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| Descrição | 

Este instrumento foi adaptado por Gomes (2011) a partir dos trabalhos de 

Norman e Conner (2005) e Luszczynska e Schwarzer (2003), procurando 

avaliar o nível de planeamento que a praticante de exercício evidencia para 

realizar esta atividade. Os estudos realizados em Portugal indicam as boas 

propriedades psicométricas do instrumento (ver Carneiro & Gomes, 2015; Cruz 

et al., 2008). 

De facto, alguns autores têm vindo a sugerir que esta medida pode 

representar um complemento interessante para a compreensão da relação 

entre a intenção de fazer exercício físico e o comportamento efetivo de prática 

de exercício. Por exemplo, Gollwitzer (1999) distingue entre a intenção 

direcionada para um dado objetivo (ex: “tenciono fazer exercício”) da 

implementação dessa mesma intenção (“tenciono fazer musculação no ginásio 

perto de casa, depois de trabalhar, às 2ª e 6ª feiras). Neste último caso, pode-

se afirmar a existência de uma intenção pelas suas características relativas ao 

“quando farei exercício” (2ª e 6ª feiras, depois do dia de trabalho), ao “onde 

farei exercício físico” (ginásio perto de casa), ao “como farei exercício” (fazer 

exercícios de musculação), e ao “quantas vezes farei exercício” (duas vezes 

por semana).  

A investigação tem demonstrado que a instrução dada às pessoas sobre 

como fazer este tipo de planeamento aumenta a possibilidade de realmente 

fazerem exercício (Milne, Orbell, & Sheeran, 2002; Sheeran, 2002). De igual 

modo, Schwarzer (2008) na abordagem dos processos de ação para a saúde 

(HAPA - Health Action Process Approach) propõe a distinção entre a fase 

motivacional (onde a pessoa avalia o risco associado ao comportamento atual, 

os resultados possíveis com a alteração do seu comportamento e a 

autoeficácia para assumir o novo comportamento) da fase volitiva (onde a 

pessoa analisa o seu plano de ação, avalia as estratégias de coping para lidar 

com os possíveis problemas e assume um determinado nível de autoeficácia 

que é observado pelo seu esforço e perseverança no novo comportamento). 

Assim sendo, segundo o autor na fase volitiva tornam-se fundamentais os 
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planos de ação, representando as medidas de implementação uma excelente 

medida no sentido de verificar se o indivíduo consegue colocar em prática a 

sua intenção inicial. Neste sentido, a intenção tende a ser vista como uma 

variável mediadora da relação ente a intenção e o comportamento de exercício, 

podendo ajudar a compreender melhor a relação entre estas duas dimensões 

(Gollwitzer & Sheeran, 2006). 

Considerando estes aspetos, o instrumento é constituído por quatro itens, 

respondidos numa escala “Likert” de sete pontos (1 = Discordo totalmente; 7 = 

Concordo totalmente). 

Em função dos objetivos de cada investigação, pode-se discriminar o 

período temporal a que se refere a “modalidade que pratica” (ex: “considere a 

modalidade que pratica no mínimo de 3 a 5 vezes por semana, durante pelo 

menos 3 meses”). 

O valor global é obtido através da obtenção da média dos resultados 

verificados nos itens do instrumento. Assim, valores mais elevados refletem 

maior planeamento da prática de exercício físico por parte dos praticantes. 
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| Cotação | 

 

 

Escala 

 

Itens 

Planeamento da Prática de Exercício Físico 
1, 2, 3, 4 

Total = 1 – 7 

 Total = 4 itens 

 

 

| Condições de aplicação | 

1) Analisar a aplicação do instrumento com os participantes, explicando o 

objetivo da sua utilização (“analisar o planeamento da prática de exercício 

físico”) e a natureza confidencial da recolha dos dados. 

2) Planear 10 a 15 minutos para a aplicação e preenchimento do instrumento. 

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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| PPEF (praticantes de exercício físico) | 

As questões que se seguem procuram avaliar diferentes aspetos relacionados com a sua 

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. 

Assim, procure responder às questões abaixo tendo por base a sua atividade desportiva, 

este local de prática e o número mínimo de três vezes semanais. 
 

Tenho bem definido... 
Discordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

1. Quando farei exercício físico (ex: sei os dias 
da semana em que farei exercício) 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Onde farei exercício físico (ex: sei em que 
local farei exercício) 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Como farei exercício físico (ex: sei qual a 
modalidade e exercícios que vou fazer) 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Quantas vezes farei exercício físico (ex: sei 
quantos dias por semana farei exercício) 

1 2 3 4 5 6 7 

 


