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O presente estudo teve como objetivo avaliar as propriedades psicométricas de um questionário 

para a avaliação de provocações durante a prática de atividades físicas/esportivas em 

adolescentes. Participaram do estudo 33 adolescentes (21 meninas e 12 meninos), com idades de 

10 a 18 anos (média de 14,03±2,20 anos), estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano 

do Ensino Médio de uma escola pública estadual, selecionada por conveniência, do município de 

São José-SC. O instrumento aplicado consiste em um questionário, originalmente desenvolvido 

no idioma inglês e recentemente traduzido e adaptado para o português brasileiro, o qual é 

composto por quatro questões sobre provocações durante a prática de atividades 

físicas/esportivas: 1) Você já sentiu que as pessoas estavam te olhando por causa da sua aparência 

física?; 2) As pessoas já zombaram ou riram por causa da sua aparência física?; 3) As pessoas já 

zombaram ou riram por você ser descoordenado (por exemplo: ter dificuldade para realizar as 

atividades físicas, ou realiza-las de maneira desajeitada)?; e 4) As pessoas já te chamaram por 

apelidos que se referem ao seu tamanho ou peso? As questões são respondidas em uma escala 

ordinal de cinco pontos (1= nunca a 5= sempre). Para obter o escore total, os pontos de todas as 

questões foram somados, e, quanto maior a pontuação mais experiências com provocações o 

adolescente sofreu. Os indivíduos que responderam, para qualquer uma das questões, uma opção 

diferente de “nunca”, indicaram também quem foi o responsável (1= colegas do mesmo sexo; 2= 

colegas do sexo oposto; 3= colegas de time/equipe/turma; 4= técnico/instrutor/professor; e 5= 

membros da família (por exemplo: pai, mãe, irmão, tios, avós, primos...) por tal provocação na 

quinta e última questão, sendo possível indicar mais de um responsável. Além do questionário, os 

adolescentes responderam questões sobre seu sexo e idade. O questionário foi aplicado em dois 

momentos distintos, com intervalo de duas semanas entre a primeira aplicação (teste) e a segunda 

(reteste). Os dados foram tabulados e analisados no software The Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 20.0 e o nível de significância adotado em todas as análises foi de 

5%. Inicialmente, foram realizadas análises descritivas de frequência absoluta, média e desvio 

padrão. A consistência interna do questionário foi verificada por meio do coeficiente alpha de 

Cronbach e a reprodutibilidade por meio do coeficiente de correlação intraclasse. O índice kappa 

foi utilizado para verificar a reprodutibilidade das opções de respostas para os possíveis 

responsáveis pelas provocações. A pontuação total dos participantes no questionário variou de 

quatro a 18 pontos, no teste e no reteste. O valor do coeficiente alpha de Cronbach em teste foi de 
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0,448 e em reteste foi de 0,756. O valor do coeficiente de correção intraclasse foi de 0,76 

(IC95%= 0,52-0,88; F= 0,58, p= 0,811). Os valores do índice kappa para as opções de 

responsáveis pelas provocações: colegas do mesmo sexo, colegas do sexo oposto, colegas de 

time/equipe/turma, técnico/instrutor/professor e membros da família foram, respectivamente, de 

0,49, 0,58, 0,53, 1,00 e 0,71. A versão em português brasileiro do questionário de avaliação das 

provocações durante a prática de atividades físicas/esportivas apresentou consistência interna 

baixa no teste, e aceitável no reteste. Supõe-se que resultados mais satisfatórios não foram 

encontrados devido ao baixo número de participantes do estudo. Porém, ressalta-se que os 

mesmos não estão tão distantes dos valores verificados no estudo original em que os valores do 

alpha de Cronbach foram de 0,71 para as meninas e 0,65 para os meninos (o estudo incluiu 714 

adolescentes).  Em relação à reprodutibilidade, o questionário apresentou resultado satisfatório, 

revelando-se ser capaz de produzir resultados semelhantes em um intervalo de tempo de duas 

semanas. Destaca-se que o questionário não apresenta um limite de tempo para quando as 

situações ocorreram, como em outros estudos que utilizam “nos últimos 30 dias” ou “nos últimos 

7 dias”, apenas questiona se alguma vez o aluno já passou por determinada situação durante a 

prática de atividades físicas ou esportivas. Acredita-se que a frequência da prática de atividades 

físicas ou esportivas possa variar em um curto espaço de tempo devido a motivos como 

mudanças climáticas, enfermidades ou falta de tempo, e, consequentemente, a frequência de 

provocações sofridas também possa variar, resultando em respostas diferentes no teste e reteste. 

Sobre os responsáveis pelas provocações, o item 4 (técnico/instrutor/professor) foi o que 

apresentou melhor reprodutibilidade (concordância perfeita), porém apenas dois adolescentes 

selecionaram esta resposta. Os itens 1, 2 e 3 apresentaram resultados de concordância regular, e o 

item 5 teve boa concordância. Assim como a frequência da prática de atividades físicas pode 

variar em um determinado período de tempo, os responsáveis pelas provocações também podem 

não ser os mesmos sempre, o que pode ter influenciado nas respostas obtidas. Conclui-se que a 

versão em português brasileiro do questionário para avaliação das provocações durante a 

atividade física apresenta reprodutibilidade e consistência interna aceitáveis em um grupo de 

adolescentes. 

 

  


