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RESUMO 

 

INFLUÊNCIA DAS ATITUDES IMPLÍCITAS E EXPLÍCITAS SOBRE A 

ATIVIDADE FÍSICA ESPONTÂNEA E COMPORTAMENTO 

SEDENTÁRIO  

 

Autor (a): ANDRESSA DE OLIVEIRA ARAÚJO 

Orientador: Prof. Dr. HASSAN MOHAMEDY ELSANGEDY 

 

INTRODUÇÃO: Evidências atuais sugerem que a AF e CS podem ser influenciados por 

processos reflexivos e impulsivos, portanto, compreender os determinantes psicológicos que 

intervêm nestes comportamentos de saúde é crucial. OBJETIVO: Fundamentado no Modelo 

Reflexivo e Impulsivo, o objetivo do estudo foi investigar a influência das atitudes implícitas e 

atitudes explícitas sobre a AF espontânea e CS aferidos por acelerometria. MÉTODOS: 

Duzentos e cinquenta e cinco participantes (idade 45,78 ± 17,7 anos; 63,5% adultos; 36,5% 

idosos; 65,9% mulheres; 67,7% fisicamente inativos; 84% > 8 horas em CS; IMC 27,48 ± 5,4 

kg/m²) foram inclusos neste estudo transversal. Os níveis de AF e CS foram aferidos por 

acelerometria. As atitudes explícitas (benefícios percebidos, contras percebidos, norma social, 

modelagem social, autoeficácia e intenção – direção e intensidade) foram avaliadas por 

questionário. As atitudes implícitas foram avaliadas utilizando o Implicit Association Test - 

IAT. RESULTADOS: A atitude implícita se associou com a AFM (β = 0,10), AFMV (β = 

2,38) e AFL (β = -11,31), após controle das atitudes explícitas. Referente as atitudes explícitas, 

a autoeficácia teve efeito direto sobre a AFM (β = 4,70) e AFMV (β = 4,07). A intenção 

intensidade previu a AFM (β = 0,10) e AFMV (β = 2,38). A norma social teve efeito direto 

sobre AFM (β = -0,18) e AFMV (β = -2,66). A maior percepção sobre a modelagem social e 

benefícios percebidos se associou diretamente com o CS (β = -0,22) e (β = -0,49), 

respectivamente. Adicionalmente, houve interações entre atitude implícita e intenção 

(intensidade) com AFM (β = 4,62) e AFMV (β = 3,96) e interações entre atitude implícita e 

norma social sobre a AFMV (β = 2,37). CONCLUSÃO: A predisposição impulsiva positiva 

interage com os processos reflexivos podendo facilitar a prática da AF. Os processos reflexivos 

podem desempenhar um fator protetor para um CS mais baixo. 

 

Palavras-chave: Modelo reflexivo e impulsivo, atividade física, sedentarismo, processos 

inconscientes.   
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ABSTRACT 

INFLUENCE OF IMPLICIT AND EXPLICIT ATTITUDES ON 

SPONTANEOUS PHYSICAL ACTIVITY AND SEDENTARY 

BEHAVIOR  

 

Author: ANDRESSA DE OLIVEIRA ARAÚJO 

Advisor: Prof. Dr. HASSAN MOHAMEDY ELSANGEDY 

 

INTRODUCTION: Current evidence suggests that PA and SB can be influenced by reflexive 

and impulsive processes, therefore, understanding the psychological determinants that interfere 

in these health behaviors is crucial. OBJECTIVE: Based on the Reflective-Impulsive Model, 

the purpose of the study was to investigate the influence of implicit and explicit attitudes on 

spontaneous PA and SB measured by accelerometry. METHODS: Two hundred and fifty-five 

participants (45.78 ± 17.7 years; 63.5% adults; 36.5% elderly; 65.9% women; 67.7% physically 

inactive; 84%> 8 hours in SB; BMI 27.48 ± 5.4 kg/m²) were included in this transversal study. 

The levels of PA and SB were measured by accelerometry. Explicit attitudes (perceived benefits 

and cons, social norm, social modeling, self-efficacy and intention - direction and intensity) 

were evaluated using a questionnaire. Implicit attitudes were measured using the Implicit 

Association Test - IAT. RESULTS: The implicit attitude was associated with MPA (β = 0.10), 

MVPA (β = 2.38) and LPA (β = -11.31), after controlling the explicit attitudes. Regarding 

explicit attitudes, the self-efficacy has had a direct effect on MPA (β = 4.70) and MVPA (β = 

4.07). The intensity intention has predicted the MPA (β = 0.10) and MVPA (β = 2.38). The 

social norm has had a direct effect on MPA (β = -0.18) and MVPA (β = -2.66). The more 

perception of social modeling and perceived benefits was directly associated with the SB (β = 

-0.22) and (β = -0.49), respectively. Additionally, there were interactions between implicit 

attitude and intention (intensity) with MPA (β = 4.62) and MVPA (β = 3.96) and interactions 

between implicit attitude and social norm about MVPA (β = 2.37). CONCLUSION: The 

positive impulsive predisposition when interacting with reflective processes can facilitate the 

practice of PA. Reflective processes can perform a protective factor for a lower SB. 

 

Keywords: Reflective-impulsive model, physical activity, sedentary lifestyle, unconscious 

processes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prática regular de 150 minutos de atividade física (AF) moderada ou 75 minutos de 

atividade física vigorosa por semana1 tem sido associada à diminuição do risco de 35 condições 

crônicas e 31% da mortalidade por todas as causas2,3. Apesar dos benefícios para a saúde, cerca 

de 27,5% dos adultos da população mundial são fisicamente inativos4. Em paralelo, adultos nos 

países ocidentais gastam entre 55% a 70% do seu dia em atividades sedentárias prolongadas, 

aumentando o risco do desenvolvimento de doenças cardiometabólicas e mortalidade por todas 

as causas5,6.  

Estratégias de modificações destes comportamentos de saúde têm se baseado em teorias 

cognitivas sociais7 que assumem a mudança comportamental sobre a expectativa focada no 

resultado do comportamento ou na capacidade para executar o comportamento, principalmente, 

através da formação racional de intenções, motivação e autorregulação8, como, por exemplo, o 

Modelo de Mudança Integrado - MMI (I-Change Model)9,10. Tal modelo retrata o 

comportamento como resultado de intenções que podem variar de contemplar a mudança 

comportamental rapidamente a não contemplar a mudança comportamental, em habilidades 

referentes à capacidade de realizar e planejar ações específicas para alcançar o comportamento 

e na motivação, que é determinada por fatores de atitudes, normas subjetivas e expectativa de 

autoeficácia9,10. 

Nessa perspectiva, a intenção é considerada a variável cognitiva social mais proximal 

da prática da atividade física11,12, porém, estima-se que explica somente 33% da variabilidade 

do comportamento futuro da atividade física13. Com isso, aproximadamente 67% da variância 

desse comportamento permanece sem explicação14. Assim, a discrepância entre intenções 

positivas frente a prática da atividade física e a ação comportamental real apontou para o 

chamado “GAP” entre intenção e comportamento (intention-behavior GAP)12 ,14 ,15.  

Dessa forma, os desafios para a mudança comportamental da prática da atividade física 

podem perpassar por modelos de processamento duplo16, como, por exemplo, o Modelo 

Reflexivo e Impulsivo (Reflexive-Impulsive Model - RIM)17. O RIM retrata o comportamento 

como resultado dos sistemas impulsivo e reflexivo. O sistema impulsivo envolve processos 

automáticos18 relacionados às memórias afetivas (atitudes implícitas) sobre os sentimentos 

favoráveis ou desfavoráveis em relação ao estímulo objeto19. O sistema reflexivo, envolve 

processos conscientes de forma autorregulada e intencional20, os quais são baseados em atitudes 

explícitas, que representam a disposição favorável ou desfavorável para algum objeto de 

estímulo, como pessoas, lugares ou coisas19.  
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Alterar inatividade física habitual é, evidentemente, uma tarefa difícil21,22. A prática da 

atividade física pode, em parte, ser explicada por teorias cognitivas sociais, mas estes processos 

conscientes preveem uma pequena proporção da atividade física7. Crescente evidência mostra 

que a prática da atividade física também é parcialmente determinada por processos 

automáticos20,23. Assim, medidas de processos automáticos (atitudes implícitas) podem ser 

responsáveis por prever a prática da atividade física além da variância explicada por medidas 

de processos controlados (atitudes explícitas)24,25,26. 

Recentemente, tem sido demonstrado efeitos independentes (additive pattern) das 

atitudes implícitas e explícitas sobre a prática da atividade física22,26. Dados têm apontado que 

existe um efeito de interação (interactive pattern) entre os sistemas reflexivo e impulsivo na 

predição do comportamento, ou seja, atitudes implícitas e explícitas podem interagir com a 

intenção de ser fisicamente ativo27,28. Além disso, dados têm apontado que o comportamento 

sedentário (CS) também pode ser desencadeado por mecanismos impulsivos, que podem 

competir com o aumento dos níveis de atividade física24. Neste sentido, os processos implícitos 

e explícitos em relação à atividade física e comportamento sedentário podem ter contribuições 

independentes para a prática da atividade física e devem ser considerados em conjunto para a 

compreensão deste comportamento25.  

Apesar de estudos explorarem a avaliação das atitudes explícitas e, recentemente, 

implícitas no comportamento sedentário e na atividade física20,29,30, poucos focaram em analisar 

o efeito combinado dessas abordagens, sendo os níveis de atividade física avaliados 

principalmente por medida indireta, através de questionários subjetivos, que podem não 

representar os níveis de atividade física reais das pessoas28. É possível que medidas mais 

objetivas, através de acelerômetros, possam se correlacionar mais efetivamente com medidas 

afetivas automáticas (atitudes implícitas)24,25.  

Dessa forma, o presente estudo se propõe a utilizar o modelo de processamento duplo 

(Reflective-Impulsive Model)17 de avaliação das atitudes implícitas e atitudes explícitas9,10 para 

verificar suas relações com os níveis de atividade física espontânea e comportamento sedentário 

utilizando acelerometria, verificando a contribuição aditiva (additive pattern) e a interação 

(interactive pattern) dos sistemas impulsivo e reflexivo sobre estes comportamentos de saúde. 

Desse modo, nossa hipótese central é que se os níveis de atividade física são 

“modulados” por atitudes implícitas positivas, logo o comportamento sedentário será 

“modulado” por atitudes implícitas negativas. Adicionalmente, acreditamos que as variações 

da atividade física e do comportamento sedentário possam ser explicadas pelo Modelo 

Reflexivo e Impulsivo de forma aditiva e/ou interativa. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral:  

 

• Investigar a influência das atitudes implícitas e explícitas sobre a atividade física 

espontânea e comportamento sedentário aferidos por acelerometria. 

 

2.2 Objetivos Específicos:  

 

• Verificar o padrão aditivo (additive pattern) das atitudes implícitas sobre a predição da 

atividade física e comportamento sedentário. 

• Verificar o padrão aditivo (additive pattern) das atitudes explícitas sobre a predição da 

atividade física e comportamento sedentário. 

• Analisar o padrão de interação (interactive pattern) das atitudes implícitas com as 

atitudes explícitas sobre a atividade física espontânea e comportamento sedentário.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esta revisão abordará primeiramente o contexto atual da atividade física e 

comportamento sedentário na população e, em seguida, os principais modelos cognitivos 

sociais aplicados à mudança comportamental da atividade física, com destaque ao Modelo de 

Mudança Integrado - MMI (I-Change Model)10  e  lacuna entre intenção e comportamento 

(intention-behavior GAP)12,15. No último tópico será apresentado o modelo de processamento 

duplo, que apresenta uma proposta alternativa recente que vem ganhando mais sustentação na 

compreensão da prática da atividade física, com ênfase no Modelo Reflexivo e Impulsivo 

(Reflective-Impulsive Model – RIM)17.  

 

3.1 Atividade física, inatividade física e comportamento sedentário: Entendendo a 

complexidade do fenômeno 

 

Atividade física é definida como qualquer movimento corporal produzido pelos 

músculos esqueléticos que resulta em gasto de energia. Esse termo abrange todos os tipos, 

frequências, tempo e domínios, não implicando em nenhum aspecto específico ou qualidade do 

movimento31,32. A intensidade da atividade física pode ser mensurada com base nos múltiplos 

de equivalentes metabólicos correspondente ao gasto de energia de repouso (METs), sendo 1,6 

a 3 METs considerado  de intensidade leve, 3 a 6 METs  de intensidade moderada e maior que 

6 METs como de intensidade vigorosa32,33. Assim, a atividade física está incorporada e 

intrinsecamente conectada a todos os aspectos da vida diária, englobando a realização de 

movimentos que ocorrem ao longo do dia, seja em atividades ocupacionais, de transporte, 

doméstico ou de lazer32. 

Os benefícios à saúde associados à prática regular de atividade física estão bem 

estabelecidos na literatura2,31. Engajar-se em atividade física regular tem sido associada à 

redução do risco de 35 condições crônicas e diminuição de 31% do risco de mortalidade por 

todas as causas2,3. A recomendação internacional atual de atividade física para a saúde na 

população adulta é de no mínimo 150 minutos de atividade física moderada (AFM) e 75 

minutos de atividade física vigorosa por semana1. Ao nível populacional, cumprir ou manter 

estas recomendações poderiam prevenir 46% das mortes associadas com a inatividade física34. 

Entretanto, estimativas autorreferidas indicam que aproximadamente 27,5% dos adultos da 

população mundial não atingem estas recomendações4, sendo, portanto, a inatividade física 

considerada como um dos grandes problemas de saúde pública do século XXI2. 
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Dados epidemiológicos da população mundial com base em medidas objetivas de 

atividade física não estão disponíveis atualmente31. O Canadá é um dos poucos países que 

possui sistema de avaliação de atividade física populacional usando medidas objetivas, no qual, 

68% dos adultos entre 18 e 39 anos, 82% dos adultos entre 40 e 59 anos e 88% dos adultos com 

60 e 79 anos não atingem as recomendações internacionais para a prática de atividade física31,35. 

Quando as informações anteriores (medidas objetivas) são comparadas com medidas 

autorreportadas de atividade física, o percentual registrado é três vezes superior ao autorrelatado 

quanto à inatividade física da população canadense31,35. Assim, as avaliações baseadas em 

medidas diretas, como por acelerômetros, evidenciam cenários ainda mais preocupantes, visto 

que a adesão às recomendações internacionais de atividade física é substancialmente menor 

quando analisadas por medidas diretas em comparação as análises por medidas 

autorreportadas36.  

Em paralelo, grande parcela da população mundial dedica a maior parte do seu tempo 

ao longo do dia em atividades sedentárias prolongadas, incluindo atividades recreativas, 

ocupacionais, relacionadas a transportes e sociais37. Adultos nos países ocidentais gastam entre 

55% a 70% do seu dia em comportamento sedentário, de acordo com monitoramento objetivo38. 

O comportamento sedentário se caracteriza como qualquer comportamento de vigília com gasto 

energético igual ou menor que 1,5 METs enquanto sentado, reclinado ou deitado39, sendo 

associado fortemente com o desenvolvimento de doenças cardiometabólicas e mortalidade por 

todas as causas5,6. Adultos que passam de 6 a 8 horas por dia em comportamento sedentário 

apresentam um risco 14% maior de mortalidade40, e independente dos níveis de atividade física, 

adultos que ficam sentados mais que 10 horas por dia possuem 34% maior risco de 

mortalidade38.  

Níveis mais altos de atividade física total, em qualquer intensidade, e menos tempo em 

comportamento sedentário estão associados com a redução substancial de mortalidade 

prematura41. Ademais, o equilíbrio entre comportamento sedentário e atividade física leve 

(AFL) parece ser um fator importante para a saúde42, no qual a substituição de 1 hora de 

comportamento sedentário por atividade de intensidade leve ou por atividade física 

moderada/vigorosa (AFMV) pode reduzir o risco de mortalidade de 18% e 42%, 

respectivamente40. Nesse sentido, a atividade física e o comportamento sedentário não são 

opostos um do outro, mas constructos diferentes e inter-relacionados que se caracterizam como 

determinantes únicos sobre o estado de saúde42,43. 

Tendo em vista que a inatividade física e comportamento sedentário são considerados 

atualmente como pandemias44 e com base nas evidências crescentes que vinculam 
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comportamentos adversos à saúde43, esforços são necessários para aumentar os níveis de 

atividade física e redução de comportamentos sedentários da população. Assim, torna-se 

importante considerar as dimensões comportamentais da atividade física e do comportamento 

sedentário. Com esse intuito, na seção seguinte será apresentado os principais modelos 

cognitivos sociais aplicados no entendimento dos fatores que influenciam a prática da atividade 

física. 

 

3.2 Modelos de mudança comportamental da atividade física  

 

O campo da promoção da saúde avançou consideravelmente no conhecimento sobre os 

fatores complexos que fundamentam comportamentos de saúde na população32. Para entender 

e alterar estes comportamentos, teorias cognitivas sociais foram criadas focando, 

principalmente, em expectativa de resultados, confiança na capacidade de realizar o 

comportamento, utilização de estratégias de autorregulação e formação racional de 

intenções7,9,45. Assim, os constructos utilizados para a compreensão da prática da atividade 

física se fundamentaram em teorias cognitivas sociais. 

Atualmente, a Teoria Cognitiva Social (Social Cognitive Theory) de Bandura46, a Teoria 

do Comportamento Planejado (Theory of Planned Behaviour) de Ajzen47 e o Modelo 

Transteórico (Transtheoretical Model) de Prochaska e Diclemente48 são as mais utilizadas para 

entender a prática da atividade física. Basicamente, estas teorias sugerem que o comportamento 

em grande parte é uma função dos resultados esperados de forma favorável versus desfavorável 

e da confiança na capacidade em realizar o comportamento, que são representados através da 

intenção consciente8. 

A Teoria Cognitiva Social de Bandura46 perpassa por mecanismos de expectativas de 

resultados e controle comportamental percebido que alinhados com crenças de autoeficácia 

influenciam o comportamento. Por sua vez, a Teoria do Comportamento Planejado de Ajzen47 

se baseia na expectativa de valor (força e avaliação da crença), propondo que o envolvimento 

na atividade física é predito diretamente pela intenção de se envolver no comportamento. Sendo 

a intenção prevista por atitude (avaliação dos comportamentos), normas subjetivas (pressão 

social percebida para realizar o comportamento) e percepção de controle comportamental7,47.  

O Modelo Transteórico de Prochaska e Diclemente48 conceitua o processo de mudança 

intencional de comportamento através de um modelo biopsicossocial. A premissa básica é que 

as mudanças comportamentais acontecem por um processo cíclico no qual os indivíduos são 

classificados por sua prontidão para mudar de acordo com 6 estágios: Pré-contemplação (não 
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pretende agir no futuro próximo), contemplação (pretende mudar nos próximos 6 meses), 

preparação (pretendem agir no futuro imediato), ação (fazem modificações claras e precisas no 

estilo de vida), manutenção (modificações no estilo de vida e trabalho para evitar recaídas) e 

terminação48,49. 

Esforços na integração das principais teorias cognitivas sociais tornam-se necessários, 

tendo em vista que os princípios que as norteiam se assemelham mais do que diferem. A 

integração de modelos cognitivos sociais é mais que simplesmente adicionar teorias e perpassa 

por abordagem analítica crítica para identificar se e quando certas construções agregam valor e 

como elas interagem, sendo motivada pela necessidade de diminuir a redundância nas 

construções das teorias existentes e melhorar o seu poder preditivo50. Assim, a melhor 

abordagem é tentar incorporar as principais características dos modelos relevantes em um único 

modelo e, em seguida, determinar a importância relativa das características do novo modelo 

inclusivo9,51. 

Nessa perspectiva, utilizamos neste estudo o Modelo de Mudança Integrado - MMI (I-

Change Model de De Vries))10, que é derivado do Modelo de Atitude, Influência social e 

Autoeficácia (attitude–social influence–self-efficacy model)10 considerado como uma 

integração de ideias e pontos fortes da Teoria do Comportamento Planejado47,  Teoria Cognitiva 

Social46, Modelo Transteórico48, Modelo de Crenças de Saúde52 e Teoria da Implementação e 

Estabelecimento de Metas53. O MMI assume que comportamentos são resultados de intenções 

que podem variar de contemplar a mudança comportamental rapidamente (contemplativa) a 

não contemplar a mudança comportamental (não contemplativa), de habilidades (capacidade 

de realizar e planejar ações especificas para alcançar o comportamento) e motivação em realizar 

um tipo particular de comportamento que é determinada por fatores de atitudes (benefícios e 

contras percebidos), de normas subjetivas (norma social e modelagem social) e de expectativa 

de autoeficácia, que estão conectados e influenciam um ao outro9,10 (Figura 1). 

Segundo o Modelo de Mudança Integrado, a mudança de comportamento perpassa por 

estágios pré-motivacional, motivacional e pós-motivacional. Nestes, 4 fatores podem ser 

relevantes para a fase pré-motivacional: fator de conhecimento (entendimento de informações 

factuais relacionada à atividade física), fator de conhecimento comportamental (nível de 

consciência sobre o próprio comportamento de saúde), fator de percepção de risco 

(suscetibilidade percebida de uma ameaça à saúde), e fator de pista (sinais sobre a percepção 

do ambiente interno ou externo que desencadeia uma ação ligada ao comportamento de saúde). 

Esses fatores são mediados pela expectativa de autoeficácia, normas subjetivas, atitude e 

intenção9,10,54.  
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Figura 1. Modelo de Mudança Integrado

 

Fonte: Tradução ao I-Change Model de De Vries9,10. 

 

A expectativa de autoeficácia refere-se a percepção da capacidade de realizar um 

determinado comportamento, no qual, quanto maior for o senso de autoeficácia maior será a 

dedicação na execução de determinada atividade10. Na atividade física, a autoeficácia pode ser 

divida em duas principais categorias: em eficácia de barreira, que consiste na confiança 

necessária para superar as possíveis barreiras que interferem na execução por períodos repetidos 

da prática da atividade física, e em eficácia de tarefa, que é a confiança para executar o ato 

específico da própria atividade física55,56. A autoeficácia tem sido identificada como um forte 

determinante da atividade física e um preditor para a prática da atividade física futura56. 

As normas subjetivas se referem à percepção social ou à pressão para realizar o 

comportamento, sendo dividida em modelagem social, que consiste na execução do 

comportamento por outras pessoas, e em norma social, que representa o apoio ou expectativa 

encontrada sobre a realização do comportamento10. As normas subjetivas podem ser medidas 

tanto pelas pressões sociais percebidas para se envolver no comportamento (por exemplo, em 

declarações de classificação como “as pessoas mais importantes para mim acham que eu 

deveria praticar atividade física regular”), como podem ser medidas pelo grau de consideração 

as crenças normativas e a motivação para cumprir (por exemplo, em declarações como “eu 

deveria e tenho motivação para participar de atividade física regular”)57. Normas subjetivas, 
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particularmente a injuntiva, tendem a ser um preditor mais fraco das intenções de atividade 

física55,57.  

O constructo de atitude representa as experiências passadas, pensamentos e ações do 

indivíduo, consistindo na avaliação das respostas gerais em relação ao comportamento58. A 

atitude é dividida em benefícios percebidos, que são as  percepções das vantagens cognitivas e 

emocionais, e em contras percebidos, que são as percepções das desvantagens do 

comportamento10. A atitude pode ser de acordo com a direção, que representa a avaliação 

positiva ou negativa de um comportamento, ou pela força, que descreve até que ponto uma 

atitude é consequente na formação do pensamento e da ação em todas situações58.   

A força de uma atitude perpassa por características de extremidade, acessibilidade, 

conhecimento e crenças da atitude, por consistência, que é a congruência entre comportamentos 

afetivos e cognitivos de uma atitude, e por ambivalência, que é a extensão em que os indivíduos 

mantêm avaliações positivas e negativas entre a atitude59. Atitudes fortes são resistentes às 

mudanças, estáveis ao longo do tempo, influentes na cognição e na ação58, tendo implicações 

importantes para compreensão da relação funcional entre intenção e comportamento, no qual 

intenções “herdam” propriedade da força da atitude60 (Figura 2a). 

 

Figura 2. Direção e força da atitude e intenção

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

3.2.1 Lacuna entre intenção e comportamento (intention-behavior GAP) na atividade física 

 

Intenções são decisões para agir que se concentram na motivação a um objetivo16. 

Intenções comportamentais são autoinstruções para executar ações particulares visando atingir 

resultados15, que abrange uma construção com duplo significado, sendo dividida em direção da 
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intenção (intenção decisional) e intensidade da intenção (força da intenção). A intenção direção 

representa a decisão tomada para realizar o comportamento através da presença ou ausência de 

autoinstruções e objetivos (por exemplo, na pretensão de ser fisicamente ativo x vezes na 

próxima semana). Já a intenção intensidade engloba o compromisso de concretizar um 

comportamento, esforço e motivação (por exemplo, na intenção de ser fisicamente ativo dentro 

dos próximos três meses, podendo variar de pouco a muito)13,16,61,62 (Figura 2b).  

As teorias cognitivas sociais supõem que a intenção é um mediador chave do controle 

comportamental da atividade física45, tornando-a o determinante mais proximal deste 

comportamento8,16. A estimativa pontual da relação intenção-comportamento é de r = 0,50, 

sendo maior que qualquer outra variável cognitiva social12. Quando controlada por 

comportamento passado da atividade física, a relação entre intenção e comportamento reduz a 

r = 0,2263. Estima-se que a intenção explica 33% da variabilidade do comportamento futuro da 

atividade física13, os 67% restante da variância da atividade física ainda não está esclarecido14, 

o que é problemático, visto que a intenção é considerada o meio pelo qual as expectativas 

cognitivas sociais afetam o comportamento14,16. Mudanças de médio-grande porte nas intenções 

levaram a mudanças de pequeno-médio porte na prática da atividade física15,64. Uma metanálise 

mostrou que apenas 54% dos adultos classificados como “intencionados a praticar atividade 

física” alcançaram as recomendações internacionais12. Assim, essa discrepância entre intenções 

positivas e ação comportamental real foi rotulada como “intention-behavior GAP”12,15.  

A diferença entre intenção e comportamento pode ser exemplificada principalmente 

pelas pessoas que pretendem agir, mas não conseguem perceber suas intenções61,62. Evidências 

demonstram que o sentimento de obrigação moral, arrependimento antecipado por não agir,  

conflito entre o que as pessoas querem fazer e o que elas sentem que devem fazer65 e  

autopercepção de ser uma pessoa que não faz exercício66 aumentam a probabilidade de distorcer 

as intenções reportadas, comprometendo na sua realização45,67.  

A investigação da lacuna entre intenção e comportamento torna claro que os processos 

psicológicos para a formação das intenções não garante por si só a realização da intenção15. 

Intenções baseadas mais em sentimentos sobre realizar o comportamento (atitudes afetivas) do 

que em pensamentos sobre a provável consequência de atuação (atitudes cognitivas) podem 

melhor se associar na predição do comportamento68,69.  

As intenções são mais propensas a serem traduzidas em ação quando os respectivos 

comportamentos são mais fáceis de executar70. Entretanto, à medida que as pessoas se esforçam 

para cumprir suas intenções, elas podem enfrentar vários desafios de autorregulação ao alinhar 

seus pensamentos, sentimentos e ações às suas intenções71,72. Assim, os problemas relacionados 
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na realização das intenções podem ser encontrados durante diferentes fases (início, manutenção 

e conclusão) da busca de objetivos/metas15, como demostrado na Figura 3. 

 

Figura 3. Problemas e ações envolvidas na realização das intenções

 

Fonte: Figura traduzida e retirada de Sheeran e Webb15. 

 

Abordagens cognitivas sociais para o entendimento da prática da atividade física apesar 

de úteis8, possuem  limitações quando sugerem que a intenção deve ser o determinante mais 

proximal do comportamento8,16. Fatores motivacionais, volitivos e automáticos podem 

contribuir para a concretização da intenção, assim,  desafios para a mudança comportamental 

da atividade física tem sido propostos por modelos de processamento duplo16. Na próxima seção 

será apresentada uma proposta alternativa recente que vem ganhando mais sustentação na 

compreensão da mudança comportamental da atividade física e embasa parte da abordagem 

utilizada no presente estudo. 

 

3.3 Modelo de Processamento duplo e regulação comportamental da atividade física e 

comportamento sedentário 

 

Desafios na construção e entendimento dos fatores cognitivos sociais8, em parte, 

produziram um corpo crescente de pesquisa sobre os mecanismos que podem explicar a prática 

da atividade física16, tal como os modelos de processamento duplo7, que utilizam de dois 
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sistemas (sistema 1 e sistema 2) para regulação de pensamentos, sentimentos e ações 

comportamentais relacionados a diferentes contextos, incluindo a atividade física18. O processo 

relacionado ao sistema 2 é embasado por teorias cognitivas sociais que invocam construções 

como intenções e expectativa de autoeficácia18 (ver tópico 2). O sistema 2 é conscientemente 

regulado, deliberativo, mais intencional e envolve processamento baseado em atitudes 

explícitas, que representam a disposição favorável ou desfavorável para algum objeto de 

estímulo, como pessoas, lugares ou coisas19, sendo avaliada por medidas de autorrelato. 

Já o sistema 1 envolve processos associativos automáticos, sendo relativamente 

independente de recursos cognitivos, rápido, baseado em associações aprendidas ao longo do 

tempo e em experiências18, podendo ser classificados por um modelo tripartido que se divide 

em viés motivacional (tendência impulsiva de aproximação-evitação), viés atencional e em 

avaliações afetivas (atitudes implícitas)15, que formam uma rede entrelaçada de associações 

mentais73. Dentro do modelo tripartido, as atitudes implícitas receberam maior atenção20, sendo 

caracterizadas por memória afetiva sobre os sentimentos favoráveis ou desfavoráveis em 

relação ao estímulo objeto19, ou seja, refletem se uma pessoa gosta ou não do comportamento 

e a sua capacidade de adicionar ou ignorar a oportunidade de representá-lo18. Assim, as atitudes 

implícitas refletem as experiências afetivas que surgem rápida e involuntariamente quando o 

conceito de atividade física ou de comportamento sedentário é ativado18, sendo geralmente 

avaliada pelo Teste de Associação Implícita  (Implicit Association Test - IAT), devido à 

robustez relativa das suas medições e facilidade de administração74,75.  

Nessa perspectiva, os modelos de processamento duplo45,76,77 utilizados para entender a 

prática da atividade física podem fornecer informações importantes sobre o papel das atitudes 

implícitas na regulação da atividade física18. Dessa forma, utilizaremos neste estudo o Modelo 

Reflexivo e Impulsivo (Reflective-Impulsive Model –  RIM) de Strack e Deutsch17, que 

representa o comportamento como resultado do sistema impulsivo (sistema 1) que consiste em 

agrupamentos associativos criados ou reforçados por coativação temporal ou espacial de 

estímulos externos, internos e reações afetivas78 adquiridas ao longo de experiências79, e pelo 

sistema reflexivo (sistema 2) que se baseia em raciocínio silogístico em vez de associações79 e 

em conhecimento proposicional, como motivação, padrões pessoais, atitudes explícitas e 

intenções deliberadas27. 

O Modelo Reflexivo e Impulsivo difere de outras abordagens de processamento duplo 

por especificar a sequência padrão de processamento de informação como um organizador de 

estrutura temporal, de interação dos dois sistemas em vários pontos na sequência do processo 

de informação e tenta integrar influências emocionais, cognitiva e motivacional com foco em 
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comportamento17,80. Assim, os sistemas reflexivo e impulsivo diferem em como a informação 

é representada, que tipo de processos regulam o seu funcionamento e o grau de automatismo 

do processamento17.   

Segundo o RIM, o comportamento pode ser influenciado por três maneiras diferentes: 

primeiro através do padrão de dissociação duplo (double dissociation pattern) que representa o 

comportamento espontâneo melhor previsto pelo sistema impulsivo e o comportamento 

deliberativo pelo sistema reflexivo, segundo,  pelo padrão aditivo (additive pattern) no qual 

ambos os sistemas explicam variância única no comportamento, e terceiro pelo padrão 

interativo (interactive pattern) no qual os dois sistemas interagem sinergicamente para prever 

o comportamento17,28,73 (Figura 4).  

 

Figura 4. Modelo Reflexivo e Impulsivo 

Fonte: Tradução e adaptação ao Reflective-Impulsive Model de Strack e Deutsch2. 

 

O RIM assume que os sistemas reflexivo e impulsivo têm acesso para uma via comum 

final que é impulsionado por objetivos, no qual esquemas comportamentais competem por 

execução81. Por exemplo, as experiências repetidas em comportamento sedentário 

desencadeiam tendências impulsivas de aproximação ou evitação deste comportamento, assim, 

quando a intenção para a prática de atividade física ocorre, os sistemas reflexivo e impulsivo 

são ativados competindo com os esquemas do comportamento, no qual a execução da prática 

da atividade física pode ser impedida ou facilitada27.   
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento Experimental 

 

Trata-se de um estudo transversal observacional. Foram verificados os efeitos das 

variáveis independentes (atitudes implícitas e atitudes explícitas) sobre as variáveis 

dependentes (nível de atividade física espontâneo e comportamento sedentário). O 

delineamento do estudo é apresentado na Figura 5. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (número do parecer: 3.239.043).  

 

Figura 5. Delineamento Experimental 

 

4.2 Amostra 

 

A amostra foi constituída por participantes de ambos os sexos, tendo como critérios de 

inclusão: 1) idade a partir de 18 anos e 2) autorrelatar ser fisicamente inativo(a) (não participar 

de programa de treinamento físico e não realizar mais de 150 minutos de atividade física 

moderada ou 75 minutos de atividade física vigorosa por semana). Como critério de exclusão 

foram considerados: 1) autorrelatar problemas osteoarticulares ou musculoesqueléticos que 

impedissem a utilização do acelerômetro, 2) gravidez, 3) inabilidade para lidar com computador 

durante testes computadorizados, 4) analfabetismo.  O fluxograma detalha o número de 

participantes recrutados e as medidas adotadas pelo estudo (Figura 6). 
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Figura 6. Fluxograma dos participantes do estudo

-0 

 

4.3 Procedimento de coleta de dados 

 

O método de recrutamento foi realizado por meio de redes sociais, panfletos, ambientes 

comunitários e parceria com instituições públicas, no período de agosto de 2018 a dezembro de 

2019. Os participantes interessados e que atenderam aos critérios de inclusão assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice 1), conforme resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde, em 12/12/2012, sendo assegurado também os 

princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki. Os participantes elegíveis compareceram 

em dois dias ao Departamento de Educação Física, no laboratório de pesquisa em psicobiologia, 

comportamento, cognição e atividade física (LABEX), a fim de realizar os procedimentos de 

avaliação. Na primeira visita foi mensurada medidas antropométricas (peso, altura e 

circunferência de cintura), características sociodemográficas (sexo, idade, estado civil, número 

de filhos, atividade laboral, renda, etnia, escolaridade, anos de estudo e doenças) e entrega do 

acelerômetro Actigraph (modelo GT3X-BT) com cartilha de orientação sobre o uso do aparelho 

(Apêndice 2) e diário de registro (Apêndice 3) contendo informações para anotação de situações 

de retirada e colocação do aparelho durante sete dias consecutivos, de acordo com as 

orientações de Sasaki et al.82. Após sete dias, a segunda visita foi realizada para a devolução do 

acelerômetro Actigraph, aplicação do teste de associação implícita (Implicit Association Test – 

IAT) e preenchimento do questionário das atitudes explícitas. 
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4.4 Avaliações e instrumentos 

 

A triagem pré-participação em programas de exercício físico foi realizada através de  

questionário, fundamentado nas recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte 

(American College of Sports Medicine – ACSM)83, considerando a realização (≥ 2 dias/sem, ≥ 

6 meses), tipo, tempo (meses), quantidade e duração do exercício físico (Apêndice 4).  

 

4.4.1 Medidas Antropométricas 

 

A medida de massa corporal foi realizada através da balança digital, marca Filizola, 

graduada de 0 a 150 kg com precisão de 0,1 kg e a medida de estatura por meio de um 

estadiômetro da marca Harpender com escala de precisão de 0,1 cm. Foi mensurado perímetro 

de cintura utilizando uma fita métrica flexível, da marca Cardiomed, com precisão de 1 mm. O 

índice de massa corporal (IMC) foi obtido a partir da equação: Peso/Altura². 

 

4.4.2 Processos Implícitos  

 

Para avaliar as atitudes implícitas em relação aos níveis de atividade física espontânea 

e comportamento sedentário foi utilizado o Teste de Associação Implícita (Implicit Association 

Test - IAT). O IAT avalia a latência de resposta da associação de dois atributos opostos (por 

exemplo, positivo e negativo) com dois alvos conceituais opostos (por exemplo, atividade física 

e comportamento sedentário)74,75. No que se refere a consistência interna de teste-reteste, o IAT 

mostrou sistematicamente melhor fiabilidade interna29 e validade preditiva84. 

Como padronização dos procedimentos, os testes foram realizados em um computador 

(tela 15,6 in). Antes de iniciar o teste, os participantes foram instruídos com cartilha de 

familiarização (Apêndice 5), contendo o passo a passo das etapas de aplicação do teste e  

informados que estariam fazendo uma série de classificação de categorias com a instrução de 

classificar os estímulos o mais rápido possível e com o mínimo de erro29. O teste IAT foi 

realizado no software Open Sesame (versão 3.1.6), sendo composto por 7 blocos (Tabela 1).  
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Tabela 1. IAT: Atividade Física versus Comportamento Sedentário 

 Categoria 

Atividade Física versus Comportamento Sedentário 

Blocos Ensaios Tarefa Tecla Esquerda “I” Tecla Direita “E” 

1 20 Comportamento  Atividade Física Comportamento Sedentário 

2 20 Atributo Negativo Positivo 

3 20 Atributo + Comportamento Atividade Física + Negativo Comportamento Sedentário + Positivo 

4 40 Atributo + Comportamento Atividade Física + Negativo Comportamento Sedentário + Positivo 

5 40 Comportamento (ordem invertida) Comportamento Sedentário Atividade Física 

6 20 Atributo + Comportamento (ordem invertida) Comportamento Sedentário + Negativo Atividade Física + Positivo 

7 40 Atributo + Comportamento (ordem invertida) Comportamento Sedentário + Negativo Atividade Física + Positivo 

Fonte: Tabela traduzida e retirada de Chevance et al.29. 

 

 Os blocos 1, 2, 3 e 6 são blocos práticos, compostos por 20 ensaios. Os blocos 4, 5 e 7 são blocos de testes com 40 ensaios cada. 

Dependendo do número de identificação dos participantes, a ordem dos blocos é randomizada. Para participantes com número de identificação 

pares o primeiro bloco de teste (bloco 4) iniciou com a parte congruente (comportamento sedentário + negativo versus atividade física + positivo), 

quando o número de identificação dos participantes foram ímpares o bloco 4 iniciou com a parte do teste incongruente (atividade física + negativo 

versus comportamento sedentário + positivo)29.    
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No bloco 1 (bloco prático), às duas categorias conceituais “atividade física” e 

“comportamento sedentário” foram exibidas nos lados esquerdo e direito da janela, 

respectivamente. No bloco 2 (bloco prático), os participantes foram solicitados a classificar as 

palavras correspondentes aos atributos “negativo” ou “positivo”, exibidos no lado esquerdo e 

direito da tela, respectivamente, seguindo o mesmo procedimento do bloco 1. Nos blocos 3 

(bloco prático) e 4 (bloco teste) os participantes foram solicitados a classificar os estímulos 

correspondentes às 4 categorias combinadas (atividade física + negativo no lado esquerdo 

versus comportamento sedentário + positivo no lado direito da tela). O bloco 5 (bloco teste) é 

semelhante ao bloco 1, mas as categorias são invertidas em posição. Nos blocos 6 (bloco 

prático) e 7 (bloco teste), os participantes classificaram os estímulos nas 4 categorias 

combinadas em versão invertida (comportamento sedentário + negativo no lado esquerdo 

versus atividade física + negativo no lado direito da tela)29.  

Cada ensaio foi constituído por séries de estímulos (palavras) dispostos no centro da tela 

do computador, devendo associá-los às categorias corretas. A palavra permaneceu na tela até 

que o participante fizesse a escolha de categorização. Para fazer a associação, o participante 

pressionou a tecla “E”, quando o estímulo pertenceu à categoria/atributo da esquerda e a tecla 

“I” para a categoria/atributo da direita. Se uma palavra foi incorretamente categorizada, uma 

indicação “X” apareceu na tela do computador devendo ser corrigida pressionando a tecla para 

a resposta correta74,75,29. 

O procedimento de seleção para os estímulos foi baseado no estudo de Rebar et al.23, 

que descreve as palavras frequentemente utilizadas para descrever atividade física e a 

agradabilidade da atividade física. Palavras que representam comportamento sedentário foram 

selecionadas a partir do estudo de Chevance et al.29. Todas as palavras foram traduzidas para o 

português. Para compor a categoria atividade física foram:  Caminhar, correr, jardinar, dançar, 

nadar e musculação23 e para a categoria comportamento sedentário foram: Sentado, televisão, 

ler, sofá, computador e deitado29. Para representar o atributo positivo foram selecionados: 

Relaxante, felicidade, agradável, satisfação, divertido e bom23 e estressante, tristeza, 

desagradável, dor, chato e ruim para conceituar o atributo negativo.  

A preparação dos dados e os procedimentos de pontuação foi realizado através do D-

Score de acordo com as recomendações de Greenwald et al.85. O efeito IAT é calculado 

subtraindo o tempo de resposta entre as latências médias dos dois blocos críticos (portanto 

somente os blocos 4 e 7) divididos pelo conjunto do desvio padrão das latências. As latências 

mais rápidas do que 400 ms e superiores a 10.000 ms foram eliminadas e a pontuação foi 

calculada somente com os blocos 4 e 7.  O D-Score varia de -2 a +2, com 0 representando uma 
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pontuação neutra. Assim, escores positivos indicam atitudes implícitas favoráveis para a 

atividade física em relação ao comportamento sedentário e escores negativos indicam atitudes 

implícitas favoráveis para o comportamento sedentário em relação à atividade física29. 

 

4.4.3 Processos Explícitos 

 

As atitudes explícitas (benefícios percebidos, contras percebidos, norma social, 

modelagem social, autoeficácia e intenção futura) foram avaliadas através do Questionário das 

Atitudes Explícitas (Anexo A) proposto por Muschalik et al.28, que é fundamentado no Modelo 

de Mudança Integrado (I-Change Model)9,10.  

O questionário original28 foi submetido aos procedimentos sugeridos na literatura para 

a tradução e adaptação transcultural de instrumentos de pesquisa86,87. A versão original foi 

traduzida para o português brasileiro de maneira independente por dois profissionais brasileiros 

e fluentes na língua inglesa. Um dos profissionais tem experiência na área da Educação Física 

e familiaridade com os conceitos adotados no questionário, enquanto o outro profissional não 

tinha experiência na área da Educação Física e nem familiaridade com o questionário. As duas 

traduções foram comparadas e discutidas pelos autores e, nos casos de divergências gramaticais 

e redação, foram realizadas modificações para se obter uma versão única que mantiveram as 

características fundamentais do questionário original. Posteriormente, na etapa de retrotradução 

(back translation), a versão em português foi traduzida para o inglês por um especialista norte-

americano na área de Atividade Física que não participou da primeira etapa de tradução. As 

duas versões em inglês foram comparadas para verificar eventuais inconsistências86,87.  

O Questionário das Atitudes Explícitas é composto por 6 categorias (benefícios 

percebidos, contras percebidos, norma social, modelagem social, autoeficácia e intenção futura) 

contendo 40 itens que são avaliados em uma escala Likert de 5 pontos e 2 itens avaliados por 

questões abertas. Dez itens avaliam benefícios percebidos (Cronbach’s α = 0,85), que são 

medidos por itens afetivos como “ser adequadamente ativo” é (1) muito agradável a (5) 

desagradável. Os itens foram invertidos, de modo que os valores representam a percepção de 

mais vantagens. Dez itens avaliam contras percebidos (Cronbach’s α = 0,78), que são medidos 

por itens afetivos como “ser adequadamente ativo” é (1) muito desagradável a (5) não é 

desagradável; (1) fico muito cansado(a) a (5) não me sinto cansado(a). Itens foram invertidos, 

de modo que as pontuações mais baixas indicam percepção de menos desvantagens.  

Quatro itens avaliam norma social (Cronbach’s α = 0,64), que representa a expectativa 

dos membros da família, parceiro, amigos e colegas sobre a atividade física, como “meu 
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parceiro” (1) certamente pensa que eu preciso ser adequadamente ativo(a) a (5) certamente não 

acha que eu preciso ser fisicamente ativo(a). Quatro itens avaliam modelagem social 

(Cronbach’s α = 0,65) sobre a prática da atividade física, como “meu parceiro(a) está 

adequadamente ativo” (1) concordo totalmente a (5) discordo totalmente. A opção adicional 

“não se aplica” também estava disponível em norma e modelagem social. Quanto maior a 

pontuação, mais fortes foram as normas e modelagem social. 

Nove itens avaliam autoeficácia (Cronbach’s α = 0,79). Os itens avaliam o quanto os 

participantes esperam ser capazes de ser adequadamente ativo em diferentes situações, como 

“acho difícil/fácil ser adequadamente ativo quando” (1) muito difícil a (5) muito fácil. 

Pontuações mais altas indicam maior autoeficácia. Três itens avaliam a intensidade da 

intenção16 (Cronbach’s α = 0,76). O primeiro item avalia o planejamento de ser adequadamente 

ativo nos próximos 6 meses, variando de (1) “sim, absolutamente” a (5) “não, de jeito nenhum”. 

O segundo item refere-se à motivação de ser adequadamente ativo nos próximos 3 meses, 

variando de (1) concordo totalmente a (discordo totalmente). O terceiro item avalia as chances 

de ser adequadamente ativo nos próximos 3 meses, variando de (1) muito baixas a (5) muito 

altas. Os dois primeiros itens são invertidos de modo que as pontuações mais altas representam 

intenção mais forte.  

Baseado no estudo de Rhodes e Rebar16, dois itens com escolha aberta de intenção  

foram adicionados, permitindo que os participantes descrevessem a direção da intenção 

(intenção decisional). O primeiro item foi composto pela pergunta “eu pretendo ser fisicamente 

ativo(a) ___ vezes na próxima semana” e o segundo item “eu pretendo ser fisicamente ativo(a) 

por ___ minutos na próxima semana”. 

 

4.4.4 Níveis de Atividade Física e Comportamento Sedentário 

 

Para medida objetiva dos níveis de atividade física e comportamento sedentário foi 

utilizado o acelerômetro Actigraph, modelo GT3X-BT. Acelerômetros são dispositivos 

eletrônicos que medem a aceleração do movimento corporal e permitem quantificar de forma 

objetiva a frequência, duração e intensidade da atividade física82.   

Como padronização dos procedimentos82, os participantes foram instruídos a usar o 

aparelho (fixado em uma cinta elástica) do lado direito do quadril, dois centímetros ao lado da 

crista ilíaca, durante sete dias consecutivos, retirando somente para dormir, realização de 

atividades aquáticas (incluindo banho) e esportes de contato. Foi explicado e entregue aos 

participantes uma cartilha de orientação sobre o uso do aparelho (Apêndice 2) e diário de 
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registro (Apêndice 3) contendo informações para anotações de situações de retirada e colocação 

do aparelho durante os setes dias utilizados, bem como as razões que resultaram em tais ações. 

O diário de registro facilita a interpretação dos dados do acelerômetro, tornando possível o seu 

ajuste quando necessário82. Durante o período de uso do aparelho, foi realizado contato com os 

participantes para saber sobre a utilização do aparelho, preenchimento do diário de registro e 

reforço das informações referente ao número de dias e tempo de uso necessário para validar um 

dia habitual82. 

Todos os monitores foram inicializados e descarregados com o Actilife software (versão 

6.13.3). Para gravar os dados de aceleração de forma bruta (múltiplos de força g) foi utilizado 

uma frequência de amostragem de 60 Hz e analisados em epochs de 60 segundos. Os três eixos 

foram considerados na análise. Os dados foram considerados válidos com o uso de no mínimo 

3 dias na semana, sendo 2 dias típicos da semana e 1 dia de fim de semana. Esses números 

consistem em valores mínimos para atingimento de um bom nível de confiabilidade82. O dia foi 

considerado válido quando foi registrado o mínimo de 10 horas (600 minutos) de gravação. 

Para a classificação dos níveis de atividade física (leve, moderada e vigorosa) e 

comportamento sedentário em adultos foi utilizado o ponto de corte de Freedson et al88, sendo 

considerado como atividade física leve counts/min entre 100 a 1951; atividade física moderada 

counts/min entre 1952 a 5724; atividade física vigorosa counts/min igual ou superior a 5725 e 

comportamento sedentário counts/min entre 0 a 99. Para a classificação dos níveis de atividade 

física (leve, moderada e vigorosa) e comportamento sedentário em idosos foi utilizado o ponto 

de corte de Miller et al.89, sendo considerado como atividade física leve counts/min entre 100 a 

1907; atividade física moderada counts/min entre 1908 a 5806; atividade física vigorosa 

counts/min igual ou superior a 5807 e comportamento sedentário counts/min entre 0 a 99. 

Foi utilizada a média ponderada ((média da semana*5) + (média do final de 

semana*2)/7) para representar em minutos médios por dia da semana os níveis de atividade 

física (leve, moderado e moderado/vigoroso) e de comportamento sedentário25. Os minutos 

médios por dia da semana do comportamento sedentário foram convertidos em horas (minutos 

CS/60). 

 

4.5 Análise Estatística  

 

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Os dados 

foram reportados através da estatística descritiva (mediana e percentis 25 e 75). A correlação 

bivariada de Spearman’s foi utilizada para avaliar a relação entre atitude implícita, atitudes 
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explicitas, níveis de atividade física e comportamento sedentário. A magnitude do tamanho do 

efeito foi realizada através da análise de post hoc pelo G*Power versão 3.1. 

O Modelo linear generalizado (Generalized Linear Models - GLzM) foi utilizado para 

associar a atitude implícita, atitudes explicitas, níveis de atividade física e comportamento 

sedentário. O GLzM permite a especificação de modelos cuja variável de resposta não segue 

distribuição normal e pode ser uma melhor ferramenta na psicologia para modelagens 

contínuas90. Foi utilizado o modelo de resposta gamma identity90 e modelo de resposta gamma 

com link de log91 ambos com estimador robusto e com qualidade de ajuste analisada através do 

deviance, Akaike's Information Criterion (AIC), Omnibus test e normalidade dos resíduos pelo 

gráfico Q-Q normal90. Idade e sexo foram utilizados como covariáveis.  

O Alpha de Cronbach foi utilizado para análise de consistência interna dos itens 

benefícios percebidos, contras percebidos, norma social, modelagem social, autoeficácia e 

intenção do questionário das atitudes explícitas. Para a análise dos dados foi utilizado o 

Software Statistical Package for the Social Sciences – SPSS versão 20.0. O nível de 

significância estabelecido foi de p < 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

Um total de 255 participantes foram inclusos na análise, sendo 63,5% adultos e 36,5% 

idosos. Os participantes foram classificados com sobrepeso e a partir da análise de 

acelerometria, a maioria foi considerada fisicamente inativa (62,7%), sendo que 84,4% 

apresentou padrões de comportamento sedentário maior que 8 horas por dia da semana.  Em 

mediana, os participantes apresentaram uma associação implícita neutra (0,00; -0,9 - 0,9). 

Destes, 52,2% apresentaram uma associação implícita neutra, 24,7% positiva e 23,1% negativa. 

Outro aspecto relevante é que os participantes apresentaram alta intenção para atingir as 

recomendações internacionais relacionadas a prática de atividade física, tanto de forma imediata 

(67,1%), como a longo prazo (57,3%). Quanto aos benefícios da atividade física, 81,2% 

reconhecem, porém, reportam uma baixa autoeficácia para prática de atividade física (76,5%). 

 

Tabela 2.  Caracterização dos participantes (n = 255)  
 Total (n = 255) 

Sexo (%)  

Feminino 65,9 

Masculino 34,1 

Idade (anos) 44 (29 - 63) 

Índice de massa corporal (kg/m²) 27 (23,8 - 30,6) 

Anos de estudo 16 (12 - 21) 

Comportamento  

Atividade física leve (min/dia/sem) 245 (203 - 314,93) 

Atividade física moderada (min/dia/sem) 16,71 (8,57 - 27,14) 

Atividade física moderada/vigorosa (min/dia/sem) 16,57 (8,57 - 28) 

Comportamento sedentário (h/dia/sem) 9,9 (8,7 - 11) 

Atitude implícita  

D-Score 0,00 (-0,9 - 0,9) 

Atitudes Explicitas   

Benefícios Percebidos 4,3 (4 - 4,6) 

Contras Percebidos 2,1 (1,8 - 2,5) 

Autoeficácia  2,33 (1,89 - 2,89) 

Norma social  4 (3,5 - 4,5) 

Modelagem social  3 (2 - 3,5) 

Intenção (intensidade) 4 (3,67 - 4,67) 
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Intenção (direção) 150 (120 - 200) 

Abreviações: min/dia/sem, minutos por dia da semana; h/dia/sem, horas por dia da semana. Valores são expressos 

em mediana (percentis 25 - 75).  

 

 

A Tabela 3 descreve as correlações entre atitude implícita, atitudes explícitas, níveis de 

atividade física e comportamento sedentário. Houve uma correlação negativa e fraca entre AFL 

com atitude implícita (rS (255) = -0,15, p < 0,05, β = 0,99) e contras percebidos (rS (255) = -

0,23, p < 0,01, β = 1,0). Além disso, uma correlação positiva e fraca com benefícios percebidos 

(rS (255) = 0,23, p < 0,01, β = 1,0), autoeficácia (rS (255) =  0,16, p < 0,01, β = 0,99) e 

modelagem social (rS (255) = 0,18, p < 0,05, β = 0,99). Houve também correlações negativas e 

fracas entre AFM, AFMV com norma social (rS (255) = -0,16, p < 0,01, β = 1,0), (rS (255) = - 

0,18, p < 0,01, β = 1,0), respectivamente. Além disso, houve uma correlação negativa e fraca 

entre CS e modelagem social (rS (255) = -0,17, p < 0,05, β = 0,99). 
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Tabela 3. Correlação bivariada de Spearman’s entre atitude implícita, atitudes explicitas, níveis de atividade física e comportamento sedentário 

Abreviações: min/dia/sem, minutos por dia da semana; h/dia/sem, horas por dia da semana; AFL, atividade física leve; AFM, atividade física moderada; AFMV, atividade física 

moderada/vigorosa; CS, comportamento sedentário. * p < 0.05; ** p < 0.01.  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Sexo               

2. Idade -0,10              

3. Atitude Implícita 0,00 -0,13*             

4.  Benefícios Percebidos -0,02 0,29* -0,01            

5.  Contras Percebidos 0,02 -0,33** 0,01 -0,38           

6.  Autoeficácia 0,19** 0,31** -0,10 0,25** -0,37**          

7.  Norma Social -0,08 0,13* -0,00 0,04 -0,02 -0,04         

8.  Modelagem Social -0,14* 0,22* -0,03 -0,01 -0,06 0,07 0,31**        

9.  Intenção (intensidade) 0,05 0,13* 0,04 0,25** -0,21** 0,26** 0,04 -0,02       

10.  Intenção (direção) 0,09 0,08 -0,12 0,12* -0,13* 0,25* -0,05 0,02 0,29**      

11. AFL (min/dia/sem) -0,19* 0,52** -0,15* 0,23** -0,23** 0,16* 0,07 0,18** 0,08 -0,03     

12. AFM (min/dia/sem) 0,14* -0,24** 0,05 -0,06 -0,07 0,06 -0,16** -0,06 0,04 0,08 0,05    

13. AFMV (min/dia/sem) 0,16* -0,25** 0,03 -0,05 0,06 0,05 -0,18** -0,08 0,05 0,09 0,07 0,97**   

14. CS (h/dia/sem) 0,13* -0,15* 0,02 -0,09 0,02 0,04 -0,05 -0,17** 0,07 0,07 -0,35** -0,07 -0,06  
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 A Tabela 4 descreve os resultados do modelo linear generalizado de atitude implícita, 

atitudes explícitas, níveis de atividade física e comportamento sedentário. No modelo 1 (não 

ajustado) houve associação negativa entre AFL com contras percebidos e atitude implícita. Foi 

observada associação positiva entre AFL com modelagem social. Houve ainda associações 

negativas entre AFM e AFMV com norma social; associações positivas entre AFM e AFMV com 

contras percebidos, autoeficácia, intenção (direção) e atitude implícita. Além disso, houve 

associação negativa entre CS com modelagem social e benefícios percebidos. No modelo 2 

(modelo ajustado pelas variáveis do modelo 2 + sexo e idade), permaneceram as associações 

negativas entre AFM e AFMV com norma social; as associações positivas entre AFM e AFMV 

com autoeficácia, contras percebidos e intenção (direção); a associação positiva entre AFM com 

atitude implícita; bem como a associação negativa entre CS com benefícios percebidos e 

modelagem social. No modelo 3 (modelo ajustado pelas variáveis do modelo 3 + interações entre 

a atitude implícita com as atitudes explícitas), permaneceram as associações negativas entre AFM 

e AFMV com norma social; as associações positivas entre AFM e AFMV com autoeficácia; bem 

como a associação negativa entre CS com benefícios percebidos e modelagem social. 

Adicionalmente, houve associações positivas entre AFM e AFMV com intenção (intensidade); 

houve ainda interações entre atitude implícita com intenção (intensidade e direção) e norma social. 

As interações entre atitude implícita com intenção (direção) se associaram negativamente com 

AFM e AFMV; as interações entre atitude implícita com intenção (intensidade) se associaram 

positivamente com AFM e AFMV; as interações entre atitude implícita com norma social se 

associou positivamente com AFMV. 
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Tabela 4. Modelo linear generalizado de atitude implícita, atitudes explícitas, níveis de atividade física e comportamento sedentário 

 AFL   AFM AFMV CS   

 β (IC 95%) P Fa β (IC 95%) P Fa β (IC 95%) P Fa β (IC 95%) P Fa 

M1   0,000   0,002   0,003   0,166 

BP 18,78 (-1,0. 38,5) 0,063  -0,27 (-4,0; 3,4) 0,884  -0,06 (-4,0; 3,8) 0,976  -0,55 (-1,0; -0,0) 0,027*  

CP -24,31 (-42;8; -5,7) 0,010**  3,62 (0,8; 6,4) 0,011**  3,78 (0,7; 6,7) 0,013**  0,01 (-0,4; 0,4) 0,948  

AE 3,16 (-14,7; 21,0) 0,729  3,48 (0,5; 6,3) 0,018**  3,13 (-0,0; 6,3) 0,056*  0,00 (-0,3; 0,3) 0,965  

NS -1,02 (-14,9; 12,8) 0,885  -4,27 (-7,0; -1,4) 0,003**  -4,48 (-7,5; -1,4) 0,004**  0,02 (-0,2; 0,3) 0,876  

MS 17,45 (5,6; 29,3) 0,004**  -0,58 (-2,6; 1,4) 0,573  -0,71 (-2,9; 1,5) 0,527  -0,27 (-0,4; -0,0) 0,013**  

II 4,63 (-11,6; 20,9) 0,578  0,24 (-3,3; 3,8) 0,895  0,75 (-3,2; 4,7) 0,714  0,19 (-0,14; 0,53) 0,267  

ID -0,06 (-0,1; 0,0) 0,226  0,02 (0,0; 0,0) 0,015**  0,02 (0,0; 0,0) 0,043*  0,00 (-0,0; 0,0) 0,707  

AI -11,31 (-20,9; -1,6) 0,022*  2,60 (0,6; 4,5) 0,010**  2,38 (0,0; 4,6) 0,043*  0,01 (-0,1; 0,1) 0,906  

M2   0,000   0,000   0,000   0,073 

BP 9,54 (-6,3; 25,4) 0,239  0,43 (-3,2; 4,0) 0,815  0,86 (-2,9; 4,6) 0,657  -0,49 (-0,9; -0,0) 0,049*  

CP -7,47 (-22,9; 7,9) 0,343  2,83 (0,01; 5,6) 0,049*  2,90 (0,0; 5,7) 0,046*  -0,07 (-0,5; 0,3) 0,743  

AE -2,94 (-18,2; 7,9) 0,707  4,63 (1,6; 7,6) 0,003**  4,23 (0,9; 7,5) 0,011**  0,00 (-0,3; 0,3) 0,981  

NS -4,07 (-17,1; 9,0) 0,543  -3,12 (-6,0; -0,1) 0,037*  -3,08 (-6,0; -0,0) 0,045*  0,06 (-0,2; 0,3) 0,672  

MS 8,27 (-3,3; 19,9) 0,164  -0,09 (-1,9; 1,7) 0,918  -0,05 (-1,9; 1,8) 0,954  -0,22 (-0,4; -0,0) 0,045*  

II 4,38 (-9,4; 18,2) 0,534  1,63 (-2,1; 5,4) 0,402  2,17 (1,2; 5,6) 0,218  0,19 (-0,1; 0,5) 0,257  

ID -0,04 (-0,1; 0,0) 0,224  0,00 (0,0.  0,0)b 0,022*  0,00 (0,0. 0,0)b 0,032*  0,00 (-0,0; 0,0) 0,841  

AI -5,70 (-15,0; 3,6) 0,231  0,10 (0,0. 0,2)b 0,048*  0,61 (-1,7; 3,0) 0,617  -0,00 (-0,1; 0,1) 0,937  

Sexo 22,38 (3,9; 40,8) 0,017**  -2,35 (-7,0; 2,3) 0,327  -3,71 (-8,6; 1,2) 0,142  -0,41 (-0,8; 0,0) 0,066  

Idade 2,05 (1,4; 2,6) 0,000**  -0,19 (-0,3; -0,0) 0,002**  -0,22 (-0,3; -0,0) 0,000**  -0,08 (-0,0; 0,0) 0,250  

M3   0,000   0,000   0,000   0,073 

BP 11,07 (-6,1; 28,3) 0,208  -0,18 (-3,8; 3,4) 0,921  -0,48 (-4,1; 3,1) 0,796  -0,49 (-0,9; -0,0) 0,050*  
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Abreviações: IC, intervalo de confiança; AFL, atividade física leve; AFM, atividade física moderada; AFMV, atividade física moderada/vigorosa; CS, comportamento sedentário; 

BP, benefícios percebidos; CP, contras percebidos; AE, autoeficácia; NS, norma social; MS, modelagem social; II, intenção intensidade; ID, intenção direção.  M1: modelo não 

ajustado. M2: modelo ajustado pelas variáveis do modelo 1 + sexo e idade. M3: modelo ajustado pelas variáveis do modelo 3 + interações entre a atitude implícita com as atitudes 

explícitas. Valores são expressos em coeficientes betas (β) e intervalos de confiança (IC) de 95%. (a) P-valor do teste de Omnibus; (b) modelo de resposta gamma com link de log. 

(*) p < 0,05; (**) p < 0,01.

CP -6,36 (-22,3; 9,6) 0,436  2,68 (-1,9; 7,3) 0,255  1,85 (-1,5; 5,3) 0,292  -0,06 (-0,5; 0,3) 0,775  

AE -3,98 (-20,3; 12,3) 0,633  4,70 (0,7; 8,6) 0,020*  4,07 (0,2; 7,9) 0,037*  0,02 (-0,3; 0,3) 0,881  

NS -4,14 (-18,0; 9,7) 0,558  -0,18 (-0,3. -0,0)b 0,018**  -2,66 (-5,3; -0,0) 0,049*  0,10 (-0,1; 0,4) 0,497  

MS 8,36 (-3,6; 20,4) 0,174  -0,60 (-3,1; 1,9) 0,638  -0,61 (-3,2; 2,0) 0,644  -0,22 (-0,4; -0,0) 0,045*  

II 5,12 (-9,3; 19,6) 0,488  3,03 (0,3; 5,7) 0,028*  3,71 (1,2; 6,2) 0,004**  0,19 (-0,1; 0,5) 0,252  

ID -0,04 (-0,1; 0,0) 0,234  0,00 (-0,0; 0,0) 0,444  0,00 (0,0. 0,0)b 0,171  0,00 (-0,0; 0,0) 0,733  

AI -12,10 (-150,7; 126,5) 0,864  -21,17 (-0,3; -0,0) 0,095  -25,59 (-57,8; 6,6) 0,119  -0,11 (-2,8; 2,6) 0,934  

Sexo 22,06 (3,8; 40,2) 0,017**  -3,86 (-8,7; 0,9) 0,118  -7,34 (-11,7; -2,9) 0,001**  -0,44 (-0,8; -0,0) 0,049*  

Idade 2,06 (1,5; 2,6) 0,000**  -0,21 (-0,3; -0,0) 0,003**  -0,25 (-0,3; -0,1) 0,000**  -0,00 (-0,0; 0,0) 0,235  

BP x AI 7,86 (-14,4; 30,2) 0,490  -0,69 (-5,5; 4,1) 0,779  -0,06 (-4,9; 4,7) 0,979  0,03 (-0,4; 0,0) 0,877  

CP x AI 0,65 (-17,4; 18,7) 0,944  1,00 (-4,2; 6,2) 0,709  0,19 (-5,6; 6,0) 0,947  0,16 (-0,2; 0,5) 0,459  

AE x AI -7,01 (-25,4; 11,4) 0,457  0,14 (-3,0; 3,3) 0,931  -0,47 (-3,2; 2,3) 0,740  -0,01 (-0,2; 0,1) 0,906  

NS x AI 0,51 (-12,7; 13,7) 0,939  1,86 (-1,2; 4,9) 0,237  2,37 (-0,0; 4,8) 0,057*  -0,03 (-0,3; 0,2) 0,834  

MS x AI 1,18 (-10,3; 12,7) 0,841  -0,58 (-2,4; 1,2) 0,533  0,09 (-1,6; 1,8) 0,918  -0,01 (-0,2; 0,1) 0,876  

II x AI -3,44 (-19,0; 12,1) 0,666  4,62 (1,6; 7,5) 0,002**  3,96 (1,5; 6,3) 0,001**  -0,07 (-0,3; 0,2) 0,656  

ID x AI -0,01 (-0,0; 0,0) 0,663  -0,01 (-0,0; -0,0) 0,005**  -0,01 (0,5. 0,7)b 0,003**   0,00 (-0,0; 0,0) 0,360  
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6 DISCUSSÃO 

 

Baseado no modelo de processamento duplo reflexivo e impulsivo (Reflective-Impulsive 

Model – RIM)17, o objetivo do estudo foi investigar como as atitudes implícitas e explícitas 

influenciam a prática da atividade física espontânea e comportamento sedentário, tanto de 

forma independente (additive pattern) como de forma interativa (interactive pattern). Este é o 

primeiro estudo que avaliou o padrão aditivo e, principalmente, o padrão interativo entre as 

atitudes implícitas e explícitas sobre diferentes níveis de atividade física e comportamento 

sedentário utilizando acelerometria.  

Nossos achados evidenciam que a atitude implícita positiva a atividade física, a intenção 

em efetivar o comportamento nos próximos meses, o maior senso de autoeficácia e maior 

percepção sobre a norma social tiveram efeitos independentes sobre a AFM e AFMV. A maior 

percepção dos benefícios da atividade física e maior percepção sobre a modelagem social 

tiveram efeitos independentes sobre o CS.  Por fim, interações entre atitude implícita e intenção 

tiveram efeito sobre a AFM e AFMV e interações entre atitude implícita e norma social tiveram 

efeito sobre a AFMV. 

Em relação a atitude implícita, nossos achados demostraram que a atitude implícita 

positiva a atividade física teve efeito aditivo (additive pattern) sobre a AFM (após controle das 

atitudes explícitas, sexo e idade) e AFMV (após controle das atitudes explícitas), confirmando 

nossa hipótese teórica. Estes dados reforçam as proposições que a prática da atividade física 

pode ser regulada por processos automáticos impulsivos77,92,93
. Estudos recentes de revisão 

sistemática23,94 e com metanálise20 têm indicado que a prática da atividade física pode estar  

positivamente associada e parcialmente regulada pelas atitudes implícitas, o que também foi 

demonstrado no nosso estudo. A explicação para esses achados reside no fato de que as atitudes 

implícitas perpassem por variabilidade instável e estável95 e dependam de moderadores 

situacionais (fatores de escala de tempo mais curto e características ambientais), disposicionais 

(fatores de personalidade e funções executivas) e comportamentais (relacionado a prática 

incidental ou intencional da atividade física)20,96 que podem influenciar a prática da atividade 

física. Assim, é importante destacar que neste estudo não podemos fazer qualquer afirmação de 

causa sobre estes moderadores da atitude implícita, tornando necessário mais estudos 

investigando como podem melhorar as previsões da atitude implícita sobre a prática da 

atividade física. 

Adicionalmente, nossos resultados demostraram que a atitude implícita positiva a 

atividade física esteve negativamente associada com a AFL. Este achado também foi 
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demostrado por Oliver e Kemps97 ao analisarem a atividade física por pedômetros. Em 

contrapartida aos nossos dados, Conroy et al.26 constataram que a atitude implícita pode prever 

prospectivamente a atividade física incidental (isto é, atividade física leve), analisada por 

pedômetros. Estas divergências da atitude implícita sobre a prática da atividade física leve 

podem ser justificadas pela influência de orientações motivacionais que estão relacionadas a 

viés de aproximação (por exemplo, gostar de passear em um parque) ou viés de evitação (por 

exemplo, não gostar de fazer atividades domésticas)17,97. Dessa forma, o nosso resultado está 

de acordo com a hipótese de saliência de incentivo98,99 que aborda a motivação comportamental 

por aspectos hedônicos de um estímulo (isto é, do gostar) e pela atribuição de saliência de 

incentivo (isto é, do querer), no qual, quando os estímulos hedônicos são ativados, a saliência 

de incentivo transforma-os em impulsos comportamentais de abordagem ou de evitação. Assim, 

torna-se necessário mais estudos que investiguem a precisão e motivação da AFL, 

possibilitando uma melhor previsão dos processos impulsivos sobre este comportamento. 

Por outro lado, nossos resultados não evidenciaram associação da atitude implícita sobre 

o comportamento sedentário, contrariando a nossa hipótese teórica. No entanto, um estudo 

recente24 demostrou que a atitude implícita se associou com o comportamento sedentário, 

avaliado por acelerometria. É possível que o contraste com nossos achados esteja relacionado 

ao fato deste estudo24 ter analisado a atitude implícita por estímulos com imagens esquemáticas, 

enquanto utilizamos estímulos baseados em palavras. Em uma revisão recente, Zenko e 

Ekkekakis100 apontaram que cada tipo de teste de associação implícita provavelmente reflete 

uma combinação diferente dos processos automáticos, e por isso não necessariamente se 

relacionam uns com os outros e nem podem ser assumidos como redundantes.  

Referente à intenção, nossos achados demostraram que a intenção intensidade (isto é, 

de longo prazo) prediz melhor a prática da AFM e AFMV em comparação com a intenção 

direção (isto é, de curto prazo). Estes dados confirmam a premissa que os dois tipos de intenções 

não são preditores equivalentes da atividade física16, como demostrado no estudo de Maher et 

al101 que ao analisarem a atividade física por acelerômetro, identificaram que a definição de 

intenções para praticar atividade física em curto prazo teve uma menor relação com a efetivação 

do comportamento. Possivelmente, esta diferença entre os dois tipos de intenções sejam 

influenciadas por propriedades da própria intenção, como a estabilidade temporal (consistência 

da intenção ao longo do tempo), acessibilidade da intenção (força da associação mental para 

decisões e comportamentos) e confiança na capacidade de realizar o comportamento102. Embora 

a intenção seja o antecedente mais proximal da prática da atividade física, as propriedades da 

intenção podem influenciar na lacuna intenção-comportamento (intention-behavior GAP)15. 
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Portanto, a interpretação dos nossos achados deve ser feita com cautela e a investigação dos 

fatores que afetam a probabilidade de agir de acordo com as intenções torna-se necessária13.  

Nossos resultados demostraram efeito de interação (interactive pattern) positiva entre a 

atitude implícita e intenção intensidade sobre a AFM e AFMV e, adicionalmente, efeito de 

interação negativa e fraca entre a atitude implícita e intenção direção sobre a AFM e AFMV, 

confirmando a hipótese teórica do nosso estudo. Estes dados reforçam a proposta de que a 

prática da atividade física sofre influência da interação entre os processamentos impulsivo e 

reflexivo17. Assim, o padrão interativo da atitude implícita e intenção (intensidade e direção) 

indica a necessidade de considerar não somente os processos reflexivos, mas também a 

predisposição impulsiva para a prática de atividade física. Visto que os participantes do presente 

estudo relataram não praticar exercícios físicos (comportamento deliberado e com maior nível 

de complexidade e demanda cognitiva para realização da atividade) e que a avaliação da 

atividade física pelo acelerômetro inclui atividades espontâneas e deliberativas, esse efeito de 

interação era esperado. Desta forma, conforme apontam nossos resultados, participantes com 

uma associação impulsiva positiva e com intenção de iniciar a prática de atividade física tendem 

a ter mais facilidade em concretizar o comportamento.  

Em nosso estudo, foram observadas associações negativas e fortes entre norma social e 

AFM e AFMV. Adicionalmente, os resultados demostraram efeito de interação (interactive 

pattern) positiva entre atitude implícita e norma social sobre a AFMV. Esses achados indicam 

que a maior percepção sobre as pressões e expectativas sociais relacionadas com a prática de 

atividade física podem diminuir esse comportamento e que a predisposição impulsiva interage 

com norma social, ou seja, aqueles com uma associação implícita positiva tendem a ter um 

menor impacto do efeito das normas sociais. Possivelmente os moderadores disposicionais 

(traço de impulsividade) possam ter conduzido o comportamento78,96. Desse modo, nossos 

resultados trazem novos apontamentos sobre o padrão de interação dos processos reflexivos e 

impulsivos na regulação da prática da atividade física.  

Em relação a expectativa de autoeficácia, nossos resultados demostraram associação 

positiva e forte sobre a AFM e AFMV, apontando que quanto maior a percepção da capacidade 

em realizar o comportamento, maior a associação com os níveis de atividade física. Estes 

resultados estão em linha com estudos de revisão sistemática103 e com metanálise104. 

Adicionalmente, nossos resultados demostram que a maior a percepção das desvantagens da 

prática de atividade física (contras percebidos) se associou positivamente com a AFM e AFMV, 

e negativamente, porém de forma fraca, com a AFL. Apesar de controverso, esses achados 

podem ser explicados através da importância atribuída a essa atitude. Segundo Hofmann et al105, 



41 

 

o nível de importância atribuído a uma determinada atitude (ex., desvantagens em praticar 

atividade física) sobrepõe os demais aspectos. Ou seja, a atitude se torna importante e forte 

quando adotar este posicionamento interfere no estilo de vida e nos valores pessoais e sociais58.   

Além disso, nossos resultados demostraram associações negativas e fortes entre a 

percepção dos benefícios da atividade física e modelagem social sobre o comportamento 

sedentário. Estes dados estão em linha com um estudo de revisão sistemática106, e aumentam a 

compreensão de que a maior percepção dos benefícios da atividade física e maior apoio social 

encontrado para a prática da atividade física possam se relacionar aos fatores protetores de 

diminuição do comportamento sedentário. Tendo em vista que a quantidade de atividade física 

geral está inversamente associada ao tempo gasto em comportamento sedentário107, estes 

achados podem explicar a associação encontrada no nosso estudo da maior influência da 

modelagem social sobre a AFL. Desse modo, as atitudes explícitas da atividade física podem 

ser boas estratégias associadas à mudança do comportamento sedentário. No entanto, para uma 

compreensão mais aprofundada, torna-se importante que futuros estudos investiguem as 

atitudes explícitas direcionadas ao comportamento sedentário. 

Nossos achados de uma forma geral reforçam os argumentos de que o Modelo Reflexivo 

e Impulsivo pode ser útil para explicar comportamentos de saúde78. Como pontos fortes do 

presente estudo podemos citar a utilização do acelerômetro para aferir os níveis de atividade 

física espontânea e comportamento sedentário, a investigação das atitudes implícitas sobre o 

comportamento sedentário e o padrão de interação entre os processos impulsivo e reflexivo dos 

comportamentos citados. Por essas razões, este estudo faz uma contribuição relevante para a 

compreensão do papel das atitudes implícitas e explicitas na prática de atividade física e do 

tempo em comportamento sedentário. Contudo, cabe mencionar que a avaliação das atitudes 

explícitas para o comportamento sedentário bem como o comportamento passado da atividade 

física pode trazer novas interpretações para as relações entre os fatores impulsivos e reflexivos 

com a atividade física e comportamento sedentário. Além disso, visto que nossos resultados 

foram obtidos em um estudo de natureza transversal, impossibilita de estabelecer relações 

causais e sequência temporal108. Deste modo, sugerimos que futuros estudos devam considerar 

a investigação por um período mais longo através de estudos longitudinais e experimentais, 

considerar os padrões de interação entre os processos reflexivo e impulsivo, os moderadores da 

atitude implícita e as propriedades da intenção. O resumo das hipóteses investigadas deste 

estudo e os seus resultados correspondentes estão apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5. Resumo das hipóteses analisadas na dissertação 

Hipótese 1. Os níveis de atividade física são “modulados” por atitudes implícitas positivas, logo o comportamento sedentário será “modulado” 

por atitudes implícitas negativas. 

Predição Resultados Conclusão 

 

P. 1. 1. Atitude Implícita 

positiva prediz AF. 

 

Atitude implícita positiva a AF se associou positivamente com a AFM e AFMV. 

Atitude implícita positiva a AF se associou negativamente com a AFL. 

Corroborada. 

P. 1. 2. Atitude implícita 

negativa prediz CS. 

Não foi observada associação. 

 

Não 

Corroborada. 

Hipótese 2. As variações da atividade física e comportamento sedentário possam ser explicadas pelo Modelo Reflexivo e Impulsivo de forma 

aditiva e/ou interativa. 

Predição Resultados Conclusão 

P. 2.1. Padrão Aditivo da 

AF. 
 

 

Intenção intensidade e direção, autoeficácia e contras percebidos se associaram positivamente 

com a AFM e AFMV.   

Norma social se associou negativamente com a AFM e AFMV. 

Contras percebidos se associou negativamente com a AFL. 

Modelagem social se associou positivamente com a AFL. 
 

Corroborada. 

P. 2.2. Padrão Aditivo do 

CS. 
Benefícios percebidos e modelagem social se associaram negativamente com o CS. Corroborada. 

P. 2.3. Padrão interativo 

entre as atitudes implícitas e 

explicitas sobre a AF. 

 

Interação positiva entre atitude implícita e intenção intensidade sobre a AFM e AFMV. 

Interação negativa e fraca entre a atitude implícita e intenção direção sobre a AFM e AFMV. 

Interação positiva entre atitude implícita e norma social sobre a AFMV. 

 

Corroborada. 

P. 2.4. Padrão interativo 

entre as atitudes implícitas e 

explicitas sobre o CS. 

Não foram observadas associações. 

 

Não 

Corroborada. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Portanto, concluímos que os processos impulsivos e reflexivos podem desempenhar 

efeito aditivo, mas também interativo na prática da atividade física. No qual, a predisposição 

impulsiva positiva ao interagir com processos reflexivos pode facilitar a regulação da prática 

da atividade física. Os processos reflexivos da modelagem social e percepção dos benefícios da 

atividade física podem desempenhar um fator protetor para um comportamento sedentário mais 

baixo. Além de visar processos reflexivos, intervenções direcionadas a atitudes implícitas 

positivas pode ajudar a melhorar estes comportamentos de saúde. Dessa forma, estas 

descobertas fornecem uma base empiricamente para os modelos de processamento duplo serem 

inclusos na investigação da prática de atividade física e comportamento sedentário. 
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9 LISTA DE APÊNDICES  

APÊNDICE 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa “INFLUÊNCIA DAS ATITUDES 

IMPLÍCITAS E EXPLÍCITAS SOBRE A ATIVIDADE FÍSICA ESPONTÂNEA E 

COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO: UM ESTUDO LONGITUDINAL”, que tem como 

pesquisadora responsável Andressa de Oliveira Araújo, (74) 98120-5905. 

Esta pesquisa pretende avaliar sua capacidade de associar de forma natural, espontânea, 

automática, sem pensar (atitudes implícitas), a atividade física como algo positivo ou negativo. 

Além disso, avaliar as respostas pensadas para refletir uma ação (atitudes explicitas) e a sua intenção 

em realizar a atividade física ao longo do tempo. Para isso utilizaremos questionários  que você 

responderá  (atitudes explícitas, comportamento sedentário (por exemplo, tempo assistindo 

televisão, sentado, no sofá), preferência e tolerância da intensidade do exercício físico, motivação 

para a prática da atividade física e níveis de atividade física), teste sobre as atitudes implícitas 

realizado no computador, teste cognitivo realizado no computador que avalia a capacidade de 

inibição de estímulos em diferentes cores (função executiva) e o teste com acelerômetro que é um 

aparelho que mede a atividade física de forma automática. O motivo que nos leva a fazer este estudo 

é o fato da inatividade física ser considerada um problema de saúde pública do século XXI. Desse 

modo, este estudo busca entender como as atitudes (implícitas e explícitas) interagem na mudança 

do comportamento relacionado ao aumento dos níveis de atividade física e comportamento 

sedentário. 

Caso você decida participar, na primeira visita você será apresentado aos objetivos, riscos 

e benefícios com a pesquisa. Após isso, serão feitas medidas de composição corporal (peso e 

estatura) (5 minutos), teste de associação implícita (10 minutos), teste realizado no computador, 

teste do controle inibitório (5 minutos), teste realizado no computador e você deverá responder 

questionários sobre características sociodemográficas (3 minutos), das atitudes explícitas (10 

minutos), motivação para atividade física (2 minutos), nível de atividade física (2 minutos), 

preferência e tolerância a intensidade do exercício (5 minutos) e comportamento sedentário (4 

minutos), e por fim entregaremos o acelerômetro (Actigraph - modelo GT3X) (7 dias) , com a 

cartilha explicando  o uso do equipamento e um diário de registro das atividades dos sete dias 

consecutivos. O segundo dia de visita será agendado após sete dias para a entrega do acelerômetro. 

Você será convidado nas duas visitas a ir ao Laboratório de Pesquisa em Psicobiologia, 

Comportamento, Cognição e Atividade Física (LABEX), localizado no ginásio do Departamento 

de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Posteriormente, você será 

convidado após 3 (três) e 12 (doze) meses, a fazer uma reavaliação seguindo os mesmos 

procedimentos feitos na primeira avaliação.  

Os possíveis riscos estão associados à possibilidade de constrangimento ao responder o 

questionário. Além disso, durante a utilização do acelerômetro (Actigraph - modelo GT3X) você 

poderá ter algum tipo de desconforto ao utilizar roupa, tendo em vista que ele é fixado numa cinta 

elástica e deve ficar posicionado no seu quadril. Como benefício de sua participação, você receberá 

um relatório de saúde com os seus dados sobre os níveis de atividade física e comportamento 

sedentário e dicas gerais para melhorar os níveis de atividade física.  

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá direito 

a assistência que será prestada pelo pesquisador responsável, que encaminhará o participante ao 

atendimento médico, no hospital vinculado a UFRN, ou a outro de sua preferência. Durante todo o 

período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Andressa de Oliveira Araújo, 

Telefone: (74) 981205905. Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

 
___________________ (rubrica do Participante) ________________________ (rubrica do Pesquisador)            1/2 



53 

 

 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável 

por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. Se você ou o seu acompanhante 

tiverem alguns gastos pela sua participação nessa pesquisa, eles serão assumidos pelo pesquisador 

e reembolsado para vocês. Se você sofrer qualquer dano decorrente desta pesquisa, sendo ele 

imediato ou tardio, previsto ou não, você será indenizado. 

 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa – instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem e fornece proteção 

aos participantes das mesmas – da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos telefones (84) 

3215-3135 / (84) 9.9193.6266, através do e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br ou pelo formulário de 

contato do site <www.cep.propesq.ufrn.br> . Você ainda pode ir pessoalmente à sede do CEP, de 

segunda a sexta, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Campus Central. Lagoa Nova. Natal/RN. CEP 59078-970. 

 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável Andressa de Oliveira Araújo. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“INFLUÊNCIA DAS ATITUDES IMPLÍCITAS E EXPLÍCITAS SOBRE A ATIVIDADE 

FÍSICA ESPONTÂNEA E COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO: UM ESTUDO 

LONGITUDINAL”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, ____/____/________. 

 

__________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “INFLUÊNCIA DAS ATITUDES 

IMPLÍCITAS E EXPLÍCITAS SOBRE A ATIVIDADE FÍSICA ESPONTÂNEA E 

COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO: UM ESTUDO LONGITUDINAL”, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ____/____/_____.                 ________________________________________________  

                                                                      Assinatura do pesquisador responsável 

                                                                    2/2 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE 2  

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO SOBRE O USO DO ACELERÔMETRO 
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APÊNDICE 3 

DIÁRIO USO ACELEROMETRIA 
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APÊNDICE 4 

TRIAGEM PRÉ PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE EXERCICIO FÍSICO  

 

 

1. Você realiza exercícios físicos (≥ 2 dias/sem, ≥ 6 meses)?   

1.1 Sim (   ) 1.2 Não (   ) 

 

1.1.1 Você realiza qual (is) tipo (s) de exercício físico? 

 

1.1.2 Faz quanto tempo (meses) que está praticando? 

 

1.1.3 Quantas vezes por semana? 

 

1.1.4 Qual a duração da atividade? 
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APÊNDICE 5 

CARTILHA DE FAMILIARIZAÇÃO DO TESTE DE ASSOCIAÇÃO IMPLÍCITA 
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10 LISTA DE ANEXOS 

ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO DAS ATITUDES EXPLÍCITAS 

 

BENEFÍCIOS PERCEBIDOS: ITENS 1-10 

 

1. Quando estou adequadamente ativo: (1) isto é muito agradável   

 (2) isto é agradável 

 (3) isto é pouco agradável   

 (4) isto é muito pouco agradável 

 (5) isto é desagradável 

2. Quando estou adequadamente ativo: (1) isto é muito bom para minha saúde  

 (2) isto é bom para minha saúde  

 (3) isto é razoavelmente bom para minha saúde 

 (4) isto não é muito bom para minha saúde 

 (5) não é bom para minha saúde 

3. Quando estou adequadamente ativo: (1) me sinto muito melhor 

 (2) me sinto melhor 

 (3) me sinto um pouco melhor 

 (4) não me sinto muito bem 

 (5) não me sinto bem  

4. Quando estou adequadamente ativo: (1) eu tenho uma resistência aeróbia muito melhor 

 (2) eu tenho uma resistência aeróbia melhor 

 (3) eu tenho uma resistência aeróbia um pouco melhor  

 (4) eu não tenho uma resistência aeróbia melhor 

 (5) eu tenho uma resistência aeróbia pior  

5. Quando estou adequadamente ativo: (1) eu tenho muito mais energia  

 (2) eu tenho mais energia 

 (3) eu tenho um pouco mais de energia 

 (4) quase não tenho mais energia  

 (5) não tenho energia  

6. Quando estou adequadamente ativo: (1) é muito bom para minha saúde mental 

 (2) é bom para minha saúde mental 

 (3) é razoavelmente bom para minha saúde mental  

 (4) não é muito bom para minha saúde mental 

 (5) não é bom para minha saúde mental 

7. Quando estou adequadamente ativo: (1) acho muito divertido  

(2) acho divertido  

(3) acho um pouco divertido   

 (4) acho muito pouco divertido   

 (5) acho não divertido   

8. Quando estou adequadamente ativo: (1) melhora muito a minha capacidade de pensar 

 (2) melhora minha capacidade de pensar 

 (3) melhora um pouco a minha capacidade de pensar 
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 (4) melhora muito pouco minha capacidade de pensar  

 (5) não melhora a minha capacidade de pensar 

9. Quando estou adequadamente ativo: (1) me sinto muito mais atraente 

 (2) me sinto mais atraente   

 (3) me sinto um pouco mais atraente  

 (4) não me sinto muito atraente  

 (5) não me sinto atraente  

10. Quando estou adequadamente ativo: (1) consigo manter meu peso com muito mais facilidade 

 (2) consigo manter meu peso com facilidade 

 (3) consigo manter meu peso com razoável facilidade 

 

 

 

(4) não consigo manter meu peso com facilidade 

(5) não consigo manter meu peso  

CONTRAS PERCEBIDOS: ITENS 1-10 

 

1. Quando estou adequadamente ativo: 

 

(1) isto me custa muito, muito tempo   

(2) isto me custa muito tempo  

 (3) isto me custa pouco tempo 

 (4) isto não me custa muito tempo 

 (5) isso não me custa muito, muito tempo 

2. Quando estou adequadamente ativo: (1) eu acho muito desagradável  

(2) eu acho desagradável  

 (3) eu acho um pouco desagradável 

 (4) eu não acho muito desagradável 

 (5) eu não acho desagradável 

3. Quando estou adequadamente ativo: (1) tenho dores musculares muito fortes 

(2) tenho dores musculares fortes 

 (3) tenho dores musculares  

 (4) tenho poucas dores musculares 

 (5) não tenho dores musculares 

4. Quando estou adequadamente ativo: (1) eu acho muito desconfortável  

(2) eu acho desconfortável  

 (3) eu acho razoavelmente desconfortável 

 (4) eu não acho muito desconfortável 

 (5) eu não acho desconfortável 

5. Quando estou adequadamente ativo: (1) custa muito, muito caro 

 (2) custa muito caro  

 (3) custa um pouco caro  

 (4) não custa caro 

 (5) não custa muito caro 

6. Quando estou adequadamente ativo: (1) me sinto muito incomodado (a) 

(2) me sinto incomodado (a) 

 (3) me sinto levemente incomodado (a) 
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 (4) não me sinto incomodado (a) 

 (5) não me sinto muito incomodado (a) 

7. Quando estou adequadamente ativo: (1) me demanda muito esforço 

 (2) me demanda esforço 

 (3) me demanda um pouco de esforço 

 (4) não me demanda esforço  

 (5) não me demanda muito esforço 

8. Quando estou adequadamente ativo: (1) sinto muita, muita vergonha  

(2) sinto muito vergonha  

 (3) sinto um pouco de vergonha 

 (4) não sinto muita vergonha  

 (5) não sinto vergonha  

9. Quando estou adequadamente ativo: (1) fico muito cansado (a) 

 (2) fico cansado (a) 

 (3) fico um pouco cansado (a) 

 (4) não me sinto muito cansado (a) 

 (5) não me sinto cansado (a) 

10. Quando estou adequadamente ativo: (1) me sinto muito observado (a) 

 (2) me sinto observado (a) 

 (3) me sinto um pouco observado (a) 

 (4) não me sinto muito observado (a) 

 (5) não me sinto observado (a) 

 

NORMAS SOCIAL: ITENS 1, 3, 5, 7 

MODELAGEM SOCIAL: ITENS 2, 4, 6, 8 

 

1. Meu parceiro (a): (1) certamente pensa que eu preciso ser 

adequadamente ativo (a) 

 (2) provavelmente pensa que eu preciso ser 

adequadamente ativo (a) 

 (3) não tem opinião sobre isso 

 (4) provavelmente não acha que eu preciso ser 

adequadamente ativo (a) 

 (5) certamente não acha que eu preciso ser 

adequadamente ativo (a) 

 (6) não tenho parceiro (a) 

2. Meu parceiro (a) está adequadamente ativo: (1) concordo totalmente 

 (2) concordo 

 (3) indeciso 

 (4) não concordo 

 (5) discordo totalmente 

 (6) não tenho parceiro (a) 
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3. A maioria dos membros da minha família: (1) certamente acham que eu preciso ser 

adequadamente ativo (a) 

 (2) provavelmente acham que eu preciso ser 

adequadamente ativo (a) 

 (3) não têm opinião sobre isso 

 (4) provavelmente não acham que eu preciso ser 

adequadamente ativo (a) 

 (5) certamente não acham que eu preciso ser 

adequadamente ativo (a) 

 (6) não tenho família/ não se aplica 

4. A maioria dos membros da minha família são 

adequadamente ativos: 

(1) concordo totalmente 

(2) concordo 

(3) indeciso 

 (4) não concordo 

 (5) discordo totalmente 

 (6) não tenho família/ não se aplica 

5. A maioria dos meus amigos: (1) certamente acham que eu preciso ser 

adequadamente ativo (a) 

 (2) provavelmente acham que eu preciso ser 

adequadamente ativo (a) 

 (3) não têm opinião sobre isso 

 (4) provavelmente não acham que eu preciso ser 

adequadamente ativo (a) 

 (5) certamente não acham que eu preciso ser 

adequadamente ativo (a) 

 (6) não tenho amigos/ não se aplica 

6. A maioria dos meus amigos são 

adequadamente ativos: 

(1) concordo totalmente 

(2) concordo 

(3) indeciso 

 (4) não concordo 

 (5) discordo totalmente 

 (6) não tenho amigos/ não se aplica 

7. A maioria dos meus colegas: (1) certamente acham que preciso ser 

adequadamente ativo (a) 

 (2) provavelmente acham que preciso ser 

adequadamente ativo (a) 

 (3) não tem opinião sobre isso  

 (4) provavelmente não acham que eu preciso ser 

adequadamente ativo (a) 

 (5) certamente não acham que eu preciso ser 

adequadamente ativo (a) 

 (6) eu não tenho colegas / não se aplica  
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8. A maioria dos meus colegas são 

suficientemente ativos: 

(1) concordo totalmente 

(2) concordo 

(3) indeciso  

 (4) não concordo  

 (5) não concordo totalmente  

 (6) eu não tenho colegas / não se aplica 

AUTO-EFICÁCIA: ITENS 1-9 

 

Eu acho difícil/ fácil ser adequadamente ativo quando: 

 

 

 

Muito difícil 

(1) 

Difícil 

(2) 

Neutro 

(3) 

Fácil 

(4) 

Muito Fácil 

(5) 

1. O tempo está ruim      

2. Acho a atividade chata      

3. Tenho dor durante a atividade      

4. Tenho que ser ativo sozinho (a)      

5. Estou muito ocupado (a)       

6. Estou cansado (a)      

7. Estou estressado (a)      

8. Me sinto para baixo      

9. Não gosto da atividade 

 

     

INTENÇÃO: ITENS 1-5 (INTENSIDADE), ITENS 6-7 (DIREÇÃO) 

 

1. Tenho intenção de ser fisicamente ativo (a) dentro 

dos próximos três meses: 

 

(1) Sim, absolutamente 

(2) Sim 

(3) Neutro 

(4) Não 

(5) Não, de jeito nenhum 

 

2. Estou motivado (a) a ser fisicamente ativo (a) nos 

próximos três meses: 

 

(1) concordo totalmente 

(2) concordo 

 (3) incerto 

 (4) discordo 

(5) discordo totalmente 

 

3. As chances de eu me tornar fisicamente ativo (a) 

nos próximos três meses são: 

 

(1) muito baixas 

(2) baixas 

 (3) médias 

 

 

 

4. "Eu pretendo ser fisicamente ativo (a) _____ vezes 

na próxima semana”. 

 

5. "Eu pretendo ser fisicamente ativo (a) por _____ 

minutos na próxima semana”. 

(4) altas 

(5) muito altas 

 


