inferiores correspondem a níveis mais baixos de saúde mental.  

O ISM é composto por duas escalas, uma que mede o Distress Psicológico e uma 

outra que mede o Bem-estar Psicológico. A escala do Distress Psicológico é composta por 

três sub-escalas, a da Ansiedade, Depressão e Perda de controlo emocional/comportamental; 

quanto à do Bem-estar Psicológico, esta é composta por duas sub-escalas, a do Afecto 

Positivo e Laços Emocionais. Para a presente investigação são utilizados os valores das 

escalas de Bem-estar e Distress Psicológicos. No Quadro 2 são apresentados os valores de 

consistência interna do ISM e das suas sub-escalas. 

 

Quadro 2. Consistência interna (alfa de Cronbach) das escalas e sub-escalas do ISM 

 

2.2.2 Inventário de Sintomas Psicopatológicos (BSI)  

 

Um dos dois instrumentos utilizados para a avaliação da sintomatologia foi o 

Inventário de Sintomas Psicopatológicos (BSI; Canavarro, 1995, versão portuguesa do Brief 

Symptom Inventory – BSI, Derogatis, 1993). Trata-se de um inventário se sintomas de auto-

relato composto por 53 itens, reflectindo os padrões de sintomas psicológicos de pacientes 

psiquiátricos e médicos, assim como de indivíduos não-clínicos. As respostas são dadas numa 

escala de Likert de 5 pontos, no sentido do Distress, numa amplitude de 0 (“Nada”) a 4 

(“Extremamente”). O instrumento é composto por 9 dimensões de sintomas: Somatização, 

Obsessões-Compulsões, Sensibilidade Interpessoal, Depressão, Ansiedade, Hostilidade, 

Ansiedade Fóbica, Ideação Paranóide e Psicoticismo. É possível calcular com base nos 

Escalas e sub-escalas α Instrumento 

original 

α Ribeiro 

(2001) 

α Novo (2004) α Presente 

estudo 

Ansiedade .90 .91 .89 .89 

Depressão .86 .85 .86 .81 

Perda de Controlo 

Emocional/Comportamental 

.83 .87 .84 
.86 

Afecto Positivo .92 .91 .87 .93 

Laços Emocionais .81 .72 .73 .78 

Distress Psicológico .94 .95 .95 .95 

Bem-estar Psicológico .92 .91 .90 .93 

Escala Global .96 .96 .96 .96 
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resultados 3 índices globais que reflectem aspectos distintos da perturbação: Índice Geral de 

Sintomas (IGS), Índice de Sintomas Positivos (ISP) e Total de Sintomas Positivos (ISP) 

(Derogatis & Spencer, 1982; Canavarro, 2007). Na presente investigação foi usado o ISP, que 

resulta do somatório das respostas iguais ou superiores a 1 para cada indivíduo, dividindo-o 

pelo total dos itens do BSI. A consistência interna das escalas e sub-escalas do BSI encontra-

se no Quadro 3. 

 

Quadro 3. Consistência interna (alfa de Cronbach) das escalas e sub-escalas do BSI 

 

 

2.2.3 Clinical Outcome Routine Evaluation – Outcome Measure (CORE-OM)  

 

A sintomatologia foi também avaliada pelo CORE-OM (Clinical Outcome Routine 

Evaluation – Outcome Measure (CORE-OM; Sales, Moleiro, Evans, & Alves, 2012), sendo 

igualmente um instrumento de auto-relato. É composto por 34 itens e as respostas são dadas 

numa escala de Likert de 5 pontos, variando entre 0 (“Nunca”) e 4 (“Sempre, ou quase 

sempre”). O CORE-OM avalia quatro grandes dimensões: Bem-estar subjectivo, Queixas e 

sintomas, Funcionamento social e pessoal, e Comportamentos de risco. À excepção da 

dimensão Bem-estar subjectivo, as restantes subdividem-se em sub-escalas. Assim, a 

dimensão de Queixas e sintomas inclui a Depressão, Físico e Trauma; a dimensão 

Funcionamento subdivide-se em Geral, Relações Próximas e Social; e a dimensão 

Comportamentos de Risco subdivide-se em Próprio e Outros (Sales, Moleiro, Evans & 

Alves, 2011). A consistência interna das escalas e sub-escalas encontra-se no Quadro 4. 

Escalas e sub-escalas α Instrumento  

original 

α Adaptação 

portuguesa 

α Presente  

estudo 

Somatização .80 .80 .78 

Obsessões-Compulsões .83 .77 .84 

Sensibilidade Interpessoal .74 .76 .76 

Depressão .85 .73 .87 

Ansiedade .81 .77 .80 

Hostilidade .78 .76 .76 

Ansiedade Fóbica .77 .62 .71 

Ideação Paranóide .77 .72 .74 

Psicoticismo .71 .62 .75 

Escala Global ---- ---- .96 
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Quadro 4. Consistência interna (alfa de Cronbach) das escalas e sub-escalas do CORE-OM 

 

 

Resultados 

Estudo I. 

 

 

1)  Estudo das qualidades psicométricas da ERSN-CEA 

 

1.1 Análise Factorial 

 

Realizou-se uma análise factorial à ERSN-CEA, sendo que esta não possibilitou uma 

estrutura factorial com sentido teórico. Como tal, assume-se que a escala global e sub-escalas 

da ERSN-CEA como definidas apenas teoricamente, pelo que se continuou a avaliação das 

qualidades psicométricas do instrumento. 

 

1.2 Consistência interna 

 

 Os valores da consistência interna da escala global e das sub-escalas da ERSN-CEA 

encontram-se em anexo (ANEXO D), assim como a consistência interna item-a-item 

(ANEXO E). O instrumento na sua versão global apresenta um valor de alfa de Cronbach de 

.77. Tal como Pallant (2005) refere, um valor de alfa superior a .7 é considerado forte. 

Contudo, à excepção das escalas de Proximidade/Diferenciação (α=.30), Auto-estima/Auto-

cítica (α=.31) e Exploração/Tranquilidade (α=.35), as restantes escalas apresentam valores 

inferiores a .30. Neste sentido, Pallant (2005) refere que o valor do alfa de Cronbach depende 

do número de itens da escala; quando há um número reduzido de itens (<10), poder-se-á 

Escalas e sub-escalas α Instrumento  

original 

α Adaptação  

portuguesa 

α Presente  

estudo 

Bem-estar Subjectivo .77 .72 .72 

Queixas e Sintomas .90 .88 .89 

Funcionamento pessoal e social .86 .84 .85 

Risco .79 .46 .76 

Total com Risco .94 .94 .94 

Total sem Risco .94 .94 .94 
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analisar os resultados com base nas correlações médias inter-item (ANEXO E). Um nível dos 

valores das correlações médias inter-item é entre .20 e .40 (como sugerido por Briggs & 

Cheek, 1986, citado por Pallant, 2005). 

 

1.3 Correlações entre escalas 

 

As correlações entre as 7 escalas de polaridades e as 14 sub-escalas de necessidades 

da ERSN-CEA, assim como as correlações entre estas e destas com a escala global, foram 

analisadas através do coeficiente de Pearson.  

Em anexo apresentam-se as correlações entre as 7 escalas da ERSN-CEA (ANEXO 

F). Verificou-se que todas as escalas têm correlações de força elevada com a escala global, 

variando entre .54 (Exploração/Tranquilidade) e .73 (Auto-estima/Auto-crítica) (Cohen, 

1988, citado por Pallant, 2005). No que diz respeito às correlações das 7 escalas entre si, as 

correlações variam entre .15 (p<.05) na correlação Exploração/Tranquilidade e 

Coerência/Incoerência, e entre .60 (p<.001) na correlação Coerência do Self/Incoerência do 

Self e Auto-estima/Auto-crítica. 

As correlações entre as 14 sub-escalas da ERSN-CEA encontram-se em anexo 

(ANEXO G). Relativamente às suas correlações com a escala global, os valores variam entre 

.38 (p<.01) na Incoerência do Self e .68 (p<.01) Coerência do Self. Por sua vez, quanto às 

correlações das 14 sub-escalas entre si, o valor mais inferior corresponde à correlação 

Tranquilidade e Incoerência do Self (r= -.07) e o valor mais elevado à correlação Incoerência 

do Self e Auto-estima (r=.67; p<.01). Ainda, no que respeita às correlações entre as 7 escalas 

e as 14 subescalas (ANEXO H), os valores variam entre -.04 na correlação 

Exploração/Tranquilidade e Incoerência do Self, e .90 (p<.01) na correlação 

Produtividade/Lazer e Lazer. 

 

 

2) Análise comparativa das ERSN-57, ERSN-21 e ERSN-CEA 

 

 Para testar a Hipótese 1 de que a Escala de Regulação da Satisfação das Necessidades 

através de Cenários Emocionalmente Activadores (ERSN-CEA) apresenta relações mais 

fortes e um maior contributo para a explicação da variância relativa do Bem-estar e Distress 

Psicológicos e da sintomatologia, comparativamente às ERSN-57 e ERSN-21, procedeu-se a 

uma análise comparativa dos três instrumentos com as variáveis dependentes. 
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2.1 Relações com o Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia 

 

As correlações entre os três instrumentos e as correlações dos mesmos e o Bem-estar e 

Distress Psicológicos e sintomatologia foram analisadas através do coeficiente de Pearson. 

Os instrumentos correlacionam-se positiva e fortemente entre si: .77 (p<.01) entre a ERSN-57 

e a ERSN-21; .75 (p<.01) entre a ERSN-57 e a ERSN-CEA; e .75 (p<.01) entre a ERSN-21 e 

a ERSN-CEA. 

Quanto às correlações dos instrumentos e as variáveis dependentes, o instrumento que 

apresenta uma correlação positiva forte e significativa com o Bem-estar é a ERSN-57 (r= .66; 

p<.01), ao passo que na ERSN-21 e ERSN-CEA as correlações são positivas médias e 

significativas com o Bem-estar Psicológico, de .45 e .44, respectivamente. Verifica-se o 

mesmo para o Distress Psicológico, observando-se uma correlação negativa forte e 

significativa entre a ERSN-57 e o mesmo (r= -.60; p<.01). Por sua vez, embora os três 

instrumentos apresentem correlações negativas fortes e significativas, verifica-se que a 

correlação mais forte corresponde à ERSN-57 (r= -.71; p<.01); e, quanto ao BSI, observa-se 

uma correlação negativa forte e significativa da ERSN-57 e o mesmo (r= -.53; p<.01), sendo 

que nos restantes as correlações têm uma força média. Ainda, comparativamente entre a 

ERSN-21 e a ERSN-CEA, verifica-se correlações mais elevadas da ERSN-CEA e o CORE-

OM e BSI, enquanto a ERSN-21 apresenta correlações mais elevadas com o Distress e Bem-

estar. O Quadro 5 sumariza os resultados obtidos. 

 

Quadro 5. Correlações entre as ERSN-57, ERSN-21 e ERSN-CEA, e o Bem-estar e Distress 

Psicológicos e a sintomatologia 

 N CORE-OM BSI Distress Psicológico Bem-estar Psicológico 

ERSN-57 271 -.71** -.53** -.60** .66** 

ERSN-21 271 -.50** -.39** -.41** .45* 

ERSN-CEA 271 -.52** -.44** -.38** .44** 

**p<.01 

 

2.2 Contribuição para a explicação da variância relativa ao Bem-estar e Distress 

Psicológicos e sintomatologia 

 

Para a análise da contribuição dos instrumentos para a explicação da variância 

relativamente ao Bem-estar e Distress Psicológicos e a sintomatologia procedeu-se a uma 
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Regressão Linear Múltipla Standard (ANEXO I). Utilizou-se o coeficiente de determinação 

ajustado (Ra
2
), uma vez que este se apresenta como mais robusto quando se pretende 

comparar modelos com um diferente número de variáveis independentes (Maroco, 2007). Irá 

ser o coeficiente utilizado, na presente investigação, para todas as regressões lineares 

múltiplas com mais do que uma variável independente. 

O
 
contributo para a explicação da variância relativa ao Bem-estar Psicológico é de 

45.1% [Ra
2
= .451, F(3,267)= 74.869, p<.001]. Na consideração discriminada do contributo de 

cada um dos instrumentos, verifica-se que o único que está a fazer uma contribuição 

significativa para a explicação da variância é a ERSN-57 [β= .827, t(3,267)= 10.633, p<.001]. 

Por seu lado, no que respeita ao Distress Psicológico, verifica-se um valor preditivo de 36% 

[Ra
2
= .36, F(3,267)= 53.360, p<.001]. Verifica-se que a ERSN-57 se apresenta como o único 

instrumento a fazer um contributo significativo para a explicação da variância do Distress 

Psicológico [β= -.760, t(3,267)= -9.113, p<.001]. 

  Quanto à sintomatologia, observa-se um valor preditivo de 51.1% relativo ao CORE-

OM [Ra
2
= .511, F(3,267)= 94.972, p<.001]. Uma vez mais, o único instrumento a fazer um 

contributo significativo para a explicação da variância é a ERSN-57 [β= -.801, t(3,267)= -

10.992, p<.001]. Já para o BSI, verifica-se um valor preditivo de 28.4% [Ra
2
= .284, 

F(3,267)= 36.718, p<.001]. O único instrumento que apresenta um contributo significativo 

para a explicação da variância é a ERSN-57 [β= -.517, t(3,267)= -5.828, p<.001]. 

 

3. Análise da relação entre a ERSN-CEA e as variáveis de Bem-estar e Distress 

Psicológicos e sintomatologia 

 

3.1 Correlações 

 

Para a análise das correlações da ERSN-CEA e o Bem-estar e Distress Psicológicos e 

sintomatologia (CORE-OM e BSI), utilizou-se o Coeficiente de Pearson. Os resultados 

encontram-se em anexo (ANEXO J). 

Verificam-se correlações médias negativas significativas entre a ERSN-CEA e o 

Distress (r=-.38; p<.01), entre a ERSN-CEA e o BSI (r=-.44; p<.01) e uma correlação 

negativa forte significativa entre a ERSN-CEA e o CORE-OM (r=-.52; p<.01). Quanto à 

relação entre a ERSN-CEA com o Bem-estar, verificou-se uma correlação média positiva 

significativa (r=.43; p<.01).  
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As correlações entre as escalas e sub-escalas da ERSN-CEA e o CORE-OM, BSI, 

Distress e Bem-estar Psicológicos encontram-se em anexo (ANEXO K). No que respeita ao 

CORE-OM, os valores das correlações variam entre -.08 com Controlo e -.54 (p<.01) com 

Coerência do Self. Por sua vez, quanto ao BSI, a correlação mais fraca corresponde à 

Exploração (r= -.11) e a mais elevada foi encontrada na sub-escala de Coerência do Self e na 

escala de Coerência do Self/Incoerência do Self (r= -.44; p<.01). Quanto ao Distress 

Psicológico, a correlação mais elevada corresponde igualmente à Coerência (r= -.40; p<.01) e 

a mais fraca ao Controlo (r=.02). Por fim, as correlações das escalas e sub-escalas e o Bem-

estar Psicológico variam entre .08 no Controlo e .50 (p<.01) na Coerência do Self. 

 

3.2 Regressões lineares 

 

Para a análise do contributo da ERSN-CEA para a explicação da variância relativa ao 

Bem-estar e Distress Psicológicos e a sintomatologia (CORE-OM e BSI) realizou-se uma 

Regressão Linear Múltipla Standard.  

A ERSN-CEA Global explica 19% da variância do Bem-estar Psicológico [R
2
=.190, 

F(1,269)=63.173, p<.001]. Verifica-se que para a ERSN-CEA Global, β=.436, t(269)= 7.948, 

p<.001. Quanto ao Distress Psicológico, a ERSN-CEA Global explica 14.4% da sua variância 

[R
2
=.144, F(1,269)=45,404, p<.001]. Assim, para a ERSN-CEA Global, β=-.380, t(269)= -

6.738, p<.001. Os resultados para o Bem-estar e Distress Psicológicos encontram-se nos 

Quadros 6 e 7. 

 

Quadro 6. Sumário da análise de regressão múltipla standard da ERSN-CEA Global com o 

Bem-estar Psicológico 

Nota R
2
=.190, F(1,269)=63.173, p<.001 

 

Quadro 7. Sumário da análise de regressão múltipla standard da ERSN-CEA Global com o 

Distress Psicológico  

Nota R
2
=.144, F(1,269)=45,404, p<.001 

Variável Dependente N Bem-estar Psicológico  

Variável Independente  β t Sig.  

ERSN-CEA Global 271 .436 7.948 .000  

Variável Dependente N Distress Psicológico  

Variável Independente  β t Sig.  

ERSN-CEA Global 271 -.380 -6.738 .000  
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Relativamente à sintomatologia, verifica-se que a ERSN-CEA Global explica 27.1% 

da variância do CORE-OM [R
2
=.271, F(1,269)=100.166, p<.001]. Observa-se que para a 

ERSN-CEA Global, β=-.521, t(269)= -10.008, p<.001. Por fim, verifica-se que a ERSN-CEA 

Global explica 19.3% da variância do BSI [R
2
=.193, F(1,269)=64.324, p<.001]. Assim, para 

a ERSN-CEA Global, β=-.439, t(269)= -8.020, p<.001). O Quadro 8 sumariza os resultados 

obtidos. 

 

Quadro 8. Sumário da análise de regressão múltipla standard da ERSN-CEA Global com a 

sintomatologia  

Nota                                              R
2
=.271, F(1,269)=100.166, p<.001;       R

2
=.193, F(1,269)=64.324, p<.001 

 

3.3 Regressões lineares múltiplas 

 

 Calculou-se o valor preditivo das 7 polaridades e das 14 necessidades da ERSN-CEA 

relativamente ao Bem-estar e Distress Psicológicos e a sintomatologia (CORE-OM e BSI) 

através de Regressões Lineares Múltiplas Stepwise. Os resultados referentes às 7 escalas 

encontram-se em anexo (ANEXO L) 

 Quanto à contribuição para a explicação da variância das 7 polaridades relativamente 

ao bem-estar, o modelo que melhor explicou o Bem-estar Psicológico é o modelo que 

conjuga as polaridades de Auto-estima/Auto-crítica, Coerência do Self/Incoerência do Self e 

Produtividade/Lazer [Ra
2
=.211, F(3,267)= 25.102, p<.001]. Relativamente ao contributo de 

cada uma das polaridades, discriminadamente, verifica-se que para a Auto-estima/Auto-

crítica, β=.406, t(267)=7.289, p<.001; para a Coerência do Self/Incoerência do Self, β=.247, 

t(267)=3.649, p<.001; e para a Produtividade/Lazer, β=.133, t(267)= 2.306, p=.022. No que 

respeita à contribuição para a explicação da variância das polaridades relativamente ao 

Distress Psicológico, o modelo que melhor explica é o que conjuga as polaridades de 

Coerência do Self/Incoerência do Self e Produtividade/Lazer [Ra
2
=.172, F(2,268)= 29.067, 

p<.001]. Quanto ao contributo discriminado de cada uma destas polaridades, verifica-se que 

para a Coerência do Self/Incoerência do Self, β= -.355, t(268)= -6.232, p<.001; e para a 

Produtividade/Lazer, β= -.237, t(268)= -4.122, p<.001. 

 Por sua vez, quanto à sintomatologia, relativamente ao valor preditivo das polaridades 

relativamente ao CORE-OM, o modelo que melhor explica é o que conjuga as polaridades de 

Variável Dependente N  CORE-OM  BSI 

Variável Independente   β t Sig.  β t Sig. 

Global  271  -.521 -10.008 .000  -.439 -8.020 .000 
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Coerência do Self/Incoerência do Self, Produtividade/Lazer, Auto-estima/Auto-crítica e 

Prazer/Dor [Ra
2
=.322, F(4,266)=33.040, p<.001]. Relativamente ao contributo discriminado 

de cada uma das polaridades, para a Coerência do Self/Incoerência do Self, β= -.514, t(266)= 

-9.836, p<.001; para a Produtividade/Lazer, β= -.189, t(266)= -3.545, p<.001; para a Auto-

estima/Auto-crítica, β= -.181, t(266)= -2.815, p=005; e para o Prazer/Dor, β= -.134, t(266)= -

2.380, p=.018. Por fim, quanto ao valor das polaridades em relação ao BSI, o modelo que 

melhor explica é o que conjuga as polaridades de Coerência do Self/Incoerência do Self e 

Produtividade/Lazer [Ra
2
=.210, F(2,268)=36.978, p<.001]. O contributo discriminado para a 

Coerência do Self/Incoerência do Self, β= -.438, t(268)= -7.982, p<.001; para a 

Produtividade/Lazer, β= -.164, t(268)= -2.911, p=.004. 

 

Seguidamente, realizaram-se Regressões Lineares Múltiplas Stepwise para as 14 

necessidades da ERSN-CEA. Os resultados encontram-se em anexo (ANEXO L). 

 No que respeita ao Bem-estar Psicológico, o modelo que melhor explica a variância 

relativa ao Bem-estar Psicológico é o que conjuga as necessidades de Coerência do Self e 

Auto-estima [Ra
2
=.272, F(2,268)= 91.181, p<.001]. O contributo discriminado de cada uma 

das necessidades é significativo (Coerência do Self – β=.503, t(268), p<.001); Auto-estima – 

β=.210, t(268)= 3.009, p=.003). Relativamente ao Distress Psicológico, o modelo que melhor 

explica a sua variância conjuga as necessidades de Coerência do Self, Prazer e Lazer 

[Ra
2
=.221, F(3,267), p<.001]. Estas explicam significativamente a variância relativa ao 

Distress Psicológico: para a Coerência do Self, β= -.403, t(267)= -7.224, p<.001); para o 

Prazer, β= -.251, t(267)= - 4.322, p<.001); e para o Lazer, β= -.118, t(267)= -2.119, p=0.35.  

 No caso da sintomatologia, o modelo que melhor explica a variância relativa ao 

CORE-OM conjuga as necessidades de Coerência do Self, Prazer, Incoerência do Self, 

Produtividade e Auto-estima [Ra
2
=.363, F(5,265)= 31.766, p<.001]. O contributo de cada 

uma das necessidades é significativo: para a Coerência do Self, β= -.536, t(265)= -10.418, 

p<.001; para o Prazer, β= -.215, t(265)= -.3991, p<.001); para a Incoerência do Self, β= -

.154, t(265)= -3.083, p=.002; para Produtividade, β= -.145, t(265)= -2.476, p=.014; e para a 

Auto-estima, β=-.133, t(265)= -2.011, p=-.045. Quanto ao BSI, o modelo que o melhor 

explica a sua variância conjuga as necessidades de Coerência do Self, Incoerência do Self e 

Produtividade [Ra
2
=.229, F(3,267)= 27.763, p<.001]. O contributo discriminado para cada 

uma delas é significativo: Coerência do Self, β= -.440, t(267)= -8.035, p<.001); para a 

Incoerência do Self, β= -.163, t(267)= -.2975, p=.003; e para a Produtividade, β= -.149, 

t(267)= -2.541, p=.012. 
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3.4 Análise de variâncias 

 

Para testar a hipótese de que indivíduos com resultados mais elevados em cada um 

dos pólos de necessidades apresentam maior Bem-estar Psicológico e menor Distress 

Psicológico e sintomatologia, comparativamente aos indivíduos com resultados baixos nos 2 

pólos ou em apenas um deles, foram analisadas as diferenças entre as variâncias de grupos 

com diferentes pontuações nas 7 polaridades, face às variáveis dependentes de Bem-estar e 

Distress Psicológicos e sintomatologia (CORE-OM e BSI), recorrendo-se uma Análise 

Multivariada da Variância (MANOVA). 

Os grupos foram criados com base nos pólos de pontuação, alto ou baixo, em cada 

uma das necessidades, dividindo-se pelas medianas os resultados de cada uma das 7 

polaridades. Como tal, o Grupo 1 corresponde aos indivíduos com níveis mais baixos em 

cada um dos pólos (– –); o Grupo 2 refere-se aos indivíduos com níveis altos no primeiro 

pólo e baixos no segundo pólo (+ -); o Grupo 3 é composto pelos indivíduos com níveis 

baixos no primeiro pólo e elevados no segundo pólo (- +); e, por fim, o Grupo 4 é referente 

aos indivíduos com níveis elevados em ambos os pólos (+ +). As variáveis dependentes são o 

Bem-Estar e Distress Psicológicos e a sintomatologia, medida pelo CORE-OM e BSI. 

Quando a dimensão das amostras permite o recurso ao teorema do limite central, os 

métodos multivariados são robustos à violação do pressuposto da normalidade (como 

sugerido por Tabachnick e Fidel, 2001, citado por Maroco, 2007). Verifica-se a violação de 

alguns pressupostos, como o facto de existir um número desigual de casos ao longo dos 

grupos; contudo, a dimensão da amostra e o facto de cada grupo possuir mais do que 30 

indivíduos permite que se prossiga com o teste (Pallant, 2005). Como forma de aumentar a 

confiança dos resultados, irá ser usado o teste Pillai’s Trace, dada a robustez do mesmo face 

à violação da igualdade de covariâncias e diferente número de indivíduos em cada grupo 

(como sugerido por Tabachnick e Fidel 2001, citado por Pallant, 2005). Por fim, atendendo às 

violações dos pressupostos, irá ser utilizado o alfa ajustado de Bonferroni (p=.013).  

Verificam-se os pressupostos de homogeneidade de variâncias-covariâncias, avaliado 

pelo teste M Box. Optou-se pelo teste paramétrico MANOVA, uma vez que parece ser o mais 

robusto comparativamente às alternativas não-paramétricas, atendendo às violações da 

normalidade e em mostras de grande dimensão (Maroco, 2007). 

 

A MANOVA (ANEXO M) revelou uma diferença estatisticamente significativa entre 

as variáveis nos grupos referentes à polaridade Prazer/Dor, uma vez que F(3,267)= 2.261, 
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p=.008; Pillai’s Trace= .099; partial eta Squared = .033. Na análise separada destes 

resultados, verificou-se que a única diferença com significância estatística, usando o alfa 

ajustado de Bonferroni de .013, foi na variável CORE-OM, F(12,798)= 4.555, p=.004; 

partial eta squared= .049. A análise das médias revelou que o grupo 1 apresentou valores 

mais elevados de sintomatologia no CORE-OM (M= 1.291; DP= .055), enquanto o grupo 

com valores mais baixos foi o 4 (M= .991; DP= .072). Na análise Post-hoc entre os 4 grupos, 

recorrendo-se ao teste de Bonferroni e com base no alfa ajustado de Bonferroni de .013, 

observou-se uma diferença significativa entre o grupo 4 e o grupo 1 (p=.004), sendo a 

diferença entre o grupo 4 e os grupos 2 e 3 não significativa. 

Relativamente à polaridade Proximidade/Diferenciação, embora haja uma diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos e as variáveis dependentes, uma vez que 

F(3,267)= 2.050, p= .018; Pillai’s Trace= .090; partial eta quared= .030, na consideração 

separada para as variáveis dependentes, com base no alfa ajustado de Bonferroni de .013, não 

foram encontradas diferenças com significância estatística. Verificou-se o mesmo nas 

polaridades Controlo/Cooperação: F(3,267)= 1.803, p=.044; Pillai’s Trace= .079; partial eta 

squared= .026; e Exploração/Tranquilidade: F(3,267)= 1.425; p=.15 Pillai’s Trace= .063; 

partial eta squared= .021. 

Quanto à polaridade Produtividade/Lazer, observou-se uma diferença estatisticamente 

significativa entre as variáveis nos grupos, dado que F(3,267)= 3.107, p<.001; Pillai’s 

Trace= .134; partial eta squared= .045. Na consideração separada para as variáveis 

dependentes, foram encontradas diferenças com significância estatística, usando o alfa de 

Bonferroni de .013, para o CORE-OM, dado que F(3,267)= 9.693, p<.001; partial eta 

squared= .098; para o Distress Psicológico, F(3,267)= 4.802, p=.003; partial eta squared= 

.051; e para o Bem-estar Psicológico, F(3,267)= 6.898, p<.001; partial eta squared= .072. A 

análise dos valores das médias indica que, para o CORE-OM, o grupo que apresenta uma 

média mais elevada é o 1 (M= 1.399, DP= .055), e o grupo que apresenta valores médios 

mais baixos é o 2 (M= 1.017; DP= .060); para o Distress Psicológico, o grupo 1 apresentam 

um valor médio mais elevado (M= 71.023; DP= 2.016), ao passo que o grupo 4 é o que 

apresenta valores médios mais baixos (M= 60.806; DP= 2.297); e para o Bem-estar, o valor 

médio mais elevado corresponde ao grupo 4 (M= 53.716; DP= 1.472), e grupo com o valor 

mais baixo é o 1 (M= 45.253; DP= 1.292). Relativamente à análise Post-hoc entre os 4 

grupos, recorrendo-se ao teste de Bonferroni e ao alfa ajustado de Bonferroni de .013, foi 

encontrada uma diferença significativa entre o grupo 4 e o grupo 1 (p<.001), 3 e 1 (p=<.001) 

e 2 e 1 (<.001), sendo o grupo 1 o que apresenta valores médios mais elevados no CORE-
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OM. Por sua vez, foi encontrada uma diferença significativa entre os grupos 4 e 1 (p=.006) 

para o Distress Psicológico, e, relativamente ao Bem-estar Psicológico, foram encontradas 

diferenças significativas entre os grupos 4 e 1 (p<.001) e 2 e 1 (p=.010), sendo o grupo 1 o 

que apresenta valores médios mais baixos de Bem-estar Psicológico. 

Relativamente à polaridade Coerência/Incoerência, há uma diferença estatisticamente 

significativa na combinação das variáveis dependentes: F(3,267) =5.135, p<.001; Pillai’s 

Trace= .215; partial eta squared= .072. Na consideração separada das variáveis dependentes, 

encontraram-se diferenças com significância estatística, com base no alfa de Bonferroni de 

.013, no CORE-OM, F(3,267)= 16.064, p<.001; partial eta squared= .153; no BSI, 

F(12,798)= 10.536, p<.001; partial eta squared= .106; no Distress Psicológico, F(3,267)= 

11.666; p<.001; partial eta squared= .116; e no Bem-estar Psicológico, F(12,798)= 19.132, 

p<.001; partial eta squared= .177. A análise dos valores das médias indica que, no que 

respeita ao CORE-OM, o grupo que apresenta valores mais elevados é o 1 (M= 1.343; DP= 

.047), sendo o grupo 4 o que apresenta valores mais baixos (M= .855; DP= .079); 

relativamente ao BSI, os valores mais elevados correspondem ao grupo 1 (M= 1.682; DP= 

.043), e os valores mais baixos ao grupo 2 (M= 1.319; DP= .057); para o Distress 

Psicológico, o grupo que apresenta valores médios mais elevados é o 3 (M= 69.944; DP= 

1.707), e o grupo 2 é o que apresenta valores mais baixos (M= 56.391; DP= 2.269); por fim, o 

grupo que apresenta valores mais elevados de Bem-estar Psicológico é o 2 (M=56.609; DP= 

1.419), e o que apresenta valores mais baixos é o 3 (M=45.481; DP= 1.545). Relativamente à 

análise Post-hoc entre os 4 grupos, recorrendo-se ao teste de Bonferroni e ao alfa ajustado de 

Bonferroni de .013, encontram-se diferenças significativas entre os grupos 4 e 3 (p<.001), 4 e 

1 (p<.011), 3 e 2 (p=.001) e 2 e 1 (p<.001) para o CORE-OM, sendo que os grupos 1 e 3 são 

os que apresentam valores médios mais elevados na variável dependente. Quanto ao BSI, 

verificam-se diferenças significativas entre o grupo 4 e 1 (p= .002), 3 e 2 (p= .009) e 2 e 1 

(p<.001), correspondendo aos grupos 1 e 3 os valores médios mais elevados no BSI. No que 

respeita ao Distress Psicológico, as diferenças são significativas nos grupos 4 e 3 (p= .003), 4 

e 1 (p= .001), 3 e 2 (p<.001) e 2 e 1 (p<.001), observando-se valores médios mais elevados de 

Distress nos grupos 3 e 1. Por fim, para o Bem-estar Psicológico, encontram-se diferenças 

significativas entre os grupos 4 e 3 (p<.001), 4 e 1 (p<.001), 3 e 2 (p<.001) e 2 e 1 (p= .001), 

correspondendo os valores médios mais elevados de Bem-estar aos grupos 4 e 2. 

No que toca à polaridade Auto-estima/Auto-crítica, a MANOVA revelou uma 

diferença estatisticamente significativa entre as variáveis nos grupos desta polaridade, uma 

vez que F(3,267)= 3.831, p<.001; Pillai’s trace= .163; partial eta squared= .054. 
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Relativamente à consideração separada para as variáveis dependentes, encontram-se 

diferenças com significâncias estatística, com base no alfa ajustado de Bonferroni de .013, 

nas variáveis CORE-OM: F(3,267)= 8.667, p<.001; partial eta squared= .089; no BSI: 

F(12,798)= 3.809, p=.011; partial eta squared= .041; no Distress Psicológico: F(3,267)= 

4.553, p=.004; partial eta squared= .049; e no Bem-estar Psicológico: F(3,267)= 11.711, 

p<.001; partial eta squared= .116. A análise das médias revelou que o grupo que apresenta 

valores mais elevados no CORE-OM é o 1 (M= 1.300; DP= .049), e com valores mais baixos 

o grupo 4 (M= .889; DP= .073); no que respeita ao BSI, os valores médios mais elevados 

correspondem ao grupo 1 (M= 1.608; DP= .044), e os mais baixos ao grupo 4 (M=1.340; DP= 

.067); no Distress Psicológico, o grupo 1 apresentam os valores mais elevados (M= 68.274; 

DP= 1.771) e o grupo 4 os mais baixos (M= 57.540; DP= 2.663); quanto ao Bem-estar 

Psicológico, os valores médios mais elevados são observados no grupo 4 (M= 58.300; DP= 

1.663), e os mais baixos no grupo 1 (M= 47.044; DP= 1.106). Numa análise Post-hoc entre os 

4 grupos, recorrendo-se ao teste de Bonferroni e ao alfa ajustado de Bonferroni de .013, 

verificaram-se diferenças significativas entre os grupos 4 e 3 (p=.007) e 4 e 1 (p<.001) para o 

CORE-OM; diferenças significativas entre os grupos 4 e 1 (p=.006) para o BSI, e diferenças 

igualmente significativas entre os grupos 4 e 1 (p= .005) para o Distress Psicológico. No que 

respeita ao Bem-estar Psicológico, observaram-se diferenças significativas entre os grupos 4 

e 3 (p<.001) e 4 e 1 (p<.001). 

 

 

4. Análise das discrepâncias nas polaridades dialécticas na regulação da satisfação das 

necessidades psicológicas 

 

4.1 Correlações entre as discrepâncias nas polaridades dialécticas e o Bem-estar e Distress 

Psicológicos e sintomatologia 

 

 Para analisar que as discrepâncias na regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas se relacionam com o Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia, em que 

valores mais elevados de discrepância correspondem a valores mais elevados de Distress 

Psicológico e sintomatologia e a menos Bem-estar Psicológico, e vice-versa, foram 

calculadas as discrepâncias em módulo para cada uma das 7 polaridades dialécticas. 

Seguidamente foram analisadas as correlações das discrepâncias nas 7 polaridades entre si, 

que se encontram em anexo (ANEXO N). Foram observadas correlações positivas médias 
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significativas entre as discrepâncias nas polaridades Prazer/Dor e Exploração/Tranquilidade 

(r=.33, p<.01), Controlo/Cooperação e Exploração/Tranquilidade (r=.33, p<.01) e 

Coerência do Self/Incoerência do Self e Auto-estima/auto-crítica (r=.35, p<.01). 

 Posteriormente, foram calculadas as correlações entre as discrepâncias de cada 

polaridade e o Bem-estar e Distress Psicológicos e a sintomatologia, através do coeficiente de 

Pearson. Os resultados encontram-se no Quadro 9. 

 

Quadro 9. Correlações entre as discrepâncias nas polaridades dialécticas e o Bem-estar e 

Distress Psicológicos e a sintomatologia (CORE-OM e BSI) 

 *p<.05, **p<.01 

 

No que respeita às discrepâncias nas polaridades da ERSN-CEA, verificam-se 

correlações positivas médias significativas nas polaridades Coerência do Self/Incoerência do 

Self e Auto-estima/Auto-crítica e o CORE-OM. Assinalam-se ainda a correlação positiva 

média significativa das discrepâncias na polaridade Auto-estima/Auto-crítica e o BSI e a 

correlação negativa média significativa das discrepâncias da mesma polaridade e o Bem-estar 

Psicológico. No geral, todas as discrepâncias apresentam correlações positivas, embora 

fracas, com o Distress Psicológico e com a sintomatologia, e correlações negativas com o 

Bem-estar Psicológico.  

 

4.2 Contribuição das discrepâncias nas polaridades dialécticas para a explicação da 

variância relativa ao Bem-estar e Distress Psicológico, sintomatologia e regulação da 

satisfação das necessidades psicológicas 

 

Para a análise do valor preditivo das discrepâncias nas polaridades dialécticas sobre o 

Bem-estar e Distress Psicológicos e a sintomatologia, recorreu-se a uma Regressão Linear 

Múltipla Stepwise. Os resultados encontram-se em anexo (ANEXO O). 

 N CORE-OM BSI Distress .P Bem-estar P. 

Prazer – Dor 271 .22** .20** .19** -.16** 

Proximidade – Diferenciação 271 .07 .10 .05 -.11 

Produtividade – Lazer 271 .06 .10 .13* -.10 

Controlo – Cooperação 271 .20** .24** .15* -.14* 

Exploração – Tranquilidade 271 .10 .08 .10 -.14* 

Coerência – Incoerência 271 .30** .24** .21** -.27** 

Auto-estima – Auto-crítica 271 .33** .32** .28** -.39** 
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 Relativamente à contribuição das discrepâncias nas polaridades para a explicação da 

variância relativa ao bem-estar, o modelo que melhor explica o Bem-estar Psicológico é o que 

conjuga as discrepâncias nas polaridades Auto-estima/Autocrítica e Coerência do 

Self/Incoerência do Self, explicando 16.8% da sua variância [Ra
2
= .168, F(2,268)= 28.243, 

p<.001]. O contributo discriminado de cada uma das discrepâncias é significativo: para Auto-

estima/Auto-crítica, β= -.339, t(268)= -5.731, p<.001; e para Coerência do Self/Incoerência 

do Self, β= -.152, t(268)= 2.575, p=.011. Por sua vez, no que diz respeita ao Distress 

Psicológico, o modelo que melhor explica a sua variância conjuga as discrepâncias nas 

polaridades de Auto-estima/Auto-crítica e Coerência do Self/Incoerência Do Self [Ra
2
= .087, 

F(2,268)= 13.796, p<.001]. O contributo discriminado de cada discrepância é significativo, 

dado que para Auto-estima/Auto-crítica, β= .233, t(268)= 3.754, p<.001; e para Coerência do 

Self/Incoerência do Self, β= .133, t(268)= 2.146, p=.033. 

Quanto à sintomatologia, o modelo que melhor explica a variância relativa ao CORE-

OM conjuga as discrepâncias das polaridades de Auto-estima/Auto-crítica, Coerência do 

Self/Incoerência do Self e Controlo/Cooperação, explicando 16.4% da sua variância [Ra
2
= 

.155, F(2,268)= 17489, <.001]. Separadamente, as discrepâncias explicam significativamente 

a variância relativa ao CORE-OM: para Auto-estima/Auto-crítica, β= .246, t(268)= 4.115, 

p<.001; para Coerência do Self/Incoerência do Self, β= .190, t(268)= 3.133, p=.002; e para 

Controlo/Cooperação, β= .136, t(268)= 2.382, p=.018. Por sua vez, o modelo que melhor 

parece explicar a variância relativa ao BSI conjuga as discrepâncias das polaridades Auto-

estima/Auto-crítica e Controlo/Cooperação [Ra
2
= .137 F(2,268)= 22.460, p<.001]. As 

discrepâncias apresentam, separadamente, um contributo significativo: para Auto-

estima/Auto-crítica, β= .294, t(268)= 5.165, p<.001; e para Controlo/Cooperação, β= .211, 

t(268)= 3.710, p<.001. 

 

Uma vez que se pretendia analisar o contributo das discrepâncias nas polaridades para 

a explicação da variância da regulação da satisfação das necessidades psicológicas, analisou-

se primeiro as relações entre estas discrepâncias e a regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas. O Quadro 10 apresenta os resultados obtidos. Verificam-se correlações 

negativas médias e significativas entre as discrepâncias nas polaridades e a regulação da 

satisfação das necessidades psicológicas. 
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Quadro 10. Correlações entre as discrepâncias nas polaridades e a regulação da satisfação 

das necessidades psicológicas 

1 Prazer-Dor; 2 Proximidade-Diferenciação; 3 Produtividade-Lazer; 4 Controlo/Cooperação; 5 Exploração-

Tranquilidade; 6 Coerência do Self-Incoerência do Self; 7 Auto-estima-Auto-crítica 

 

Seguidamente, para a análise do valor preditivo das discrepâncias nas polaridades 

dialécticas face à regulação da satisfação das necessidades psicológicas recorreu-se a uma 

Regressão Linear Múltipla Stepwise. Os resultados encontram-se em anexo (ANEXO P). O 

modelo que melhor explica a variância relativa à regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas (ERSN-CEA) conjuga as discrepâncias nas polaridades Prazer/Dor, 

Controlo/Cooperação, Produtividade/Lazer, Coerência do Self/Incoerência do Self, 

Proximidade/Diferenciação e Auto-estima/Auto-crítica [Ra
2
= .435, F(6,264)= 35.637, 

p<.001]. Observa-se, assim, que a discrepância na polaridade Exploração/Tranquilidade fica 

excluída do modelo. No que diz respeito ao contributo discriminado de cada uma 

discrepâncias, verifica-se que para Prazer/Dor, β= -.271, t(264)= -5.619, p<.001; para 

Controlo/Cooperação, β= -.274, t(264)= -5.704, p<.001; para Produtividade/Lazer, β= -.205, 

t(264)= -4.401, p<.001; para Coerência do Self/Incoerência do Self, β= -.157, t(264)= -3.138, 

p=.002; para Proximidade/Diferenciação, β= -.170, t(264)= -3.537, p<.001; e para Auto-

estima/Auto-crítica, β= -.133, t(264)= -2.676, p<.001. 

Analisou-se igualmente a contribuição da regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas para a explicação da variância relativa às discrepâncias das polaridades 

dialécticas, através de uma Regressão Linear Múltipla Standard. Os resultados obtidos, 

embora significativos, no que respeita à variância explicada, foram inferiores, 

comparativamente ao valor preditivo das discrepâncias das polaridades sobre a regulação da 

satisfação das necessidades psicológicas. Salienta-se apenas que, no que respeita ao 

contributo da regulação da satisfação das necessidades psicológicas para a explicação da 

variância relativa às discrepâncias das polaridades, a maior percentagem de variância 

explicada pela ERSN-CEA correspondia à discrepância na polaridade Prazer/Dor [R
2
= .179, 

F(1,269)= 60.048, p<.001]; sendo que para a ERSN-CEA, β= -.427, t(269)= -7.749, p<.001. 

 

 

 

Discrepâncias  1 2 3 4 5 6 7 

ERSN-CEA -.43** -.34** -.30** -.41** -.31** -.36** -.32** 
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4.3 Comparação de grupos nas discrepâncias nas polaridades dialécticas 

 

 Ainda, para testar a hipótese de que indivíduos “sem perturbação” têm valores mais 

baixos no que respeita às discrepâncias na regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas, comparativamente a indivíduos “com perturbação”, realizou-se o teste t-Student 

para amostras independentes. Para tal, dividiu-se a amostra em dois grupos, com base no 

ponto de corte do Índice de Sintomas Positivos (ISP) de 1.70, como indicado por Canavarro 

(2007). Assim, o grupo 1 corresponde aos indivíduos “sem perturbação” e o 2 aos indivíduos 

“com perturbação”. Os valores médios das discrepâncias nas polaridades dialécticas, nos 

indivíduos “não-perturbados” e nos “perturbados”, encontram-se em anexo (ANEXO Q). 

 Observou-se uma diferença estatisticamente significativa entre os indivíduos 

“perturbados” e os “não-perturbados”, apresentando os segundos valores médios mais baixos 

de discrepâncias, para as discrepâncias nas polaridades Proximidade/Diferenciação 

[t(115.600)= 2.326; p= .022]; Controlo/Cooperação [t(113.711)= 2.080; p= .040]; 

Coerência/Incoerência [t(111.691)= 2.780; p= .006]; e Auto-estima/Auto-crítica [t(115.354)= 

3.800; p<001]. 

 

4.5 Análise de variâncias relativas às discrepâncias nas polaridades dialécticas 

 

 Para a análise de que indivíduos com menor discrepância entre os pólos de cada 

polaridade dialéctica apresentam valores mais baixos de sintomatologia e de Distress 

Psicológico e valores mais elevados de Bem-estar Psicológico, comparativamente aos 

restantes, tanto nos indivíduos “não-perturbados” como nos indivíduos “perturbados”, 

procedeu-se a uma MANOVA. Partiu-se da divisão da população em dois grupos, com base 

no ponto de corte do ISP (1.70), tal como indicado por Canavarro (2007). Assim, a população 

foi inicialmente dividida em indivíduos “com perturbação” e indivíduos “sem perturbação. 

Posteriormente, a fim de determinar o grau de discrepância, foram calculados grupos para as 

discrepâncias nas polaridades, divididos pelo valor da sua mediana. Deste modo, o grupo 1 

corresponde aos indivíduos com valores de discrepância nas polaridades abaixo da mediana, 

logo com valores mais baixos de discrepância; por sua vez, o grupo 2 corresponde aos 

indivíduos que apresentam valores mais elevados nas discrepâncias. 

 No que respeita à análise dos indivíduos “sem perturbação”, não foram encontradas 

diferenças significativas entre os grupos para as discrepâncias nas polaridades na combinação 

das variáveis dependentes: Prazer/Dor, F(4,188)= 1.130, p=.344; Pillai’s Trace= .023; 
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partial eta squared= .023; Proximidade/Diferenciação, F(4,188)= 1.420, p= .229; Pillai’s 

Trace= .029; partial eta squared= .029; Produtividade/Lazer, F(4,188)= .936, p= .444; 

Pillai’s Trace= .020; partial eta squared= .020; Controlo/Cooperação, F(4,188)= .214, p= 

.930; Pillai’s Trace= .065; partial eta squared= .065; e Exploração/Tranquilidade, F(4,188)= 

.634, p= .634; Pillai’s Trace= .013; partial eta squared= .013. 

  Já para as discrepâncias nas polaridades Coerência do Self/Incoerência do Self foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis e os grupos, uma vez 

que F(4,188)= 3.267, p= .013; Pillai’s Trace= .065; partial eta squared= .065. Na 

consideração separada para as variáveis dependentes, a única diferença com significância 

estatística, usando um alfa ajustado de Bonferroni de .013, foi no Bem-estar Psicológico, 

F(1,191)= 7.043, p=.009; partial eta squared= .036. A análise dos valores das médias indica 

que, no que respeita ao Bem-estar Psicológico, o grupo 1 apresentou valores mais elevados de 

Bem-estar (M= 55.807; DP= 1.047), comparativamente ao grupo 2 (M= 51.595; DP= 1.193). 

Ainda, quanto às discrepâncias na polaridade Auto-estima/Auto-crítica encontrou-se 

igualmente diferenças significativas entre as variáveis e os grupos: F(4,188)= 2.899, p=.023; 

Pillai’s Trace= .058; partial eta squared= .058. Quando os valores para as variáveis 

dependentes foram considerados separadamente, a única diferença com significância 

estatística, com base no alfa ajustado de Bonferroni de .013, foi o Bem-estar Psicológico, já 

que F(1,191)= 9.192, p= .003; partial eta squared= .046. A análise dos valores das médicas 

indica que o grupo 1 apresenta valores mais elevado de Bem-estar Psicológico (M= 55.764; 

DP= .980), face ao grupo 2 (M= 50.829; DP= 1.300). 

 Quanto à análise nos indivíduos “com perturbação”, a MANOVA não revelou 

existirem diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis dependentes e os 

grupos, relativamente às discrepâncias nas polaridades Prazer/Dor, F(4,73)= 1.858, p= .127; 

Pillai’s Trace= .092; partial eta squared= .092; Proximidade/Diferenciação, F(4,73)= 1.034, 

p= .395; Pillai’s Trace= .054; partial eta squared= .054; Produtividade/Lazer, F(4,73)= .495, 

p= .739; Pillai’s Trace= .26; partial eta squared= .026; Controlo/Cooperação, F(4,73)= 

2.293, p= .068; Pillai’s Trace= .112; partial eta squared= .112; Exploração/Tranquilidade, 

F(4,73)= 1.340, p= .263; Pillai’s Trace= .068; partial eta squared= .068; e Coerência do 

Self/Incoerência do Self, F(4,73)= 2.462, p= .053; Pillai’s Trace= .119; partial eta squared= 

.119. Por fim, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos nas 

discrepâncias da polaridade Auto-estima/Auto-crítica na combinação das variáveis 

dependentes: F(4,73)= 3.544, p= .011; Pillai’s Trace= .163; partial eta squared= .163. Na 

consideração separada para as variáveis dependentes, foram encontradas diferenças 



46 
 

estatisticamente significativas, usando o alfa ajustado de Bonferroni de .013, nas variáveis 

CORE-OM, F(1,76)= 7.025, p= .010; partial eta squared= .085; e no Bem-estar Psicológico, 

F(1,76)= 12.971, p= .001; partial eta squared= .146. A análise dos valores das médias indica 

que, relativamente ao CORE-OM, o grupo 1 apresenta resultados inferiores (M= 1.524; DP= 

.072), comparativamente ao grupo 2 (M= 1.854; DP= .102). Quanto ao Bem-estar 

Psicológico, verifica-se que o grupo 1 apresenta resultados médios superiores (M= 41.962; 

DP= 1.184), face ao grupo 2 (M= 35.577; DP= 1.674). Os resultados encontram-se 

sumarizados em anexo. 

 

Discussão 

 

 No que respeita à Hipótese 1, quanto às relações com o Bem-estar e Distress 

Psicológicos e sintomatologia, verifica-se que o instrumento cujos resultados mais elevados 

de regulação da satisfação das necessidades se relacionam mais fortemente com o Bem-estar 

Psicológico, e cujos resultados mais baixos de regulação de relacionam mais fortemente com 

o Distress Psicológico e sintomatologia é a ERSN-57. Observa-se que, apenas no que respeita 

à relação de valores mais baixos de regulação da satisfação das necessidades e a 

sintomatologia, a ERSN-CEA apresenta resultados mais elevados que a ERSN-21, embora 

ambas apresentem valores inferiores aos da ERSN-57. Verifica-se igualmente que a ERSN-

57 se apresenta como a única com um contributo significativa para a explicação da variância 

de todas variáveis dependentes. A hipótese 1 não foi assim corroborada. 

 Por sua vez, os resultados indicaram haver uma relação média entre resultados 

elevados na regulação da satisfação das necessidades psicológicas e o Bem-estar Psicológico 

e uma relação forte entre resultados mais baixos na regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas apenas com a sintomatologia medida pelo CORE-OM. Corrobora-se, assim, 

parcialmente a Hipótese 2. 

 Foi ainda verificado que a ERSN-CEA apresenta um contributo significativo para a 

explicação da variância relativa às variáveis dependentes, explicando 19% da variância do 

Bem-estar Psicológico, 14.4% do Distress Psicológico, 27.1% do CORE-OM e 19.3% do 

BSI. A hipótese 3 foi assim corroborada. As polaridades e necessidades que apresentam um 

contributo significativo para a explicação da variância das variáveis dependentes, e que foram 

igualmente encontradas nos estudos de Conde e Vasco (2012) e Sol e Vasco (2012) são: no 

que respeita ao Bem-estar Psicológico, as polaridades Coerência/Incoerência e 

Produtividade/Lazer, e as necessidades Coerência e Auto-estima foram ao encontro dos 
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resultados de Conde e Vasco (2012); quanto ao Distress Psicológico, as polaridades 

Coerência/Incoerência e Produtividade/Lazer e a necessidade de Prazer foram também 

encontradas por Conde e Vasco (2012). Por sua vez, replicam-se os dados de Sol e Vasco 

(2012), no que respeita às polaridades e necessidades melhor preditoras para o CORE-OM: 

Coerência/Incoerência; e para o BSI: Coerência/Incoerência e Incoerência. 

 Os resultados indicaram não haver diferenças estatisticamente significativas para 

todos os grupos das polaridades, na combinação de maior e/ou menor regulação da satisfação 

das necessidades ou pólos, relativamente às variáveis dependentes (Hipótese 4). Assim sendo, 

não houve diferenças estatisticamente significativas na consideração separada das variáveis 

dependentes nos 4 grupos de cada uma destas polaridades: Proximidade/Diferenciação, 

Controlo/Cooperação e Exploração/Tranquilidade.  

 Na análise dos grupos de indivíduos com resultados elevados e baixos em cada um 

dos pólos, ou necessidades, de cada polaridade dialéctica, nem todos os resultados 

encontrados, relativamente às diferenças significativas entre os grupos para as variáveis 

dependentes, foram ao encontro do que o MCP postula. Isto é, nem todos os indivíduos com 

resultados elevados em ambos os pólos apresentaram valores médios mais elevados no Bem-

estar Psicológico, nem os resultados médios mais baixos na sintomatologia (neste caso, no 

BSI) e no Distress Psicológico. Observaram-se estes valores nos grupos das polaridades 

Coerência do Self/Incoerência do Self e Produtividade/Lazer. A Hipótese 4 só se verificou 

nos grupos da polaridade Prazer/Dor, relativamente ao CORE-OM, apresentando o grupo 

com elevada regulação em ambos os pólos os resultados mais baixos de sintomatologia e o 

grupos com resultados mais baixos de regulação em ambos os pólos os resultados mais 

elevados de sintomatologia. Verificou-se o mesmo nos grupos da polaridade Auto-

estima/Auto-crítica, com diferenças estatisticamente significativas na consideração separada 

para as variáveis dependentes, apresentando o grupo com elevada regulação em ambos os 

pólos os resultados médios mais baixos de sintomatologia e de Distress Psicológico, e 

resultados médios mais elevados de Bem-estar Psicológico.  

Assim, esperando que os indivíduos com resultados mais elevados em ambos os pólos 

apresentassem maior Bem-estar Psicológico e menor Distress Psicológico e sintomatologia, 

comparativamente aos indivíduos com resultados mais baixos em ambos os pólos ou em 

apenas um deles, apenas se verificaram diferenças significativas entre os grupos com elevada 

regulação em ambos pólos e baixa regulação em ambos os pólos para o CORE-OM, na 

polaridade Prazer/Dor; e para o Distress e Bem-estar Psicológicos na polaridade 

Produtividade/Lazer. Tal também se verifica para os mesmos grupos da polaridade Auto-
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estima/Auto-crítica, em que as diferenças significativas, relativamente ao BSI, Distress e 

Bem-estar Psicológicos aparecem apenas entre os grupos com elevada regulação em ambos 

os pólos e baixa regulação em ambos os pólos. Contudo, para o CORE-OM, o grupo com 

valores elevados em ambos os pólos na polaridade Auto-estima/Auto-crítica apresenta uma 

diferença estatisticamente significativa com o grupo com baixa regulação no primeiro pólo e 

elevada regulação no segundo. Este último, conjuntamente com o grupo com baixa regulação 

em ambos os pólos, apresenta os resultados mais baixos para o Bem-estar Psicológico.  

Verifica-se que o grupo com baixa regulação no primeiro pólo e elevada regulação no 

segundo pólo é também o grupo que apresenta resultados mais elevados na polaridade 

Coerência do Self/Incoerência do Self para o Distress Psicológico, e, conjuntamente com o 

grupo com baixa regulação em ambos os pólos, apresenta os resultados mais elevados na 

sintomatologia e os mais baixos no Bem-estar Psicológico nessa mesma polaridade. Deste 

modo, verifica-se que nas polaridades Coerência do Self/Incoerência do Self e Auto-

estima/Autocrítica, os indivíduos que apresentam resultados baixos de regulação da satisfação 

no primeiro pólo e resultados elevados no segundo pólo apresentam maior sintomatologia e 

Distress Psicológico e menor Bem-estar Psicológico.  

Embora estes dados não vão ao encontro do que tem vindo a ser observado, no que 

respeita às comparações de grupos para resultados elevados em ambos os pólos, baixos em 

ambos ou baixo num só deles, importa salientar que as combinações de resultados para as 

polaridades que tendem a apresentar maior Distress Psicológico e menor Bem-estar 

Psicológico são as com resultados mais baixos para ambos os pólos e as com resultados mais 

baixos no primeiro pólo e resultados mais elevados no segundo pólo. Tal como Rodrigues e 

Vasco (2010) observaram no estudo da polaridade Coerência do Self/Incoerência do Self, os 

dois grupos anteriormente referidos são os que tendem a apresentar resultados médios mais 

elevados no Distress Psicológico e os mais baixos no Bem-estar Psicológico, sendo 

observado que os grupos que apenas diferem na regulação da satisfação da necessidade de 

Incoerência do Self não apresentam uma diferença significativa entre si. Como tal, uma maior 

regulação da satisfação da necessidade de Coerência do Self parece estar associada a 

resultados mais elevados de Bem-estar Psicológico e menor Distress Psicológico, 

independentemente de regulação da satisfação da necessidade de Incoerência do Self. 

Verifica-se o mesmo na polaridade Auto-estima/Auto-crítica, em que resultados de maior 

Bem-estar Psicológico e de menor Distress Psicológico tendem a ocorrer quando ambos os 

pólos estão com resultados mais elevados de regulação, ou quando está apenas o primeiro, 
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indicando que tal ocorre independentemente da regulação da satisfação da necessidade de 

Auto-crítica (Guerreiro & Vasco, 2011). 

Tal poderá estar a ocorrer na medida em que a literatura tem demonstrado que a 

capacidade de regulação da satisfação da necessidade de Auto-estima leva a que sejam feitas 

avaliações globais adaptativas relativamente ao Self, ao passo que dificuldades na regulação 

da sua satisfação poderão envolver uma definição não-adaptativa do Self, havendo um 

entendimento distorcido ou perturbado dos comportamentos do próprio, levando a 

sentimentos de insegurança e inferioridade (Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs, 2003). 

Uma vez que a necessidade de Auto-estima está também relacionada com as avaliações feitas 

aos eventos, indivíduos com dificuldades na regulação da sua satisfação tendem a sobavaliar 

acontecimentos negativos, entendendo-os como significativos para si (Campbell, Chew & 

Scratchley, 1991). A regulação da sua satisfação desempenha um importante papel no 

funcionamento psicológico, uma vez que, quando a sua regulação é deficitária, a investigação 

tem demonstrado que está associada a sentimentos de raiva, reactividade emocional e 

Depressão; ainda, a regulação da sua satisfação está associada à forma como os indivíduos 

tendem a interpretar e agir perante situações ameaçadores para o Self, resultado dos esquemas 

pessoais (Dodgson & Wood, 1998). 

Por sua vez, quanto à polaridade Coerência do Self/Incoerência do Self, a regulação 

da satisfação do primeiro pólo, dizendo respeito à congruência entre o Self experienciado (Eu 

Real) e o Self Ideal (Eu Ideal), assim como a congruência entre o que um indivíduo pensa, 

sente e faz (Rodrigues & Vasco, 2010; Conde & Vasco, 2012), parece ser mais determinante 

para níveis mais elevados de Bem-estar Psicológico e de menor Distress Psicológico. Ainda, 

o facto de os dados não terem indicado haver diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos com uma maior regulação da satisfação do primeiro pólo, independentemente do 

outro, comparativamente aos grupos com menor regulação da satisfação do primeiro pólo, 

apresentando estes resultados médios mais baixos de Bem-estar Psicológico e mais elevados 

de Distress Psicológico, parece ocorrer igualmente nos estudos originais para as polaridades 

(Bernardo & Vasco, 2011; Cadilha & Vasco, 2010; Calinas & Vasco, 2011; Fonseca & 

Vasco, 2011; Guerreiro & Vasco, 2011; Rodrigues & Vasco, 2010; Rucha & Vasco, 2011). 

A análise das relações das discrepâncias na regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas e as variáveis dependentes (Hipótese 5) permite-nos verificar que quanto maior 

forem as dificuldades na regulação ou equilíbrio dos dois pólos das polaridades dialécticas, 

mais elevados são os resultados de Distress Psicológico e sintomatologia, e mais baixos serão 
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os resultados de Bem-estar Psicológico. Destacam-se discrepâncias nas polaridades 

Coerência do Self/Incoerência do Self, Auto-estima/Auto-crítica e Prazer/Dor, cujos 

resultados mais elevados nas discrepâncias nestas polaridades correspondem a maior Distress 

Psicológico e sintomatologia e a menor Bem-estar Psicológico. 

Por sua vez, quanto ao contributo das discrepâncias nas polaridades dialécticas para a 

explicação da variância relativa às variáveis dependentes, verifica-se que os melhores 

modelos explicativos para o Bem-estar e Distress Psicológicos conjugam as discrepâncias nas 

polaridades Auto-estima/Auto-crítica e Coerência do Self/Incoerência do Self, explicando 

16.8% e 8.7% da sua variância, respectivamente; já para o CORE-OM, o melhor modelo é 

composto pelas mesmas duas discrepâncias anteriores, juntamente com o 

Controlo/Cooperação, explicando 15.5% da sua variância; para o BSI, são as discrepâncias 

nas polaridades Auto-estima/Auto-crítica e Controlo/Cooperação que melhor o explicam 

(13.7% da sua variância).  

Quanto ao contributo das discrepâncias nas polaridades dialécticas para a explicação 

da variância relativa à regulação da satisfação das necessidades psicológicas, observou-se que 

estas explicam 43.5% da sua variância, à excepção das discrepâncias na polaridade 

Exploração/Tranquilidade. Quando se testou se a regulação da satisfação das necessidades 

iria igualmente apresentar um contributo significativo para a explicação da variância das 

discrepâncias nas polaridades, os resultados foram significativos, embora a variância 

explicada seja inferior, comparativamente à capacidade explicativa das discrepâncias nas 

polaridades dialécticas sobre a regulação da satisfação das necessidades psicológicas. 

Verificou-se, assim, que as discrepâncias nas polaridades conseguem explicar uma maior 

percentagem das variações na regulação da satisfação das necessidades psicológicas.  

 Ainda em relação às discrepâncias nas polaridades dialécticas, observaram-se 

diferenças estatisticamente significativas nos valores médios das discrepâncias nas 

polaridades, entre indivíduos “perturbados” e “não-perturbados” (recorda-se que esta divisão 

da população se baseou no Índice de Sintomas Positivos do BSI), apenas nas polaridades 

Proximidade/Diferenciação, Controlo/Cooperação, Coerência do Self/Incoerência do Self e 

Auto-estima/Auto-crítica. Valores mais elevados de dificuldades na regulação e equilíbrio nos 

pólos das polaridades dialécticas correspondem aos indivíduos “perturbados”. Os resultados 

obtidos não corroboram na totalidade o proposto pelo MCP, na medida em que não foram 

encontradas diferenças significativas para todas as discrepâncias nas polaridades. 

Teoricamente propõe-se que indivíduos “perturbados” apresentem valores mais elevados de 

discrepância nos pólos de cada polaridade dialéctica, comparativamente aos “não-
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perturbados”, resultado de dificuldades na capacidade de regulação na satisfação e no 

equilíbrio de ambos os pólos - complementares e não contraditórios -, tanto horizontal como 

verticalmente. Isto é, indivíduos com mais perturbação parecem apresentar dificuldades na 

capacidade de regulação da satisfação das necessidades psicológicas (Faria & Vasco, 2011). 

 Não foram também encontradas diferenças estatisticamente significativas para todas 

as discrepâncias nas polaridades dialécticas, relativamente ao Bem-estar e Distress 

Psicológicos e sintomatologia, quer em indivíduos “perturbados”, quer em “não-

perturbados”. Relativamente aos indivíduos “perturbados”, só foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas entre os indivíduos com maior capacidade de regulação e 

equilíbrio de ambos os pólos das polaridades dialécticas e os que apresentam mais dificuldade 

nessa regulação - correspondendo aos valores mais elevados de discrepância nas polaridades - 

na polaridade Auto-estima/Auto-crítica, ocorrendo apenas para o CORE-OM e Bem-estar 

Psicológico. Os valores mais elevados no CORE-OM e os mais baixos no Bem-estar 

Psicológico correspondem aos indivíduos com maior discrepância na regulação da satisfação 

nos dois pólos. Quanto aos indivíduos “não-perturbados”, apenas foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre os indivíduos com maior discrepância na 

regulação da satisfação dos dois pólos, e os com menor discrepância, no Bem-estar 

Psicológico. Os indivíduos com maiores dificuldades na regulação da satisfação de ambos os 

pólos, logo com valores mais elevados de discrepância na polaridade, apresentaram 

resultados mais baixos de Bem-estar Psicológico, comparativamente aos indivíduos com 

menor discrepância. Contudo, estes resultados foram apenas encontrados nas discrepâncias 

das polaridades Coerência do Self/Incoerência do Self e Auto-estima/Auto-crítica.  

Tal como observado por Faria e Vasco (2011), as polaridades que mais parecem 

contribuir para a perturbação são a Coerência do Self/Incoerência do Self e Auto-estima/Auto-

crítica. Ainda, Sol e Vasco (2013) verificaram que indivíduos com menor discrepância nas 

polaridades dialécticas apresentaram menor sintomatologia, tanto para os indivíduos 

“perturbados” como nos “não-perturbados”, para as polaridades Produtividade/Lazer, 

Exploração/Tranquilidade, Auto-estima/Auto-crítica e Controlo/Cooperação.  

 Um condicionante no presente estudo poderá ser o tamanho da amostra. Ao dividir-se 

a população por “perturbados” e “não-perturbados”, as análises incidem em dois sub-

conjuntos que poderão não ter um tamanho suficiente para se tirar conclusões acerca dos 

dados. Assim, estudos futuros, com uma amostra superior, poderão estudar o efeito das 

discrepâncias nas polaridades dialécticas sobre a regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas, tanto em indivíduos “perturbados” como em “não-perturbados”, através de 
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Cenários Emocionalmente Activadores. Salienta-se a pertinência do seu estudo, na medida 

em que os estudos anteriores (Bernardo & Vasco, 2011; Cadilha & Vasco, 2010; Calinas & 

Vasco, 2011; Fonseca & Vasco, 2011; Guerreiro & Vasco, 2011; Rodrigues & Vasco, 2010; 

Rucha & Vasco, 2011) têm apontado para a complementaridade dos pólos dialécticos, cuja 

regulação de um dos pólos torna possível o desenvolvimento do pólo oposto, tal como 

indicado pelo MCP (Vaz-Velho & Vasco, 2010; Vaz-Velho, Vasco & Conceição, 2011). 

 Apesar de os dados não serem significativos para todas as discrepâncias nas 

polaridades dialécticas, destaca-se a Coerência do Self/Incoerência do Self e Auto-

estima/Auto-crítica, enquanto as que mais contribuem para a explicação da variância relativa 

ao Bem-estar e Distress Psicológicos, e da variância da regulação da satisfação das 

necessidades psicológicas. A polaridade Coerência do Self/Incoerência do Self foi encontrada 

em estudos anteriores como fazendo parte do melhor modelo preditivo do Bem-estar e 

Distress Psicológicos (Conde e Vasco, 2012), assim como do CORE-OM e BSI; a polaridade 

Auto-estima/Auto-crítica apresenta-se igualmente como explicativa da variância do BSI (Sol 

e Vasco, 2012). 

 No entanto, os dados obtidos, no que se refere à comparação das três ERSN e dos 

resultados obtidos para a ERSN-CEA, não se apresentam como tão significativos e 

explicativos do Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia como esperado. Assim, 

proceder-se-á a um novo estudo da ERSN-CEA, a fim de se testar a hipótese de que a 

capacidade explicativa do instrumento face às variáveis dependentes será superior se se 

considerar as respostas dos indivíduos que indicaram estar activados pelos cenários. 

 

 

Estudo II 

 

Como se verificou no Estudo I, os resultados obtidos pela ERSN-CEA, no que 

respeita às relações e contributo para a explicação da variância relativa ao Bem-estar e 

Distress Psicológicos e sintomatologia, comparativamente às ERSN-57 e ERSN21, são 

inferiores, à excepção das correlações com o CORE-OM e BSI, em relação à ERSN-21. 

Como tal, procedeu-se a uma nova análise da ERSN-CEA, partindo de uma sub-

amostra composta pelos indivíduos que tivessem valores iguais ou superiores ao valor da 

mediana no somatório das respostas referentes à activação sentida nos cenários. Os valores 

deste somatório variam entre 0 e 55, sendo a mediana 32.  
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Contudo, verificou-se que o valor de alfa de Cronbach da escala global era inferior 

(α=.73) e os valores de alfas das 7 escalas não apresentaram valores superiores face à análise 

anterior da ERSN-CEA que contemplava a amostra total. Dado o número reduzido de itens 

que compõem a escala e o facto de o valor de alfa ser dependente do número de itens, 

procedeu-se ainda à análise das correlações das 7 escalas e das 14 sub-escalas com a escala 

global do instrumento, e destas entre si, não tendo sido obtidos resultados superiores e 

significativos, relativamente aos anteriores. Foi ainda analisada a correlação da escala global, 

nesta sub-amostra de 140 indivíduos, e o Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia 

(CORE-OM e BSI). As correlações encontradas com o Distress Psicológico e sintomatologia 

foram superiores às encontradas no Estudo I. Este aumento poderá estar a indicar que as 

respostas de activação poderão ser mais explicativas das variáveis dependentes, embora a 

mediana possa não estar a ser o melhor ponto de corte para a análise activação das respostas. 

Dada a correlação média significativa entre activação e característico (r= .45, p<.01), 

analisou-se, seguidamente, se a medida de “característico” seria uma melhor medida para as 

análises da ERSN-CEA e o Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia. Procedeu-se, 

assim, a uma divisão da população com base no valor da mediana, resultante do somatório 

das respostas aos itens de característico; o valor da mediana era de 36 e a sub-amostra era 

composta por 141 indivíduos. Contudo, o valor de alfa de Cronbach da ERSN-CEA baixava 

para .72, assim como os valores de alfa das escalas das polaridades. Ainda, verificou-se que 

as correlações das 7 escalas e das 14 sub-escalas com a escala global, e destas entre si, eram 

inferiores e não-significativas, assim como as correlações da escala global e as variáveis 

dependentes, apresentando valores inferiores aos encontrados na sub-amostra composta pelos 

indivíduos com valores iguais ou superiores ao valor da mediana na activação. 

Assim, a fim de obter uma análise mais precisa, que incidisse especificamente nas 

respostas dos indivíduos que tivessem indicado estar muito activados pelos cenários da 

ERSN-CEA, procedeu-se a uma nova análise. Como tal, atendendo a que não foram obtidos 

resultados que fossem estatisticamente significativos face às análises anteriores, em que se 

considerava a amostra total do estudo (N=271) e as sub-amostras com base no valor igual ou 

superior ao da mediana para a activação e para o característico (N=140 e N=141, 

respectivamente), procedeu-se a uma nova análise da ERSN-CEA. De forma a assegurar que 

a análise iria incidir de forma mais concreta nos indivíduos que tivessem indicado sentir-se 

muito ou totalmente activados pelos cenários, seleccionou-se uma nova sub-amostra (N=36), 

em que foram calculadas as médias das respostas aos itens de activação (variando entre 0 

“Nada activado” e 4 “Totalmente activado”), e seleccionou-se apenas os indivíduos que 
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tivessem uma média igual ou superior a 3 (que tendessem para respostas de 3 “Muito 

activado” e 4 “Totalmente activado”).  

 

Quadro 11. Caracterização da sub-amostra dos indivíduos que indicaram estar muito 

activados pelos Cenários Emocionalmente Activadores 

 

O Quadro 11 apresenta a caracterização da sub-amostra dos indivíduos que indicaram 

estar muito activados pelos Cenários Emocionalmente Activadores da ERSN-CEA. Verifica-

se que é maioritariamente composta por indivíduos do sexo feminino, sendo a média de 

idades, aproximadamente 32 anos. Ainda, observa-se que 91.7& dos indivíduos indicaram 

não estar em acompanhamento psicológico. 

 

Assim, tal como no Estudo I., pretende-se: 1) avaliar as qualidades psicométricas da 

ERSN-CEA, com base na sub-amostra de indivíduos activados, e compreender as inter-

relações referentes às sete polaridades dialécticas; 2) comparar as correlações e valor 

preditivo da ERSN-CEA relativamente ao Bem-estar e Distress Psicológicos e 

sintomatologia, com base nas respostas da sub-amostra de activação, face às ERSN-57 e 

ERSN-21; 3) analisar as relações entre a ERSN-CEA e o Bem-estar e Distress Psicológicos e 

a sintomatologia, e a analisar o contributo da ERSN-CEA para a explicação da variância 

N  36 

Idade (anos)   

 M 31.6 

 DP 13.4 

 Mínima 18 

 Máxima 62 

Sexo   

 Masculino 7 (19.4%) 

 Feminino 29 (80.6%) 

Conjugalidade   

 Sem relação amorosa estável 16 (44.4%) 

 Com relação amorosa estável 20 (55.56%) 

Habilitações Literárias   

 9º ano ou equivalente 1 (2.8%) 

 12º ano ou equivalente 10 (27.8%) 

 Licenciatura 15 (41.7%) 

 Mestrado 8 (22.2%) 

 Doutoramento 2 (5.56%) 

Acompanhamento Terapêutico 

 Com acompanhamento 3 (8.3%) 

 Sem acompanhamento 33 (91.7%) 
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relativa ao Bem-estar e Distress Psicológicos e a sintomatologia; 4) analisar a relação entre as 

discrepâncias na regulação da satisfação das necessidades psicológicas e o Bem-estar e 

Distress Psicológicos e a sintomatologia; analisar o contributo das discrepâncias para a 

explicação da variância relativa ao Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia, e 

regulação da satisfação das necessidades psicológicas; analisar o contributo da regulação da 

satisfação das necessidades psicológicas para a explicação da variância relativa às 

discrepâncias; comparar os indivíduos “não-perturbados” e os indivíduos “perturbados” 

quanto às discrepâncias na regulação da satisfação das necessidades psicológicas; e 5) 

analisar a relação e valor preditivo da ERSN-CEA relativamente ao Bem-estar e Distress 

Psicológicos e a sintomatologia se se considerar simultaneamente os indivíduos que 

indicaram estar activados pelos cenários e que se identificaram com os mesmos. 

Espera-se assim que: 

 

H1) Com base nas respostas dos indivíduos activados pelos Cenários Emocionalmente 

Activadores, a ERSN-CEA apresenta relações mais fortes e um maior contributo para a 

explicação da variância relativa ao Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia, 

comparativamente às ERSN-57 e ERSN-21; 

H2) Tanto para a ERSN-CEA, como para as ERSN-57 e ERN-21, as relações e valor 

preditivo, relativamente ao Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia, são 

superiores às encontradas no Estudo I; 

H3) Resultados elevados na ERSN-CEA correlacionam-se fortemente com níveis elevados de 

Bem-estar Psicológico, ao passo que resultados mais baixos na ERSN-CEA correlacionam-se 

fortemente com níveis mais elevados de Distress Psicológico e sintomatologia, sendo estes 

resultados superiores aos encontrados para a ERSN-CEA no Estudo I; 

H4) A ERSN-CEA contribui de forma significativa para a explicação da variância relativa ao 

Bem-estar e Distress Psicológicos e a sintomatologia, sendo este contributo superior ao 

observado no Estudo I. 

H5) As discrepâncias na regulação da satisfação das necessidades psicológicas relacionam-se 

e contribuem de forma significativa para a explicação da variância relativa ao Bem-estar e 

Distress Psicológicos, sintomatologia e regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas, correspondendo valores mais elevados de discrepância a menor Bem-estar 

Psicológico e maior Distress Psicológico e sintomatologia, e vice-versa; 



56 
 

H6) A regulação da satisfação das necessidades psicológica contribui de forma significativa 

para a explicação da variância relativa às discrepâncias na regulação da satisfação das 

necessidades psicológicas; 

H7) Indivíduos com menor discrepância entre os pólos de cada polaridade dialéctica 

apresentam valores mais baixos de sintomatologia e Distress Psicológico e valores mais 

elevados de Bem-estar Psicológico, comparativamente aos restantes, tanto nos indivíduos 

“não-perturbados” como nos indivíduos “perturbados”; 

H8) As relações e valor preditivo da ERSN-CEA, com base nas respostas dos indivíduos 

simultaneamente activados e que se identificam com os cenários, apresentam valores 

superiores, face à consideração das respostas de toda a amostra e às respostas dos indivíduos 

activados. 

 

 

 

1. Análise das qualidades psicométricas da ERSN-CEA, com base nas respostas dos 

indivíduos activados 

 

1.1 Análise Factorial 

 

Realizou-se uma análise factorial à ERSN-CEA, sendo que esta não possibilitou 

novamente que fosse apresentada uma estrutura factorial com sentido teórico. Como tal, 

assume-se que a escala global e sub-escalas da ERSN-CEA são definidas apenas 

teoricamente, pelo que se continuou a avaliação das qualidades psicométricas do instrumento. 

 

1.2 Consistência interna 

 

A consistência interna (alfa de Cronbach) do instrumento, nesta sub-amostra é de .71. 

No que diz respeito às polaridades Controlo/Cooperação (α=.33), Exploração/Tranquilidade 

(α=.59) e Coerência/Incoerência (α=.56), os valores de alfa aumentam significativamente. O 

Quadro 12 sumariza os resultados obtidos. 
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Quadro 12. Comparação da consistência interna (alfa de Cronbach) da ERSN-CEA com a 

amostra total (N271) e a sub-amostra (N36) 

 

1.3 Correlações entre as escalas 

 

Para a análise de que existem fortes correlações entre as 7 escalas de polaridades e as 14 

sub-escalas de necessidades, assim como fortes correlações entre estas e destas com a escala 

global, recorreu-se ao Coeficiente de Pearson. No Quadro 13 apresentam-se as correlações 

entre 7 polaridades, na sub-amostra, comparando com os resultados obtidos no Estudo I. 

 

 Quadro 13. Correlações entre polaridades da ERSN-CEA na sub-amostra de N36 e N271 

*p<.05; **p<.01; Prazer/Dor (1), Proximidade/Diferenciação (2), Produtividade/Lazer (3), 

Controlo/Cooperação (4), Exploração/Tranquilidade (5), Coerência/Incoerência (6) e Auto-Estima/Auto-

Crítica (7). 

Quanto às correlações das 7 escalas e a escala global, os valores variam entre .29 na 

correlação com Exploração/Tranquilidade e .78 (p<.01) com Auto-estima/Auto-crítica. Por 

sua vez, quanto às correlações das 7 escalas entre si, o valor mais baixo corresponde à 

correlação Exploração/Tranquilidade e Proximidade/Diferenciação (r= -.11) e o mais 

elevado a Auto-estima/Auto-crítica e Coerência/Incoerência (r=.67; p<.01). 

Escalas e sub-escalas α N271 α N36 

Escala Global .77 .71 

Prazer/Dor .06 -.24 

Proximidade/Diferenciação .30 .14 

Produtividade/Lazer .20 .16 

Controlo/Cooperação .26 .33 

Exploração/Tranquilidade .35 .59 

Coerência do Self/Incoerência do Self .27 .56 

Auto-estima/Auto-crítica .31 .17 

 2 3 4 5 6 7 Global 

 N271  N36 N271  N36 N271  N36 N271  N36 N271  N36 N271 N36 N271  N36 

1 .35**  .25 .35**  .24 .36**  .38* .23**  -.02 .36**  .42* .34**  .35* .66** . 60** 

2  .23**  -.25 .33**  .43** .18**  -.11 .35**  .45** .41** .44** .64** . 45** 

3   .22**  .05 .32**  .29 .28**  .18 .33**  .01 .61**  .47** 

4    .35**  .03 .35**  .59** .38** .65** .64**  .71** 

5     .15**  -.16 .22**  .00 .54**  .29 

6      .60** .67** .70**  .78** 

7       .73**  .75** 
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 Relativamente às correlações das 14 sub-escalas entre si e com a escala global 

(ANEXO R), observa-se que a correlação mais elevada com a escala global corresponde às 

subescalas Incoerência do Self (r= .68; p<.01) e Controlo (r= .68; p<.01), e mais baixa à 

Exploração (r=.13). E, no que diz respeito às correlações entre si, os valores variam entre -

.29 para Lazer e Proximidade e .60 (p<.01) para Coerência do Self e Auto-estima. 

 Em anexo encontram-se ainda as correlações entre as 7 escalas e as 14 sub-escalas 

(ANEXO S). Os valores variam entre -.27 para Produtividade/Lazer e Proximidade e .96 

(p<.01) para Produtividade/Lazer e Lazer. 

 

 

2. Análise comparativa da ERSN-57, ERSN-21 e ERSN-CEA com base nas respostas dos 

indivíduos activados nos cenários 

 

Uma vez que o critério de selecção para a condição de activação foi com base nas 

respostas de activação, presentes na ERSN-CEA, foram calculados os valores médios de 

regulação da satisfação das necessidades psicológicas para a ERSN-57, ERSN-21 e ERSN-

CEA, comparando-os entre a sub-amostra de indivíduos activados pelos cenários, 

seleccionada neste Estudo II, e os restantes indivíduos que não tiveram uma média de 

respostas de activação igual ou superior a 3, considerando-os como não estando muito 

activados pelos cenários. Verifica-se que os valores de regulação da satisfação das 

necessidades psicológicas para os três instrumentos são superiores na condição de activação 

nos cenários da ERSN-CEA, havendo uma diferença nos valores de regulação da satisfação 

das necessidades psicológicas entre os indivíduos activados pelos cenários e os restantes. Os 

valores encontram-se no Quadro 14. 

 

Quadro 14. Valores médios de regulação da satisfação das necessidades para a ERSN-57, 

ERSN-21 e ERSN-CEA, comparando os indivíduos na condição de activação e os restantes 

 

 N ERSN-57 ERSN-21 ERSN-CEA 

M 

DP 

36 271.95 

34 

136.24 

15.24 

96.08 

7.28 

M 

DP 

235 245.64 

37.68 

125.91 

18.55 

87.05 

11.22 
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Para a análise das relações dos três instrumentos com o Bem-estar e Distress Psicológicos 

e sintomatologia recorreu-se ao coeficiente de Pearson. Os instrumentos continuam a 

apresentar correlações fortes: entre a ERSN-57 e a ERSN-21 (r= .77, p<.01) e a ERSN-CEA 

(r= .77, p<.01), assim como entre a ERSN-21 e a ERSN-CEA (r= .70, p<.01). 

Verifica-se que, quando a análise incide apenas nas respostas dos indivíduos que 

indicaram estar muito e/ou totalmente activados na ERSN-CEA (N=36), as correlações dos 

três instrumentos aumentam, em todas as variáveis dependentes. Mais concretamente, no que 

respeita à ERSN-CEA, verifica-se um aumento da força da correlação para forte no BSI, 

Distress e Bem-estar Psicológicos, observando-se o mesmo para a ERSN-21. O Quadro 15 

sumariza os resultados obtidos. 

 

Quadro 15. Correlações das ERSN-57, ERSN-21 e ERSN-CEA e o Bem-estar e Distress 

Psicológicos e sintomatologia 

 **p<.01 

 

Por sua vez, para a análise da contribuição dos três instrumentos para a explicação da 

variância das variáveis dependentes recorreu-se a uma Regressão Linear Múltipla Standard.  

Verifica-se que, para o Bem-estar e Distress Psicológicos e para a sintomatologia (CORE-

OM e BSI), o instrumento que contribui significativamente para a explicação da variância é a 

ERSN-57.  

Assim, a ERSN-57 explica 54.7% da variância do Bem-estar Psicológico [Ra
2
= .54.7, 

F(3,32)= 15.887, p<.001]. Os resultados encontram-se discriminados no Quadro 16, 

comparando a contribuição dos três instrumentos, na análise da amostra total e na análise da 

sub-amostra de indivíduos activados pelos cenários, para a explicação da variância relativa ao 

Bem-estar Psicológico. 

 

 

V. Dependente 

Instrumento 

CORE-OM BSI Distress 

Psicológico 

Bem-estar 

Psicológico 

 N271 N36 N271 N36 N271 N36 N271 N36 

ERSN-57 -.71** -.84** -.53** -.70** -.60** -.76** .66** .76** 

ERSN-21 -.50** -.61** -.39** -.52** -.41** -.56** .45* .55** 

ERSN-CEA -.52** -.70** -.44** -.52** .44** -.64** -.38** .57** 
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Quadro 16. Sumário do melhor da análise de regressão linear múltipla standard das ERSN-

57, ERSN-21 e ERAN-CEA em relação ao Bem-estar Psicológico 

 

Nota     
a 
Ra

2
=.451,  F(3,267)= 74.869,  p<.001;      

b
 Ra

2
=  .547, F(3,32)= 15.887,  p<.001    

 

No que respeita ao Distress Psicológico, verifica-se que a ERSN-57 explica 54.7% da 

sua variância [Ra
2
= .547, F(3,32)= 15.872, p<.001]. Os resultados encontram-se 

discriminados no Quadro 17, comparando a contribuição dos três instrumentos, na análise da 

amostra total e na análise da sub-amostra de indivíduos activados pelos cenários, para a 

explicação da variância relativa ao Distress Psicológico. 

 

Quadro 17. Sumário do melhor modelo da análise de regressão linear múltipla standard das 

ERSN-57, ERSN-21 e ERAN-CEA em relação ao Distress Psicológico 

 
  β  t  Sig. 

ERSN-57 N271 

N36 

-.760
a 

-.698
b 

-9.113
a 

-3.453
b 

.000
a 

.002
b 

ERSN-21 N271 

N36 

.085
a 

.080
b 

1.012
a 

.452
b 

.312
a 

.654
b 

ERSN-CEA N271 

N36 

.125
a 

-.157
b 

1.562
a 

-.874
b 

.120
a 

.388
b 

Nota       
a
 Ra

2
=.368,  F(3,267)= 53.360,  p<.001;         

b  
 Ra

2
=.547, F(3,32)=15.872, p<.001 

 

Por fim, a ERSN-57 é novamente o instrumento que mais contribui para a explicação 

da variância relativa à sintomatologia, tanto para o CORE-OM, como para o BSI. 

Relativamente ao primeiro, esta explica 69.1% da sua variância [Ra
2
= .691, F(3,32)= 28.584, 

p<.001]; quanto ao segundo, a ERSN-57 explica 48.9% da sua variância [Ra
2
= .489, F(3,32)= 

10.835, p<.001]. Os resultados encontram-se discriminados no Quadro 18 para o CORE-OM 

e Quadro 19 para o BSI, comparando a contribuição dos três instrumentos, na análise da 

amostra total e na análise da sub-amostra de indivíduos activados pelos cenários, para a 

explicação da variância relativa à sintomatologia. 

  β  t  Sig. 

ERSN-57 N271 

N36 

.827
a 

.847
b 

10.633
a 

4.192
b 

.000
a 

.000
b 

ERSN-21 N271 

N36 

-.114
a 

-.088
b 

-1.465
a 

-.476
b 

.144
a 

.623
b 

ERSN-CEA N271 

N36 

-.096
a 

-.023
b 

-1.292
a 

-.129
b 

.197
a 

.898
b 
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Quadro 18. Sumário do melhor modelo da análise de regressão linear múltipla stepwise das 

ERSN-57, ERSN-21 e ERAN-CEA em relação ao CORE-OM 
 

  β  t  Sig. 

ERSN-57 N271 

N36 

-.517
a 

-.806
b 

-5.828
a 

-4.829
b 

.000
a 

.000
b 

ERSN-21 N271 

N36 

.109
a 

.131
b 

1.225
a 

.892
b 

.222
a 

.379
b 

ERSN-CEA N271 

N36 

-.134
a 

-.172
b 

-.1.585
a 

-1.157
b 

.114
a 

.255
b 

Nota        
a 
Ra

2
=.284,  F(3,267)= 36.718,  p<.001;       

b
  Ra

2
=.691,  F(3,32)= 28.584, p<.001 

 

Quadro 19. Sumário do melhor modelo da análise de regressão linear múltipla stepwise das 

ERSN-57, ERSN-21 e ERAN-CEA em relação ao BSI 

Nota         
a 
Ra

2
=.511, F(3,267)=94.972, p<.001;          

b  
Ra

2
=.489, F(3,32)= 10.835, p<.001 

 

3. Análise da relação entre a ERSN-CEA e as variáveis de Bem-estar e Distress 

Psicológicos e sintomatologia 

 

3.1 Correlações 

 

Para testar a hipótese de que resultados elevados na ERSN-CEA irão correlacionar-se 

fortemente com níveis elevados de Bem-estar Psicológico e que resultados baixos na ERSN-

CEA irão correlacionar-se fortemente com níveis mais elevados de Distress Psicológico e 

sintomatologia, e que seriam superiores aos encontrados no Estudo I, recorreu-se ao 

Coeficiente de Pearson. Comparativamente às relações da escala global e o Bem-estar e 

Distress Psicológicos e sintomatologia verificadas na amostra total (ANEXO J), na presente 

sub-amostra encontram-se correlações superiores com as variáveis dependentes, assim como 

correlações superiores das variáveis dependentes entre si. No Quadro 20 observa-se o 

sumário dessas correlações, comparando os resultados para a amostra total e os resultados 

para a sub-amostra de indivíduos activados. 

  β  t  Sig. 

ERSN-57 N271 

N36 

-.801
a 

-.753
b 

-10.922
a 

-3.363
b 

.000
a 

.002
b 

ERSN-21 N271 

N36 

.135
a 

.027
b 

1.836
a 

.135
b 

.067
a 

.894
b 

ERSN-CEA N271 

N36 

-.023
a 

.044
b 

-.332
a 

.223
b 

.740
a 

.825
b 
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Quadro 20. Correlações entre a ERSN-CEA (Global) e o CORE-OM, BSI Distress e Bem-

estar Psicológicos 

**p<.001; CORE-OM (1); BSI (2), Distress Psicológico (3); Bem-estar Psicológico (4) 

 

No que respeita à correlação da escala global e o Bem-estar Psicológico, verifica-se 

uma correlação superior à encontrada na análise da amostra total, e, relativamente ao Distress 

Psicológico, observa-se um aumento na força da correlação nesta sub-amostra. Quanto à 

sintomatologia, verificam-se correlações negativas fortes e significativas com o CORE-OM e 

com o BSI, sendo que neste último a correlação passou de média a forte. Relativamente às 

correlações das 7 escalas e das 14 sub-escalas e o Bem-estar e Distress Psicológicos e 

sintomatologia, estas encontram-se em anexo (ANEXO T). Salienta-se o aumento nas 

correlações Controlo/Cooperação e Coerência do Self/Incoerência do Self, Exploração, 

Incoerência do Self e Auto-crítica para todas as variáveis dependentes. Para a escala 

Exploração/Tranquilidade e para sub-escala Controlo verifica-se um aumento nas 

correlações com a sintomatologia (CORE-OM e BSI) e com o Distress Psicológico. No geral, 

verificam-se aumentos nas correlações com a sintomatologia e Distress Psicológico. 

 

3.1.2 Correlações com sub-escalas de sintomatologia 

 

 De forma a poder analisar mais discriminadamente as relações entre a regulação da 

satisfação das necessidades psicológicas, avaliadas através de cenários emocionalmente 

activadores, e a sua relação com a sintomatologia, analisou-se a relação entre a ERSN-CEA, 

comparando os resultados obtidos para a amostra total (N=271 e para a sub-amostra N=36). 

Para tal, utilizou-se as sub-escalas Somatização, Obsessivo-Compulsivo, Sensibilidade 

Interpessoal, Depressão, Ansiedade, Hostilidade, Ansiedade Fóbica, Ideação Paranóide e 

Psicoticismo do BSI, e a dimensão Queixas e Sintomas do CORE-OM, assim como as 

respectivas sub-escalas dessa dimensão: Ansiedade, Depressão, Físico e Trauma. Os 

resultados encontram-se em anexo (ANEXO U). Observou-se que os resultados de menor 

regulação da satisfação das necessidades psicológicas, partindo das respostas dos indivíduos 

 1 2 3 4 

 N271          N36   N271           N36      N271            N36 N271            N36 

Global -.52**        -.70**  -.44**         -.52**     -.38**          -.64**  .43**           .57** 

1   .73**            .86**      .82**            .86**  -.78**        -.83** 

2        .66**            .82** -.61**         -.77** 

3     -.75**        -.86** 
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que indicaram estar muito activados pelos cenários, são os que apresentam relações 

superiores com a sintomatologia. 

 

3.2 Regressões lineares 

 

Para a análise da contribuição da ERSN-CEA Global, nesta sub-amostra, para a a 

explicação da variância relativa ao Bem-estar e Distress Psicológicos e a sintomatologia 

(CORE-OM e BSI) realizou-se uma Regressão Linear Múltipla Standard.  

Relativamente ao Bem-estar Psicológico, a ERSN-CEA Global explica 26.8% da sua 

variância [R
2
=.268, F(1,34)= 12.443, p=.001]. Verifica-se que para a ERSN-CEA Global, 

β=.436, t(36)= 3.528, p<.001). O Quadro 21 apresenta um sumário dos resultados, 

comparando-os com os resultados obtidos no Estudo I. Verifica-se um aumento no contributo 

da ERSN-CEA para a explicação da variância do Bem-estar Psicológico. 

 

Quadro 21. Sumário da análise de regressão múltipla standard da ERSN-CEA (Global) com o 

Bem-estar Psicológico na sub-amostra 

Nota     
a
  R

2
=.190, F(1,269)=63.173, p<.001;     b 

 R
2
=.268, F(1,34)= 12.443, p=.001 

 

Por sua vez, quanto ao Distress Psicológico, a ERSN-CEA Global explica 32.7% da 

sua variância [R
2
=.327, F(1,34)= 16.505, p<.001]. Assim, para a ERSN-CEA Global, β= -

.572, t(36)= -4.063, p<.001. Os resultados obtidos encontram-se no Quadro 22, comparando-

os com os resultados obtidos no Estudo I. Verifica-se um aumento do contributo da ERSN-

CEA para a explicação do Distress Psicológico. 

 

 Quadro 22. Sumário da análise de regressão múltipla standard da ERSN-CEA (Global) com 

o Distress Psicológico na sub-amostra 

Nota     
a 
 R

2
=.144, F(1,269)=45,404, p<.001;   

b
  R

2
=.327, F(1,34)= 16.505, p<.001 

 

Relativamente à sintomatologia, verifica-se que a ERSN-CEA Global explica 39.2% 

da variância do CORE-OM [R
2
=.392, F(1,34)= 21.958, p<.001]. Assim para a ERSN-CEA 

 N β t Sig.   

Global 271 

36 

.436
a 

.518
b 

7.948
a 

3.528
b 

.000
a 

.001
b 

  

 N  β t Sig.  

Global  271 

36 

 -.380
a 

-.572
b 

-6.738
a 

-4.063
b 

.000
a 

.000
b 
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Global, β= -.626, t(36)= -4.686, p<.001. Já para o BSI a ERSN-CEA Global explica 28% da 

sua variância [R
2
=.28, F(1,36)= 13.204, p=.001]. Verifica-se que para a ERSN-CEA Global, 

β= -.529, t(36)= -3.634, p<.001. Os resultados referentes à sintomatologia apresentam-se no 

Quadro 23 e Quadro 24, comparando os resultados obtidos na sub-amostra dos indivíduos 

que indicaram estar activados pelos cenários com os do Estudo I, com a amostra total. 

Verifica-se um aumento no contributo da ERSN-CEA para a explicação da variância relativa 

à sintomatologia 

 

Quadro 23. Sumário da análise de regressão múltipla standard da ERSN-CEA (Global) com o 

CORE-OM na sub-amostra 

Nota       
a 
R

2
=.271, F(1,269)=100.166, p<.001;     b 

 R
2
=.392, F(1,34)= 21.958, p<.001           

 

Quadro 24. Sumário da análise de regressão múltipla standard da ERSN-CEA (Global) com o 

BSI na sub-amostra 

Nota     
a
  R

2
=.193, F(1,271)=64.324, p<.001;   

b  
R

2
=.28, F(1,36)= 13.204, p=.001 

 

3.3 Regressões Lineares Múltiplas 

 

Calculou-se o valor preditivo das 7 escalas e das 14 sub-escalas da ERSN-CEA sobre 

o Bem-estar e Distress Psicológicos e a sintomatologia (CORE-OM e BSI). Para tal, 

realizaram-se Regressões Lineares Múltiplas Stepwise (ANEXO V). 

Quanto à capacidade preditiva das 7 escalas sobre o bem-estar, o modelo que melhor 

explicou o Bem-estar Psicológico é composto pela polaridade Coerência do Self/Incoerência 

do Self [Ra
2
=.240, F(1,36)= 12.047, p=.001]. A polaridade tem uma contributo significativo, 

uma vez que para Coerência do Self/Incoerência do Self, β=.511, t(36)= 3.471, p=.001. No 

que respeita ao Distress Psicológico, o modelo que melhor o explica conjuga as polaridades 

de Coerência do Self/Incoerência do Self e Exploração/Tranquilidade [Ra
2
=.319, F(2,36)= 

9.180, p=.001]. O contributo de cada polaridade é significativo, em que para Coerência do 

 N  β t Sig.  

Global  271 

36 

 -.521
a 

-.626
b 

-10.008
a 

-4.686
b 

.000
a 

.000
b 

 

 N  β t Sig. 

Global  271 

36 

 -.439
a 

-.529
b 

-8.020
a 

-3.634
b 

.000
a 

.001
b 
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Self/Incoerência do Self, β= -.491, t(271)= -3.289, p=.002; e para Exploração/Tranquilidade, 

β= -.345, t(36)= -2.442, p=.020. 

Relativamente à sintomatologia, o modelo que melhor explica o CORE-OM conjuga 

as polaridades de Coerência do Self/Incoerência do Self e Exploração/Tranquilidade 

[Ra
2
=.407, F(2,36)= 13.001, p<.001]. O contributo discriminado de cada uma das polaridades 

é significativo (para Coerência do Self/Incoerência do Self – β= -.553, t(36)= -3.872, p<.001); 

para Exploração/Tranquilidade – β= -.371, t(36)= -2.819, p=.008).  Quanto ao valor preditivo 

das polaridades relativamente ao BSI, o modelo que melhor o explica refere-se à polaridade 

Coerência do Self/Incoerência do Self [Ra
2
=.244, F(1,36)= 12.324, P=.001]. O contributo 

desta variável é significativo, em que para Coerência do Self/Incoerência do Self, β= -.516, 

t(36)= -3.510, p=.001.  

 

Realizaram-se ainda Regressões Lineares Múltiplas Stepwise para as 14 sub-escalas 

da ERSN-CEA, nesta sub-amostra de 36 indivíduos (ANEXO W) 

No que respeita ao valor preditivo das 14 sub-escalas relativamente ao Bem-estar 

Psicológico, o modelo que melhor o explica envolve a necessidade de Coerência do Self 

[Ra
2
=.184, F(1,36)= 8.898, P=.005]. O contributo da necessidade é significativo (para 

Coerência do Self, β= 4.55, t(36)= 2.983, p=.005). Quanto ao Distress Psicológico, o modelo 

que melhor o explica conjuga as necessidades Coerência do Self e Exploração [Ra
2
=.302, 

F(2,36)= 8.556, p=.001]. Relativamente ao contributo de cada uma das necessidades, 

discriminadamente, verifica-se que para a Coerência do Self, β= -.448, t(36)= -2.922, 

p=.006); e para Exploração, β= -.379, t(36)= -2.656, p=.012. Relativamente à sintomatologia, 

o modelo melhor contribui para a explicação da variância relativa ao CORE-OM conjuga as 

necessidades de Coerência do Self, Exploração e Incoerência do Self [Ra
2
=.461, F(3,36)= 

10.996, p<.001]. O contributo discriminado de cada uma das necessidades é significativo 

(para Coerência do Self – β= -.498, t(36)= -3.350, p=.002; para Exploração, β= -.425, t(36)= 

-3.182, p=.003); e para Incoerência do Self, β= -.315, t(36)= -2.319, p=0.27). Relativamente 

ao BSI, o modelo explica mais da sua variância conjuga as necessidades de Incoerência do 

Self e Exploração [Ra
2
=.284, F(2,36)= 7.954, p=.002]. O contributo de ambas as necessidades 

é significativo (para Incoerência do Self, β= -.464, t(36)= -3.053, p=.004; para Exploração, 

β= -.336, t(36)= -2.321, p=.027).  
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4. Análises das discrepâncias na regulação da satisfação das necessidades psicológicas e 

relações com o Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia 

 

Na análise dos resultados da presente sub-amostra foram igualmente calculadas as 

discrepâncias nas polaridades dialécticas em módulo, calculando-se, posteriormente, as 

correlações entre si. Os resultados obtidos não foram significativos, à excepção das 

correlações positivas médias e significativas da discrepância na polaridade 

Proximidade/Diferenciação e a discrepância na polaridade Coerência do Self/Incoerência do 

Self (r= .43, p<.01). Ainda, foram calculadas as correlações das discrepâncias das polaridades 

e o Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia, não tendo sigo encontrados 

resultados significativos. Não se prosseguiu nas análises para testar as outras hipóteses 

referentes a este tema por os resultados não serem significativos. 

 

5. Análise da ERSN-CEA com base nas respostas dos indivíduos simultaneamente 

activados e que se identificam com os cenários 

 

Por fim, para testar a hipótese de que a ERSN-CEA apresentara valores superiores, 

tanto nas relações com as variáveis dependentes, como no seu contributo para a explicação da 

variância relativa às mesmas, foi seleccionada uma nova sub-amostra, referente aos 

indivíduos com uma média de respostas de activação igual ou superior a 3 e, 

simultaneamente, com uma média de respostas de característico igual ou superior a 3. 

Pretendeu-se, assim, analisar os dados dos indivíduos que indicaram estar conjuntamente 

muito ou totalmente activados pelos cenários e que se tivessem identificado muito ou 

totalmente com os cenários da ERSN-CEA. Esta sub-amostra é composta por 26 indivíduos. 

A inclusão nesta análise dos indivíduos com média de respostas de característico igual ou 

superior a 3 vem no sentido de se avaliar se, para além da activação, a identificação do 

cenário é igualmente importante.  

Assim, para a análise da relação da ERSN-CEA, com base nesta nova sub-amostra, 

com o Bem-estar e Distress Psicológicos e com a sintomatologia, recorreu-se ao coeficiente 

de Pearson. Relativamente às correlações da ERSN-CEA, na sua escala global, e o Bem-estar 

e Distress Psicológicos e sintomatologia (CORE-OM e BSI), observam-se correlações com 

valores mais elevados quando se consideram as respostas dos indivíduos simultaneamente 

activados e que se identificaram com os cenários. Ainda, verificam-se igualmente valores 



67 
 

mais elevados das variáveis dependentes entre si, nomeadamente entre o Distress Psicológico 

e o CORE-OM, BSI e Bem-estar Psicológico. Os resultados encontram-se no Quadro 25. 

 

Quadro 25. Correlações entre a ERSN-CEA (Global) e o Bem-estar e Distress Psicológicos e 

sintomatologia (CORE-OM e BSI) 

**p<.01; CORE-OM (1), BSI (2), Distress Psicológico (3), Bem-estar Psicológico (4) 

 

Por sua vez, o contributo da ERSN-CEA, com base nas respostas desta sub-amostra, 

para a explicação da variância relativa ao Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia 

foi analisado através de uma Regressão Linear Múltipla Standard. Verifica-se que a ERSN-

CEA explica 33.7% da variância do Bem-estar Psicológico [R
2
= .337, F(1,26)= 12.188; 

p<.001]; 41.3% da variância Distress Psicológico [R
2
= .413, F(1,26)= 18.617; p<.001]; 59% 

da variância do CORE-OM [R
2
= .590, F(1,26)= 34.597; p<.011]; e 40.5% da variância do 

BSI [R
2
= .405, F(1,26)= 16.325; p<.001]. A contribuição da ERSN-CEA para cada uma das 

variáveis dependentes encontra-se sumarizada no Quadro 26, comparando os resultados 

obtidos no Estudo I para a amostra global, assim como para a sub-amostra de 36 indivíduos. 

 

Quadro 26. Sumário da análise de regressão múltipla standard da ERSN-CEA em relação às 

variáveis dependentes 

 CORE-OM BSI Distress Psicológico Bem-estar Psicológico 

 N271          N36         N26 N271      N36        N26 N271        N36        N26 N271        N36        N26 

β -.521        -.626          -.768
 

-.439    -.529       -.636
 

-.380        -.572      -.661
 

 436        .518         .580
 

t -10.008     -4.686     -5.882
 

 -8.020  -3.634  -4.040
 

-6.738      -4.063   --4.315
 

7.948      3.528     3.491
 

Sig. .000           .000          .000
 

.000       .001        .000
 

 .000         .000        .000
 

.000         .001        .002
 

R
2 

.271           .392          .590 .193       .280        .405  .190          .327        .413 .190        .268          337 

F 100.166***21.958*** 34.597* 64.324***13.204 16.325** 63.173***16.505***18.617** 63.173***12.443**12.188*** 

*p<.015; **p<.01; ***p<.001 

 1 2 3 4 

 N271     N36     N26 N271    N36      N26 N271    N36    N26 N271     N36       N26 

Global -.52**  -.70**  -.77** -.44** -.52**  -.64** -.38**  -.64** -.66** ..43**   .57**    .58** 

1  .73**   .86**   .86**   82**  .86**   .92**  -.78** -.83**  -.83** 

2     66**  .82**   .90** -.61**  -.77**  -.80** 

3     -.75**  -.86** -.86** 

4     
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 Foi ainda analisado o valor preditivo das escalas e sub-escalas, através de uma Ressão 

Linear Múltipla Stepwise. Relativamente às escalas, verifica-se que o melhor modelo 

explicativo para o Bem-estar Psicológico conjuga as polaridades Auto-estima/Auto-crítica e 

Produtividade/Lazer [Ra
2
= .454, F(2,26)= 11.384, p<.001]. Relativamente ao Distress 

Psicológico, o melhor modelo preditivo conjuga as polaridades de Coerência do 

Self/Incoerência do Self, Produtividade/Lazer e Auto-estima/Auto-crítica [Ra
2
= .515, 

F(3,26)= 9.861, p<.001]. No que à sintomatologia, as polaridades mais explicativas da 

variância do CORE-OM são Coerência do Self/Incoerência do Self, 

Exploração/Tranquilidade, Auto-estima/Auto-crítica e Produtividade/Lazer [Ra
2
= .615, 

F(4,26)= 10.988, p<.001); e para o BSI são as polaridades Produtividade/Lazer e Auto-

estima/Auto-crítica [Ra
2
= .464, F(2,26)= 11.834, p<.001]. Quanto às sub-escalas, o modelo 

que melhor prediz o Bem-estar Psicológico conjuga as necessidades de Auto-estima, 

Proximidade e Produtividade [Ra
2
= .461, F(3,26)= 8.137, p<.001]; o que melhor prediz o 

Distress Psicológico conjuga as necessidades de Produtividade, Auto-estima, Proximidade e 

Dor [Ra
2
= .634, F(4,26)= 11.806, p<.001]; o que melhor prediz o CORE-OM conjuga as 

necessidades de Produtividade e Controlo [Ra
2
= .530, F(2,26)= 15.073, p<.001]; e o que 

melhor prediz o BSI conjuga as necessidades de Produtividade, Controlo, Proximidade e 

Prazer [Ra
2
= .714, F(4,26)= 16.610, p<.001]. O contributo discriminado e significância das 

escalas e sub-escalas encontra-se em anexo (ANEXO X). 

 

 

Discussão e conclusões 

 

Como proposto no Estudo II., pretendia-se analisar mais especificamente se o efeito 

da activação esquemática e emocional, possivelmente desencadeado pela leitura dos Cenários 

Emocionalmente Activadores, iria permitir uma compreensão mais válida e completa das 

relações da regulação da satisfação das necessidades psicológicas e o Bem-estar e Distress 

Psicológicos e sintomatologia, assim como permitir uma maior capacidade de explicação da 

variação destas mesmas variáveis. Como mencionado na revisão de literatura acerca da 

importância da activação esquemática e emocional (e.g. Safran & Greenberg, 1982; 

Greenberg & Safran, 1984), é fundamental que sejam criadas condições que permitam o 

acesso a cognições de natureza afectiva; se o indivíduo não estiver emocionalmente activado, 

o esquema emocional subjacente ao seu problema não será totalmente acedido (Bridges, 

2006). Relembrando a proposta de Greenberg e Safran (1987), é sugerido que as emoções 



69 
 

permitem que o indivíduo experiencie o significado dos eventos. Assim, a emoção pode ser a 

via principal para o acesso às cognições, cujo conteúdo não está inteiramente acessível em 

condições de baixa activação emocional. Como Leahy (2002) propõe, tal como a dor, as 

emoções também têm a função de comunicar ao Self que algo o está a incomodar e de que 

algo precisa de ser mudado. Posto isto, estas permitem que sejam activados os esquemas 

cognitivos, providenciando oportunidade para o reconhecimento das necessidades do Self. 

Como tal, irão ser discutidos os principais resultados do Estudo II., comparativamente 

aos resultados obtidos no Estudo I., assim como as principais conclusões e implicações para a 

psicoterapia.  

 

No que respeita às relações da regulação da satisfação das necessidades psicológicas, 

avaliadas através de Cenários Emocionalmente Activadores, e o Bem-estar e Distress 

Psicológicos e a sintomatologia (avaliada pelo CORE-OM e BSI), com base nas respostas dos 

indivíduos que indicaram estar muito activados pelos cenários (N=36), verifica-se que valores 

mais elevados de regulação da satisfação das necessidades se relacionam fortemente com o 

Bem-estar Psicológico, ao passo que valores mais baixos de regulação da satisfação se 

relacionam fortemente com o Distress Psicológico e sintomatologia. É observado um 

aumento na força das correlações, nomeadamente com o BSI, Distress e Bem-estar 

Psicológicos aquando a consideração dos indivíduos que indicaram estar activados pelos 

cenários. Contudo, a ERSN-57 continua a ser a que apresenta correlações mais elevadas com 

todas as variáveis dependentes. E, relativamente ao contributo para a explicação da variância 

relativa ao Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia, o único instrumento que 

apresenta um contributo significativo é a ERSN-57, explicando 547% da variância do Bem-

estar Psicológico, 54.7% da variância do Distress Psicológico, 69.1% da variância do CORE-

OM e 48.9% da variância do BSI. A Hipótese 1 não foi assim corroborada, embora os 

resultados para a ERSN-CEA, na análise desta sub-amostra, sejam melhores 

comparativamente às análises do Estudo I. 

Neste mesmo sentido, os dados obtidos permitem corroborar a Hipótese 2, uma vez 

que se os resultados mais elevados de regulação da satisfação das necessidades psicológicas 

apresentam relações mais fortes com o Bem-estar Psicológico, e os resultados mais baixos de 

regulação apresentam relações mais fortes com o Distress Psicológico e sintomatologia, 

aquando se considera as respostas dos indivíduos que indicaram estar emocionalmente 

activados pelos cenários da ERSN-CEA. Concomitantemente, verifica-se um aumento da 

força das relações da regulação da satisfação das necessidades psicológicas, avaliadas pela 



70 
 

ERSN-CEA e pela ERSN-21 com o BSI, Distress e Bem-estar Psicológicos. Verifica-se 

ainda um aumento no valor preditivo relativo às variáveis dependentes, embora seja a ERSN-

57 o único instrumento com um contributo significativo para a explicação da variância do 

Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia. Assim, o aumento do valor preditivo da 

ERSN-57, quando se considera as respostas dos indivíduos que indicaram estar activados na 

ERSN-CEA, poderá estar potencialmente a traduzir uma activação que estará a ocorrer 

igualmente na ERSN-57. Neste sentido, estudos posteriores poderão estudar de que forma é 

que a ERSN-57 poderá ter um componente activador só por si e de que forma esta activação 

se processa e impacta nos indivíduos e nas suas respostas ao instrumento. 

 Por sua vez, observou-se que, ao nível da escala global, a regulação da satisfação das 

necessidades avaliada pela ERSN-CEA apresenta um aumento nas relações com as variáveis 

dependentes, verificando-se um aumento na força da relação para forte com o BSI, Distress e 

Bem-estar Psicológicos. Logo, resultados mais baixos na regulação da satisfação das 

necessidades psicológicas estão fortemente relacionados com o BSI e o Distress Psicológico, 

ao passo que resultados elevados na regulação da satisfação das necessidades psicológicas 

estão fortemente relacionadas com o Bem-estar Psicológico. Assinala-se este aumento 

também para as escalas e sub-escalas Controlo/Cooperação, Cooperação, Coerência do 

Self/Incoerência do Self, Incoerência do Self e Auto-crítica. Numa análise global, verifica-se 

que os aumentos das correlações tendem a ser no CORE-OM, BSI e Distress Psicológico, 

assim como se observa um aumento no valor das relações das variáveis dependentes entre si. 

Tal poderá eventualmente estar a apoiar a hipótese de que, quando os indivíduos se sentem 

emocionalmente activados pelos cenários, estará a haver uma avaliação mais correcta das 

dificuldades de regulação da satisfação das necessidades psicológicas em indivíduos com 

valores mais elevados de sintomatologia e Distress Psicológico. 

 Quanto ao contributo da regulação da satisfação das necessidades, avaliada através de 

cenários emocionalmente activadores, para a explicação da variância relativa ao Bem-estar e 

Distress Psicológicos e sintomatologia, comparativamente aos resultados observados no 

Estudo I., verifica-se um aumento da variância explicada em todas as variáveis dependentes: 

26.8% da variância explicada do Bem-estar Psicológico, 32.7% da variância explicada do 

Distress Psicológico, 39.2% da variância explicada do CORE-OM e 28% da variância 

explicada do BSI. Ainda, à excepção da variância explicada para o Bem-estar Psicológico 

pelas 14 sub-escalas, verifica-se um aumento na capacidade preditiva, quer das escalas quer 

das sub-escalas, para todas as variáveis dependentes, apoiando, uma vez mais, a eventual 

hipótese de que a regulação da satisfação das necessidades psicológicas será melhor 
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compreendida quando os indivíduos se sentem emocionalmente activados. Tal como 

observado nas relações discriminadas com as sub-escalas de sintomatologia, na comparação 

das respostas da amostra total com as dos indivíduos que indicaram estar muito activados 

pelos cenários, os resultados de menor regulação da satisfação das necessidades psicológicas 

apresentaram relações superiores com a sintomatologia na condição de activação. 

Para uma melhor organização e simplificação do que foi observado, ir-se-á, 

seguidamente, analisar as hipóteses 5 e 9 conjuntamente. O propósito é o de analisar o 

aumento do contributo da regulação da satisfação das necessidades, avaliada através de 

cenários emocionalmente activadores, para a explicação da variância relativa ao Bem-estar e 

Distress Psicológicos e sintomatologia, quer comparativamente aos resultados obtidos no 

Estudo I, quer dentro do Estudo II, relativamente às duas sub-amostras alvo de análise (N=36, 

para os indivíduos activados pelos cenários e N=26, para os indivíduos simultaneamente 

activados e que se identificam com os cenários). Ao nível da escala global, a variância 

explicada relativa às variáveis dependentes foi sempre significativa, e verifica-se um aumento 

gradual da variância explicada quando se passa a considerar apenas o instrumento com base 

nas respostas dos indivíduos activados e dos activados e que se identificaram com os 

cenários. Ainda, com a excepção da variância explicada pelas sub-escalas relativa ao Bem-

estar Psicológico na sub-amostra de N=36, os melhores modelos explicativos das variáveis 

dependentes, quer ao nível das 7 escalas, quer pelas 14 sub-escalas, foi aumentando à medida 

que as análises iam incidindo mais especificamente nos indivíduos que indicaram sentir-se 

activados pelos cenários. Verifica-se, por ordem decrescente, que o valor preditivo é maior 

para o CORE-OM, Distress Psicológico, BSI e Bem-estar Psicológico.  

Parece, então, que a activação desencadeada pela leitura dos cenários tem um maior 

impacto nos indivíduos com algum nível de “perturbação”, no sentido de mais facilmente se 

sentirem activados pelo conteúdo proposto pelos cenários. Poder-se-á colocar a hipótese de 

que, à semelhança dos estudos que verificaram que as atitudes disfuncionais são mais 

correctamente avaliadas em condições de indução de humor disfórico, na medida em que 

parecem ser criadas condições facilitadoras para aceder e reportar as atitudes disfuncionais 

(Miranda & Persons, 1988), a sintomatologia e Distress Psicológicos serão melhor 

compreendidos quando ocorre uma activação e/ou identificação com o cenário. 

Possivelmente ocorreu uma activação de crenças referentes ao Self, na medida em que as 

descrições poderão ter sido relevantes para as idiossincrasias do conteúdo dos esquemas, tal 

como proposto no estudo de Wright, Lam e Newson-Davis (2005). 
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Como se verifica, o aumento da força das relações, comparando entre a amostra global 

e as sub-amostras, foi ficando mais acentuado quanto à sintomatologia e Distress Psicológico, 

comparativamente ao Bem-estar Psicológico. Verifica-se o mesmo no aumento do contributo 

da regulação da satisfação das necessidades, avaliada através de cenários emocionalmente 

activadores, para a explicação da variância relativa às variáveis dependentes, assinalando-se 

uma maior percentagem de variância explicada relativa ao CORE-OM, BSI e Distress 

Psicológico, para a escala global, escalas e sub-escalas do instrumento. Mais concretamente, 

no que respeita à sintomatologia, replicam-se alguns dos dados encontrados por Sol e Vasco 

(2012) quanto às polaridades que melhor predizem o CORE-OM e BSI, nomeadamente as 

polaridades Coerência do Self/Incoerência do Self, Exploração/Tranquilidade e 

Produtividade/Lazer para o CORE-OM e a Auto-estima/Auto-crítica para o BSI. 

 Quanto à análise das discrepâncias na regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas, não foram encontradas relações significativas entre si e com as variáveis 

dependentes, como postulado pelo MCP. Como tal, dado não serem significativas no estudo 

II, não foram prosseguidas as análises da sua relação e contributo para a explicação da 

variância relativa ao Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia, e à regulação da 

satisfação das necessidades psicológicas. Uma possível explicação, para o facto de os dados 

não terem sido significativos, poder-se-á dever ao tamanho reduzido da sub-amostra alvo de 

análise. Sugere-se assim a pertinência do estudo mais aprofundado das discrepâncias na 

regulação da satisfação das necessidades psicológicas, avaliadas através de cenários 

emocionalmente activadores, assim como o estudo do efeito que a activação emocional possa 

ter para uma melhor compreensão das discrepâncias e desequilíbrios na regulação da 

satisfação nas polaridades dialécticas. 

Por fim, no que respeita à hipótese de que as relações e contributo para a explicação 

da variância relativa às variáveis dependentes, no que respeita à regulação da satisfação das 

necessidades psicológicas, avaliada através de cenários emocionalmente activadores, com 

base nas respostas dos indivíduos simultaneamente activados pelos cenários e que se 

identificam com os mesmos, seriam superiores às encontradas no Estudo I e na sub-amostra 

composta apenas pelos indivíduos activados pelos cenários (N=36), os dados obtidos 

permitem corroborá-la. Verifica-se um aumento na força da relação entre resultados mais 

elevados na regulação da satisfação das necessidades psicológicas e o Bem-estar Psicológico 

e da relação de resultados mais baixos de regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas e o Distress Psicológico e sintomatologia. É observado, também, um aumento na 

percentagem de variância explicada das variáveis dependentes, seja ao nível da escala global, 
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por escalas ou sub-escalas, tal como mencionado anteriormente. Contudo, à semelhança dos 

dados obtidos para a outra sub-amostra (N=36), o tamanho reduzido das sub-amostras limita a 

generalização dos dados, podendo ser apenas interpretados como potenciais indicadores de 

que a avaliação da regulação da satisfação das necessidades psicológicas, através de cenários 

emocionalmente activadores, será mais explicativa da variância relativa ao Bem-estar e 

Distress Psicológicos e sintomatologia, especialmente para estes dois últimos, quando os 

indivíduos se sentem emocionalmente activados e se identificam com os cenários. As análises 

na sub-amostra de 26 indivíduos não foram as centrais, uma vez que esta era inferior a 30. 

 

 Atendendo a que não foram encontrados resultados significativos e fortes para todas 

as escalas e sub-escalas relativamente ao Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia, 

destacando-se as polaridades Coerência do Self/Incoerência do Self e Auto-estima/Auto-

crítica que parecem ser as mais significativas e com maior contributo para a explicação das 

variações relativas às variáveis dependentes, poder-se-á tecer algumas considerações. Por um 

lado, tal poderá ser resultado de alguns dos cenários terem descrições mais extensas e com 

mais conteúdo referente à necessidade psicológica em causa, facilitando uma maior activação 

e identificação com esse cenário. Tal como Hughes (1998) refere, quando a descrição de um 

cenário é demasiado restrita ou selectiva, o indivíduo terá maior dificuldade em tomar uma 

decisão e em colocar-se na descrição, com uma atitude de resposta de “depende”. Por outro 

lado, comparando com a investigação existente sobre o desenvolvimento e validação de 

cenários, verifica-se que, muitas vezes, os cenários são mais extensos e com conteúdos mais 

directos e específicos relativos ao tópico sob estudo; ainda, é comum haver mais do que um 

cenário para a avaliação do mesmo construto. Assim sendo, as descrições dos cenários do 

presente estudo poderão não estar a ser suficientemente representativas para uma avaliação 

correcta do construto a que se propõe medir. Simultaneamente, poderão não estar a ser 

apresentadas pistas emocionalmente activadoras suficientes. 

Ainda, poder-se-á colocar a hipótese de a activação emocional poder ser mais saliente 

para determinadas necessidades psicológicas do que para outras. No presente estudo não é 

possível concluir se tal se poderá dever ao facto de as descrições dos cenários não serem 

igualmente extensas para todas as necessidades, ou se o efeito de indução de activação 

emocional apenas se revelará significativo para determinadas necessidades e/ou polaridades 

dialécticas. Como mencionado na revisão de literatura (e.g., Safran & Greenberg, 1982; 

Greenberg & Safran, 1984; Safran, Vallis, Segal & Shaw, 1986), a propósito da importância 

de serem criadas condições que permitam o acesso a cognições com carga afectiva, na 
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medida em que estas serão as mais relevantes para o Self, e porque essas cognições só serão 

totalmente acedidas se houver um estado emocional/humor congruente com as mesmas, 

parece ser assim pertinente referir alguns estudos que avaliaram o efeito da indução de humor 

nas respostas a questionários de avaliação de atitudes disfuncionais e de esquemas, 

verificando-se que o seu impacto não é significativo para todos os esquemas.  

Uma das principais hipóteses subjacentes é a “dependência do estado de humor”, 

testada no estudo de Jeanne, Miranda, Gross, Persons e Hahn (1998), em que a 

vulnerabilidade cognitiva poderá só vir a ser activada na presença de humor disfórico, 

desencadeando pensamentos disfuncionais e activando esquemas não-adaptativos referentes 

ao Self. Tal tenderá a ocorrer em indivíduos com vulnerabilidade para a perturbação, ou 

perturbados, uma vez que os não-perturbados e com menor vulnerabilidade poderão ter 

processos de regulação emocional mais adaptativos, minimizando o impacto do humor 

disfórico induzido (Gross & Munoz, 1995, citado por Jeanne, Miranda, Gross, Persons & 

Hahn, 1998). A indução de humor disfórico levou à activação de atitudes disfuncionais; no 

entanto, face aos resultados obtidos, é colocada a hipótese de que o conteúdo do material 

activador tenha activado atitudes disfuncionais, levando estas ao humor disfórico. A 

activação apresenta-se como um requisito para que os indivíduos reportem esquemas 

cognitivos ou atitudes disfuncionais latentes. Ainda, é proposto que não são as emoções que 

determinam o Bem-estar Psicológico, mas sim a resposta a estas mesmas emoções, em que 

indivíduos sem perturbação apresentam respostas adaptativas para lidar com o humor 

disfórico, destacando-se a importância da compreensão da forma como estes regulam o 

impacto das emoções. 

Num estudo de Stopa e Waters (2005) que pretendia avaliar se as respostas ao Young 

Schema Questionnaire: Short Form (YSQ-S) seriam influenciadas pela indução de humor, 

observou-se que a sua influência poderá não ter sempre a mesma direcção. Ao pretender 

responder à questão se o YSQ-S estaria a medir esquemas estáveis ou cognições não-

adaptativas que são activadas pela indução de humor, verificou-se que alguns dos esquemas 

são susceptíveis às influências de estados emocionais eufóricos e disfóricos, influenciando a 

forma como os indivíduos respondem às mesmas questões. Ou seja, alterações no humor 

podem mudar a forma como o Self se vê. Os autores não concluem se tal ocorrerá pela 

activação de esquemas latentes ou se a indução de humor apenas activa pensamentos 

automáticos disfuncionais. Como tal, os resultados podem advir de respostas congruentes 

com o humor a determinados itens, concluindo-se que o humor parece influenciar a forma 

como os indivíduos respondem a determinados esquemas, mas não a todos (Stopa & Waters, 
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2005). É neste mesmo sentido que se considera a possibilidade da activação esquemática e 

emocional, que se pretende que ocorra pela leitura dos cenários e pelo exercício de imagética, 

em que se pede aos indivíduos que se coloquem na situação, poder não ser significativa e 

ocorrer para todas as necessidades psicológicas. 

Embora se diferencie as emoções do humor, na medida em que o humor tem um 

carácter mais continuado no tempo e não implica alta activação, Vasco (2009b) refere que 

estas experiências afectivas se articulam, na medida em que o humor eufórico sinaliza que as 

necessidades estão a ser adequadamente reguladas, ao passo que o humor disfórico estará a 

sinalizar dificuldades na regulação, assim como a existência de emoções primárias que não 

estão a ser adequadamente processadas. 

Como mencionado na revisão de literatura, os cenários pretendem ser descrições de 

situações análogas aos acontecimentos quotidianos, com o objectivo de obter resultados que 

traduzam de forma mais próxima os processos envolvidos no processamento e tomada de 

decisão quotidianos. Contudo, são vários os estudos que apontam que tal parece não ocorrer. 

No estudo Collett e Childs (2009) verificou-se que existem diferenças quanto às simulações 

presentes nos cenários e as simulações realizadas em laboratório. Os autores concluem que os 

processos envolvidos no agir numa situação, comparativamente ao apenas imaginá-la, 

implicam uma experiência diferente, sendo sugerido que a principal diferença se refere ao 

papel da emoção na interpretação dos eventos (Averett & Heise, 1988, citado por Collett & 

Childs, 2009), sob o argumento de que dificilmente os cenários possibilitarão que sejam 

geradas ou induzidas emoções semelhantes às experienciadas em situações reais (Parkinson 

& Manstead, 1993, cit. por Collett & Childs, 2009). Tal pode também dever-se ao facto de os 

indivíduos, ao responderem, não se colocarem ou imaginarem nas descrições propostas pelos 

cenários, assim como podem não perceber o significado pessoal nos mesmos (Lazarus, 1991, 

cit. por Collett & Childs, 2009). Os autores sugerem que, mesmo que a emoção experienciada 

seja a mesma, a principal distinção pode encontrar-se nas diferenças de intensidade. Deve ser, 

assim, cuidadosamente considerada a extensão na qual os cenários podem simular a 

realidade, assim como qual a parte dessa realidade que é reproduzida nas respostas.  

 

É possível apontar algumas limitações relativamente à avaliação da regulação da 

satisfação de necessidades psicológicas, através dos Cenários Emocionalmente Activadores.  

Primeiro, a validade das respostas referentes à activação (relembra-se que os 

indivíduos teriam de responder entre 0 – “Nada activado” e 4 - “Totalmente activado”) será 
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questionável, uma vez que os indivíduos poderão a) não saber identificar se se sentem 

activados e b) não saber avaliar correctamente o seu nível de activação, reportando-o 

erradamente. Se, por um lado, a escala de Likert de 5 pontos poderá não ser a melhor forma 

de os indivíduos avaliarem e assinalarem o seu nível de activação, coloca-se também uma 

outra questão subjacente à activação. Parecendo ser fundamental que haja activação 

emocional, para que o esquema emocional subjacente ao problema e às dificuldades na 

regulação da satisfação das necessidades psicológicas seja acedido, surge também a hipótese 

de que quando há um excesso de activação emocional os indivíduos têm uma maior 

dificuldade em dar significado a essa mesma experiência (Brides, 2006). Assim, semelhante 

ao que se procura no contexto terapêutico, nomeadamente para as experiências emocionais 

correctivas, em que se pretende que haja um determinado nível de activação emocional e que 

este não seja avassalador para o paciente, pretende-se igualmente um nível de activação 

desencadeado pela leitura dos cenários que permita ao indivíduo ter insight e entrar em 

contacto com a sua experiência emocional subjectiva e dar significado à mesma. Neste 

sentido, sugere-se que, em estudos futuros, a questão ou meio para indicar e avaliar o nível de 

activação desencadeada pela leitura dos cenários seja indirecta, para que os indivíduos não 

tenham de pensar directamente sobre a sua activação.  

 Uma outra limitação que poderá ter ocorrido, uma vez que até chegar ao 

preenchimento da ERSN-CEA os indivíduos tinham de responder às ERSN-57 e ERSN-21 

primeiro, é que a activação reportada nas questões da ERSN-CEA possa ser resultado do 

preenchimento dos itens das duas ERSN anteriores, e não ser o resultado de uma activação 

desencadeada pela leitura dos cenários. Dada a extensão do número de itens das duas ERSN 

anteriores, em que acaba por haver também uma maior representatividade de itens referentes 

às polaridades dialécticas, os indivíduos poderão ter vindo a ficar activados à medida que iam 

pensando e respondendo aos itens, daí que a activação avaliada nos cenários possa não advir 

das descrições dos mesmos e do exercício de imagética em causa. E, pelo facto de ser o 

terceiro instrumento, acrescente ainda o factor cansaço e exaustão, dificultando uma 

avaliação correcta da regulação da satisfação das necessidades psicológicas através de 

cenários e a activação esquemática e emocional desencadeada pela ERSN-CEA. Ainda, 

poderá ser colocada a hipótese de que - resultado ou não do cansaço - poderá haver uma 

dificuldade na compreensão dos cenários, uma vez que, na sua maioria, são mais extensos 

que os itens, dificultando a percepção dos mesmos, assim como o exercício de imagética 

pedido nas instruções do instrumento.  
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 Por fim, poderá ter ainda ocorrido um efeito de supressão emocional, enquanto 

estratégia de regulação emocional, principalmente para emoções disfóricas. Num estudo 

sobre regulação emocional, de Gross e John (2003), foi observado que os homens 

apresentaram uma maior tendência para suprimir as suas emoções. Assim, os valores de 

maior activação poderão corresponder às mulheres, não tendo, por isso, ocorrido uma 

avaliação precisa da activação resultante da leitura dos cenários. Como Vinagre e Sá (2009) 

observaram, num estudo que pretendia desenvolver e estudar um Questionário de Situações 

Potencialmente Perturbadoras (QSPP) com cenários susceptíveis de descontrolar os 

indivíduos e avaliar a intensidade, frequência e duração desse descontrolo, as mulheres 

apresentaram médias mais elevadas em todas as situações nas três dimensões a avaliar, sendo 

provavelmente apoiada a hipótese de supressão da expressão emocional, tal como proposto 

por Gross e John (2003). Isto é, o impacto da activação emocional poderá ter igualmente 

ocorrido nos homens, embora não o seja reportado, tal como Vinagre e Sá (2009) sugerem no 

seu estudo. Embora esta análise não seja alvo de estudo da presente investigação, observou-se 

que os valores mais elevados de activação corresponderam às mulheres. 

 Como tal, sugere-se que, em estudos futuros, a ERSN-CEA seja aplicada 

separadamente das outras ERSN, para que se obtenham resultados mais específicos. Assim 

como o aumento do número de cenários para cada necessidade psicológica. Uma vez que se 

pretende que ocorra uma activação desencadeada pela leitura dos cenários, o que envolve um 

processamento de informação diferente ao da leitura de itens, um só cenário para cada 

necessidade psicológica pode estar a não ser suficiente para que haja um nível de activação 

mínimo, tradutor de eventuais dificuldades na capacidade de regulação da satisfação das 

necessidades psicológicas. 

 Ainda, a fim de estudar de forma mais aprofundada as qualidades psicométricas e a 

viabilidade do uso da ERSN-CEA, para o estudo da regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas, estudos futuros poderão vir a reformular a ERSN-CEA, em que a seguir a cada 

cenário apareça uma sub-escala de necessidades da ERSN-57, com o item da necessidade 

correspondente à que está a ser avaliada pelo cenário, a fim de se analisar se os cenários estão 

a medir o mesmo construto que os itens. 

Por fim, ao considerar-se a Teoria da Adaptação do MCP, referente à importância da 

regulação da satisfação das necessidades psicológicas para a adaptação do indivíduo, poder-

se-á ainda considerar a Teoria da Perturbação, salientando o papel dos esquemas e do 

Funcionamento Esquemático (Fonseca & Vasco, 2013) para a perturbação. Neste sentido, o 

estudo da regulação da satisfação das necessidades psicológicas, através dos Cenários 
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Emocionalmente Activadores, poderá igualmente enquadrar-se na Teoria da Perturbação, na 

medida em que a activação que se pretende que ocorra pela leitura dos cenários seja 

esquemática, traduzindo a presença de esquemas não-adaptativos que estão na base das 

dificuldades de regulação da satisfação das necessidades psicológicas. Assim sendo, sugere-

se que, em estudos futuros, os cenários passem a incluir pistas emocionalmente activadoras 

referentes a dificuldades na capacidade de regulação da satisfação das necessidades. Tal 

poderá ir ao encontro da hipótese de que a activação será mais saliente em indivíduos com 

perturbação e com dificuldades de regulação da satisfação das necessidades. 

 Assim sendo, ao se compreender que será de certa forma irrealista esperar-se que os 

resultados obtidos pelos cenários - assim como os processos cognitivos e emocionais que 

estes envolvem - sejam comparáveis ao que se passa no dia-a-dia dos indivíduos, quando os 

cenários são usados como meio de providenciar um contexto e estímulos específicos ao 

respondente, criando condições facilitadoras para a emergência de esquemas, poderá ser útil o 

seu uso conjunto com outros instrumentos de avaliação. Neste sentido, sugere-se que o 

instrumento que parece mais apropriado para a avaliação da regulação da satisfação das 

necessidades psicológicas será a ERSN-57, uma vez que é a que apresenta um maior 

contributo para a explicação da variância relativa ao Bem-estar e Distress Psicológicos e 

sintomatologia. Por outro lado, dado o maior número de itens para cada necessidade 

psicológica, quando usada no contexto psicoterapêutico, parece ser mais informativa para a 

Conceptualização de Caso e para uma compreensão mais completa das dificuldades de 

regulação da satisfação das necessidades psicológicas dos pacientes.  
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ANEXO A 

Escala de Regulação da Satisfação das Necessidades-57 (ERSN-57) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escala da Regulação da Satisfação das Necessidades-57 (ERSN-57) 

(Vasco, Bernardo, Cadilha, Calinas, Ferreira, Fonseca, Guerreiro, Rodrigues, Romão, 

Rucha, Silva & Vargues-Conceição 2011/2012/2013) 

 

Seguidamente apresentamos uma sequência de afirmações relativas a características e 

vivências pessoais. Por favor, leia com atenção cada uma delas e responda, assinalando o seu 

grau de acordo ou desacordo numa escala de 1 a 8. O número “1” significa que “discorda 

totalmente” e o “8” que “concorda totalmente”. A linha divisória entre o “4” e o “5” 

separa as zonas de desacordo e de acordo. Quanto mais elevado for o número seleccionado 

maior é o grau de acordo. 

 

Para cada uma das afirmações, responda de acordo com o modo como é realmente 

("Como eu sou") em seguida de acordo com o modo como gostaria de ser ("Como eu gostaria 

de ser") e por último de acordo com o modo como considera que deveria ser ("Como eu 

deveria ser"). 



 
 

Como sou 
Como eu gostaria de 

ser 
Como eu deveria ser 

Discordo Concordo Discordo Concordo Discordo 
Concord

o 

1. 
Sou capaz de distinguir críticas 

construtivas de destrutivas. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 
Prefiro que sejam sempre os outros a 

decidir. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

3. 
De forma geral, estou satisfeito(a) 

comigo mesmo(a). 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 
Sinto mal-estar quando tenho de 

discordar de alguém. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

5. 
Faço frequentemente coisas para sair 

da rotina. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

6. 
Sinto que os outros não se 

interessam ou se preocupam comigo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

7. 
Sinto-me amado(a) e acarinhado (a) 

por uma ou mais pessoas. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

8. 
De uma forma geral, gosto de 

experienciar coisas novas. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

9. 
Consigo desfrutar os pequenos 

prazeres da vida. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

10. 
Sentir-me zangado com alguém é 

sempre sinal de má educação. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

11. 
Não deixo que a minha mão direita 

saiba o que a esquerda faz. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

12. 
Estou satisfeito com a qualidade 

daquilo que produzo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

13. 
Sinto-me sozinho(a), mesmo quando 

estou acompanhado(a). 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

14. 
Estou sempre muito satisfeito 

comigo próprio(a). 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

15. 
Sinto que o meu tempo de lazer é 

útil e valioso. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

16. 
Tenho dificuldade em desfrutar da 

vida. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

17. 
Não há nada a aprender com as 

dores da vida. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

18. 
Não sou capaz de fazer nada sem 

primeiro ouvir a opinião dos outros. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

19. 
É humano chorar a perda de alguém 

que amamos. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

20. 

As minhas actividades de lazer 

contribuem para o meu sentimento 

de bem-estar. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

21. 
Sou capaz de aceitar que há coisas 

que estão fora do meu controlo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

22. 
O melhor é evitar pensar nos 

problemas da vida. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

23. 

Sou tolerante comigo mesmo face a 

conflitos entre o que penso, sinto e 

faço. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

24. 

Sinto-me constrangido e inibido em 

mostrar as minhas opiniões aos 

outros. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

25. 
Sinto que consigo tirar prazer da 

vida. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

26. Experiencio paz de espírito. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 



 

27. 
Sou sempre igual a mim próprio(a), 

sem contradições. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

28. 

Sinto-me confortável com a ideia de 

que não posso controlar tudo e 

todos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

29. 
Em função dos meus erros posso 

aperfeiçoar o meu comportamento. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

30. 
Sinto-me confortável quando tenho 

de colaborar com outros. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

31. 

Consigo suportar situações de 

desagradáveis se vejo benefícios 

futuros nisso. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

32. 
Considero-me auto-suficiente, os 

outros não me fazem grande falta. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

33. 
Consigo cooperar com os outros 

para atingir objectivos comuns. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

34. 

Sou tolerante comigo mesmo face a 

conflitos entre emoções 

contraditórias. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

35. 

Quando paro e reparo nas coisas à 

minha volta, sinto-me bem e 

satisfeito(a). 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

36. 

Estou sempre a necessitar de muita 

estimulação e novidade na minha 

vida. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

37. 

Expresso as minhas ideias e 

opiniões, independentemente das 

reacções dos outros. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

38. 
A coisa mais importante da vida é 

conseguir estar sem fazer nada. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

39. 

Sou capaz de reconhecer que há 

coisas que estão fora do meu 

controlo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

40. 
Sei distinguir os medos justificados 

dos que não o são. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

41. 

Quando sinto que tenho de ceder o 

meu controlo a um colectivo, aceito-

o, cooperando com ele. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 

8 

42. 
Vejo-me como uma pessoa aberta a 

novas experiências. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

43. 

Quando sinto incoerências ou 

conflitos entre o que penso, sinto e 

faço, aceito a sua existência e 

procuro resolvê-los. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

44. 
Faço tudo o que seja necessário por 

um momento de prazer. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

45. 
Sinto-me perto de ser a pessoa que 

desejo ser. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

46. 
Sinto que errar possa ser uma 

oportunidade de aprendizagem. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

47. 

No geral, sinto-me satisfeito(a) 

quando penso nas minhas 

características. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

48. 
Recorro a todos o meios para evitar 

ser criticado(a). 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

49. 

Quando sinto incoerências ou 

conflitos entre emoções 

contraditórias, aceito a sua 

existência e procuro resolvê-los. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Sinto orgulho na pessoa que sou. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

51. 
Sinto que tenho uma certa calma 

interior. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

52. 
Sinto orgulho naquilo que produzo e 

realizo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

53. 
É-me difícil suportar a distância 

entre o que sou e o que desejo ser. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

54. 
A coisa mais importante da vida é o 

trabalho e a produtividade. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

55. 
É essencial, em todas as situações, 

ter controle sobre os outros. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

56. 

Sinto-me satisfeito com a minha 

capacidade de usar o meu tempo de 

lazer. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

57. 
Sinto-me satisfeito com a minha 

competência produtiva. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 



 

Composição por sub-escalas da ERSN-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala Subescala Itens Itens Malandros 

Prazer/Dor 
Prazer 9, 16R, 25 44 

Dor 10R, 19, 31, 40 17 

Proximidade/Diferenciação 
Proximidade 6R, 7, 13R 18 

Diferenciação 4R, 24R, 37 32 

Produtividade/Lazer 
Produtividade 12, 52, 57 54 

Lazer 15, 20, 56 38 

Controlo/Cooperação 
Controlo 21, 28, 39 55 

Cooperação 30, 33, 41 2 

Exploração/Tranquilidade 
Exploração 5, 8, 42 36 

Tranquilidade 26, 35, 51 22 

Coerência/Incoerência 
Coerência 43, 45, 49 27 

Incoerência 23, 34, 53R 11 

Auto-Estima/Autocrítica 
Auto-Estima 3, 47, 50 14 

Autocrítica 1, 29, 46 48 



 

ANEXO B 

Escala da Regulação da Satisfação das Necessidades Psicológicas-21 (ERSN-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escala da Regulação da Satisfação das Necessidades-21(ERSN-21) 

(Vasco, Ferreira, Romão, Silva & Vargues-Conceição, 2103) 

 

Seguidamente apresentamos uma sequência de afirmações relativas a características e 

vivências pessoais. Por favor, leia com atenção cada uma delas e responda, assinalando o seu 

grau de acordo ou desacordo numa escala de 1 a 8. O número “1” significa que “discorda 

totalmente” e o “8” que “concorda totalmente”. A linha divisória entre o “4” e o “5” 

separa as zonas de desacordo e de acordo. Quanto mais elevado for o número seleccionado 

maior é o grau de acordo. 

Para cada uma das afirmações, responda de acordo com o modo como é realmente 

("Como eu sou") em seguida de acordo com o modo como gostaria de ser ("Como eu gostaria 

de ser") e por último de acordo com o modo como considera que deveria ser ("Como eu 

deveria ser"). 

 

Item 
Como sou 

Como eu gostaria de 

ser 
Como eu deveria ser 

Discordo Concordo Discordo Concordo Discordo Concordo 

1. 

Ser capaz de me entristecer quando 

alguém de quem gosto me magoa 

contribui para ser capaz de me 

alegrar quando me elogiam. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 

Mesmo gostando de procurar 

actividades novas, também sou 

capaz de apreciar o que já tenho na 

minha vida. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

3. 

Dado que reconheço a naturalidade 

de cometer erros ocasionais, não me 

sinto insatisfeito(a) comigo 

mesmo(a) quando tal acontece. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 

Sentir-me útil também depende da 

capacidade para me envolver 

totalmente nas minhas actividades 

de lazer. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

5. 

Ainda que por vezes sinta distância 

entre o que sou e o que desejo ser, 

tal não faz com que deixe de me 

sentir eu próprio. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

6. 

Continuo a sentir-me próximo das 

pessoas que gostam de mim, mesmo 

que elas não estejam de acordo com 

algumas das minhas opiniões. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 



 

7. Sinto que não necessito de controlar 

tudo e todos, mesmo quando 

trabalho em grupo para alcançar 

objectivos comuns. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

8. 

Sinto que quando evito entristecer-

me face a situações desagradáveis 

não consigo alegrar-me plenamente 

face às que são agradáveis. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

9. 

Sou tão capaz de trabalhar 

produtivamente naquilo que faço 

como permitir-me relaxar no meu 

tempo de lazer. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

10. 

Sou tão capaz de partilhar 

harmoniosamente momentos com as 

pessoas que me amam e acarinham 

como de decidir livremente como 

vivo a minha vida. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

11. 

Sou tão capaz de apreciar o que foge 

à rotina como o que é habitual na 

minha vida. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

12. 

Tanto vejo vantagens em assumir o 

controlo em determinadas situações 

como em deixar. que sejam os 

outros a controlar. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

13. 

Entendo que conhecer as minhas 

ocasionais limitações é tão 

importante como conhecer as 

minhas qualidades. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

14. 

É natural que, por vezes, haja 

inconsistência entre aquilo que sinto, 

penso e faço. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

15. 

Sou tão capaz de apreciar a 

tranquilidade associada ao que me é 

conhecido como a excitação 

associada a novas experiências. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

16. 

Sou tão capaz de apreciar momentos 

em que estou com as pessoas que se 

interessam e preocupam comigo, 

como sou capaz de apreciar 

momentos em que estou sozinho(a). 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

17. 
Chorar é tão natural como rir. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

18. 

Quando surgem problemas vejo 

benefícios em aceitar a ajuda de 

outros e tal facto não faz com que 

deixe de sentir que controlo a minha 

vida. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

19. 
Tanto me sinto competente nas 

tarefas que desempenho como me 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 



 

sinto livre no meu tempo de lazer. 

20. Mesmo quando me fazem críticas 

sou capaz de continuar a valorizar a 

pessoa que sou. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

21. 

As diferenças entre o que sou e o 

que desejo ser não ameaçam o meu 

sentido de identidade. 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Composição por sub-escalas da ERSN-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composição por sub-escalas ERSN-21 Item 

Prazer/Dor 1, 8, 17 

Proximidade/Diferenciação 6, 10, 16 

Produtividade/Lazer 4, 9, 19 

Controlo/Cooperação 7, 12, 18 

Exploração/Tranquilidade 2, 11, 15 

Coerência/Incoerência 5, 14, 21 

Auto-estima/Auto-crítica 3, 13, 20 



 

ANEXO C 

Escala da Regulação da Satisfação das Necessidades Psicológicas – Cenários 

Emocionalmente Activadores (ERSN-CEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escala da Regulação da Satisfação das Necessidades Psicológicas - Cenários 

Emocionalmente Activadores (ERSN-CEA) 

(Vasco, Ferreira, Romão, Silva & Vargues-Conceição, 2103) 

 

 

Seguidamente apresentam-se situações que representam vivências possíveis ao longo 

do ciclo de vida. Leia atentamente cada um dos cenários propostos, tente colocar-se em cada 

um deles, imaginando-se da forma mais vívida possível. Posteriormente, responda às 

questões que se seguem a cada um dos cenários.  

Posteriormente apresentamos uma sequência de afirmações relativas a características e 

vivências pessoais. Por favor, leia com atenção cada uma delas e responda, assinalando o seu 

grau de acordo ou desacordo numa escala de 1 a 8. O número “1” significa que “discorda 

totalmente” e o “8” que “concorda totalmente”. A linha divisória entre o “4” e o “5” 

separa as zonas de desacordo e de acordo. Quanto mais elevado for o número seleccionado 

maior é o grau de acordo. 

Para cada uma das afirmações, responda de acordo com o modo como é realmente 

("Como eu sou") em seguida de acordo com o modo como gostaria de ser ("Como eu gostaria 

de ser") e por último de acordo com o modo como considera que deveria ser ("Como eu 

deveria ser"). 

 

Cenário 
Como sou Como eu gostaria de ser Como eu deveria ser 

Discordo Concordo Discordo Concordo Discordo Concordo 

1

. 

O meu parceiro terminou a relação 

comigo. Sinto-me triste e ressentido(a), 

como se ficasse um vazio pelo término da 

nossa relação. Acho que é natural 

entristecer-me face à perda de alguém tão 

significativo para mim e acredito que 

chorar esta perda ajudar-me-á a ultrapassar 

e fechar este capítulo da minha vida. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

2

. 

É fim de ano, altura de fazer um balanço 

daquilo que sou e daquilo que fiz. Ao 

fazer esta reflexão percebo que não 

poderia ser de outra maneira e sinto-me 

satisfeito com a pessoa que sou. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

3

. 

Apesar da semana ter sido bastante 

trabalhosa e ter trabalho pendente consigo 

relaxar e divertir-me no fim-de-semana.  
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 



 

4

. 

Depois de doença prolongada e causadora 

de sofrimento de um ente querido, que 

requereu de mim muita dedicação, ele veio 

a falecer. Compreendo e aceito que me 

posso sentir triste pela perda e ao mesmo 

tempo aliviado(a) pelo fim do sofrimento 

do meu ente querido. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

5

. 

É-me proposta a realização de uma tarefa 

muito importante e para a qual me sinto 

motivado(a) e capaz. São designados 

outras pessoas para trabalhar nessa mesma 

tarefa. Considero importante colaborar 

com as pessoas envolvidas e vejo 

vantagens em partilhar pontos de vista 

para que o projecto se concretize. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

6

. 

Num jantar de família, em que estamos 

todos a debater sobre um assunto, sou 

capaz de expressar a minha opinião, o que 

penso sobre esse assunto, mesmo sabendo 

que há outras pessoas que tem uma 

opinião diferente da minha. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

7

. 

Estou a entregar-me à actividade que me 

dá mais prazer e sinto-me bem. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

8

. 

Depois de um dia rotineiro, gosto de ir 

para um local que conheça, apreciando a 

calma interior e a sensação libertadora de 

estar a olhar e contemplar o que me 

rodeia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

9

. 

Tenho um projecto importante entre mãos. 

Ao fim de vários meses a trabalhar nele, 

consegui concluí-lo. Sinto-me útil e 

satisfeito(a) comigo mesmo(a), pois 

consegui produzir algo importante e 

significativo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

1

0

. 

Apercebo-me que fui mal sucedido(a) 

numa tarefa que tenho vindo a 

desempenhar. Este é um acontecimento 

inesperado e que me faz sentir triste. 

Como tal, é natural que partilhe esta 

notícia com as pessoas que sei que gostam 

de mim e se preocupam comigo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

1

1

. 

Decido ir viajar para um local que há 

muito tempo pretendia conhecer. Antes da 

viagem se realizar, é natural que me 

informe sobre locais e factos importantes 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

Após cada um dos cenários: 

- Quão emocionalmente activado(a) se sentiu ao colocar-se no cenário proposto?  

0 – Nada activado 

1 – Pouco activado 

2 – Moderadamente activado 

3 – Muito activado 

4 – Totalmente activado 

 

- Quão característico é da minha pessoa?  

0 – Nada característico 

1 – Pouco característico 

2 – Moderadamente característico 

3 – Muito característico 

4 – Totalmente característico 

para que a viagem corresponda às minhas 

expectativas. 

1

2

. 

Numa conversa com amigos, em que me 

dão uma opinião sobre o meu 

comportamento, sou capaz de reconhecer 

e aceitar as críticas que me são feitas e 

reconhecer quais os aspectos em que 

posso melhorar, pensando que posso 

aproveitar esses aspectos para me tornar 

melhor pessoa. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

1

3

. 

Um amigo fala-me de uma actividade que 

praticou e da qual gostou. Não tenho 

conhecimento sobre esta actividade e 

nunca experimentei. Tendo em conta o 

que o meu amigo me contou, fiquei 

curioso/a e decidi ir experimentar. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

1

4

. 

Quando num grupo de amigos fazem 

comentários sobre a pessoa que sou, penso 

sobre a minha vida e concluo que estou 

satisfeito(a) pelo facto de ser, em muitos 

aspectos, a pessoa que desejei ser. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 



 

Composição por sub-escalas para a ERSN-CEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala Subescala Cenários 

Prazer/Dor 
Prazer 7 

Dor 1 

Proximidade/Diferenciação 
Proximidade 10 

Diferenciação 6 

Produtividade/Lazer 
Produtividade 9 

Lazer 3 

Controlo/Cooperação 
Controlo 11 

Cooperação 5 

Exploração/Tranquilidade 
Exploração 13 

Tranquilidade 8 

Coerência/Incoerência 
Coerência 14 

Incoerência 4 

Auto-Estima/Autocrítica 
Auto-Estima 2 

Autocrítica 12 



 

ANEXO D 

Alfas de Cronbach da ERSN-57, ERSN-21 e ERSN-CEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alfas de Cronbach da ERSN-57, ERSN-21 e ERSN-CEA 

 

 

 

 

 

 

 

α Presente estudo     

Escalas e sub-escalas N ERSN-57 ERSN-21 ERSN-CEA 

Escala Global 271 .94 .86 .77 

Prazer 271 .80   

Dor 271 .27   

Prazer/Dor 271 .59 .29 .07 

Proximidade 271 .74   

Diferenciação 271 .64   

Proximidade/Diferenciação 271 .66 .62 .30 

Produtividade 271 .88   

Lazer 271 .68   

Produtividade/Lazer 271 .82 .66 .20 

Controlo 271 .80   

Cooperação 271 .74   

Controlo/Cooperação 271 .78 .52 .26 

Exploração 271 .76   

Tranquilidade 271 .79   

Exploração/Tranquilidade 271 .79 .78 .35 

Coerência do Self 271 .82   

Incoerência do Self 271 .66   

Coerência do Self/Incoerência 

do Self 

271 .85 .59 .27 

Auto-estima 271 .89   

Auto-crítica 271 .59   

Auto-estima/Auto-crítica 271 .79 .62 .31 



 

 

ANEXO E 

Consistência interna item-a-item da ERSN-CEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consistência interna item-a-item da ERSN-CEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polaridade Cenário M 

cenário 

DP 

cenário 

Correlação 

item-total 

polaridade 

Correlação 

item-total 

ERSN-CEA 

α Sem o item 

ERSN-CEA 

Prazer/Dor 7 6.80 1.52 .66 .42 .73 

1 6.42 1.80 .77 .29 .75 

Proximidade/ 

Diferenciação 

10 6.28 1.79 .79 .36 .74 

6 6.60 1.65 .75 .36 .74 

Produtividade/ 

Lazer 

9 7.27 1.06 .54 .48 .73 

3 5.47 2.21 .90 .28 .75 

Controlo/ 

Cooperação 

11 6.92 1.40 .78 .33 .74 

5 6.91 1.28 .73 .45 .73 

Exploração/ 

Tranquilidade 

13 5.79 1.46 .74 .28 .75 

8 6.04 1.74 .82 .30 .75 

Coerência do Self/ 

Incoerência do 

Self 

14 5.79 1.76 .77 .58 .71 

4 6.39 1.79 .76 .23 .75 

Auto-estima/ 

Auto-crítica 

2 5.29 1.33 .86 .46 .73 

12 6.28 1.97 .67 .46 .73 



 

Correlação média inter-item 

Prazer (1), Dor (2), Proximidade (3), Diferenciação (4), Produtividade (5), Lazer (6), Controlo (7), Cooperação (8), Exploração (9), Tranquilidade (10), Coerência (11), 

Incoerência (12), Auto-Estima (13) e Auto-Crítica (14).  

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

1 .034 .141 .213 .487 .241 .104 .245 .225 .143 .363 .125 .163 .293 

2  .243 .161 .191 .060 .240 .207 .176 .020 .190 .137 .177 .129 

3   .174 .300 .073 .235 .206 .065 .090 .278 .162 .244 .226 

4    .179 .108 .100 .231 .114 .164 .269 .107 .275 .246 

5     .141 .205 .301 .171 .185 .416 .090 .177 .288 

6      -.006 .174 .136 .268 .163 .093 .215 .167 

7       .151 .231 .134 .176 .201 .316 .127 

8        .170 .306 .283 .149 .332 .193 

9         .218 .192 .009 .218 .024 

10          .226 -.068 .156 .169 

11           .155 .308 .669 

12            .175 .195 

13             .197 

14              



 

ANEXO F 

Correlações entre as escalas da ERSN-CEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Correlações entre as escalas da ERSN-CEA 

 

 N 2 3 4 5 6 7 CEA 

1 271 .35** .35** .36** .23** .36** .34** .66** 

2 271  .23** .33** .18** .35** .41** .64** 

3 271   .22** .32** .28** .33** .61** 

4 271    .35** .35** .38** .64** 

5 271     .15* .22** .54** 

6 271      .60** .70** 

7 271       .73** 

*p<.05, **p<.01; Prazer/Dor (1), Proximidade/Diferenciação (2), Produtividade/Lazer (3), 

Controlo/Cooperação (4), Exploração/Tranquilidade (5), Coerência/Incoerência (6) e Auto-Estima/Auto-

Crítica (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO G 

Correlações entre as sub-escalas da ERSN-CEA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Correlações entre as sub-escalas da ERSN-CEA 

*p<.05, **p<.01; Prazer (1), Dor (2), Proximidade (3), Diferenciação (4), Produtividade (5), Lazer (6), Controlo (7), Cooperação (8), Exploração (9), Tranquilidade (10), 

Coerência (11), Incoerência (12), Auto-Estima (13) e Auto-Crítica (14).

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

1 271 .03 .14* .21** .49** .24** .10 .25** .23** .14* .36** .13* .29** .16** .53** 

2 271  .24** .16** .19** .06 .24** .21** .18** .02 .19** .14* .13* .18** .43** 

3 271   .17** .30** .07 .24** .21** .07 .09 .28** .16** .23** .24** .50** 

4 271    .18** .11 .10 .23** .11 .16** .27** .21** .25** .28** .48** 

5 271     .14* .21** .30** .17** .19** .42** .09 .29** .18** .55** 

6 271      -.01 .17** .14* .27** .16** .09 .17** .22** .44** 

7 271       .15* .23** .13* .18** .20** .13* .32** .43** 

8 271        .17** .31** .28** .15* .19** .33** .54** 

9 271         .22** .19** .01 .02 .22** .40** 

10 271          .23** -.07 .17** .16* .44** 

11 271           .16* .67** .31** .68** 

12 271            .20** .18** .38** 

13 271             .20** .59** 

14 271              .55** 



 

ANEXO H 

Correlações entre as escalas e sub-escalas da ERSN-CEA 



 

Correlações entre as escalas e sub-escalas da ERSN-CEA 

 

Escalas 

Sub-escalas 

N 1 2 3 4 5 6 7 

Prazer 271 .66** .23** .40** .23** .23** .32** .31** 

Dor 271 .77** .27** .13* .30** .12 .22** .19** 

Proximidade 271 .27** .79** .19** .29** .10 .29** .30** 

Diferenciação 271 .26** .75** .17** .21** .18** .25** .33** 

Produtividade 271 .45** .32** .54** .33** .23** .33** .31** 

Lazer 271 .20** .12 .90** .11 .27** .17** .24** 

Controlo 271 .25** .22** .07 .78** .23** .25** .26** 

Cooperação 271 .31** .29** .27** .73** .31** .28** .32** 

Exploração 271 .28** .12 .19** .27** .74** .13* .13* 

Tranquilidade 271 .11 .16** .31** .19** .82** .10 .21** 

Coerência 271 .37** .36** .31** .30** .27** .77** .68** 

Incoerência 271 .18** .18** .11 .23** -.04 .76** .24** 

Auto-estima 271 .28** .31** .26** .21** .13* .57** .86** 

Auto-crítica 271 .24** .34** .26** .43** .24** .32** .67** 

*p<.05, **p<.01; Prazer/Dor (1), Proximidade/Diferenciação (2), Produtividade/Lazer (3), 

Controlo/Cooperação (4), Exploração/Tranquilidade (5), Coerência/Incoerência (6) e Auto-Estima/Auto-

Crítica (7). 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

Sumário da análise de regressão linear múltipla standard das ERSN-57, ERSN-21 e ERSN-

CEA com o Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumário da análise de regressão linear múltipla standard das ERSN-57, ERSN-21 e ERSN-

CEA com o Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia 

 

Bem-estar Psicológico 

Instrumento 

β  t  Sig. 

ERSN-57 .827 10.633 .000 

ERSN-21 -.114 -1.465 .144 

ERSN-CEA -.096 -1.292 .197 

Nota: Ra
2
=.451, F(3,267)=74.869, p<.001 

 

Distress Psicológico 

Instrumento 

β  t  Sig. 

ERSN-57 -.760 -9.113 .000 

ERSN-21 .085 1.012 .312 

ERSN-CEA .125 1.562 .120 

Nota: Ra
2
=.368, F(3,267)=53.360, p<.001 

 

CORE-OM 

Instrumento  

β  t  Sig. 

ERSN-57 -.801 -10.922 .000 

ERSN-21 .135 1.836 .067 

ERSN-CEA -.023 -.332 .740 

Nota: Ra
2
=.511, F(3,267)=94.972, p<.001 

 

BSI 

Instrumento 

β  t  Sig. 

ERSN-57 -.517 -5.828 .000 

ERSN-21 .109 1.225 .222 

ERSN-CEA -.134 -.1.585 .114 

Nota: Ra
2
=.284, F(3,267)=36.718, p<.001 

 

 

 



 

ANEXO J 

Correlações entre a ERSN-CEA (Global) com o CORE-OM, BSI, Distress e Bem-estar 

Psicológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Correlações entre a ERSN-CEA (Global) com o CORE-OM, BSI, Distress e Bem-estar 

Psicológicos 

**p<.0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N CORE-OM BSI Distress P.  Bem-estar  P. 

Global 271 -.52** -.44** -.38** .43** 

CORE-OM 271  .73** .82** -.78** 

BSI 271   .66** -.61** 

Distress 271    -.75** 

Bem-estar 271     



 

ANEXO K 

Correlações das escalas e sub-escalas da ERSN-CEA com o Bem-estar e Distress 

Psicológicos e sintomatologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Correlações das escalas e sub-escalas da ERSN-CEA com o Bem-estar e Distress 

Psicológicos e sintomatologia 

*p<.05, **p<.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Dependente 

Escalas e sub-escalas ERSN-CEA 

N CORE-OM BSI Distress P. Bem-estar P. 

Global 271 -.52** -.44** -.38** .44** 

Prazer 271 -.38** -.25** -.36** .27** 

Dor 271 -.15* -.16* -.06 .13* 

Prazer-Dor 271 -.35** -.28** -.28** .27** 

Proximidade 271 -.15* -.17** -.05 .15* 

Diferenciação 271 -.26** -.22** -.20** .17** 

Proximidade-Diferenciação 271 -.27** -.25** -.16** .21** 

Produtividade 271 -.40** -.31** -.31** .27** 

Lazer 271 -.18** -.17** -.22** .18** 

Produtividade-Lazer 271 -.32** -.27** -.32** .27** 

Controlo 271 -.08 -.15* .02 .08 

Cooperação 271 -.26** -.17** -.22 .21** 

Controlo-Cooperação 271 -.22** -.21** -.12* .19** 

Exploração 271 -.16** -.11 -.10 .16* 

Tranquilidade 271 -.15 -.14* -.12* .15* 

Exploração-Tranquilidade 271 -.20** -.16** -.14* .20** 

Coerência 271 -.54** -.44** -.40** .50** 

Incoerência 271 -.25** -.23** -.14* .11 

Coerência-Incoerência 271 -.51** -.44** -.36** .40** 

Auto-estima 271 -.45** -.36** -.34** .45** 

Auto-crítica 271 -.20** -.15* -.11 .12 

Auto-estima/Auto-crítica 271 -.49** -.35 -.32** .41** 



 

ANEXO L 

Sumário do melhor modelo da análise de regressão linear múltipla stepwise das sete 

polaridades e das catorze necessidades da ERSN-CEA em relação ao Bem-estar e Distress 

Psicológicos e sintomatologia (CORE-OM e BSI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumário do melhor modelo da análise de regressão linear múltipla stepwise das sete polaridades da 

ERSN-CEA em relação ao Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia (CORE-OM e BSI) 

Nota 
a
 Ra

2
=.211, F(3,267)= 25.102, p<.001; 

b
 Ra

2
=.172, F(2,268)= 29.067, p<.001; 

c
 Ra

2
=.322, F(4,266)=33.040, 

p<.001; 
d
 Ra

2
=.210, F(2,268)=36.978, p<.001

 

 

Sumário do melhor modelo da análise de regressão linear múltipla stepwise das catorze necessidades 

da ERSN-CEA em relação ao Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia (CORE-OM e BSI) 

Nota 
a
 Ra

2
=.272, F(2,268)= 91.181, p<.001; 

b
 Ra

2
=.221, F(3,267), p<.001; 

c 
Ra

2
=.363, F(5,265)= 31.766, p<.001; 

d
 Ra

2
=.229, F(3,267)= 27.763, p<.001 

 

 

 

V.D. Polaridades β t Sig. 

Bem-estar Auto-estima/Auto-crítica
a 

Coerência/Incoerência
a 

Produtividade/Lazer
a 

.406  

.247 

.133  

7.289 

3.649 

2.306 

.000 

.000 

.022 

Distress Coerência/Incoerência
b 

Produtividade/Lazer
b 

-.355 

-.237 

-6.232 

-4.122 

.000 

.000 

CORE-OM Coerência/Incoerência
c 

Produtividade/Lazer
c 

Auto-estima/Auto-crítica
c 

Prazer/Dor
c 

-.514 

-.189 

-.181 

-.134 

-9.836 

-3.545 

-2.815 

-2.380 

.000 

.000 

.005 

.018 

BSI Coerência/Incoerência
d 

Produtividade/Lazer
d 

-.438 

-.164 

-7.982 

-2.911 

.000 

.004 

V.D. Polaridades β t Sig. 

Bem-estar Coerência
a 

Auto-estima
a 

.503 

.210 

9.549 

3.009 

.000 

.003 

Distress Coerência
b 

Prazer
b 

Lazer
b 

-.403 

-.251 

-.118 

-7.224 

-4.322 

-2.119 

.000 

.000 

.035 

CORE-OM Coerência
c 

Prazer
c 

Incoerência
c 

Produtividade
c 

Auto-estima
c 

-.536 

-.215 

-.154 

-.145 

-.133 

-10.418 

-3.991 

-3.083 

-2.476 

-2.011 

.000 

.000 

.002 

.014 

.045 

BSI Coerência
d 

Incoerência
d 

Produtividade
d 

-.440 

-.163 

-.149 

-8.035 

-2.975 

-2.541 

.000 

.003 

.012 



 

ANEXO M 

MANOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANOVA 

 

 Grupo N Média para o 

CORE-OM 

Média para o 

BSI 

Média para o 

Distress 

Psicológico 

Média para o 

Bem-estar 

Psicológico 

Prazer/ 

Dor 

1 (- -) 

2 (+ -) 

3 (- +) 

4 (+ +) 

111 

62 

45 

53 

1.2915 

1.1025 

1.1007 

.9911 

1.5755 

1.5205 

1.4702 

1.5115 

67.9820 

60.9839 

65.5556 

61.9245 

47.4775 

51.33387 

50.9778 

51.9057 

Proximidade/ 

Diferenciação 

1 (- -) 

2 (+ -) 

3 (- +) 

4 (+ +) 

135 

35 

54 

47 

1.2566 

1.0630 

1.0114 

1.1126 

1.5692 

1.4242 

1.4620 

1.5911 

66.1630 

63.4286 

60.9259 

66.3191 

48.4667 

51.6857 

50.8148 

51.1064 

Produtividade/ 

Lazer 

1 (- -) 

2 (+ -) 

3 (- +) 

4 (+ +) 

87 

73 

44 

67 

1.3989 

1.0173 

1.1009 

1.0351 

1.6464 

1.4822 

1.4922 

1.4677 

71.0230 

62.6164 

62.1591 

60.8060 

45.2529 

51.3014 

50.3864 

53.7164 

Controlo/ 

Cooperação 

1 (- -) 

2 (+ -) 

3 (- +) 

4 (+ +) 

111 

47 

38 

75 

1.2236 

1.2334 

1.1115 

1.0365 

1.5446 

1.5748 

1.5938 

1.4586 

64.8919 

69.4894 

62.9474 

62.6400 

48.0541 

48.8511 

52.0526 

51.8667 

Exploração/ 

Tranquilidade 

1 (- -) 

2 (+ -) 

3 (- +) 

4 (+ +) 

109 

36 

78 

48 

1.2555 

1.1585 

1.1180 

1.0000 

1.6020 

1.5029 

1.4873 

1.4728 

66.5229 

68.3889 

60.0769 

60.9583 

47.77006 

49.8056 

50.4872 

53.3333 

Coerência/ 

Incoerência 

1 (- -) 

2 (+ -) 

3 (- +) 

4 (+ +) 

113 

64 

54 

40 

1.3425 

.9200 

1.2772 

.8551 

1.6817 

1.3186 

1.5900 

1.3784 

69.9381 

56.3906 

69.9444 

56.7500 

45.7876 

56.6094 

45.4815 

56.1250 

Auto-estima/ 

Auto-crítica 

1 (- -) 

2 (+ -) 

3 (- +) 

4 (+ +) 

113 

34 

74 

50 

1.3001 

.9957 

1.1967 

.8888 

1.6078 

1.5156 

1.5570 

1.3400 

68.2743 

60.4118 

66.3919 

64.7934 

47.0442 

51.1176 

47.6892 

58.3000 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N 

Correlações entre as discrepâncias na regulação da satisfação das necessidades psicológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Correlações entre as discrepâncias na regulação da satisfação das necessidades psicológicas 

*p<.05, *p<.01; Discrepâncias do(a) Prazer - Dor (1), Proximidade - Diferenciação (2), Produtividade - Lazer 

(3), Controlo - Cooperação (4), Exploração - Tranquilidade (5), Coerência - Incoerência (6) e Auto-Estima - 

Auto-Crítica (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N 2 3 4 5 6 7 

1 271 .13* .14* .16** .33** .21** .23** 

2 271  .14* .24** .24** .17** .14* 

3 271   .04 .09 .11 .08 

4 271    .33** .20** .10 

5 271     .22** .16* 

6 271      .35** 

7 271       



 

ANEXO O 

Sumário da análise de regressão linear múltipla stepwise das discrepâncias na regulação da 

satisfação das necessidades psicológicas da ERSN-CEA com o Bem-estar e Distress 

Psicológicos e sintomatologia (CORE-OM e BSI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumário da análise de regressão linear múltipla stepwise das discrepâncias na regulação da satisfação 

das necessidades psicológicas da ERSN-CEA com o Bem-estar e Distress Psicológicos e 

sintomatologia (CORE-OM e BSI) 

Nota       Ra
2
= .174, F(2,268)= 28.243, p<.001 

Nota       Ra
2
= .093, F(2,268)= 13.796, p<.001 

Nota      Ra
2
= .164, F(3,268)= 17.489, p<.001 

Nota      Ra
2
=  .144, F(2,268)= 22.460, p<.001 

 

Variável Dependente N  Bem-estar Psicológico 

Variável Independente   β t Sig. 

Auto-estima – 

Auto-crítica  

271  -.339 -5.731 .000 

Coerência – 

Incoerência 

271  -.152 -2.575 .011 

Variável Dependente N  Distress Psicológico 

Variável Independente   β t Sig. 

Auto-estima – 

Auto-crítica  

271  .233 3.754 .000 

Coerência – 

Incoerência 

271  .133 2.146 .033 

Variável Dependente N  CORE-OM  

Variável Independente   β t Sig.  

Auto-estima – 

Auto-crítica  

271  .246 4.115 .000  

Coerência – 

Incoerência 

271  .190 3.133 .002  

Controlo – 

Cooperação 

271  .136 2.382 .018  

Variável Dependente N  BSI  

Variável Independente   β t Sig.  

Auto-estima – 

Auto-crítica  

271  .294 5.165 .000  

Controlo – 

Cooperação 

271  .211 3.710 .000  



 

ANEXO P 

Sumário da análise da regressão linear múltipla stepwise das discrepâncias da regulação da 

satisfação das necessidades psicológicas com a regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumário da análise da regressão linear múltipla stepwise das discrepâncias da regulação da 

satisfação das necessidades psicológicas com a regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas 

 

Ra
2
= .435, F(6,264)= 35.637, p<.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Dependente N  ERSN-CEA  

Variável Independente   β t Sig.  

Prazer - Dor  271  -.271 -5.619 .000  

Controlo – 

Cooperação 

271  -.274 -5.704 .000  

Produtividade –  

Lazer 

271  -.205 -4.401 .000  

Coerência – 

Incoerência 

271  -.157 -3.138 .002  

Proximidade – 

Diferenciação 

271  -.170 -3.537 .000  

Auto-estima – 

Auto-crítica 

271  -.133 -2.676 .000  



 

ANEXO Q 

Valores médios das discrepâncias na regulação da satisfação das necessidades psicológicas, 

por indivíduos “perturbados” e “não-perturbados” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valores médios das discrepâncias na regulação da satisfação das necessidades psicológicas, 

por indivíduos “perturbados” e “não-perturbados” 

 

 

P-D1 Prazer – Dor; P-D Proximidade-Diferenciação; P-L Produtividade – Lazer; C-C Controlo – 

Cooperação; E-T Exploração – Tranquilidade; C-I Coerência – Incoerência; A-A Auto-estima – Auto-crítica 
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ANEXO R 

Correlações entre as sub-escalas da ERSN-CEA na sub-amostra (N=36) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Correlações entre as sub-escalas da ERSN-CEA na sub-amostra (N=36) 

*p<.05; **p<.01; Prazer (1), Dor (2), Proximidade (3), Diferenciação (4), Produtividade (5), Lazer (6), Controlo (7), Cooperação (8), Exploração (9), Tranquilidade (10), 

Coerência (11), Incoerência (12), Auto-Estima (13) e Auto-Crítica (14).

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

 N271 N36 N271 N36 N271 N36 N271 N36 N271 N36 N271 N36 N271 N36 N271 N36 N271 N36 N271 N36 N271 N36 N271 N36 N271 N36 N271 N36 

1 .03    -.15 .14*   -.09 .21**  .09 .49**  . 31 .24** .10 .10     -.17 .25**   .17 .23**   .32 .14*     .21 .36**  -.09 .13*     .05 .29**  -.12 .16**   .14 .53**     .17 

2  .24**  .28 .16**  .08 .19**  . 13 .06     .15 .24** . 42* .21**   .16 .18** -.19 .02      -.09 .19**  .35* .14*    .39* .13*     .30 .18**   .25 .43**    .55** 

3   .17**  .08 .30**  -.03 .07    -.29 .24** . 52** .21**   .04 .07      -.21 .09      -.14 .28**   .20 .16**.48** .23**   .31 .24**   .13 .50**    .34* 

4    .18**  -.11 .11    -.04 .10   .   28 .23**  -.01 .11       .14 .16**   .03 .27**   .05 .21**  .26 .25**   .25 .28**   .29 .48**    .32 

5     .14*   .16 .21**  .12 .30**  .43** .17**   .26 .19**   .18 .42**.47** .09      .19 .29**   .01 .18**   .28 .55**    .46** 

6      -.01    -.06 .17**  -.03 .14*    -.03 .27**   .38* .16**  -.04 .09      .13 .17**  -.21 .22**   .26 .44**    .36* 

7       .15*     .20 .23**  -.05 .13*    -.05 .18**.53** .20**.48** .13* . 57** .32**.52** .43**    .68** 

8        .17**   .04 .31**   .15 .28**    .33 .15*    .17 .19**   .03 .33**.46** .54**    .40* 

9         .22**  .44** .19**  -.15 .01     -.15 .02      -.07 .22**   .06 .40**    .13 

10          .23**  -.12 -.07    -.05 .17**  -.02 .16*     .07 .44**    .33 

11           .16*    .41* .67**.60** .31**  .38* .68**   .62** 

12            .20**  .40* .18**   .28 .38**   .68** 

13             .20**   .11 .59**   .55** 

14              .55**   .62** 



 

ANEXO S 

Correlações entre as escalas e sub-escalas da ERSN-CEA na sub-amostra (N=36) 

 

 



 

Correlações entre as escalas e sub-escalas da ERSN-CEA na sub-amostra (N=36) 

 

*p<.05; **p<.01; Prazer/Dor (1), Proximidade/Diferenciação (2), Produtividade/Lazer (3), 

Controlo/Cooperação (4), Exploração/Tranquilidade (5), Coerência/Incoerência (6) e Auto-Estima/Auto-

Crítica (7). 

 

 

 

 

 

 

Sub-escalas N 1 2 3 4 5 6 7 

Prazer 36 .27 -.03 .18 -.01 .30 -.02 -.03 

Dor 36 .91** .27 .17 .40* -.15 .44** .37* 

Proximidade 36 .23 .85** -.27 .40* -.20 .42* .32 

Diferenciação 36 .12 .59** -.06 .19 .09 .20 .35* 

Produtividade 36 .25 -.08 .43** .33 .25 .38* .15 

Lazer 36 .19 -.26 .96** -.06 .24 .07 -.05 

Controlo 36 .35* .57** -.02 .83** -.06 .60** .72** 

Cooperação 36 .23 .03 .10 .71** .12 .29 .24 

Exploração 36 -.05 -.10 .04 -.01 .79** -.18 -.03 

Tranquilidade 36 .00 -.10 .39*. .05 .90** -.10 .02 

Coerência 36 .30 .18 .10 .57** -.16 .80** .68** 

Incoerência 36 .40* .53** .19 .44** -.11 .87** .47** 

Auto-estima 36 .25 .39* -.18 .42* -.05 .59** .88** 

Auto-crítica 36 .30 .26 .33* .63** .08 .39* .57** 



 

ANEXO T 

Correlações das escalas e sub-escalas da ERSN-CEA com o Bem-estar e Distress 

Psicológicos e sintomatologia, na sub-amostra (N=36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Correlações das escalas e sub-escalas da ERSN-CEA com o Bem-estar e Distress 

Psicológicos e sintomatologia, na sub-amostra (N=36) 

*p<.05; **p<.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalas e sub-escalas ERSN-CEA N CORE-OM BSI Distress P. Bem-estar P. 

Global 36 -.63** -.53** -.57** .52** 

Prazer 36 -.17 -.02 -.09 -.03 

Dor 36 -.31 -.23 -.17 .28 

Prazer-Dor 36 -.37* -.23 -.20 .27 

Proximidade 36 -.19 -.13 -.14 .26 

Diferenciação 36 -.09 .03 -.06 -.06 

Proximidade-Diferenciação 36 -.20 -.09 -.14 .18 

Produtividade 36 -.39* -.19* -.35* .31 

Lazer 36 -11 -.20 -.27 .13 

Produtividade-Lazer 36 -.22 -.30 -.35* .22 

Controlo 36 -.29 -.31 -.21 .23 

Cooperação 36 -.32 -.26 -.25 .19 

Controlo-Cooperação 36 -.39* -.37* -.29 .27 

Exploração 36 -.34* -.26  -.30 .16 

Tranquilidade 36 -.16 -.05 -.16 -.01 

Exploração-Tranquilidade 36 -.28 -.16 -.26 .07 

Coerência 36 -.42* -.39* -.37* .46** 

Incoerência 36 -.50** -.46** -.45** .41* 

Coerência-Incoerência 36 -.55** -.52** -.49** .51** 

Auto-estima 36 -.37* -.31 -.34* .42** 

Auto-crítica 36 -.36* -.24 -.32 .28 

Auto-estima/Auto-crítica 36 -.48** -.37* -.43** .49** 



 

ANEXO U 

Correlações da ERSN-CEA com as sub-escalas do BSI e com a dimensão Queixas e 

Sintomas e relativas sub-escalas do CORE-OM  (N=36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Correlações da ERSN-CEA com as sub-escalas do BSI e com a dimensão Queixas e Sintomas e relativas sub-escalas do CORE-OM  (N=36) 

 

Sub-escalas BSI 

 

ESRN-CEA 

SOM OCD INT DEP ANS HOS FOB PAR PSI 

 N271    N36 N271    N36 N271    N36 N271    N36 N271    N36 N271    N36 N271    N36 N271    N36 N271    N36 

Global -.23** -.34** -.41** -.59** -.45** -.53** -.47** -.58** -.32** -.57** -.34** -.67** -.42** -.46** -.33** -.44** -.48** -.52** 

**p<.01; SOM - Somatização, OCD - Obsessivo-Compulsivo, INT - Sensibilidade Interpessoal, DEP - Depressão, ANS - Ansiedade, HOS - Hostilidade, FOB - Ansiedade 

Fóbica, PAR - Ideação Paranóide e PSI Psicoticismo 

 

Sub-escala 

CORE-OM 

 

ESRN-CEA 

Queixas e sintomas ANS DEP Físico Trauma 

 N271     N36 N271     N36 N271     N36 N271     N36 N271      N36 

Global -.40**   -.67** -.35**    -.62** -.45**    -.70** -.10     -.32* -.32**    -.45** 

*p<.05, **p<.01; ANS - Ansiedade, DEP - Depressão 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 

Sumário da análise de regressão linear múltipla stepwise das escalas e sub-escalas da ERSN-

CEA em relação ao Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia (CORE-OM e BSI) 

na sub-amostra (N=36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumário da análise de regressão linear múltipla stepwise das escalas e sub-escalas da ERSN-

CEA em relação ao Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia (CORE-OM e BSI) 

na sub-amostra (N=36) 

 

 

Nota 
a
 Ra

2
=.240, F(1,34)= 12.047, p=.001; 

b
 Ra

2
=.319, F(2,33)= 9.180, p=.001; 

c
 Ra

2
=.407, F(2,33)= 13.001, 

p<.001; 
d
 Ra

2
=.244, F(1,34)= 12.324, P=.001 

 

 

Nota 
a 

Ra
2
=.184, F(1,34)= 8.898, p=.005; 

b
 Ra

2
=.302, F(2,33)= 8.556, p=.001; 

c
 Ra

2
=.461, F(3,32)= 10.996, 

p<.001; 
d
 Ra

2
=.284, F(2,33)= 7.954, p=.002 

 

 

 

 

 

 

 

V.D. Polaridades β t Sig. 

Bem-estar Coerência/Incoerência
a 

.511 3.471 .001 

Distress Coerência/Incoerência
b 

Exploração/Tranquilidade
b 

-.491 

-.345 

-3.289 

-2.442 

.002 

.020 

CORE-OM Coerência/Incoerência
c 

Exploração/Tranquilidade
c 

-.553 

-.371 

-3.872 

-2.819 

.000 

.008 

BSI Coerência/Incoerência
d 

-.516 -3.510  .001 

V.D. Polaridades β t Sig. 

Bem-estar Coerência
a 

.455 2.983 .005 

Distress Coerência
b 

Exploração
b 

-.448 

-.379 

-2.656-2.922 .006 

.001 

CORE-OM Coerência
c 

Exploração
c 

Incoerência
c 

-.498 

-.425 

-.315 

-3.350 

-3.185 

-2.319 

.002 

.000 

.000 

BSI Incoerência
d 

Exploração
d 

-.464 

-.336 

-3.053 

-2.321 

.004 

.002 



 

ANEXO W 

Sumário do melhor modelo da análise de regressão linear múltipla stepwise das escalas e sub-

escalas da ERSN-CEA em relação ao Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia 

(CORE-OM e BSI) na sub-amostra (N=26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumário do melhor modelo da análise de regressão linear múltipla stepwise das escalas e sub-

escalas da ERSN-CEA em relação ao Bem-estar e Distress Psicológicos e sintomatologia 

(CORE-OM e BSI) na sub-amostra (N=26) 

Nota 
a 
Ra

2
= .454, F(2,23)= 11.384, p<.001; 

b
 Ra

2
= .515, F(3,22)= 9.861, p<.001; 

c
 Ra

2
= .615, F(4,21)= 10.988, 

p<.001; 
d
 Ra

2
= .464, F(2,23)= 11.834, p<.001 

 

 

Nota  
a
 Ra

2
= .461, F(3,22)= 8.137, p=.001; 

b
 Ra

2
= .634, F(4,21)= 11.806, p<.001; 

c
 Ra

2
= .530, F(2,23)= 15.073, 

p<.001; 
d
 Ra

2
= .714, F(4,21)= 16.610, p<.001 

V.D. Polaridades β t Sig. 

Bem-estar Auto-estima/Auto-crítica
a 

Produtividade/Lazer
a 

.455 

.496 

3.725 

3.340 

.001 

.003 

Distress Coerência/Incoerência
b 

Produtividade/Lazer
b 

Auto-estima/Auto-crítica
b 

-.261 

-.497 

-.379 

-1.514 

-3.413 

-2.221 

.144 

.002 

.037 

CORE-OM Coerência/Incoerência
c 

Exploração/Tranquilidade
c 

Auto-estima/Auto-crítica
c 

Produitivdade/Lazer
c 

-.300 

-.266 

-.443 

-.343 

-1.935 

-1.993 

-2.904 

-2.461 

.067 

.059 

.008 

.023 

BSI Produtividade/Lazer
d 

Auto-estima/Auto-crítica
d 

-.592 

-.460 

-4.023 

-3.125 

.001 

.005 

V.D. Polaridades β t Sig. 

Bem-estar Auto-estima
a 

Proximidade
a 

Produtividade
a 

.568 

.401 

.348 

3.732 

2.540 

2.282 

.001 

.019 

.033 

Distress Produtividade
b 

Auto-estima
b 

Proximidade
b 

Dor
b 

-.490 

-.657 

-.472 

.316 

-3.881 

-4.829 

-3.521 

2.376 

.001 

.000 

.002 

.027 

CORE-OM Produtividade
c 

Controlo
c 

-.624 

-.502 

-4.520 

-3.635 

.000 

.001 

BSI Produtividade
d 

Controlo
d 

Proximidade
d 

Prazer
d 

-.552 

-.699 

-.468 

.363 

-4.932 

-5.623 

-4.018 

2.950 

.000 

.000 

.001 

.008 


