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| Descrição | 

Este instrumento foi adaptado por Gomes (2011) a partir da metodologia 

de avaliação das atitudes da Teoria do Comportamento Planeado (Ajzen, 1988, 

1991, 2002; Ajzen & Fishbein, 2005) bem como de estudos de adaptação 

realizados em Portugal (ver Capelão & Gomes, 2013; Cruz et al., 2008; Gomes 

& Capelão, 2012). 

Esta versão do instrumento pretende avaliar duas dimensões distintas das 

atitudes, dada a evidência acerca dos seus efeitos distintos na explicação do 

comportamento de exercício físico (ver Jordan, Nigg, Norman, Rossi, & 

Benisovich, 2002; Rhodes, Courneya, & Hayduk, 2002; Rhodes, Plotnikoff, & 

Courneya, 2008). 

As dimensões avaliadas remetem para as dimensões afetivas (ex: 

Agradável/Desagradável) e instrumentais (ex: Útil/Inútil) das atitudes face à 

prática de exercício físico. Neste sentido, foram incluídos seis pares de 

adjetivos que refletem ambas as dimensões, sendo apresentados em formato 

de escalas avaliativas de diferencial semântico (e.g., bipolares com 7 pontos). 

As respostas são dadas no seguimento da afirmação “Para mim, a prática 

de exercício físico é algo de…”. Em função dos objetivos de cada investigação, 

pode-se discriminar o período temporal a que se refere o tempo de prática de 

exercício (ex: “Para mim, a prática de exercício físico nos próximos 3 meses é 

algo de…”). 

Para a cotação dos resultados, atribui-se a pontuação correspondente 

aos itens de 1 a 7 pontos. O resultado global em cada dimensão é obtido 

através da média das respostas a cada dimensão, devendo-se no entanto 

atender aos itens que são formulados pela negativa, que devem ser 

devidamente invertidos. Assim sendo, valores mais elevados refletem uma 

atitude mais positiva face ao exercício em ambas as dimensões avaliadas. 
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| Cotação | 

 

 

Subescalas 

 

Itens 

1. Componente instrumental (3 itens) 

Útil / Inútil (*) 

Desnecessário / Necessário 

Prejudicial / Benéfico 

1, 2, 3 

Total = 1 – 7 

2. Componente afetiva (3 itens) 

Desagradável / Agradável 

Interessante / Desinteressante (*) 

Stressante / Relaxante 

4, 5, 6, 

Total = 1 – 7 

 Total = 6 itens 

 (*) – Itens de cotação invertida 

 

| Condições de aplicação | 

1) Analisar a aplicação do instrumento com o(s) participante(s), explicando o 

objetivo da sua utilização e o carácter confidencial da recolha dos dados; 

2) Planear 5 a 10 minutos para a aplicação; 

3) Organizar um contexto reservado e sossegado: evitar a presença de 

pessoas não implicadas na avaliação durante o preenchimento do 

instrumento. 
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| AFE (praticantes de exercício físico) | 

As questões que se seguem procuram avaliar aquilo que pensa sobre a prática de 

exercício físico. Repare que entende-se por exercício físico, a prática regular de uma 

atividade desportiva neste local, pelo menos três vezes por semana, durante 3 meses. 
 

Para mim, a prática de exercício físico é algo de… 
(assinale com uma cruz o espaço que melhor se adequa ao seu caso) 

Útil --- --- --- --- --- --- --- Inútil 

Desnecessário --- --- --- --- --- --- --- Necessário 

Prejudicial --- --- --- --- --- --- --- Benéfico 

Desagradável --- --- --- --- --- --- --- Agradável 

Interessante --- --- --- --- --- --- --- Desinteressante 

Stressante --- --- --- --- --- --- --- Relaxante 

 


