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| Descrição | 

Este instrumento visa avaliar os sentimentos de autoeficácia das pessoas 

face à possibilidade de fazerem exercício físico quando são colocadas perante 

factores negativos e indesejáveis a essa mesma prática (Bandura, 1977; Poag-

DuCharme & Brawley, 1993). No caso deste instrumento foram formuladas seis 

barreiras à atividade desportiva (Cruz & Gomes, 2006). As três primeiras dizem 

respeito a aspectos mais dependente do comportamento e decisão individual 

de cada pessoa (e.g., não ter tempo para fazer todas as tarefas, não poder 

prestar a atenção necessária às outras pessoas e não poder fazer outras 

coisas importantes). As três últimas referem-se a barreiras que podem assumir 

um carácter mais incontrolável para a pessoa, dependendo da ação de factores 

externos à sua ação (e.g., poder surgir uma proposta para um programa 

alternativo, não ter ninguém para a acompanhar ao local de prática desportiva 

e estarem más condições atmosféricas). 

As seis questões são respondidas numa escala tipo “Likert” de sete 

pontos, desde o valor um (Discordo totalmente) até sete (Concordo totalmente). 

Os três primeiros itens dizem respeito às barreiras internas e os três itens 

seguintes referem-se às barreiras externas. A cotação das respostas é 

efectuada através da soma dos valores em cada uma das duas áreas, 

dividindo-se depois o valor encontrado por três. Valores mais elevados em 

cada dimensão refletem uma maior perceção de barreiras internas e externas 

associadas à prática desportiva. 

Os estudos realizados em Portugal indicam as boas propriedades 

psicométricas do instrumento (ver Cruz et al., 2008). 
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| Cotação | 

 

 

Subescalas 

 

Itens 

1. Motivação (4 itens) 

Motivation 

1, 2, 3, 4 

Total = 1 – 4 

2. Gestão do tempo (4 itens) 

Time management 

5, 6, 7, 8 

Total = 1 – 4 

3. Gestão de stress (4 itens) 

Stress management 

9, 10, 11, 12 

Total = 1 – 4 

4. Comunicação (4 itens) 

Comunication 

13, 14, 15, 16 

Total = 1 – 4 

5. Trabalho em equipa (4 itens) 

Teamworking 

17, 18, 19, 20 

Total = 1 – 4 

6. Liderança (4 itens) 

Leadership 

21, 22, 23, 24 

Total = 1 – 4 

 Total = 24 itens 

 

 

| Condições de aplicação | 

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

objectivo 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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| BPEF (praticantes de exercício físico) | 

 

1. Eu seria capaz de fazer exercício físico 
mesmo que… 

Discordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

1.1. Não tivesse tempo para planear e fazer 
todas as tarefas habituais 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2. Não prestasse a atenção ou o tempo 
devido às pessoas com quem me relaciono 
habitualmente 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3. Não fizesse outras coisas importantes 1 2 3 4 5 6 7 

1.4. Tivesse uma outra atividade/programa 
alternativo 

1 2 3 4 5 6 7 

1.5. Tivesse que ir sozinho(a) 1 2 3 4 5 6 7 

1.6. Estivessem más condições de tempo 
(chuva, frio, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 

 


