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CONCLUSÃO

Participantes

Participaram neste estudo 304 praticantes de EF de oito diferentes ginásios privados. A maioria foram do sexo feminino (n = 198, 65%), com idades entre os 14 e os 73 anos (M = 36.11; SD = 13.17).

Instrumentos

 Questionário Demográfico: avaliou variáveis pessoais (e.g. sexo, idade) e aspetos relacionados com a prática de EF (e.g. comportamento anterior de EF).

 Questionário de Perceção da Prática de Exercício (PEPQ-SPEP): avaliou a perceção subjetiva do comportamento de EF.

 Atitudes Face ao Exercício (AFE/TCP): avaliou as dimensões instrumental e afetiva das atitudes em relação à prática de EF.

 Normas Subjetivas Face ao Exercício Físico (NSEF/TCP): avaliou a perceção da pressão social exercida para praticar EF.

 Perceção de Controle Comportamental (PCC/TCP): avaliou a perceção do comportamento de EF, incluindo componentes relacionadas com a dificuldade, o controle, a confiança e a capacidade para

praticar EF de forma regular.

 Intenção de Prática de Exercício Físico (IPEF/TCP): avaliou a intenção de praticar EF regular (e.g. pelo menos 3 vezes por semana) nos próximos 3 meses.

 Benefícios e Custos no Exercício Físico (BCEF/TTM): avaliou a perceção acerca dos benefícios (prós) e dos custos (contras) da prática de EF.

 Questionário de Regulação Comportamental no Exercício (BREQ-2/SDT): avaliou a motivação no EF, em relação a variáveis como amotivação, regulação externa, regulação introjetada, regulação

identificada e regulação intrínseca.

 Escala de Experiências Subjetivas no Exercício (EESE/EAST): avaliou as respostas psicológicas associadas à prática de EF nas dimensões de Bem-estar psicológico, de Mal-estar psicológico e de
Fadiga.

 Comportamento Efetivo de Exercício Físico: indicador obtido a partir dos registos eletrónicos de frequência de EF por mês nos 3 meses seguintes à aplicação do protocolo de avaliação com os
instrumentos anteriores.

Os estilos de vida sedentários produzem um impacto negativo na saúde individual e pública (Blair, 2009; Hardman & Stensel, 2009;

Kohl et al., 2012). No sentido da promoção de estilos de vida mais saudáveis, é importante compreender os fatores que levam as

pessoas a exercitarem-se regularmente. Os fatores psicológicos detêm um papel determinante na explicação do comportamento de

exercício físico (EF) (Buckworth, Dishman, O’Conner, & Tomporowski, 2013; Mistry, Sweet, Latimer-Cheung, & Rhodes, 2015).

Os fatores psicológicos explicam melhor a intenção das pessoas para praticarem EF do que o próprio comportamento de EF

(Armitage, 2005; Hagger, Chatzisarantis, & Biddle, 2002; Mohiyeddini, Pauli, & Bauer, 2009; Sheeran, 2002). Deste modo, a investigação

deverá focar-se, não apenas nas variáveis que explicam a intenção de praticar EF, mas também nas variáveis que explicam a perceção

subjetiva do comportamento de EF e, mais importante, nas variáveis que explicam o comportamento objetivo de EF.

De acordo com a literatura, utilizar variáveis de modelos teóricos isoladamente tem gerado contribuições limitadas para a

compreensão do comportamento de EF (Armitage, 2005; Norman & Conner, 2005; Rhodes, Plotnikoff, & Courneya, 2008). Deste modo,

e recorrendo a uma abordagem concetual integrativa de vários modelos teóricos, este estudo teve como objetivo analisar as variáveis

preditoras da intenção de praticar EF, da perceção subjetiva do comportamento de EF e do comportamento efetivo de EF, numa amostra

de praticantes de EF em ginásios privados.

Este estudo permitiu verificar que os resultados confirmaram a hipótese de que as variáveis da TCP explicam mais a intenção de EF, seguida da perceção subjetiva do comportamento de EF e, por fim,

do comportamento efetivo de EF. Para as variáveis do TTM, da SDT e da EAST, o padrão de resultados foi o mesmo, embora estes não tenham sido significativos, exceptuando a regulação introjetada, da

SDT, que foi preditora da perceção subjetiva do comportamento de EF.

No geral, e apesar das inovações no design do estudo e na abordagem concetual, os resultados sugerem a necessidade de utilização de novas variáveis e de abordagens teóricas para a explicação

do comportamento efetivo de EF, uma vez que continua a existir uma falta de relação entre intenção e comportamento de EF (intention-behavior gap).

Foi utilizado o software SPSS (versão 21.0 para Windows) para a realização das análises. No sentido de testar hipóteses relacionadas com a explicação da intenção de praticar EF, da perceção subjetiva

do comportamento de EF e do comportamento efetivo de EF (ver Tabelas 1, 2 e 3), foram utilizadas análises de regressão hierárquica (método “enter”).

Para compreender o poder explicativo das variáveis de cada um dos modelos teóricos, estas foram organizadas por blocos:

 Bloco 1 – variáveis pessoais e variáveis relacionadas com a prática de EF.

 Bloco 2 – variáveis da Teoria do Comportamento Planeado (TCP).

 Bloco 3 – variáveis do Modelo Transteórico (TTM).

 Bloco 4 – variáveis da Teoria da Auto-Determinação (SDT).

 Bloco 5 – variáveis da Teoria dos Estados Emocionais e Afetivos (EAST).

Tabela 1  - Explicação da Intenção de EF Tabela 2 - Explicação da perceção subjetiva do comportamento de EF Tabela 3- Explicação do comportamento efetivo de EF


