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Este estudo permitiu verificar que as variáveis do modelo original da TCP são melhores preditores da intenção de praticar EF (tal como indica a literatura) do que do comportamento efetivo de EF
(predição parcial). Em conjunto com variáveis de outros modelos (e.g., HAPA e EESE), o poder preditivo da TCP é mais fraco, com exceção para a variável bem-estar psicológico da EESE, que se revelou
uma variável mediadora da relação entre a intenção e o comportamento efetivo de EF.

No geral, este estudo deixa pistas para a necessidade futura da integração de outros modelos e do teste de novas hipóteses de investigação para se explicar de forma mais eficaz o comportamento de
EF e, assim, poder ajudar os profissionais a desenvolver estratégias eficazes de promoção de estilos de vida saudáveis.

Tabela 1 – Modelos estruturais testados Tabela 2 – Modelos estruturais ajustados Tabela 3 – Modelo  4 com mediação parcial
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A prática regular de exercício físico (EF) traz benefícios para a saúde física e mental (Maddux & Dawson, 2014) e está associada à
prevenção de várias doenças (Erikssen, 2001; Weinstein, Lydick, & Biswabharati, 2014). Os níveis de prática de EF da maioria das pessoas
situam-se abaixo da frequência recomendada (Buckworth, Dishman, O’Conner, & Tomporowski, 2013), sendo que a maioria dos estudos
nesta área tem dado mais atenção ao início do que à manutenção da prática de EF (Armitage, 2005).

No sentido de colmatar as dificuldades encontradas na literatura acerca da explicação da relação entre a intenção de fazer EF e o
comportamento efetivo de EF, este estudo procurou analisar o poder preditivo, na intenção e no comportamento de EF, dos fatores
psicológicos a partir de uma perspetiva integrada de várias abordagens concetuais, nomeadamente através da conjunção entre fatores
sociocognitivos da Teoria do Comportamento Planeado (TCP), fatores motivacionais do Modelo de Ação na Saúde (HAPA) e fatores
experienciais da Escala de Experiências Subjetivas no Exercício (EESE).

Participantes
Este estudo incluiu 454 praticantes de Musculação, Cardio-Fitness e Atividades de Ritmo, de uma academia desportiva no norte de Portugal, sendo 205 (45.3%) do sexo masculino e 248 (54.7%) do

sexo feminino. A idade variou entre os 15 e os 61 anos (M = 25.14; DP = 7.13).
Instrumentos
 Atitudes Face ao Exercício (AFE): avalia as dimensões instrumental e afetiva das atitudes em relação à prática de EF.
 Normas Subjetivas Face ao Exercício Físico (NSEF): avalia a perceção da pressão social exercida para praticar EF.
 Perceção de Controle Comportamental (PCC): avalia a perceção do comportamento de EF nos próximos 3 meses, 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): avalia a intenção de praticar EF regular nos próximos 3 meses.
 Planeamento da Prática de Exercício Físico (PPEF): avalia o nível de planeamento em relação à prática de EF nos próximos 3 meses, incluindo dimensões relacionadas com o momento, o contexto, o

modo e a frequência concreta de EF.
 Escala de Experiências Subjetivas no Exercício (EESE): avalia as respostas psicológicas associadas à prática de EF nas dimensões de Bem-estar psicológico, Mal-estar psicológico e 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 referidos acima.

Foram testados Modelos de Equações Estruturais, através do software AMOS 21, utilizando a análise de trajetória para verificar o poder preditivo da TCP ao nível da intenção e do comportamento
efetivo de EF e o papel mediador das variáveis do HAPA e da EESE na relação entre a intenção e o comportamento de EF (ver Tabela 1).
 Modelo 1. Melhor predição da intenção do que do comportamento de EF, com algumas trajetórias estatisticamente não significativas.
 Modelo 2: ajustado. Utilização apenas das trajetórias significativas (atitudes-intenção, PCC-intenção e intenção-comportamento de EF). Explicou 82% da variância na intenção e 10% da variância no

comportamento efetivo de EF (ver Tabela 2).
 Modelo 3: TCP e variáveis do HAPA e da EESE. Apenas a variável bem-estar psicológico da EESE foi mediadora entre intenção e comportamento de EF.
 Modelo 4: ajustado. Utilização apenas das trajetórias significativas. Explicou 79% da variância na intenção e 11% da variância no comportamento de EF (ver Tabela 2), com a variável bem-estar

psicológico a assumir o papel de mediadora da relação entre intenção e comportamento de EF (ver Tabela 3).
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