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Resumo 

Este trabalho centra-se na análise da influência de algumas variáveis extrínsecas 

e intrínsecas associadas ao rendimento escolar de jovens com diferentes 

performances académicas. O estudo explora duas dimensões: por um lado, as 

variáveis relativas ao estilo de vida dos sujeitos (envolvimento familiar, hábitos de 

actividade física e rotinas de actividade); por outro lado, estuda a proficiência motora 

dos dois grupos educacionais diferentes. 

A amostra é constituída por 125 alunos, de ambos os sexos, do 1° ano de 

escolaridade, abrangendo todas as 4 escolas com este nível de ensino no Concelho 

de Ponte de Lima. Com base na avaliação sumativa do 2° ciclo do Ensino Básico (5o e 

6o anos), foram formados dois grupos educacionais: o Grupo A constituído por jovens 

com indicadores de sucesso académico e o Grupo B formado por jovens que 

indiciavam falta de condições de sucesso académico. 

Do conjunto da informação recolhida através de um inquérito sob o estilo de vida e 

do Teste de Proficiência Motora de Bruininks Oseretsky, verificou-se a existência de 

uma associação entre o estilo de vida dos jovens e o respectivo aproveitamento 

escolar. Os jovens do Grupo A e do Grupo B apresentaram um estilo de vida 

significativamente diferente. 

Através de uma análise longitudinal ao rendimento escolar dos jovens de ambos 

os grupos, constatou-se que aqueles que pertenciam ao Grupo B continuaram na 

generalidade a revelar grandes dificuldades escolares, acabando a grande maioria 

deles por não transitar no ano seguinte; a evolução dos jovens do Grupo A apresentou 

uma tendência reveladora da continuidade do aproveitamento escolar médio/alto 

verificado no ano anterior. 

Relativamente aos valores totais da proficiência motora, não foram encontradas 

diferenças significativas entre os dois grupos educacionais. Apenas se encontraram 

diferenças significativas entre os dois grupos quando reportadas às variáveis isoladas 

da coordenação bilateral e da visuomotricidade, verificando-se um nível de realização 

motora inferior nos jovens do Grupo B. 
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ABSTRACT 

This study focuses on an analysis of the influence of some extrinsic and intrinsic 

variables associated with the achievement of young people with different academic 

performances. The study explores two dimensions: on the one hand, variables related 

to the subject's lifestyles (family background, physical activity habits and activity 

routines) and, on the other hand, the motor proficiency of two different educational 

groups. 

The sample was made up of 125 students, of both sexes, from the 7th year of 

education, from all four schools with this level of education in the Municipality of Ponte 

de Lima. Based on the summative assessment of the 2nd cycle of Basic Education (5th 

and 6th years), two educational groups were formed: Group A consisted of young 

people with indicators of academic success and group B was formed by young people 

who gave signs of lack of conditions for academic success. 

From the information gathered using a survey about their lifestyles and the 

Bruininks Oseretsky Motor Proficiency Test, it was verified that there was an 

association between the young people's lifestyles and their achievement. The young 

people in Group A and Group B had significantly different lifestyles. 

Through a longitudinal analysis of the achievement of the young people from both 

groups, it was ascertained that those belonging to Group B continued to reveal serious 

educational difficulties and most of them did not move up to the next year at the end of 

the school year; the development of the young people in Group A, however, revealed 

a trend towards a continuation of the average/high achievement verified during the 

previous year. 

No significant differences in the total values of motor proficiency were found 

between the two groups. The only significant differences between the two groups were 

those related to the isolated variables of bilateral coordination and visual-motor 

control, with a lower level of motor performance among the young people in Group B. 
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Introdução 

1. Introdução 

Após a Segunda Guerra Mundial, as ideologias desenvolvimentista e 

igualitarista, sofreram um notável impulso e passaram a influenciar o rumo das 

políticas sociais e económicas de todo o mundo. A educação escolar conheceu 

então uma grande expansão , principalmente nas décadas de sessenta e de 

setenta (Pires et ai., 1991). Também em Portugal as políticas educativas incidiram 

no reforço da obrigatoriedade de uma escolaridade básica e universal na 

observância do princípio constitucional da igualdade de oportunidades para todos. 

Em 1986 assistimos ao advento do princípio da inclusão com o objectivo de 

serem implementadas escolas para todos. Este princípio pressupõe a inclusão nas 

escolas regulares de todos os alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE), local onde se deve providenciar serviços educacionais adequados (Correia, 

1999). 

Inspirado no princípio da inclusão, a Declaração de Salamanca, de 1994, 

vem reforçar e incentivar a educação para todos. A escola deve "reconhecer e 

satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários 

estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação 

para todos" (Declaração de Salamanca, 1994, pp. 21). 

Apesar de nas últimas décadas termos assistido a um forte crescimento no 

sector da Educação, continuamos a assistir a uma incapacidade para atenuar as 

assimetrias regionais e sociais, o que provoca fortes desigualdades no acesso e 

sucesso educativo dos alunos (Azevedo, 1994). 

Não obstante da escola estar incumbida de promover uma educação que se 

coadune com o princípio da igualdade de oportunidades e consequentemente com 

o sucesso educativo dos alunos, a verdade é que não tem sido fácil a sua 

adaptação a todos os alunos. 

Com a democratização do ensino, as escolas passaram a ser frequentadas 

por alunos com uma grande heterogeneidade sociocultural. A diversidade de 
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Introdução 

competências, saberes e destrezas, os diferentes níveis de desenvolvimento 

cognitivo, motor e socioafectivo tocam frequentemente os extremos. A maior 

dificuldade de resposta da escola é precisamente para estes alunos que, por 

motivos vários decorrentes do seu complexo processo de desenvolvimento, não 

encontram na instituição escolar uma prática educativa desenvolvente. 

São vários os factores que podem contribuir para um aproveitamento 

académico inferior em crianças em idade escolar. Kirk & Gallagher (1987), 

agrupam as possíveis causas de rendimento escolar inferior em três grandes 

grupos: 

i) Condições intrínsecas identificáveis: deficiência mental, deficiências 

sensoriais e distúrbio emocional sério; 

ii) Distúrbios intrínsecos do desenvolvimento da aprendizagem: distúrbios 

de aprendizagem relativos ao desenvolvimento (distúrbios que afectam a atenção, 

memória, percepção, falhas perceptivas e motrizes e distúrbios de pensamento e 

de linguagem) e distúrbios de aprendizagem académica (incapacidade na leitura, 

aritmética , soletração e na escrita); 

iii) Condições ambientais extrínsecas: falta de oportunidade para aprender, 

impossibilidade de frequentar a escola, instrução inadequada e condições 

adversas no lar. 

Esta perspectiva sofreu, entretanto, um reajustamento pelo que, 

actualmente, as causas do rendimento escolar inferior dos alunos se agrupam 

apenas em causas intrínsecas identificáveis e causas extrínsecas como sugere 

Fonseca (1999). 

O problema do baixo rendimento académico é complexo e multifacetado, 

pelo que parece consensual a ideia de que esta questão deve merecer uma 

abordagem global, considerando todos os factores que possam estar a impedir o 

aluno de aprender. Este problema tem merecido uma análise tripartida, 

considerando: as carências do aluno e do meio familiar, a estrutura escolar e a 

estrutura social (Blasi, 1982; Pires et ai., 1991). 
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Introdução 

Vários estudos destacam a importância da posição social do aluno no seu 

(in)sucesso escolar (Miranda, 1978; Benavente, 1978; Ferro, 1979 A; Monteiro, 

1982; Simões, 1984 e Marques, 1984, ambos citados por Davies et ai., 1989; 

Campos, 1985; Formosinho, 1987 A e B; São Pedro e Castanheira,1987; Pires et 

ai., 1991;Detry, 1998). 

As maiores dificuldades cognitivas, afectivas e emocionais surgem em 

indivíduos das posições sociais mais baixas. Este problema origina um conjunto 

de circunstâncias levando a que as crianças pertencentes a estas faixas sociais 

sejam confrontadas com uma desigualdade de oportunidades relativamente ao 

seu desenvolvimento pessoal, escolar e laboral (Diaz e Resa, 1977) 

Muitos estudos, num largo número de países, têm chegado à conclusão 

que os grupos sociais mais favorecidos apresentam níveis de realização cognitiva 

superiores nos teste de aptidão intelectual (Goldstein, 1973; National Center for 

Health Statistics, 1974 e 1977; Bouchalova, 1976; Greaney & Kelleghan, 1984; 

Lindgren, 1979; Litt, 1980; Miranda, 1982; citados por Almeida, 1988). A 

justificação para estas constatações são várias, aparecendo em primeiro plano as 

oportunidades educativas qualitativamente distintas nos vários grupos sociais 

(Caldwell, 1970; Radin, 1971; Marjoribanks, 1972; White et al., 1973; Bradley et 

al., 1977; Fischbein, 1980; Martin, 1980, citados por Almeida, 1988). 

Um estudo de Almeida (1988) ao pretender determinar os níveis de 

realização cognitiva de alunos de diferentes estratos sociais, encontra níveis 

superiores de realização na classe social média e elevada comparativamente com 

o estrato social baixo, nomeadamente no tocante à realização de tarefas com 

conteúdos verbais. Segundo o autor, idênticos resultados foram encontrados por 

Templin (1957), Lesser et ai. (1965), Stodolsky (1965), Demangeon (1976) e 

Almeida et ai. (1986). Ao analisar o efeito da variável meio, os resultados apontam 

também para níveis superiores de realização dos alunos oriundos do meio urbano. 

O envolvimento físico e social constitui um factor fundamental no 

desenvolvimento humano, pois, um envolvimento enriquecedor do ponto de vista 

sensorial e motor exerce uma influência positiva no comportamento, enquanto 
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Introdução 

envolvimentos restritivos podem determinar atrasos de desenvolvimento social, 

motor e intelectual (Hottinger, 1984, citado por Serrano e Neto, 1996). 

As características do envolvimento físico e social vão manifestar-se no 

modo como o indivíduo estrutura o seu estilo de vida, daí que estudar o seu estilo 

de vida é compreender o contexto em que ele se insere. 

A importância da aprendizagem perceptivo-motora nos primeiros anos de 

vida e a sua relação com as aprendizagens escolares constitui uma questão 

frequentemente tratada na temática do desenvolvimento e aprendizagem da 

criança (Bruner, 1966; Wallon, 1978; Piaget, 1986; Fonseca e Mendes, 1988; Le 

Bouch, 1988; Martins, 1994). 

O desenvolvimento humano nos seus domínios motor, afectivo e cognitivo 

processa-se em interligação com a aprendizagem. "Nas aprendizagens escolares, 

a criança tem de utilizar a totalidade dos seus recursos, quer endógenos quer 

exógenos, no sentido de adquirir a sua optimização e maximização psicofuncional 

total, o que inclui obviamente a sua proficiência motora, de modo a garantir 

adaptabilidade ao maior número de situações que se deparam na leitura, na 

escrita ou no cálculo" (Fonseca et ai., 1994, pp. 11). 

"A motricidade assume no desenvolvimento da criança uma importância 

fundamental no desenvolvimento das suas potencialidades biológicas, 

socioafectivas e representativas" (Pereira e Neto, 1997; pp. 224 e 225). 

Uma das características das crianças com perturbações no 

desenvolvimento motor prende-se com a sobreposição de dificuldades noutros 

domínios, nomeadamente, perturbações emocionais e comportamentais e 

dificuldades nas aprendizagens escolares, designadamente na leitura, na escrita e 

no cálculo (Rarick e Harris, 1963; Clark, 1970; Naidoo, 1972; Tarnapol e Tamapol, 

1979; Mellor, 1980; Bradley, 1980; Gordon e McKinlay, 1980; Tansley e Panckurst, 

1981, citados por Vitorino, 1994). 

Segundo Kirk & Chalfant (1984) e Kirk & Gallagher (1987), alguns distúrbios 

perceptivo-motores podem contribuir para um baixo rendimento escolar, tais como 

perturbações na percepção visual e auditiva, dificuldades na orientação espacial e 
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Introdução 

na lateralidade. Também Scott et al. (1972), Silva e Ross (1980), Swanson (1990), 

citados por Fonseca et ai. (1994) apontam para uma relação neurofuncional entre 

a motricidade e outros problemas de aprendizagem. Segundo estes autores, as 

perturbações no desenvolvimento motor podem criar obstáculos na maturação 

emocional e cognitiva. 

Apesar de tudo, ainda não é clara a existência de uma relação directa entre 

a motricidade e o desempenho cognitivo, ou seja, onde, porquê e como a 

motricidade pode enriquecer e/ou modificar o desenvolvimento cognitivo (Fonseca 

et ai., 1994; Vitorino, 1994; Sallis et ai., 1999). 

Segundo Cratty (1972) o movimento não constitui por si só a base do 

intelecto, embora possa contribuir para a resolução de alguns problemas 

relacionados com a aprendizagem académica se correctamente planeado e 

orientado. 

Na nossa actividade profissional em Ponte de Lima, temos vindo a 

constatar, empiricamente, a existência de um elevado número de alunos 

evidenciando problemas de aprendizagem, fundamentalmente no currículo dito 

académico. 

Ao fazermos a transposição para a disciplina de Educação Física, é muito 

frequente observarmos que a prestação motora desses alunos caracteriza-se por 

uma heterogeneidade de comportamentos, sem aparentemente obedecer a um 

perfil motor. 

Paralelamente, constatamos que 71% dos alunos a frequentar as escolas 

do 2o e 3o ciclos do Ensino Básico no Concelho de Ponte de Lima usufruíram de 

subsídio escolar no ano lectivo de 1999/2000, factor este que indicia um baixo 

nível económico dos agregados familiares. 

Verificamos, também, que 4,1 % da totalidade dos alunos do Ensino Básico 

do mesmo Concelho estão declarados como alunos com NEE. 

De facto, o Concelho de Ponte de Lima apresenta-se como uma zona 

marcadamente agrícola sem uma estrutura urbana bem definida. Do ponto de 
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Introdução 

vista socioeconómico e cultural predominam claramente as posições sociais média 

e baixa. 

Apesar de conscientes da dinâmica plurifactorial que envolve a 

aprendizagem em geral e neste caso particular a aprendizagem escolar, ser-nos-ia 

impossível realizar, nas condições que se nos afiguram, um trabalho de 

investigação que envolvesse hipoteticamente todas as variáveis implicadas na 

baixa performance escolar dos alunos. Foi por essa razão que optamos por isolar 

algumas variáveis que, apesar de as considerarmos tão importantes como outras 

que abordamos na revisão bibliográfica mas que não serão objecto de estudo, nos 

parecem pertinentes no contexto local onde incidimos o nosso estudo. 

Assim, a nossa pesquisa centrou-se preferencialmente na investigação de 

alguns factores intrínsecos e extrínsecos numa população escolar com diferentes 

níveis de rendimento escolar no Concelho de Ponte de Lima. 

Por um lado, pretende-se verificar o grau de associação de variáveis 

extrínsecas (envolvimento familiar, hábitos de actividade física e rotinas de 

actividade) com o rendimento académico de jovens. 

Por outro lado, procuramos determinar o nível de proficiência motora 

(motricidade global, composta e fina) nos alunos que indiciam falta de condições 

de sucesso académico, estudá-la comparativamente com os alunos que indiciam 

boas condições de sucesso académico e identificar e avaliar eventuais relações 

da proficiência motora com a aprendizagem dos alunos, nomeadamente com 

aqueles que manifestam menor rendimento escolar. 

Como complemento, é analisada a evolução longitudinal do rendimento 

escolar dos dois grupos educacionais estudados. 

De acordo com o exposto, formulamos a seguinte hipótese principal: os 

jovens provenientes dos meios socioeconómicos e culturais mais favorecidos 

apresentam melhores condições de sucesso académico e melhor proficiência 

motora. 
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2. Revisão bibliográfica 

2.1.A influência do meio no desenvolvimento e na aprendizagem 

O desenvolvimento da criança desde a fase intra-uterina até se tornar um 

adulto é de certa forma uma recapitulação histórica da evolução da espécie 

(Fonseca, 1988). Segundo Bronfenbrenner (1977) citado por Fonseca (1999), o 

desenvolvimento integral da criança passa pela integração das conquistas que se 

vão adquirindo no processo filogenético resultante duma multiplicidade de 

ecossistemas bio-psico-sociais. 

O desenvolvimento neuropsicomotor da criança ocorre quando esta 

interage com um envolvimento humano e cultural. O processo de apropriação dos 

valores histórico-culturais transforma o indivíduo biológico num ser social e 

cultural. Esta "herança cultural" processa-se desde o nascimento e da interacção 

permanente entre o indivíduo e o seu ecossistema (Fonseca e Mendes, 1988; 

Santos, 1993). 

Também Perez (1985) sublinha a interacção das componentes genética e 

ambiental em torno das quais se processa o desenvolvimento humano. 

A variação individual que ocorre durante o desenvolvimento é em cada 

momento genética e ambiental (Wachs, 1983). No entanto, subsiste a dúvida 

quanto ao peso relativo destas duas componentes em cada indivíduo nas 

diferentes fases do seu desenvolvimento (Eckert, 1993). 

A herança genética, o meio e as circunstâncias, constituem três vectores 

que se interrelacionam, e são determinantes no desenvolvimento do ser humano, 

manifestando-se nas suas atitudes e no seu produto (Malina, 1987). 

A interacção dinâmica entre o património genético e o envolvimento, produz 

em cada indivíduo uma história de desenvolvimento única e pessoal. A evolução é 

plena se forem observados pressupostos como a integridade e a invulnerabilidade 
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do organismo (ausência de perturbações) e forem criadas condições interactivas 

com um envolvimento facilitador (Fonseca, 1999). 

Segundo Ribeiro (1987), o desenvolvimento de cada indivíduo efectua-se 

em torno de dois pilares fundamentais: organização interna e adaptação ao meio. 

É um processo de desenvolvimento homólogo e previsível nos indivíduos, e 

estrutura-se progressivamente em níveis de complexidade crescente. No entanto, 

existe um elevado grau de imprevisibilidade no desenvolvimento individual 

decorrente das condições específicas do meio ao qual o indivíduo tem de adaptar-

se, das suas experiências e do seu nível de maturação. A partir do momento em 

que o indivíduo atinge um nível de maturação e complexidade que lhe permite 

aprender, a diferenciação individual tende a acentuar-se. 

Segundo McCall (1981), citado por Fonseca (1999) o padrão neurológico de 

aquisições evolutivas da espécie humana é o mesmo no desenvolvimento de uma 

criança até aos dois anos de idade, independentemente do local de nascimento e 

da diversidade das práticas sociais. O desenvolvimento é "canalizado" pelo 

genótipo e a diferenciação individual no fenótipo é pouco discernível. A partir dos 

dois anos o desenvolvimento da criança é fortemente condicionado pelo seu 

envolvimento sociocultural próximo, pelo que as diferenças e variações individuais 

são mais visíveis e as perturbações que entretanto podem surgir são de mais 

difícil recuperação pois estão em jogo aquisições mais complexas. Em síntese, a 

hereditariedade controla o desenvolvimento enquanto o envolvimento determina 

as diferenças individuais. 

O modelo interaccionista do desenvolvimento mental "parece reunir maior 

virtualidade adptativa e dinâmica à evolução neurológica, uma vez que cada 

indivíduo estrutura significativamente as suas próprias experiências no cérebro, ao 

mesmo tempo que modifica os seus ecossistemas à medida que actua 

intencionalmente e volitivamente neles" (Fonseca 1999, pp. 67). 

Esta interacção dinâmica com o envolvimento pressupõe, segundo 

Damásio (1995), uma neuro-intercomunicação integrada entre o envolvimento, o 

corpo e o cérebro. 
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Para o estudo da ecologia do desenvolvimento humano, Bronfenbrenner 

(1987) desenvolveu uma teoria segundo a qual, existe uma relação dinâmica entre 

o ser humano em desenvolvimento e as suas interacções constantes com os 

vários subsistemas ecológicos (endo, micro, meso, exo e macrossistemas). A 

interacção é feita nos dois sentidos, ou seja, tanto o contexto influência o indivíduo 

em desenvolvimento, quanto o indivíduo exerce influência sobre os ecossistemas 

onde ele está inserido. Este processo dinâmico faz da pessoa em 

desenvolvimento, simultaneamente, o produto e produtor da sua história (Krebs, 

1998). 

Assim, o desenvolvimento humano afigura-se como um processo complexo, 

global e multifacetado, em que os vários domínios (cognitivo, motor e afectivo) se 

relacionam e intersectam. 

A evolução da criança decorre de uma sequência de processos de 

maturação e de hierarquização. Esta ontogése infantil efectua-se por estádios de 

desenvolvimento através do mecanismo de assimilação e acomodação. É a partir 

da experiência que a criança simultaneamente faz a assimilação do mundo 

exterior e a acomodação ao mundo exterior numa relação dialéctica e permanente 

(Fonseca e Mendes, 1988). 

Segundo Jong (1976), citado por Bairrão e Felgueiras (1978), os primeiros 

anos de vida são decisivos no desenvolvimento humano. Os padrões básicos de 

aprendizagem processam-se desde muito cedo alicerçados quer às condições 

intrínsecas da criança (maturação e integridade do sistema nervoso central) quer 

às do meio envolvente. 

As relações sociais da criança durante o seu desenvolvimento assumem 

cada vez mais um papel preponderante; as primeiras interacções da criança com 

os pais determinam o carácter das relações futuras bem como a direcção do seu 

desenvolvimento social e emocional (Dacey e Travers, 1999). 

Num projecto de intervenção comunitária levado a cabo por Marino et ai. 

(1994, 1995, 1996), citado por Haro (2000), facultou-se um apoio educativo a 157 

famílias com crianças na primeira infância (0 - 3 anos) de modo a que os pais 
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podessem oferecer um ambiente familiar estimulante, adequado ao progressivo 

desenvolvimento cognitivo, físico e socioafectivo dos seus filhos. Dos resultados 

conclui-se que o envolvimento e a comunidade da qual a família é parte 

integrante, constitui um ecossistema fundamental para o desenvolvimento 

cognitivo, afectivo e social da criança. As crianças que usufruíram do programa 

de atenção e educação proporcionado pelos pais, apresentaram elevados índices 

de integração social bem como maior facilidade de adaptação a novos ambientes 

educativos, resultados estes superiores ao grupo de controlo. 

"Os primeiros três anos de vida do indivíduo são um período de progresso 

rápido e decisivo no seu desenvolvimento tanto físico como intelectual. As 

crianças que não possam desenvolver em boas condições certas capacidades 

como por exemplo, a de ver, ouvir, falar ou andar irão manifestar dificuldades em 

futuras aprendizagens relacionadas com essas capacidades." (Ribeiro, 1987, pp. 

38). O processo de aprendizagem da criança está muito dependente da sua 

capacidade de recepção sensorial e de processamento motor (Pyfer, 1983; Eason 

& Wright, 1983). 

O período da infância é fundamental para o processo de crescimento e 

desenvolvimento porque é o momento em que se estabelece a conexão dos 

estímulos sensoriais com as habilidades motoras (Schilling, 1976; Pyfer, 1983; 

Eason & Wright, 1983; Fonseca e Mendes, 1988). É o período em que se assiste a 

uma verdadeira metamorfose do desenvolvimento humano, através do processo 

de integração sensoriomotora, oriunda não só dos órgãos interoceptivos mas 

também dos proprioceptivos e exteroceptivos (Fonseca e Mendes, 1988). Daí se 

compreende a importância das experiências motoras da criança no seu 

ecossistema durante o período sensório-motor. A relação da criança com o meio, 

neste período, parece determinante para a organização do processamento do 

sistema nervoso central (Grass, 1977, citado por Pyfer, 1983). 

Segundo Fonseca e Mendes (1988), a partir das experiências sociais, a 

criança passa da hierarquização da motricidade para a hierarquização de 

pensamento. O processo desenvolve-se a partir duma integração sensoriomotora 
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realizada pelos órgãos interoceptivos, proprioceptivos e exteroceptivos conduzindo 

na prática ao desenvolvimento de uma série de aptidões motoras básicas que irão 

conduzir ao aparecimento das habilidades psicomotoras e da linguagem verbal, 

um período determinante para a socialização da criança. 

Dos 2 aos 7 anos a aprendizagem perceptivo-motora é o primeiro meio 

através do qual a criança adquire conhecimentos (Piaget, 1986). "As 

aprendizagens realizadas pela criança permitem-lhe o domínio de si próprio, do 

seu meio e a percepção dos objectos" (Pereira e Neto, 1997, pp. 225). 

De facto, é a partir dos dois anos de idade que a criança consciencializa e 

integra funções mentais como a noção do corpo, a lateralização, a orientação 

espacial e a orientação temporal. Estas aquisições constituem novos alicerces à 

inteligência perceptivo-motora, iniciando-se, assim, o processamento da 

informação em termos associativos. O desenvolvimento das habilidades 

simbólicas processa-se no tempo, primeiro através do sistema auditivo-verbal, e 

depois pelo desenvolvimento do sistema visuo-motor (Fonseca e Mendes, 1988). 

As habilidades simbólicas valorizam todas as outras actividades da criança (Dacey 

e Travers, 1999). 

Estas aquisições fundamentais processadas no período designado por 

Piaget como pré-operatório (dos 2 aos 7 anos), preparam a criança para as 

aprendizagens escolares - a leitura, a escrita e o cálculo. O desenvolvimento 

intelectual ocorre fundamentalmente desde o nascimento até ao final da 

adolescência (Piaget, 1986). 

A teoria de Vygotsky realça o aparecimento da linguagem e do pensamento 

dos 3 aos 7 anos e os contextos socioculturais em que se processa o 

desenvolvimento cognitivo da criança (Pinto, 1997; Santrock, 1999). 

Um envolvimento físico e social rico em estimulação sensoriomotora tem 

efeitos positivos no desenvolvimento social, motor e intelectual, enquanto um 

envolvimento restritivo pode provocar perturbações no desenvolvimento desses 

mesmos domínios (Hottinger, 1984, citado por Serrano e Neto, 1996). 
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A acção e mediação que os agentes de socialização proporcionam à 

criança, condiciona decisivamente o desenvolvimento cognitivo e socioemocional 

e consequentemente todo o processo de aprendizagem (Fonseca e Mendes, 

1988; Dacey e Travers, 1999). 

Segundo Cano-Garcia (2000), citando para o efeito vários autores, o 

ecossistema familiar contribui em grande medida para explicar a aprendizagem 

escolar (Wang et ai. 1990; Franser e Walberg, 1991) e o desenvolvimento 

cognitivo (Mannino, 1973; Belsky, 1984). 

Santrock (1999) sublinha a importância da acção socializadora dos pares, 

ou seja, além de serem uma fonte de informação, constituem também um 

elemento de comparação social exterior à família. Nesta abordagem da criança 

dos 2 aos 7 anos, o autor chamam a atenção para o papel social, físico, cognitivo 

e emocional do jogo no desenvolvimento da criança. 

Segundo Dacey e Travers (1999), o desenvolvimento do autocontrolo nesta 

fase toma-se um elemento chave para o sucesso cognitivo e psicológico da 

criança. 

O desenvolvimento e a aprendizagem relacionam-se mútua e 

reciprocamente no ciclo vital e exigem que, além da integridade e 

invulnerabilidade do potencial orgânico, se verifique um envolvimento facilitador, 

ou seja, com oportunidades ecológicas e estratégias de aprendizagem 

mediatizada (Fonseca, 1999). Qualquer perturbação no processo de 

desenvolvimento do sistema nervoso central condiciona e interfere negativamente 

com a aprendizagem. O processo de desenvolvimento cerebral é fortemente 

influenciado pelos vários ecossistemas (Brofenbrenner, 1977, citado por Fonseca, 

1999), pelo que, qualquer privação sensorial e sociocultural põe em causa a 

funcionalidade deste processo evolutivo essencial como ficou patente no célebre 

caso de Victor Aveyron - "O menino selvagem". 

O processo de maturação e a aprendizagem exercem uma influência 

recíproca, contribuindo decisivamente para desenvolvimento do indivíduo (Paoletti 

eRigal, 1979). 
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Segundo Tavares e Alarcão (1989), o desenvolvimento e aprendizagem 

duma criança normal processa-se sensivelmente em simultâneo (mas não 

completamente). Um desfasamento considerável entre estes dois processos 

parece conduzir a anomalias e dificuldades, ou seja, um desenvolvimento anormal 

pode levar a que uma criança tenha dificuldades na aprendizagem, tal como uma 

aprendizagem desajustada pode estar a contrariar o estádio de desenvolvimento 

em que a criança se encontra. 

A atitude de cada criança na sala de aula apresenta contornos que a 

distingue de todos os outros. Segundo Dole & Bellano (1983), esta atitude tem 

origem no processo histórico das interacções do sujeito com o seu ecossistema. 

Para que o envolvimento escolar seja adequado a todos os alunos, 

nomeadamente aos alunos com dificuldades, é fundamental que o professor tenha 

acesso à informação sobre o ambiente em que ocorreu o desenvolvimento da 

criança e os seus antecedentes. Conhecer as diferenças culturais, o envolvimento 

familiar, social e económico dos seus alunos pode contribuir para a percepção das 

causas que estejam a impedir a criança de aprender (Ribeiro, 1987). 

Como defende Andersson (1994), o contexto ecológico é fundamental para 

compreender os problemas das crianças: "If you want to understand what is 

hapenning with children and why it happens, you must also investigate other 

aspects of the society policy; the labour market policy, the family policy, the 

housing policy, the economic policy and so on (pp.19)". 
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2.2. A influência do estilo de vida no desenvolvimento das 

crianças e jovens 

Vários contributos tem sido dados para estudar e avaliar o estilo e vida das 

crianças e jovens. Entre outros, refira-se Sobral (1992); Pereira (1993); Pereira & 

Neto (1994); Madureira (1995); Kytta (1995), citado por Neto (1998); Serrano & 

Neto (1996); Pereira e Neto (1997); Neto (1998). 

Segundo Malina (1980) e Hottinger (1984), citados por Serrano e Neto 

(1996), o impacto dos estilos de vida no processo de desenvolvimento das 

crianças e jovens é muito forte; as suas características, manifestadas pelas 

atitudes e comportamentos estão muito relacionadas com os contextos de vida em 

que se inserem, podendo estes influenciar positiva ou negativamente o 

desenvolvimento social, motor e cognitivo dos sujeitos. 

Durante as últimas décadas, temos assistido a uma forte mobilidade das 

populações rurais. Entre os factores que estão associados à mobilidade das 

populações rurais, Azevedo (1994), destaca os seguintes: a queda demográfica, a 

emigração para a Europa, a procura cada vez mais acentuada das zonas urbanas, 

a evolução das economias para o sector terciário, as acessibilidades entretanto 

proporcionadas ao interior e a dinâmica social e económica empreendida pela 

integração no espaço comunitário. 

A forte mobilidade social das zonas rurais para as zonas urbanas e o 

permanente avanço tecnológico têm provocado importantes alterações no estilo 

de vida das populações. 

A composição familiar e os seus hábitos de vida sofreram fortes mudanças. 

Se o tempo livre aumentou, fruto das sucessivas reduções dos horários de 

trabalho, o mesmo não se pode dizer com a qualidade de vida. A estrutura 

familiar, escolar e social evoluíram rapidamente em consequência das 

características das sociedades modernas (hábitos sedentários, stress emocional, 

maus hábitos de vida e inactividade física) e do aparecimento de uma sociedade 
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de informação que se reveste de uma padronização excessiva de valores, atitudes 

e comportamentos (Neto, 1998). 

O sedentarismo assume uma expressão assinalável na sociedade actual e 

parece afectar mesmo os mais novos. Em meios eminentemente urbanos, 

assistimos a importantes alterações no estilo de vida das crianças durante o 

processo do seu desenvolvimento motor. Os novos contextos socioculturais 

vieram introduzir novos hábitos, geralmente mais sedentários, condicionando as 

experiências motoras destas crianças (Neto,1994 e 1995). 

Bailey (1988), citado por Mota (1997), verifica que uma grande parte do 

tempo das crianças e adolescentes é empregue a ver televisão, brincar com 

computadores ou a ouvir música, facto este que reflecte a desvalorização que é 

atribuída à actividade física; constata, ainda, uma alteração dos hábitos 

alimentares. Segundo Dordel (1987) e Mota (1991), citados por Mota (1997), os 

dados de inactividade e deficiente condição física atingem já de forma 

preocupante as crianças e os jovens, com repercussões sobre a saúde. 

A evolução dos hábitos nas deslocações diárias tende ainda a agravar a 

situação. De facto, o acesso crescente aos meios de transporte motorizado vieram 

reduzir mesmo o tempo empregue para andar a pé. O trajecto diário de uma parte 

muito substancial de crianças e jovens é efectuado utilizando transportes 

motorizados, desde a sua casa ou das imediações até à entrada da escola e vice-

versa. 

Num estudo de Neto (1998), envolvendo 2000 famílias, verificou-se que a 

autonomia da criança no percurso casa/escola diminui acentuadamente nos 

grandes centros urbanos. Normalmente o tempo de deslocação situa-se entre os 5 

e os 15 minutos, sendo que o meio de transporte mais utilizado é o automóvel e o 

acompanhamento é feito por familiares. No meio rural a situação é distinta, com as 

crianças a fazer um percurso médio de 500 metros, acompanhados pelos amigos. 

A gestão do tempo de vida das crianças constitui um problema preocupante 

nas sociedades modernas. As rotinas de vida estão associadas com uma 

padronização crescente dos estilos de vida (familiar, escolar e social). O tempo de 
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permanência na escola conjugado com os hábitos televisivos e outras actividades 

institucionalizados fora da escola fazem antever um estilo de vida sedentário e 

demasiado estruturado (Neto, 1998). 

As mudanças sociais tem-se processado muito rapidamente (mobilidade 

social, diversidade cultural, rotinas, hábitos sedentários, crescimento urbano, 

estrutura familiar, etc.) condicionando a organização do tempo livre da criança e 

do jovem. 

Um estudo canadiano efectuado por Tyler (1975), conclui que o tempo livre 

afigura-se cada vez mais como um sério problema. Atendendo ao facto do tempo 

livre não ser socialmente considerado uma fonte de actividades relevantes, o 

acesso dos mais novos a actividades psicologicamente relevantes tem vindo a ser 

feito cada vez mais de forma inadequada. Como consequência, o autor afirma que 

os canadianos deparam-se com um declínio na qualidade de vida, com menor 

significado e menos agradável. 

Às portas do terceiro milénio, assistimos a uma tendência em 

institucionalizar as actividades de tempo livre das crianças e jovens. É evidente a 

preocupação em manter a criança intelectualmente activa e, consequentemente, 

corporalmente passiva, numa fase de desenvolvimento em que a necessidade de 

actividade física e jogo espontâneo é fundamental para a aquisição de hábitos de 

vida saudáveis (Neto, 1998). 

A criação de hábitos de vida saudáveis apresenta-se cada vez mais como 

uma necessidade da sociedade actual e constitui uma meta de qualquer sistema 

educativo (Welk, 1997; Mota, 1997). 

De facto, parece haver evidências que os factores de risco na infância 

estarão associados aos riscos de doença na idade adulta (Sallis e Mackenzie, 

1990, citado por Mota, 1997). Sendo a idade infantil aquela que é mais 

susceptível de ser influenciada, é fundamental uma educação que promova 

conceitos de vida activa capaz de influenciar o indivíduo na vida adulta. 

A importância da actividade física na promoção do bem-estar e da saúde 

está sobejamente reconhecida (Sallis & Patrick, 1994; Vuori, 1995; Lee, 1995; 
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Biddle, 1995; Shephard, 1995; Patê, 1995; Bouchard & Després, 1995; Welk, 

1997). Nesta medida, educar os nossos alunos para que venham a ser adultos 

com hábitos de actividade física regular, constitui um objectivo da Escola e 

particularmente o principal desafio da Educação física Escolar (Matos e Graça, 

1991; Costa, 1997). 

A escola é a instituição com maior responsabilidade em promover uma 

actividade física que se prolongue pela vida dos indivíduos (Sallis & McKenzie, 

1991, citado por McKenzie et ai., 1997). 

Pensa-se que os programas de Educação física escolar revestem-se de um 

potencial capaz de dar um contributo único na educação de todos os alunos e 

podem facilitar o desenvolvimento cognitivo, social, emocional e físico (Fishburne 

& Haslam, 1992; Keyas, 1993; Calfas & Taylor, 1994, citados por Chad et ai., 

1999). 

Também Bento (1991), Lima (1994), Shephard (1995 e 1997), Costa 

(1997), Welk (1997) e Mota (1997), fazem referência ao papel da escola e das 

aulas de educação física na construção de uma consciencialização individual e de 

uma motivação do jovem para a valorização de um estilo de vida activo 

incorporando a prática da actividade física, a qual constitui uma componente 

essencial na promoção da qualidade de vida e consequentemente na saúde dos 

indivíduos. 

Porém, verificamos que a escola continua a ser um sistema de transmissão 

de conhecimentos, onde a instrução continua a ser o principal enfoque da 

avaliação dos alunos. Segundo Lima (1994) e Mota (1997), a escola está ainda 

longe de facultar uma educação que culmine na formação de uma juventude 

fisicamente activa; os alunos não são educados na perspectiva da sua 

responsabilização e da adopção de uma postura activa e crítica; os 

conhecimentos transmitidos não são aproveitados como referência quer na vida 

adulta quer no quotidiano dos jovens. 

Moore et ai. (1991) e Shephard (1982), citados por Mota (1997), chamam a 

atenção para o papel dos pais na motivação para a exercitação dos filhos, ou seja, 
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existem indicadores de que as crianças de famílias cujos pais apresentam maior 

actividade, são também mais activos. 

Os factores socioespaciais existentes no ecossistema da criança parecem 

exercer uma influência significativa no desenvolvimento dos seus hábitos motores, 

influenciando também os hábitos desportivos na vida adulta (Klein & Liesenhoff, 

1982). 

A importância de um envolvimento de jogo e actividade física associados a 

hábitos saudáveis de vida é demostrada pela elevada correlação existente entre 

estas actividades e a saúde física, psicológica e emocional (Neto, 1998). 

A participação regular em actividades fisicamente activas é reconhecida 

desde há muito tempo como essencial para o normal desenvolvimento das 

crianças (American Academy of Pediatrics Committees on Sport Medicine and 

School Health, 1987; American College of Sports Medicine, 1988, citado por Pate 

et al., 1997). 

Comparativamente com o adulto, os adolescentes tendem a ser bastante 

mais activos fisicamente. Apesar de tudo, muitos adolescentes têm níveis baixos 

de participação em actividades físicas estruturadas, e, mesmo por lacunas de 

"espaços" e equipamentos, a actividade física espontânea fica muito aquém 

daquilo que seria desejável, pelo que, com a idade tomam-se adultos sedentários 

com implicações prejudiciais ao nível da saúde (Astrand, 1992; Patê et ai., 1994). 

Um estilo de vida sedentário constitui um factor de risco de um número de 

doenças que se vêm manifestando cada vez mais com a idade em ambos os 

sexos (Bouchard & Després, 1995; Pate et al., 1997). Pelo contrário, a actividade 

física regular proporciona benefícios ao nível as saúde, designadamente na 

redução do risco de excesso de peso e obesidade, diabetes e doenças 

cardiovasculares (Bouchard & Després, 1995). 

A tendência para a inatividade em crianças e adolescentes arrasta consigo 

o problema da obesidade afectando consequentemente a capacidade física, a 

auto-estima e a socialização (Bar-Or, 1987). 
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Também Verchuur e Kemper (1985), citado por Madureira (1996), ao 

estudarem a actividade física dos jovens, verificaram que o tempo empregue nesta 

actividade diminui gradualmente dos 12/13 anos aos 17/18 anos em ambos os 

sexos. 

São vários os autores que partilham a opinião de que, com a idade, as 

pessoas apresentam-se menos activas (em termos de esforço metabólico), entre 

eles Sallis et ai. (1986); Malina (1989); Armstrong (1994); Riddoch e Boreham 

(1995), citados por Madureira (1996). 

Num estudo citado pelo mesmo autor levado a cabo por Sunnegardh e 

Spoelin (1985), em crianças que viviam em 4 regiões da Suécia, verificou-se que 

as crianças mais novas eram mais activas que as mais velhas; em todos os 

grupos e idades os rapazes eram mais activos que as raparigas; a participação 

das raparigas em actividade física organizada e regular era maior naquelas cujos 

pais apresentavam formação de nível superior. 

Uma investigação de Nettleton (1980), conclui que a actividade física, seja 

ela estruturada ou não estruturada, constitui um factor de grande importância na 

vida das crianças em idade escolar. Apresenta também vários argumentos que 

sugerem uma melhoria da performance académica resultante da aplicação de 

períodos diários regulares de educação física na escola. 

Shephard (1997), afirma que os programas diários de educação física não 

devem ser introduzidos nas escolas na expectativa de que deles resultarão os 

principais ganhos no rendimento académico. No entanto, os resultados da 

investigação científica sugerem que os alunos com mais actividade física 

apresentam uma maior aprendizagem académica por tempo de aula; assim, a 

diminuição do tempo dedicado ao currículo académico não deve servir de 

desculpa para negar às crianças um programa diário de actividade física de 

qualidade. 

Sallis & Patrick (1994) defendem que o estilo de vida dos adolescentes 

deve contemplar pelo menos 30 minutos diários de actividade física de intensidade 

moderada. Além disso, são recomendadas aos adolescentes três ou mais sessões 
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por semana em actividades com vinte ou mais minutos, com um nível moderado 

ou vigoroso de intensidade. 

Num estudo onde se procurou determinar a influência do meio no 

desenvolvimento da coordenação motora global e da coordenação motora fina 

(Pimentel e Oliveira, 1997), concluiu-se que o meio rural favoreceu o 

desenvolvimento da coordenação motora global de modo significativamente 

superior ao meio urbano. Por outro lado, o meio urbano favoreceu o 

desenvolvimento da coordenação motora fina de modo significativamente superior 

ao meio rural. Considerando que a maturação do sistema nervoso central se 

processa de acordo com as leis cefalocaudal e proximodistal, presume-se que as 

crianças do meio urbano, que não praticam actividades que solicitam a 

coordenação motora global durante o período crítico para o fazerem (partindo do 

princípio que este período surge antes da idade própria para o desenvolvimento 

da coordenação motora fina), comprometem logo nos primeiros anos de vida o 

seu desenvolvimento motor máximo. O menor desenvolvimento da coordenação 

motora fina nas crianças do meio rural constitui também uma desvantagem para 

estas crianças reflectindo-se, provavelmente, mais nas suas aprendizagens 

escolares. 

Carvalho (1994), ao estudar as capacidades motoras de 380 crianças 

oriundas de meios distintos (rural vs urbano), não encontrou diferenças 

estatisticamente significativas no rendimento motor. Verificou também que as 

crianças que brincavam na rua comparativamente com as crianças que brincavam 

geralmente em casa, apresentavam um rendimento significativamente superior 

relativamente à velocidade máxima de deslocamento, na resistência aeróbia e na 

capacidade destreza com bola. 

Estudos sobre a actividade física de crianças no recreio escolar com idades 

entre os 8 e os 10 anos, realizados por Gilbey & Gilbey (1995) e Marques (1995), 

citados por Madureira (1996), utilizando a monitorização da frequência cardíaca, 

apontam para valores médios da intensidade bastante abaixo dos 140 bpm 

(número frequentemente recomendado pela literatura). 
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Kemper et al. (1996), numa pesquisa onde se pretendia determinar a 

relação da actividade física das crianças pré-pubescentes com o nível 

socioeconómico na Bolívia, verificaram que o efeito mais determinante na 

actividade estava associado ao nível socioeconómico, pois as crianças da posição 

social mais baixa foram significativamente mais activos em termos de duração do 

que as da posição social mais alta. 

O problema da delimitação do espaço rural e do espaço urbano tem sido 

abordado por vários autores sem contudo reunir uma perspectiva consensual 

(Mendras, 1975; Mingion & Pugliese, 1978; Pinto, 1985; Gama, 1988, citados por 

Santiago, 1996; Mary, 1988). 

No entanto, as definições que têm por base os critérios administrativos, 

estatísticos ou outros, associados à delimitação de zonas naturais, são de um 

modo geral criticados. Estes critérios, concebidos com base no ordenamento do 

território, não permite fazer uma identificação dos elementos que ajudam a 

estruturar os estilos de vida da população (Santiago, 1996). 

Para além de se verificar uma interpenetração dos espaços rural e urbano, 

é cada vez mais difícil definir as comunidades de espaço rural (Mary, 1988). 

O critério rural ou urbano das comunidades aparece frequentemente 

relacionado com os níveis de desenvolvimento sociocultural dos seus estilos de 

vida. Por outro lado, a profissão é frequentemente usada para situar os indivíduos 

numa posição social (Almeida, 1988). 

O Concelho de Ponte de Lima caracteriza-se como uma zona 

marcadamente agrícola sem uma estrutura urbana bem definida, e que se 

interpenetra no espaço físico mais rural. 

Pelo que foi exposto anteriormente, estudamos no presente estudo o estilo 

de vida de uma população escolar do Concelho de Ponte de Lima, com o objectivo 

de verificar até que ponto os níveis de rendimento escolar se associam a 

diferentes padrões de estilos de vida. 
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2.3 Factores extrínsecos e intrínsecos associados ao baixo 

rendimento académico 

2.3.1 Educação e insucesso escolar 
Com o fenómeno da "Escola para Todos" surgiram em grande escala 

desigualdades de acesso e de sucesso. Estas desigualdades não eram tão 

notórias no passado, visto ser a educação, nessa época, um privilégio de poucos. 

Com o aparecimento de novas correntes de pensamento, a educação 

passou, então, a ser assumida como um direito de todos os cidadãos sem 

excepção. Contudo, esta "revolução" quantitativa não foi acompanhada de 

medidas qualitativas que dessem resposta a esta nova ideologia. Se o objectivo 

era a "educação de massas" o resultado parece não ter sido exactamente o 

pretendido, pois provocou uma massificação do ensino com implicações 

preocupantes (Rolla, 1994). 

A massificação do ensino, "provocada por uma expansão quantitativa não 

fez mais senão também expandir quantitativamente o insucesso que é intrínseco a 

um ensino selectivo e elitista. O insucesso será, porventura, o mesmo, a escala é 

que foi ampliada e por isso se tornou mais perceptível" (Pires, 1985, citado por 

Rolla, 1994, pp. 5). 

Para Pires et ai. (1991), "há insucesso ou fracasso escolar quando algum 

ou alguns dos objectivos da educação escolar não são alcançados". 

Prosseguindo, afirmam que "... a educação escolar tem como finalidades instruir, 

estimular e socializar os educandos (...). Se algum destes objectivos, que 

constituem outras tantas dimensões da educação, não é atingido, pode dizer-se 

que há insucesso na educação escolar"(pp. 187). 

Contudo, as percentagens do insucesso escolar divulgadas não nos permite 

por si só caracterizá-lo, uma vez que este insucesso está directamente associado 

à instrução; esta componente é muito valorizada na escola em detrimento da 

dimensão personalista e da dimensão socializadora. 
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Foi a partir das décadas de 50/60 que o problema do insucesso escolar 

passou a ser tratado com maior preocupação pelos responsáveis dos sistemas 

educativos de diversas nações. Em Inglaterra foram vários os relatórios de 

investigação para compreender este fenómeno educativo. Mas seria nos Estados 

Unidos da América, em 1966, que surge o célebre "Relatório Coleman" - Equality 

of Educational Opportunity - um marco fundamental da sociologia das 

desigualdades sociais que viria a exercer influência em todas as outras 

investigações. Constatou-se que as variações intra-escolas eram mais 

significativas que as variações inter-escolas. Verificou-se que, relativamente às 

primeiras, o factor que melhor explicava as diferenças existentes eram o ambiente 

familiar, nomeadamente a instrução dos pais (Rolla, 1994). 

Durante décadas, a democratização do ensino em Portugal limitou-se à 

abertura das escolas para todos, pois as políticas educativas confundiram 

exigência escolar com reprovação e repetência, conduzindo uma parte 

significativa dos alunos à reprovação e à exclusão (Azevedo, 1994). 

2.3.2 Política dos apoios educativos 

Nos últimos anos, a publicação de legislação portuguesa com o objectivo de 
responder às necessidades educativas dos alunos, tem sido muito fértil. O 
Decreto-Lei n° 43/89, de 3 de Fevereiro, define as competências da escola no 
âmbito da orientação e acompanhamento de alunos: 

i) "Desenvolver mecanismos que permitam detectar a tempo 
dificuldades de base, diferentes ritmos de aprendizagem ou outras necessidades 
dos alunos que exijam medidas de compensação ou formas de apoio adequadas 
nos domínios psicológico, pedagógico e socioeducativo"; 

ii) "Organizar e gerir modalidades de apoio socioeducativo em resposta 
a necessidades identificadas que afectam o sucesso escolar dos alunos"; 
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iii) "Encaminhar alunos com comportamentos que perturbam o 

funcionamento adequado da escola para serviços de apoio especializados, 

ouvidos os encarregados de educação"(art.° 11o). 

O Decreto-Lei n° 35/90, de 25 de Janeiro, pretende promover o sucesso 

educativo e garantir as condições educativas adequadas para todos, incluindo os 

alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), visando a igualdade de 

oportunidades no acesso e sucesso escolares. 

Nesta perspectiva a Portaria n° 921/92, de 23 de Setembro, define as 

competências das estruturas de orientação educativa, nomeadamente na 

"detecção de dificuldades, ritmos de aprendizagem e outras necessidades dos 

alunos, bem como na sua orientação, acompanhamento individualizado e 

avaliação, visando contribuir para o seu sucesso educativo" (Correia 1999, pp. 28). 

O Decreto-Lei n° 190/91, de 17 de Maio, veio introduzir os serviços de 

psicologia e orientação escolar, estabelecendo as suas competências, 

designadamente, na área da avaliação, planeamento educativo e apoio 

psicopedagógico dos alunos com NEE. 

Com a publicação do Decreto-Lei 319/91, de 23 de Agosto, surge uma nova 

realidade escolar "a abertura da escola a alunos com necessidades educativas 

especiais, numa perspectiva da escola para todos". Privilegia-se a integração 

plena do aluno com NEE e responsabiliza-se a escola pela procura de soluções 

que visem a integração e uma educação adequada às necessidades específicas 

dessa população. 

O Despacho Normativo 98-A/92 refere que "a escola, através dos seus 

órgãos próprios é responsável pelo percurso escolar dos alunos, devendo garantir 

a consecução dos objectivos da escolaridade obrigatória e o sucesso educativo 

dos alunos". Num dos seus pontos mais polémicos, este despacho acrescenta que 

a "decisão de retenção tem sempre o carácter excepcional depois de se ter 

esgotado o recurso a apoios e complementos educativos, devendo, portanto, 

revestir-se de especial cuidado para garantir a sua necessidade, utilidade e justiça 

... devendo a decisão sobre uma eventual retenção ocorrer, ordinariamente no 
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final de cada ciclo...". Com o objectivo de salvaguardar a igualdade de 

oportunidades de acesso e sucesso educativos, "devem os órgãos próprios das 

escolas instituir actividades e medidas de apoio educativo", sempre que se 

verifiquem dificuldades que afectam o sucesso escolar dos alunos, 

disponibilizando para tal os recursos materiais e humanos necessários. 

A autonomia das escolas, implementada pelo Decreto-Lei 115-A/98, veio 

introduzir um novo quadro de gestão dos estabelecimentos de ensino e 

reequacionar a forma como as escolas se organizam. A construção e 

desenvolvimento do respectivo Projecto Educativo deve responder a múltiplas 

questões, nomeadamente ao problema dos apoios educativos. É um desafio à 

capacidade da escola em responder de forma adequada e eficiente aos alunos 

que a mesma tende a segregar, procurando soluções de discriminação positiva 

que promovam um pouco mais de igualdade de oportunidades (Graça, 1999). 

De realçar que o Decreto-Lei 115-A/98 refere que as escolas ou 

agrupamentos de escolas dispõem de "serviços especializados de apoio 

educativo", constituídos pelos serviços de psicologia e orientação, pelo núcleo de 

apoio educativo e por outros serviços organizados na escola. 

O Despacho Conjunto 105/97 regulamenta o actual sistema de apoios 

educativos nas escolas e vai de encontro à evolução recente das perspectivas da 

educação, fornecendo orientações quanto às formas de atendimento aos alunos 

com NEE de acordo com a Declaração de Salamanca, no sentido da criação de 

escolas inclusivas (Vieira e Silva, 1999). Este diploma legal contempla os 

seguintes aspectos: 

i) Equipa de apoio com base nas escolas; 

ii) Modelo do professor de apoio; 

iii) Práticas de ensino inovadoras; 

iv) Formação de professores; 

v) E equipas de resolução de problemas. 

Apesar de legalmente ser atribuída à escola a competência para a criação 

de condições de igualdade oportunidades e sucesso educativo dos alunos, parece 
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existir na prática bastantes dificuldades em implementar este modelo teórico que 
compense as diferenças sociais. Às portas do 3o milénio, a escola parece tardar 
em se adaptar aos alunos. Como diz Rolla (1994), "falta à escola democrática uma 
grande dose de desigualdade de tratamento pedagógico" (pp. 25). 

2.3.3 Perspectivas para a análise do insucesso escolar 

O problema do insucesso escolar é complexo e multiforme de tal modo que 

não podemos dizer que existe um, mas vários insucessos escolares. Apesar desta 

problemática ser normalmente imputada ao aluno é necessário não esquecer que 

a escola também pode ser um factor de insucesso escolar. A perspectiva da 

escola actual já não se coaduna com a mera instrução; é também um espaço com 

a finalidade de educar, de socializar. (Pires, 1987; Almeida, 1992; Pinto, 1995). 

De acordo com Blasi (1982) e Pires et ai. (1991), o problema do insucesso 

escolar tem sido analisado sob três perspectivas: as carências do aluno, a 

estrutura escolar e a estrutura social. 

Uma primeira análise para explicar o insucesso convergiu para a variável 

aluno, considerando o insucesso como sendo essencialmente do aluno. Mas nesta 

análise centrada no aluno, há que distinguir duas tendências: uma apontando os 

factores biológicos como causa do insucesso escolar (nomeadamente o Ql e os 

factores psicossomáticos), outra a apontar os factores socioculturais como 

estando na origem das carências do aluno, o qual chega à escola numa situação 

de desvantagem. Aqui destaca-se o nível sociocultural e económico da família, 

bem como o seu ecossistema. De referir, ainda, que a situação de desvantagem 

com que o aluno chega à escola vai prolongar-se em toda a sua vida escolar, 

condicionando o acesso e o sucesso da sua educação escolar. 

Uma segunda análise centra a sua atenção na estrutura escolar 

considerando que as carências do aluno têm origem em factores escolares 

(massificação na formação de professores com preparações diversificadas, a 

formação contínua pouco funcional, currículos, estrutura e métodos de avaliação). 
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Nesta perspectiva, questiona-se se a função da escola não será seleccionar os 

melhores alunos em detrimento dos outros. Paradoxalmente, se assim for, o 

insucesso dos alunos é o sucesso da escola. 

Por último, de referir uma terceira análise relacionada com "a própria 

estrutura social no seu conjunto". Esta corrente sociológica chama a atenção para 

o facto da estrutura social não ser igualitária mas estratificada e hierárquica, sendo 

os níveis mais elevados da hierarquia social ocupados por estratos dominantes 

que, apesar de minoritários, exercem uma hegemonia cultural e económica sobre 

todo o conjunto social. Nesta perspectiva a escola funciona como um instrumento 

para "garantir a reprodução da estratificação social". A selecção escolar é no 

fundo um instrumento e o fracasso escolar dos alunos oriundos de posições 

sociais mais baixas o seu efeito necessário. 

2.3.4. Os factores socioculturais e o insucesso escolar 

Para Formosinho (1987 A), a posição social dos alunos é bastante 

determinante no seu (in)sucesso escolar. São vários os factores que podem estar 

associados a esta problemática: 

i) Factores económicos; O baixo nível económico familiar condiciona 

fortemente a zona de residência e pode antecipar a entrada na vida activa dos 

seus dependentes; condiciona a aquisição de condições básicas e o acesso a 

bens culturais sempre favoráveis ao sucesso escolar; pode não proporcionar um 

clima propício ao estudo. 

ii) Factores regionais; a cultura dos meios urbanos coaduna-se mais com a 

cultura da escola pelo que o transfer dos estímulos urbanos é maior do que 

aqueles oriundos do meio rural 

iii) Factores culturais; os factores veiculados pela família, como o tipo de 

linguagem, a atitude perante o conhecimento, a valorização da educação escolar 

e o acompanhamento das actividades escolar dos seus educandos, reflectem-se 

nas aprendizagens escolares. 
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As causas da desvantagem sociocultural parecem convergir para o modelo 

das diferenças resultantes do ambiente. Um grande número de autores defendem 

que tais diferenças se transforma em défices como consequência do peso da 

cultura da classe média (Diaz e Resa, 1997). 

Segundo os mesmos autores, existem muitos estudos que apontam para o 

facto do nível sociocultural da família aparecer muito associado ao rendimento 

escolar dos alunos. Neste caso, os estudos destacam diversas variáveis familiares 

correlacionadas com o aproveitamento escolar tais como: o nível linguístico 

utilizado, o nível cultural dos pais, a (des)valorização da actividade escolar, as 

expectativas e motivações relativamente ao trabalho escolar, o envolvimento 

afectivo familiar, a profissão dos pais e o rendimento económico familiar. 

Monteiro (1982), num trabalho que pretende identificar as causas do 

insucesso escolar, constata que os factores socioeconómico e culturais 

desempenham um papel muito importante no resultado escolar dos alunos. Os 

melhores resultados foram obtidos pelos alunos oriundos de meios com melhor 

nível socioeconómico e cultural (zona urbana). Inversamente os alunos das 

aldeias (zona rural) apresentaram resultados mais fracos. Mas as causas do 

insucesso escolar não se esgotam no nível cultural do meio. Neste trabalho 

destaca-se também os reflexos dos problemas ligados à escola-instituição, aos 

programas, aos professores, aos factores afectivos e aos próprios alunos. 

Um estudo de Formosinho (1987 B), relativamente ao (in)sucesso escolar 

dos alunos, conclui que existe uma clivagem entre as posições sociais mais altas 

e as posições sociais mais baixas. O ecossistema familiar é o principal agente 

educativo do aluno; como tal, essa educação informal familiar pode facilitar ou 

dificultar as aprendizagens escolares. Resumindo, a diferenciação social reproduz-

se em diferenciação escolar. 

Também Pires et ai. (1991) ao pretenderem verificar como o nível cultural, 

habitat e nível económico familiar influenciam o acesso à escola e o sucesso 

escolar, verificaram que o insucesso escolar (resultante das reprovações) atinge 

nomeadamente os estratos sociais mais baixos. Estes alunos, além de terem 
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maiores percentagens de insucesso escolar, abandonam mais cedo a escola ao 

contrário dos alunos oriundos dos estratos superiores. 

Uma investigação de Detry (1998) aponta também para o facto da 

desigualdade dos resultados escolares aparecer associada com a desigualdade 

dos níveis socioeconómicos. 

Azevedo (1994), utilizando dados do GEP (1991/1992) em que se confronta 

a caracterização socioprofissional dos pais com os níveis de escolaridade dos 

filhos, conclui que o sistema de ensino português continua a ter grande 

incapacidade em ultrapassar a discriminação socioeconómica que existe 

inicialmente entre os alunos. As assimetrias sociais e regionais persistem e, 

segundo o autor, não há sinais para uma inversão da situação a curto e médio 

prazo. 

Dois estudos de Benavente (1987) e um outro de Simões (1984) citado por 

Davies (1989), mostram também elevadas taxas de reprovação nas famílias de 

menores recursos socioeconómicos comparativamente com as famílias sócio e 

economicamente mais favorecidas. 

Num estudo de São Pedro e Castanheira (1987) e Miranda (1987) 

relativamente à origem socioeconómica dos alunos e o sucesso escolar, constata-

se igualmente que o rendimento económico das famílias condiciona fortemente o 

prosseguimento dos estudos. É no sector social de menores recursos que se 

regista a grande maioria dos abandonos. 

Campos (1985) verifica também que 54% dos alunos de nível 

socioeconómico baixo reprovam pelo menos uma vez, 43% do nível 

socioeconómico médio e 24% do nível socioeconómico alto. 

Santos (1993) destaca a diversidade da aprendizagem social. Segundo o 

autor, quando nos referimos à realidade falamos em processos de socialização em 

vez de processo, tal como, de famílias em vez de instituição familiar. O trabalho 

pedagógico das famílias depende da sua posição de classe, do seu "capital 

cultural" e de uma distribuição pouco homogénea do conhecimento dentro da 

sociedade. Fazendo a transposição para a educação escolar, é de esperar a 
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aproximação ou afastamento entre a família e a escola resultante da confrontação 

do "capital cultural" destas duas realidades. 

Segundo Diaz e Resa (1997), a classe social influência o rendimento 

escolar em função dos ambientes e oportunidades que propicia, potenciando mais 

ou menos o processo de aprendizagem e desenvolvimento intelectual. 

Santos (1993), citando diversos estudos não referenciados, e também 

Almeida (1990), apontam para um forte acompanhamento da classe média na 

educação escolar dos seus filhos com as previsíveis implicações no sucesso 

escolar dos mesmos. Ao invés, as classes populares desvalorizam o domínio 

cultural e manifestam uma maior passividade e resignação perante as actividades 

escolares dos seus filhos. Esta atitude vem necessariamente reforçar as 

dificuldades de sucesso destas crianças, traduzindo-se em taxas de insucesso 

escolar mais elevadas. As dificuldades sentidas por estes alunos, resultam do 

confronto de capitais culturais distintos, remetendo-os para uma situação de 

desvantagem face à "cultura total da escola" que, ao não se sentirem identificados 

com as normas e valores aí veiculados, acabam por ver as suas aptidões 

reduzidas. Os factores responsáveis pela desigualdade de sucesso estendem-se 

no tempo e continuam a transmitir o seu efeito negativo em todo o percurso 

escolar. 

O envolvimento na vida escolar dos filhos reflecte-se muito positivamente 

no aproveitamento escolar dos mesmos (Henderson, 1987; Sousa e Tavares, 

1998). No entanto, a implementação de uma colaboração mais profícua na relação 

escola-família não é fácil dado que nenhum dos intervenientes quer a intromissão 

do outro (Marques, 1993; Henderson, 1987). 

Como escreve Davies et ai. (1989), se apenas os pais da classe média se 

envolvem, o fosso entre as crianças da posição social mais baixa e as crianças da 

posição social média pode aumentar ainda mais e criar maior desigualdade na 

escola. 

Num estudo Davies ef ai. (1989), sobre o envolvimento dos pais nas 

escolas portuguesas, mais precisamente sobre as relações mútuas entre a escola 
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e os pais de baixo estatuto socioeconómico, concluiu-se que os contactos entre 

pais e professores são poucos e ambas as partes têm expectativas muito baixas 

relativamente aos filhos de famílias de baixo estatuto socioeconómico. 

Segundo Almeida (1988), as causas associadas aos diferentes níveis de 

realização cognitiva são várias destacando, entre outras, a importância da 

linguagem utilizada pelos pais no relacionamento com os filhos, sendo esta menos 

adequada às exigências das aprendizagens escolares nas classes sociais mais 

baixas. Ainda segundo o autor, outras explicações têm surgido no âmbito das 

práticas educativas familiares dos meios sociais mais desfavorecidos, 

nomeadamente a falta de atitudes positivas relativamente ao desenvolvimento e 

aprendizagem dos filhos, a falta de atenção e responsabilidade aos filhos, treino 

deficiente das crianças perante situações de análise e solução de problemas. 

Todos estes aspectos aparecem muitos associados quer ao nível 

socioeconómico e cultural quer ao carácter rural ou urbano do meio uma vez que 

este condiciona as oportunidades educativas e experiências culturais distintas 

(Anastasi, 1972; Renchlin, 1974, citados por Almeida, 1988) 

Apesar das diferenças socioculturais exercerem a sua influência sobre a 

escolaridade, não será correcto reduzir as representações e práticas educacionais 

das famílias à sua posição social (Howell & McBroom, 1982; Percheron, 1985, 

Teachman, 1987, citados por Santos, 1993). Existem outros factores que directa 

ou indirectamente, exercem igualmente um papel importante, tais como, a 

estrutura familiar, as interacções familiares, o controlo e autoridade parental e 

paradigma familiar (processos de interacção entre a instituição familiar e o meio 

envolvente). Nesta perspectiva multidimensional da instituição familiar toma-se 

obrigatório perspectivar o indivíduo não como elemento resignado a um destino 

socialmente pré-estabelecido, "mas como actor, alguém com capacidade para 

intervir e alterar as suas representações e práticas sociais, as suas estratégias 

educacionais, ou seja, de construir uma individualidade familiar em termos 

educativos". (Santos, 1993, pp. 31) 
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2.3.5. Factores intrínsecos associados ao insucesso escolar 

Não obstante o ambiente sociocultural do indivíduo ser frequentemente 

associado às perturbações da aprendizagem e ao insucesso escolar, parece que 

ele representa apenas uma face da mesma moeda. Para uma análise imparcial do 

problema, além dos factores extrínsecos referidos anteriormente, convém não 

esquecer aqui os factores de ordem intrínseca, ou seja, aqueles associados a 

perturbações de natureza biológica (Ferro, 1979 A e B). 

Um estudo de Ferro (1979 A) conclui que vários indicadores sociais e 

biológicos se associaram-se de forma moderada com o insucesso escolar, 

reforçando a tese plurifactorial para este problema da escolaridade. Os factores 

sociais (profissão e escolaridade dos pais, número de irmãos, ordem de 

nascimento) correlacionaram-se com o insucesso escolar de modo muito superior 

aos factores perinatais. Em consonância com outros estudos citados (Boshes e 

Myklebust, 1964; Lucas, et ai., 1865; Peters, et ai., 1975), conclui, ainda, que um 

número considerável de crianças repetentes, independentemente da sua origem 

social, manifestava sinais neurológicos mínimos, sugerindo que estes sinais 

estarão intimamente associados aos problemas de aprendizagem, derivados de 

uma disfunção do seu sistema nervoso. 

Diaz e Resa (1997), referem também vários estudos cujas conclusões 

apontam para uma relação directa entre determinadas condições de saúde 

durante a gravidez e o desenvolvimento pré e peri-natal e posteriores 

perturbações psicofisiológicas, citando a propósito, Jones e Smith, 1983; Wilson et 

ai., 1973; Zamenhof e Van Marthens, 1978; Ajuriaguerra, 1982; Hunt, 1983. 

2.3.6. Factores institucionais associados ao insucesso escolar 
Segundo Postic (1991), os estudos mais recentes apontam para alguns 

factores institucionais como os responsáveis pelo insucesso escolar de muitos 
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alunos, tais como o ajustamento à situação escolar geral, o ajustamento específico 

à situação pedagógica e o ajustamento à personalidade do professor. Apesar 

destes indicadores, um grande número de professores atribui as causas de 

insucesso escolar a condições de personalidade ou de inteligência intrínsecas dos 

alunos com dificuldades. 

Azevedo (1994) afirma que o ensino básico continua a ser selectivo e 

elitista, pois a estrutura curricular é uniforme para todos os alunos, revelem ou não 

dificuldades na aprendizagem; a reprovação administrativa representa um 

mecanismo de selecção. Apesar da democratização do ensino, as escolas nem 

sempre têm meios para efectivamente ajudar no desenvolvimento de cada uma 

das crianças e jovens que compõem um quadro tão heterogéneo como nunca. Por 

outro lado, o problema elitista continua a manifestar-se; apesar da escola abrir as 

portas a todos, ela só sabe lidar com os que aprendem e manifesta dificuldade em 

lidar com aqueles que não progridem ao ritmo estipulado na sua proposta 

curricular que continua a ser do tipo pronto-a-vestir, igual para a generalidade 

(Azevedo, 1984; Diaze Resa, 1997; Boal et ai. (1997). 

Segundo Formosinho e Fernandes (1987), o sucesso escolar dos alunos 

depende em grande parte do sucesso no currículo académico (conjunto de 

disciplinas que implicam um maior grau de abstracção). Mesmo que o aluno tenha 

sucesso no currículo não académico (conjunto de disciplinas que exigem 

sobretudo capacidade de expressão e domínio de técnicas manuais), ele pode ser 

impedido de alcançar uma formação superior nessa mesma área, pois a escola 

exige sobretudo sucesso no currículo académico. Esta cultura escolar do currículo 

é imposta uniformemente a todos os alunos. É, como lhe chama o autor, "um 

currículo pronto a vestir tamanho único". 

O Sistema Educativo, ao submeter todos os alunos a um currículo uniforme 

sem qualquer diferenciação sociocultural ou económica, leva necessariamente a 

que os alunos dos grupos sociais mais desfavorecidos sejam mais "permeáveis" 

ao insucesso escolar. A Escola manifesta uma incapacidade para se ajustar às 

características dos alunos socialmente desfavorecidos, nomeadamente ao código 
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linguístico, aos níveis de expectativas, e aspirações e motivações (Diaz e Resa, 

1997). 

Relativamente ao problema do insucesso escolar, Fonseca (1998) 

manifesta-se bastante crítico em relação à escola e aos seus agentes, que ainda 

não distinguiram dois conceitos, "diferença cultural" e a "privação cultural", o que 

pode gerar problemas no desenvolvimento prospectivo dos indivíduos. 

Também Pelsser (1989), citado por Santiago et ai. (1994), refere que a 

persistência das dificuldades escolares pode trazer consequências bastante 

negativas para a criança e o adolescente, pois fica na eminência de ser colocado 

em desvantagem relativamente às suas potencialidades e ao sucesso social e 

económico posterior. 

Os problemas de desadaptação pessoal e/ou social contribuem muito para 

a colocação das crianças e jovens em "risco". A desadaptação tem normalmente 

origem em privações de natureza afectiva, socioeconómica e cultural. O contacto 

diário do professor com as crianças/jovens em risco fazem dele um interlocutor 

privilegiado de intervenção, incutindo-lhes valores e promovendo a formação de 

atitudes (Mesquita, 1990). 

Fonseca (1998) refere que, normalmente, os indivíduos com fraco 

rendimento escolar podem revelar "disfunções cognitivas" e apresentar um Ql 

normal. No entanto, estas perturbações não se resolvem nas classes de aula 

regulares, quer por falta de formação dos professores quer porque os currículos 

não respondem às necessidades intrínsecas desses indivíduos. Quando 

abandonam a escola, continuam a manifestar no trabalho o insucesso e a 

desvantagem que a escola acabou por produzir. Segundo o autor, os problemas 

do insucesso escolar, bem como os factores que lhe estão associados, podem ser 

resolvidos em boa medida através da educabilidade cognitiva. 
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2.4. Perturbações motoras e rendimento académico 

2.4.1. Perturbações no desenvolvimento motor 

As crianças com dificuldades psicomotoras ligeiras ou moderadas têm 

despertado o interesse de muitos autores. Segundo Henderson e Hall (1982), 

citado por Vitorino (1994), a expressão "criança desajeitada" (clumsy child), 

inicialmente utilizada para descrever aquelas crianças com alguns distúrbios 

psicomotores deu lugar ao conceito de perturbação no desenvolvimento motor, 

usado para designar as crianças com níveis de realização motora inferior aos 

níveis considerados normais para o seu grupo etário, mas sem que apresentem 

indícios de lesões do sistema nervoso. Por outro lado não se conhecem as causas 

clínicas para estas perturbações. 

Segundo Hulme et ai. (1982), Gubbay (1985) e Cratty (1994), citados por 

Parush, et ai (1998), o termo clumsy é aplicado à criança que apresenta desvios 

negativos na habilidade de coordenação motora mas que não revela deficiência 

intelectual ou neuropatológica. 

As crianças com perturbações no desenvolvimento motor afiguram-se como 

um grupo heterogéneo com discrepâncias intra-individuais, apresentando uma 

extensão das dificuldades psicomotoras variável. 

De acordo com diferentes autores (Bradley, 1980; Gorden e Mckinlay, 1980; 

Harding, 1986), citados por Vitorino (1984), as dificuldades motoras destas 

crianças podem aparecer associadas: à coordenação motora global (andar, correr, 

saltar) decorrentes de perturbações ao nível do equilíbrio; aos movimentos de 

destreza manual e dificuldades perceptivas com implicações directas, por 

exemplo, na comunicação escrita; à coordenação óculo-segmentar, com 

dificuldades manifestas nos jogos com bola. 

Segundo Cratty (1979), é frequente encontrarmos crianças com dificuldades 

de coordenação (clumsy children) em populações de alunos considerados 

normais. Segundo o autor as investigações indicam que 15 a 18% das crianças 

que frequentam uma escola do ensino básico regular, apresentam problemas de 
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coordenação motora, resultantes, muito provavelmente, de algum tipo de 

disfunção neurológica. A remediação dos seus problemas está muito dependente 

da idade que as crianças apresentam no momento em que o problema é 

diagnosticado e do grau de incidência da perturbação. 

Revie & Larkin (1993), num estudo com professores do 1o ciclo referem que 

os professores têm dificuldade em identificar crianças com fraca coordenação. 

Estimativas australianas baseadas em testes de performance motora, apontam 

para 5 a 15% de crianças com dificuldades de coordenação motora. 

Um estudo de Maeland (1992) com 360 crianças norueguesas com idade 

de 10 anos, utilizando três avaliações distintas (Teste de Proficiência Motora, 

Teste of Motor Impairment e a avaliação dos professores) conclui que, apesar de 

terem sido identificados por cada um sensivelmente o mesmo número de crianças 

com problemas de coordenação motora (5 a 5,6%), cada método identificou na 

mesma amostra grupos de crianças um tanto diferentes. A falta de acordo 

demonstra a dificuldade em determinar consensualmente os problemas da 

coordenação motora. 

Wright & Sugden (1996), ao efectuarem uma revisão de estudos, concluem 

que a prevalência das crianças com perturbações psicomotoras se situa na casa 

dos 5-10% da população. 

Henderson & Hall (1982), Hulme et ai. (1982) e O'Brien et al. (1998), citados 

por Parush et ai (1998), sugerem que as dificuldades de percepção visual e as 

dificuldades visuo-motoras estão na base dos problemas de coordenação motora. 

Num estudo com crianças com problemas de coordenação motora, Parush 

et ai. (1982) concluem que existem diferenças significativas entre crianças com 

problemas de coordenação motora e crianças consideradas normais, 

substanciando nas primeiras défices nas habilidades de percepção visual. Os 

resultados deste estudo levam os autores a supor que, a criança reproduz um 

padrão motor incorrecto pelo facto da sua percepção visual sobre esse padrão ser 

incorrecto, citando para o efeito Gardner (1982). 
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Segundo Johnson & Myklebust (1967), citados por Kirk & Gallagher (1987), 

as crianças com problemas perceptivo-motores têm dificuldade em lidar com a 

percepção de objectos no meio ambiente e na sua relação com eles. Igualmente 

apresentam distúrbios na lateralidade, imagem corporal, orientação espacial, 

aprendizagem motora, montagem de quebra-cabeças e percepção visual. Os 

indivíduos com estas dificuldades, designadas pelos autores por distúrbios de 

aprendizagem não verbais, não beneficiaram, segundo Rourke (1993), citado por 

Humphries et ai (1996), do período de desenvolvimento devido aos seus 

problemas de organização psicomotores e de integração sensorial. 

Ramozzi-Chiarottino (1984), citado por Dole & Bellano (1993), considerou 

que as crianças que não aprendem, sem que para tal haja uma justificação 

aparente, apresentam muito provavelmente um défice no período sensoriomotor. 

Também Pyfer (1983), refere que muitos destes padrões anormais do 

desenvolvimento motor exibidos por algumas crianças, estão directamente 

relacionados com um pobre desenvolvimento dos sistemas sensoriomotores. 

Resta, pois, apurar as causas que estão subjacentes a estas disfunções 

para que uma intervenção adequada possa eliminar ou atenuar estes problemas. 

Nesta linha, não deixa de ser surpreendente um estudo levado a cabo por Pyfer 

(1983). Sabendo-se que o desenvolvimento do aparelho vestibular do ouvido 

interior ocorre durante o primeiro trimestre de gravidez, efectuou em 1978 um 

estudo dos registos de gravidez e nascença de 108 crianças com atrasos no 

desenvolvimento. Da análise dos resultados verificou que um número significativo 

de mães destas crianças tinham sido radiografadas durante o primeiro trimestre de 

gravidez. Este facto poderá explicar a danificação vestibular provocada pelo RX e 

as perturbações posteriores no equilíbrio destas crianças bem como nas 

perturbações da percepção visual e coordenação óculo-manual, dadas as 

conexões do sistema vestibular com o controlo da musculatura do globo ocular. 

Segundo Quiros & Schrager (1979), citado por Pyfer (1983), as crianças 

que necessitam fazer um controlo consciente do equilíbrio, em vez de o ter 

controlado automaticamente pelo sistema vestibular, apresentam perturbações na 
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componente da motricidade fina porque o seu sistema nervoso central não tem 

tempo para efectuar esse controlo. A informação vestibular táctil e quinestésica 

converge em conjunto para a área sensorial do cérebro. Segundo Pyfer (1983), e 

existir uma falha em qualquer destes sistemas de informação que impeça o 

impulso de chegar à área sensorial do cérebro, é de esperar que o planeamento 

motor seja seriamente afectado. Acredita-se que a hipotonia esteja directamente 

relacionada com uma discriminação quinestésica pobre. O autor sublinha que, 

uma observação atenta do professor poderá ajudar a determinar quais as áreas 

sensoriomotoras que estão a impedir o desenvolvimento normal. Uma vez 

identificadas as perturbações, é possível fazer uma selecção de actividades 

adequadas que promovam um desenvolvimento neuromuscular. 

Parece existir uma certa evidência que as crianças com atrasos no 

desenvolvimento motor e que não beneficiam de um programa de intervenção 

específico continuam a manifestar um desempenho abaixo dos padrões normais à 

medida que vão crescendo (Lassman, 1981, citado por Pyfer, 1983). No entanto, 

estas crianças podem ultrapassar essas perturbações motoras e desenvolver-se 

se forem acompanhadas e estimuladas de acordo com as suas necessidades 

específicas (Pyfer, 1983). 

Apesar de alguns distúrbios perceptivo-motores poderem contribuir para um 

fraco aproveitamento académico, como por exemplo, dificuldades na orientação 

espacial, lateralidade, imagem corporal, percepção visual e auditiva e 

hiperactividade (Kirk & Gallagher, 1987), ainda não é clara a existência de uma 

relação directa entre os problemas da motricidade e as dificuldades nas 

aprendizagens escolares (Fonseca et ai, 1994). 

Existem, no entanto, estudos que apontam em sentido contrário. Knight e 

Rizzuto (1993), ao pretender confirmar os resultados de investigadores que 

concluem que a coordenação motora e o equilíbrio estão consistentemente 

correlacionados com a aprendizagem académica e a habilidade intelectual (Ismail 

& Gruber, 1965; Ismail, Kane & Kirkendall, 1969; Chissom, 1970; Kirkendall & 

Ismail, 1970; Templeton & Jones, 1988), verificaram também, num estudo com 
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122 crianças do 1o ciclo, existir uma relação significativa entre seis habilidades de 

equilíbrio e os resultados das realizações académicas da leitura e matemática. 

Vitorino (1984), citando vários autores (Rarick e Harris, 1963; Clark, 1970; 

Naidoo, 1972; Tamapol e Tamapol, 1979; Mellor, 1980; Tansley e Panckurst, 

1981), sublinha o facto de algumas crianças com problemas no desenvolvimento 

motor apresentarem também sobreposição de perturbações emocionais e 

comportamentais e dificuldades nas aprendizagens académicas, nomeadamente 

na leitura, na escrita e no cálculo. 

2.4.2. Desenvolvimento motor de crianças com dificuldades de 
aprendizagem 

Parece não subsistir dúvidas quanto à prevalência de perturbações 

motoras, perceptivo-motoras e sensoriais em crianças com dificuldades de 

aprendizagem (DA) académicas (Cratty, 1979; Pyfer, 1983; Fonseca, 1984 e 1994; 

Kirk & Gallagher; 1987, Craft, 1990; Auxter et al., 1997; Vitorino, 1994; Sherill, 

1998;), e da importância destas componentes na aprendizagem simbólica. 

As crianças com DA apresentam-se como um grupo heterogéneo com 

discrepâncias intra-individuais, apresentando uma extensão das dificuldades 

psicomotoras variável. Embora seja verdade que muitas crianças com DA também 

apresentem problemas de coordenação, também é igualmente verdade que 

muitas outras crianças com baixo rendimento escolar não apresentam qualquer 

problema de coordenação (Cratty, 1972). 

Vitorino (1994) sublinha a existência de atrasos no desenvolvimento motor 

nas crianças com DA, incluindo aquelas com perturbações psicomotoras, o que 

parece justificar o atraso na aquisição e desenvolvimento de habilidades motoras 

básicas. Para a autora importa saber se o atraso no desenvolvimento motor é de 

natureza transitória e, por isso, de curta duração (disfunção motora provocada 

pelo processo de maturação ou por falta de vivências motoras), ou de natureza 

permanente (perturbações mais graves e de longa duração). Só através desta 
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avaliação é possível efectuar uma intervenção educacional ou terapêutica 

consentânea com as reais dificuldades e necessidades das crianças. 

Não existe um perfil motor preciso das crianças DA. Nem todas têm 

problemas perceptivo-motores. No entanto, a maior parte tem (Fonseca, 1984; 

Craft, 1990; Auxter, et ai., 1997; Sherril, 1998). Num estudo com 389 crianças com 

DA, concluiu-se que 12% das crianças estudadas não demonstravam problemas, 

75% apresentava-se na média em algumas provas, mas abaixo da média noutras, 

e 13% com um resultado de 2 a 3 anos abaixo dos padrões normais para a idade 

cronológica do grupo, em todos os testes administrados (Pyfer & Alley, 1978, 

citado por Pyfer, 1983 e Auxter et ai, 1997). As crianças que apresentavam 

atrasos no desenvolvimento manifestavam em comum disfunções no domínio 

perceptivo-motor (imagem corporal, controlo visuo-motor, orientação espacial), 

equilíbrio e motricidade fina (Auxter et ai., 1997). 

Deste estudo, Pyfer (1983), salienta uma conclusão de relevo; o 

desenvolvimento motor das crianças obedece a um padrão consistente, no 

entanto, o perfil de uma criança com atraso no seu desenvolvimento, não 

corresponderá necessariamente ao perfil de todas as crianças com atraso. Esta 

constatação vem reforçar a necessidade de uma observação individualizada da 

criança com atraso no seu desenvolvimento de forma a identificar o seu perfil de 

desenvolvimento. 

Num estudo com 50 crianças DA, Cratty (1979) observou que, em geral, 

estas crianças apresentavam maiores perturbações nas tarefas que implicavam a 

coordenação visual com o movimento, designadamente a coordenação óculo-

manual e óculo-pedal. Verificou também problemas de lateralidade, uma vez que, 

estas crianças não efectuavam com precisão descrição entre a direita e a 

esquerda. 

Diversos estudos com crianças DA citados por Craft (1990), apontam 

dificuldades perceptivo-motoras várias: 
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• Bruininks & Bruininks (1977) e Haubenstricker (1982) chegam à conclusão que 

as crianças DA apresentam dificuldades significativas em tarefas que implicam 

equilíbrio, visuomotricidade e coordenação bilateral. 

• Cinelli & De Paepe (1984) apontam como característica frequente em crianças 

DA um equilíbrio dinâmico pobre, provavelmente devido a desordens no reflexo 

postural e de equilíbrio. 

• Brunt, Magill & Eason (1983) observam nas crianças DA um atraso no 

desenvolvimento motor e um elevado grau de imaturidade nas habilidades 

motoras básicas e nas habilidades motoras que requerem motricidade fina. 

• Haubenstricker (1982) refere que, muitas das crianças DA manifestam 

movimentos estranhos, padrões arrítmicos e dificuldades no controlo da força. A 

planificação motora inadequada nestas crianças pode estar na base do fraco 

equilíbrio e das dificuldades nas habilidades que envolvem a componente da 

motricidade geral e da motricidade fina. 

Para Auxter et ai. (1997), a performance motora das crianças DA diferencia-

se por diversas razões: 

• por motivos dum défice de atenção, pelo que são frequentemente observados 

comportamentos de distractibilidade e de capacidade de atenção reduzida e 

tarefas inacabadas; 

• dificuldade em integrar informação proprioceptiva e exteroceptiva afectando 

negativamente o equilíbrio da criança DA, reflectindo-se necessariamente na sua 

postura, na locomoção bem como na coordenação óculo manual e óculo-pedal. 

Uma vez que estas crianças apresentam também dificuldades na percepção 

quinestésica, é frequente observarmos limitações no controlo do movimento 

provocadas por um défice na percepção exacta da posição do corpo e da sua 

trajectória no espaço. Muitas das crianças DA são descoordenadas e apresentam 

fraco controlo nas respostas motoras, ficando assim limitadas nas aprendizagens 

de habilidades motoras específicas; 

• desordens no processamento cortical de informação visual e auditiva. Muitas 

crianças DA apresentam, também, dificuldades na memória de curto e a longo 
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termo. Ayres (1980), citado por Auxter et ai. (1997),sugere que as crianças DA têm 

défices na planificação motora, ou seja, em executar uma tarefa com uma 

determinada sequência; 

• dificuldades no domínio social. O comportamento da criança DA pode 

apresentar-se inadequado por uma incapacidade em interpretar e compreender os 

seus próprios actos e os das pessoas com que se relaciona; 

Para Fonseca (1984), "o potencial psicomotor" das crianças DA "interfere 

com as aprendizagens escolares não só porque demonstram uma insuficiente 

organização perceptivo-motora, como evocam alterações relevantes no processo 

cortical da informação" (pp. 345). 

Num estudo levado a cabo por Doll-Tepper (1987), com 160 crianças DA, 

utilizando o Body Coordination Test for Children, verificou-se que estas crianças 

exibiam uma coordenação motora consideravelmente mais fraca que as crianças 

consideradas como tendo um desenvolvimento normal. Cerca de 75% do grupo 

experimental apresentavam problemas de coordenação mais ou menos severos e 

aproximadamente 25% apresentavam índices motores apropriados para a sua 

idade. Segundo a autora, estes resultados confirmam aqueles encontrados em 

estudos semelhantes (Kiphard, 1973; Woschkind, 1976). 

Shephard e Bluechardt (1996), ao aplicaram o TPMBO a um grupo de 33 

rapazes e 10 raparigas identificados com DA, com a idade média de 9,4 anos, 

verificaram existirem diferenças significativas na realização motora dos rapazes e 

das raparigas relativamente às variáveis equilíbrio, coordenação bilateral, 

coordenação dos membros superiores, visuomotricidade, velocidade de reacção, 

velocidade e dextralidade dos membros superiores e na variável força, com a 

correspondente vulnerabilidade nas componentes da motricidade global, 

motricidade fina e motricidade composta. 

Em resumo, as DA escolares aparecem associadas a um conjunto de 

desordens, designadamente na recepção da linguagem e sua compreensão, no 

pensamento, na escrita, na expressão oral, na leitura e na aritmética. A maioria 

das crianças com DA apresentam também problemas perceptivos e 

42 



Revisão Bibliográfica 

sensoriomotores. Mas se existe uma perspectiva consensual à volta deste 

síndroma, o mesmo já não se passa relativamente à inter-relação entre os 

problemas psicomotores e os problemas cognitivos apresentados pelas crianças 

com dificuldades de aprendizagem. 
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2.5. Interdependência entre os factores condicionadores do 

desenvolvimento 

Na revisão bibliográfica que fizemos anteriormente, vimos que o 

desenvolvimento humano pressupõe uma evolução progressiva da estrutura do 

indivíduo e da sua personalidade. Segundo Tavares e Alarcão (1989), este 

processo desenrola-se no tempo alcançando diferentes estádios de diferenciação 

que se vão sobrepondo obedecendo a princípios comuns no desenvolvimento dos 

indivíduos: 

i) do simples para o complexo; 

ii) do geral para o específico; 

iii) do sensoriomotor para o operatório. 

Cada ser humano acaba por se diferenciar não só por aspectos 

idiossincráticos, mas antes disso, pelas oportunidades ou falta de experiências do 

envolvimento social e cultural do qual é parte integrante, transformando-se 

transformando o outro, o ambiente e a história da qual faz parte (Burgos, 1999). 

Todo o desenvolvimento humano assenta na interacção de uma herança 

biológica com o contexto específico onde ele se desenvolve; é um processo 

contínuo de construção biopsicossocial. 

A experiência da criança resultante da acção e mediação proporcionada 

pelos adultos parece exercer uma influência proeminente no seu desenvolvimento. 

Além de um ambiente facilitador, é necessário que se verifique a integridade e 

invulnerabilidade biológica do indivíduo, sob pena de qualquer perturbação no 

sistema nervoso central comprometer o processo de aprendizagem. 

Nos primeiros anos de vida da criança, a família, e particularmente os pais, 

constituem um elemento extremamente importante, pois são os mais importantes 

agentes socializantes (Arboleda, 2000). Estamos convictos que, para além dos 

factores hereditários, a quantidade e a qualidade das interacções bem como a 

estabilidade familiar, ajudarão a traçar o rumo do desenvolvimento socioemocional 

e mesmo cognitivo da criança. 
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Nesta perspectiva afigura-se-nos com apreensão algumas tendências 

evolutivas da sociedade moderna, nomeadamente, os novos estilos de vida, a 

grande mobilidade social, a crescente instabilidade na estrutura familiar e as suas 

implicações no domínio socioemocional da criança. 

Por outro lado, numa perspectiva que nos parece coincidir mais com a 

maioria da população do nosso estudo, uma vez que nos situamos num meio 

eminentemente rural, estamos muito provavelmente perante uma percentagem 

considerável de crianças provenientes de ecossistemas familiares menos 

estimulantes e enriquecedores e, por isso, susceptíveis de influenciar 

negativamente o desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

Como vimos anteriormente, desenvolvimento e aprendizagem inter-rela-

cionam-se mutuamente. De facto, parece haver muito em comum entre estes dois 

conceitos. "À excepção do desenvolvimento fisiológico (crescimento em altura, 

peso, desenvolvimento sexual), o desenvolvimento psicomotor, cognitivo, 

axiológico, social e linguístico processa-se em interligação com a aprendizagem" 

(Tavares e Alarcão, 1988, pp. 87). Segundo os mesmos autores, a criança 

aprende porque alcançou determinado nível de desenvolvimento, mas ao 

consolidar as novas aprendizagens, desenvolve-se ainda mais. 

Como refere Vítor da Fonseca "para aprender devemos considerar vários 

factores que se vão edificando desde a área motora, para passar pela experiência 

pré-verbal e atingir posteriormente o desenvolvimento perceptivo, que vai originar 

a sucessiva organização dos processos cognitivos" (Fonseca e Mendes, 1988, pp. 

335). 

O período da infância constitui uma fase crucial do ciclo vital para o 

desenvolvimento futuro do potencial orgânico da criança. Qualquer perturbação na 

fase da integração sensoriomotora pode influenciar negativamente a organização 

do sistema nervoso central, comprometendo assim o desenvolvimento e a 

aprendizagem da criança. 

Existem vários tipos de insucesso escolar: o insucesso centrado na escola, 

com a sua incapacidade de resposta; na família e na sociedade, com as suas 
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limitações; no aluno, ao não atingir os objectivos programados (Blasi, 1982). O 

problema do baixo rendimento escolar deve ser encarado numa perspectiva 

global, considerando todos os factores que possam estar com ele relacionados. 
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3. Enquadramento geográfico e socioeconómico do estudo 

Entre outras fontes de informação referidas ao longo do texto, recorremos 

fundamentalmente ao Plano Director Municipal para efectuar a caracterização 

geográfica e socioeconómica Concelho de Ponte de Lima. 

3.1 Caracterização geográfica e socioeconómica do Concelho de 

Ponte de Lima 

O Concelho de Ponte de Lima conjuntamente com Viana do Castelo, Arcos 

de Valdevez e Ponte da Barca fazem parte de uma área que se desenvolve em 

torno da bacia hidrográfica do Rio Lima em território português. Esta unidade 

territorial denominada "Vale do Lima", apresenta uma área relativamente 

homogénea na componente morfológica e na humanização da paisagem, apesar 

de existirem algumas assimetrias entre os quatro Concelhos. 

A vila de Ponte de Lima foi fundada por carta foral de D. Teresa, filha de D. 

Afonso de Leão e Castela no ano de 1125. Situada na margem esquerda do Rio 

Lima e a cerca de 24 quilómetros da sua foz, é a sede de Concelho e está 

integrada no distrito de Viana do Castelo; situa-se numa zona de charneira entre o 

litoral e o interior, ligada a Viana do Castelo pelo Rio Lima, uma importante via 

fluvial que, conjuntamente com a sua ponte-estrada, contribuiu de forma decisiva 

para o desenvolvimento desta região ao longo dos tempos. 

O Concelho de Ponte de Lima está na sua quase totalidade, dentro da bacia 

hidrográfica do Lima, o que explica a sua estrutura física; apenas algumas 

freguesias a sul se situam na bacia do Rio Neiva. Apresenta uma morfologia muito 

diversificada, com grandes variações de altitudes conjugadas com a planície do 

Vale do Lima. A área do vale (até aos 200 metros) e da meia encosta (até aos 500 

metros) constitui a grande parte do Concelho. 
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O clima da bacia é muito húmido com pequena a moderada deficiência de 

água nos meses de Verão e com excesso de água nos meses de Inverno. 

O Município é delimitado a norte pelos Concelhos de Arcos de Valdevez, 

Paredes de Coura e Vila Nova de Cerveira; a sul pelo Concelho de Barcelos; a 

nascente pelos Concelhos de Vila Verde, Ponte da Barca e parte de Arcos de 

Valdevez e a poente pelos Concelhos de Viana do Castelo e Caminha (figura 1). 

Figura 1: Delimitação geográfica do Concelho de Ponte de Lima 

O Concelho de Ponte de Lima abrange uma área de 321 km2 e está 

organizado administrativamente em 51 freguesias (figura 2), com uma população 

de 43.421 habitantes de acordo com o censo de 1991. A distribuição da população 

é caracterizada por uma grande dispersão de núcleos de reduzida dimensão, 

existindo apenas 12 lugares com mais de 200 habitantes. 
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Figura 2: Organização administrativa das freguesias do 

Concelho de Ponte de Lima 

Barcelos 
Braga 

A população encontra-se distribuída predominantemente ao longo das 

margens do Rio Lima e das áreas atravessadas pela rede viária nacional, onde se 
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localizam as freguesias com maior densidade populacional. A densidade 

populacional global é muito baixa e verifica-se a ausência de uma estrutura urbana 

bem definida. 

Com o surto migratório da década de 60 e nos primeiros anos da década de 

70, o Concelho de Ponte de Lima viu sair 17.500 pessoas para países da Europa e 

4.200 pessoas para o resto do mundo. Na década de 70 a população aumentou, 

ainda que numa percentagem pouco significativa, em consequência do fim da 

emigração em massa e do regresso de África de muitos limianos. 

Segundo os dados do último censo populacional, o Concelho de Ponte de 

Lima apresentava, em 1991, o seguinte panorama: 

• A população residente era, como se referiu anteriormente, de 43 421, com 

uma taxa de variação quase nula comparativamente ao ano de 1981 ; 

• A densidade populacional era de 135 hab/km2; 

• A taxa de analfabetismo situava-se nos 14,3%; 

• O nível de instrução era muito baixo com 49,3% da população com o 1o 

ciclo, 18,1% com o 2o ciclo, 9,2% com o ensino secundário e 2,1% referenciados 

como outros; 

• A dimensão média das famílias era de 3,8 elementos. 

O parque habitacional é razoável e tem vindo a sofrer importantes alterações 

qualitativas e quantitativas nos últimos anos, embora apresente fortes carências no que 

respeita a infra-estruturas, principalmente nas zonas mais afastadas da sede do 

Concelho. 

A rede viária é vasta e cobre todo o Concelho, sendo este atravessado por seis 

estradas nacionais. Há, ainda, a apontar a existência de uma auto-estrada (A4) que 

facilita o acesso a concelhos vizinhos e a Espanha, a ligação em curso do IP9 a Viana do 

Castelo e do projectado IC28 a Espanha, itinerários estes estes que atravessarão todo o 

coração do Vale do Lima, o que fará de Ponte de Lima um local estratégico com alguma 

capacidade de polarização. 

Ao nível de equipamentos culturais, a sede do Concelho dispõe de uma biblioteca 

municipal, um museu, um teatro, um cinema, uma galeria de exposições e um auditório. 
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Em termos de equipamentos desportivos de referir a existência no Concelho de um 

pavilhão municipal, três pavilhões escolares, uma piscina coberta, um campo de golfe, 18 

campos grandes de futebol (alguns deles abandonados), 14 pequenos campos de jogos, 

2 campos de ténis, uma infra-estrutura de desportos náuticos e um hipódromo. Em 1998, 

existiam no Concelho 22 associações desportivas ou clubes (INE, 1998). 

O Concelho de Ponte de Lima é dos mais representativo do Alto Minho, 

relativamente ao potencial patrimonial, designadamente solares e casas solarengas que, 

em muitos casos, foram adaptadas ao turismo de habitação, actividade que assume 

grande importância nesta região. As condições ambientais, aliadas ao património 

arquitectónico e cultural deixam antever novas perspectivas à actividade turística. 

A estrutura de actividades económicas do Concelho de Ponte de Lima está 

muito orientada para o aproveitamento dos recursos naturais locais. A área 

agrícola representa 36,2 % e a área florestal 52% da área total do Concelho. É 

uma zona marcadamente agrícola mobilizando ainda uma percentagem 

significativa da população activa, apesar dos montantes reduzidos de investimento 

neste sector, condicionados pelas reduzidas dimensões das explorações. O 

aproveitamento agrícola é intensivo no interior das redes viárias graças à 

existência de solos de elevada aptidão agrícola. Verifica-se uma significativa 

heterogeneidade de sistemas de produção agrícola com a predominância da 

policultura de pequena dimensão nas zonas de várzea e de meia encosta, 

composta pela cultura de hortícolas, milho/feijão, e de forragens consociadas pela 

vinha; e das explorações com pecuária para carne (nas freguesias a norte do 

Lima) e destinadas à produção leiteira (freguesias a sul do Lima). De salientar a 

expansão da área de implantação da vinha, sendo esta uma das poucas culturas 

rentáveis na zona e com bom escoamento do produto graças à expansão da 

Adega Cooperativa local. 

Ao nível dos recursos naturais, destacam-se a área florestal, o granito e os 

recursos hídricos que garantem o abastecimento doméstico e dos regadios. De referir, 

ainda, os recursos paisagísticos e monumentais que suportam a oferta turística. 
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Na vertente das actividades industriais, verifica-se um elevado grau de 

diversificação, ainda que, no ramo das industrias tradicionais. O número de 

unidades industriais instaladas em Ponte de Lima é ainda reduzido e apresentam 

um défice estrutural face à forte dependência ao exterior. As unidades industriais 

de pequena dimensão abrangem uma parte muito significativa deste sector. Neste 

momento surgem os primeiros pólos industriais do Concelho. 

3.1.1. Sectores de actividade 

Segundo o Censos de 1991, a taxa de actividade rondava os 41,6% e a sua 

distribuição sectorial era de 34,4% para o sector primário, 36,1% para o sector 

secundário e 29,5% para o sector terciário. 

O Concelho de Ponte de Lima, apesar de ser uma zona eminentemente 

rural, tem registado uma tendência para a diminuição do número de activos na 

agricultura: era de 77% em 1960, 69% em 1970, 54,6% em 1981 e de 34,4% em 

1991. 

Efectivamente, com o declínio da actividade agrícola, tem-se verificado que, 

apesar das famílias continuarem a cultivar as suas propriedades, fazem-no 

frequentemente em regime de acumulação com uma actividade de outro sector, 

como forma de melhorar o seu rendimento económico. São principalmente os mais 

velhos aqueles que continuaram a dedicar-se exclusivamente à agricultura ou 

então os recém designados jovens agricultores através de projectos comunitários 

financiados e com técnicas e culturas mais rentáveis. 

O sector secundário caracteriza-se sobretudo pelas actividades relacionadas 

com a construção civil e obras públicas, extracção de pedra e cantonaria, tendo-se 

introduzido nos últimos anos algumas unidades de produção do ramo têxtil e do 

calçado, mas de expressão diminuta. 

No sector terciário predomina o comércio, que tem verificado acentuado 

crescimento, concentrado maioritariamente na sede de Concelho, distribuídos por quatro 
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sectores principais: géneros alimentares, ferragens, materiais de construção civil e 

restauração. Existe por todo o Concelho uma vasta teia de "vendas" ou "lojas", que 

constituem um misto de mercearia e café onde se compra e vende artigos de primeira 

necessidade. 

O incremento no Concelho de actividades conexas com a hotelaria e turismo 

tem sido da maior relevância, sobretudo pela criação de duas associações 

nacionais de Turismo de Habitação e Agro - Turismo, que permitem colocar ao 

dispor de quem o visita, antigas casas senhoriais, quintas, paços e casas rústicas 

que, disseminadas praticamente por todo o Concelho, têm evidentes reflexos na 

promoção e desenvolvimento de toda a região. 

Também se tem verificado a fixação no Concelho de profissionais liberais, de 

quadros técnicos, particularmente da administração pública, que tem a sua mais 

significativa expressão na sede do Concelho. 
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3.2.Caracterização das escolas abrangidas pelo estudo 

A caracterização que apresentamos de seguida reporta-se ao ano lectivo de 

1999/2000. 

A rede escolar do Concelho de Ponte de Lima apresenta a seguinte 

configuração: 

O Ensino Pré-Escolar funciona em 28 estabelecimentos (26 públicos e 2 

particulares), abrangendo um total de 27 freguesias do Concelho. 

O 1o Ciclo do Ensino Básico estende-se a todo o Concelho, havendo 

escolas a funcionar na totalidade das 51 freguesias. 

O 2o e 3o Ciclos do Ensino Básico é leccionado na Escola EB 2,3 de 

António Feijó, na Escola C+S de Arcozelo, na Escola EB 2,3 de S. Julião de Freixo 

e na Escola Secundária de Ponte de Lima. 

O Ensino Secundário encontra-se a funcionar na Escola Secundária de 

Ponte de Lima e na Escola C+S de Arcozelo. Em 1991 foi criada a Escola 

Profissional Agrícola de Ponte de Lima. 

O Ensino Superior encontra-se a funcionar na Escola Superior Agrária de 

Ponte de Lima, na freguesia de Refoios - pólo do Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo - e uma instituição privada, a Universidade Fernando Pessoa, que tem as 

suas instalações na sede do Concelho. 

No quadro 1 é apresentado o resumo da caracterização das escolas 

abrangidas pelo estudo. Os dados reportam-se ao ano lectivo de 1999/2000. No 

mesmo quadro, são apresentados também os valores correspondentes à retenção 

e abandono escolar relativos ao ano lectivo de 1998/1999. 
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Enquadramento geográfico e socioeconómico do estudo 

3.2.1. Escola EB 2,3 de António Feijó 

A escola EB 2,3 de António Feijó localiza-se na sede do Concelho de Ponte 

de Lima em zona periférica e de expansão da vila. 

A escola compõe-se por cinco pavilhões: três exclusivamente para aulas 

um que reúne os serviços de alimentação, sala de convívio dos alunos e 

papelaria; outro onde funcionam os serviços administrativos, conselho executivo, 

sala de professores, gabinetes de trabalho dos grupos disciplinares, reprografia, 

acção social escolar (A.S.E.), biblioteca, sala de informática, salas de música e 

sala de estudo. 

Um amplo espaço exterior que comporta um parque desportivo polivalente 

degradado, com balneários e vários espaços alcatroados e relvados quer cobertos 

quer a céu aberto. A escola tem serventia do pavilhão gimnodesportivo e da 

piscina da Câmara Municipal que se localizam a cerca de 350 metros da escola. 

A sua área de intervenção pedagógica estende-se pela margem esquerda 

do rio Lima, cobrindo um total de 19 freguesias, onde reside cerca de 45% da sua 

população. 

O pessoal não docente em funções nesta escola é de 50 pessoas. 

O pessoal docente é constituído por 109 professores, distribuídos pelos 

diversos grupos de ensino do 2o e 3o ciclos do Ensino Básico. São do quadro 

83,5% professores e 16,5% de nomeação provisória. 

Frequentam a escola 1212 alunos, distribuídos por 49 turmas, sendo esta a 

escola mais superlotada do Concelho. 

O aproveitamento escolar no ano lectivo de 1998/99, fixou-se em 93,3% 

(97,9% no 2o ciclo e 88,7% no 3o ciclo). O maior insucesso escolar registou-se no 

7o ano com 21,5% de retenções. O abandono escolar nesse mesmo ano não 

ultrapassou 1%. 

A A.S.E. subsidiou 67,6% dos alunos, sendo que a 60,1% foi atribuído o 

escalão A e a 7,5% o escalão B. Dos 1212 alunos, apenas 32,4% não 

beneficiaram do apoio dos serviços de acção social escolar. 
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3.2.2. Escola EB 2,3 de Freixo 

A Escola EB 2,3 de Freixo localiza-se na freguesia de S. Julião de Freixo, a 

qual constitui uma das 51 freguesias do Concelho de Ponte de Lima. Esta 

freguesia dista 17 Km da sede do Concelho e funciona como um centro cívico das 

populações periféricas, pertencentes a 13 freguesias, num raio de 

aproximadamente 5 Km, num total de 10.000 habitantes. 

A área pedagógica da escola, para além da freguesia onde está situada, 

abrange os alunos de 12 freguesias limianas do vale do Rio Neiva e, devido à 

proximidade geográfica, engloba ainda 2 freguesias do Concelho de Barcelos. 

A Escola EB 2,3 de Freixo atende 531 alunos, distribuídos por 25 turmas. O 

pessoal docente é composto por 62 professores, sendo 71% do quadro e 29% de 

nomeação provisória. O pessoal não docente totaliza 28 elementos. A escola 

dispõem de serviços de administração escolar, A.S.E., psicologia e orientação 

escolar, papelaria, reprografia, bufete, cantina, biblioteca, audiovisuais, unidade de 

inserção na vida activa (UNIVA), associação de estudantes e associação de pais e 

encarregados de educação. 

A ASE subsidiou 69% dos alunos a frequentar a escola, atribuindo escalão 

A a 64% e escalão B a 5% dos alunos. 

Relativamente ao aproveitamento escolar do 2o e 3o ciclos no ano lectivo 

1998/1999 registou-se um aproveitamento global de 87,7% (97% no 2o ciclo e 80% 

no 3o ciclo). De salientar um menor aproveitamento escolar no 7o ano com 26,5% 

de retenções. O abandono escolar nesse mesmo ano atingiu os 4,3%. 

3.2.3. Escola EB 2,3/S de Arcozelo 
A Escola EB 2,3/S de Arcozelo localiza-se na margem direita do Rio Lima, 

na freguesia de Arcozelo, a uma distância de 5 Km da vila de Ponte de Lima. 

A escola abrange uma área pedagógica composta por 16 freguesias. A 

freguesia da implantação da escola, apresentando elevadas potencialidades 

geológicas, destaca-se como um importante polo de extracção e transformação de 
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granito, muito utilizado como matéria prima para o sector de construção civil da 

região. 

A escola é composta por quatro pavilhões onde funcionam as salas de aula, 

os serviços administrativos, o conselho executivo, a biblioteca, a sala de 

professores, a reprografia, a rádio escolar, a central telefónica, o gabinete dos 

serviços de psicologia, a ASE, a associação de estudantes, o gabinete dos 

directores de turma, a ludoteca, a sala de estudo, a cozinha e o refeitório, o bar e 

sala de convívio dos alunos, sala de convívio dos funcionários e o gabinete do 

ensino especial. 

A escola passou a dispor mais recentemente de um pavilhão 

gimnodesportivo. Existe também 1 espaço descoberto polidesportivo. 

Funcionam na escola 36 turmas (13 do 2o ciclo, 19 do 3o ciclo e 5 do 

secundário) num total de 795 alunos. Com entrada do ano lectivo 2000/2001, a 

escola inicia o processo de extinção do nível secundário. 

Relativamente aos recursos humanos estão ao serviço 93 professores (74 

do quadro e 19 contratados) e 34 não docentes 

A A.S.E. subsidiou por inteiro (escalão A) 76% dos alunos do Ensino 

Básico, pela metade (escalão B) 4% e apenas a 20 % dos alunos do Ensino 

Básico não foi atribuído qualquer subsídio. A elevada percentagem dos alunos 

subsidiados constitui um indicador dos fracos recursos económicos da 

generalidade dos agregados familiares da área pedagógica da escola. 

No ano lectivo 1998/1999 o aproveitamento escolar global no Ensino Básico 

atingiu uma taxa de 85% (88% no 2o ciclo e 82% no 3o ciclo). O 7o ano de 

escolaridade foi o ano com maior taxa de insucesso escolar ao registar 23,8% de 

retenções. O abandono escolar no Ensino Básico fixou-se em 4,1%. 

3.2.4. Escola Secundária de Ponte de Uma 
A Escola Secundária de Ponte de Lima localiza-se na sede de Concelho de 

Ponte de Lima, numa zona escolar periférica e de expansão da vila. 
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A Escola é formada por 3 blocos onde funcionam as aulas, um bloco social, 

um pavilhão gimnodesportivo e um bloco de oficinas. 

Para a comunidade escolar a escola dispõe de cantina, um bar, uma 

papelaria, uma biblioteca e uma mediateca, um gabinete de psicologia, serviço da 

A.S.E. e um gabinete da UNIVA. 

A escola funciona actualmente com 1434 alunos num total de 60 turmas, 

sendo 22 do 3o ciclo e 38 do nível secundário. 

O pessoal docente é constituído por 138 professores, 82% do quadro e 

18% de nomeação provisória. 

O pessoal não docente em funções neste estabelecimento de ensino é de 

50 pessoas. A escola conta ainda com uma psicóloga. 

O serviço da A.S.E. subsidiou 67,6% dos alunos do Ensino Básico, 

atribuindo escalão A a 60,7% e o escalão B a 6,9% dos alunos. 

O índice de aproveitamento escolar dos alunos do Ensino Básico (3o ciclo) 

no ano lectivo 1998/1999 fixou-se em 74,3%. O 7o ano de escolaridade foi o ano 

com maior taxa de insucesso escolar com 35,6% de retenções. O abandono 

escolar atingiu os 3,5%. 
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4. Metodologia 

4.1. Objectivo do estudo 

4.1.1.Objectivo Geral 
• Determinar o peso relativo das variáveis intrínsecas e extrínsecas 

responsáveis pela falta de condições de sucesso académico em jovens a 

frequentar o 7o ano de escolaridade no Concelho de Ponte de Lima. 

4.1.2. Objectivos específicos 
• Determinar o contributo de diferentes dificuldades intrínsecas e 

extrínsecas na falta de condições de sucesso académico. 

• Comparar as condições de sucesso/insucesso académico com os níveis 

de proficiência motora nas componentes da motricidade global, motricidade fina e 

motricidade composta. 

• Determinar a incidência de dificuldades de realização motora nos dois 

grupos educacionais estudados. 

• Identificar e comparar o estilo de vida dos jovens com condições de 

sucesso académico e sem condições de sucesso académico analisando o 

envolvimento familiar, hábitos de actividade física e as características das rotinas 

diárias numa perspectiva multidimensional. 

• Efectuar uma análise longitudinal do rendimento escolar dos jovens sem 

condições de sucesso académico e dos jovens com condições de sucesso 

académico. 
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4.2. Formulação das hipóteses 

Tendo em atenção a colocação do problema e a literatura consultada, 
formulamos as seguintes hipóteses: 

4.2.1. Hipótese Principal 

Os jovens proveniente de posições sociais mais favorecidas apresentam 
melhores condições de sucesso académico e melhor proficiência motora. 

4.2.2. Hipóteses Secundárias 

H1 - Os jovens provenientes de meios socioeconómicos desfavorecidos 

apresentam rendimento escolar inferior aos jovens de meios socioeconómicos 

mais favorecidos. 

H2 - Os jovens provenientes de meios culturalmente desfavorecidos 
apresentam rendimento escolar inferior aos jovens de meios culturalmente mais 
favorecidos. 

H3 - Os jovens que indiciam falta de condições de sucesso académico têm 
fortes probabilidades de continuar a revelar baixo rendimento escolar. 

H4 - Os jovens com indicadores de sucesso académico apresentam um 
estilo de vida diferente dos jovens com indicadores de falta de condições de 
sucesso académico. 

H5 - Existem diferenças nos níveis de proficiência motora entre os jovens 

que apresentam indicadores de sucesso académico e os jovens que não 

apresentam indicadores de sucesso académico. 
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4.3. Variáveis do estudo 

4.3.1.Variáveis dependentes 

- Rendimento escolar (alunos que indiciam condições de sucesso 

académico e alunos indiciando falta de condições de sucesso académico). 

4.3.2. Variáveis independentes 

- Estilo de vida (envolvimento familiar, hábitos de actividade física e rotinas 
de actividade). 

- Resultado do Teste de Proficiência Motora de Bruininks-Oseretsky 
(TPMBO); 

4.4. População do estudo 

O presente estudo incidiu em todas as quatro escolas do Concelho de 

Ponte de Lima onde se encontra a funcionar o 7o ano de escolaridade: na Escola 

EB 2,3 de António Feijó, na Escola EB 2,3/S de Arcozelo, na Escola EB 2,3 de 

Freixo e na Escola Secundária de Ponte de Lima. 

A população do estudo é constituída pelos 694 alunos que frequentam o 7o 

ano de escolaridade no ano lectivo de 1999/2000. Uma elevada percentagem 

destes alunos são do estrato social médio/baixo conforme se constata pelas 

informações da ASE. Foi atribuído subsídio escolar a 72% dos alunos a frequentar 

o 7o ano de escolaridade, dos quais 65% foram subsidiados por inteiro (escalão A) 

e pela metade 7% dos alunos (escalão B). Apenas 28% dos alunos não 

receberam qualquer complemento económico. 
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4.5. Identificação da amostra 

A amostra é constituída por 125 jovens do 7o ano de escolaridade (67 

rapazes e 58 raparigas), que representa 18% da população estudada, abrangendo 

todas as quatro escolas com este nível de ensino no Concelho de Ponte de Lima. 

A idade cronológica foi convertida em idade decimal. Os jovens têm idades 

compreendidas entre os 12,2 e os 14,5 anos, e uma idade média de 13,1 anos 

(sd=0,67). Na distribuição dos alunos por escola foram adoptados critérios de 

proporcionalidade relativamente ao número bem como na proporção entre o 

número de rapazes e o número de raparigas. Recorreu-se a uma amostragem 

aleatória estratificada. Foram excluídos os jovens cujos problemas de 

aprendizagem tivessem sido já identificados anteriormente e do conhecimento dos 

professores, nomeadamente: deficiências sensoriais, mentais, motoras ou 

perturbações emocionais ou comportamentais. 

Os alunos foram divididos em dois grupos de acordo com indicadores de 

sucesso académico: o grupo experimental (Grupo B), composto por 59 jovens que 

apresentavam indicadores de falta de condições de sucesso académico e o grupo 

de controlo (Grupo A), composto por 66 jovens, que apresentavam indicadores de 

sucesso académico (quadro 2). 

A média de idade dos alunos do Grupo A é de 12,8 anos e a média do 

Grupo B situa-se nos 13,5 anos. Este facto é facilmente explicável pelas 

reprovações de alguns alunos do Grupo B. 

Quadro 2 - Constituição da amostra 

Grupo N Idade Média Escolaridade 

A 

B 

66 

59 

12,8 

13,5 

7o ano 

7o ano 

A - Jovens que indiciam condições de sucesso académico. 

B - Jovens que indiciam falta de condições de sucesso académico. 
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4.6. Instrumentos 

Foram utilizados os seguintes instrumentos: Teste de Proficiência Motora 

de Bruininks-Oseretsky (TPMBO), de Bruininks (1978), e o inquérito Estilo de Vida 

e a Actividade Física Habitual (EVIA), de Sobral (1992). 

4.6.1. Teste de Proficiência Motora de Bruininks-Oseretsky 
Segundo Craft (1990), Auxter (1993) e Fonseca (1994), o TPMBO é dos 

instrumentos mais adequados para verificar o nível de realização motora das 

crianças, nomeadamente quando se trata de crianças com disfunções motoras, 

pois permite avaliar especificamente o nível de motricidade global, composta e 

fina. 

O TPMBO é, pois, um instrumento muito útil para definir programas de 

intervenção perceptivo-motores e de integração sensorial em crianças com 

dificuldades específicas de aprendizagem (Auxter et ai, 1997). 

Segundo Sherril (1998), a proficiência motora não é sinónimo de 

performance motora. Refere-se antes às habilidades específicas básicas sobre as 

quais se constrói a performance motora. O autor define proficiência motora como 

as habilidades específicas medidas por testes de corrida e agilidade, equilíbrio, 

coordenação bilateral, força, coordenação dos membros superiores, velocidade de 

reacção, visuomotricidade e dextralidade. 

O TPMBO foi desenvolvido por Bruininks em 1978, com o objectivo de 

recolher informação sobre as aquisições motoras de crianças e jovens (dos 4,5 

aos 14,5 anos) , não só diagnosticando funções e disfunções motoras, como 

também permitir detectar atrasos de desenvolvimento, com o intuito de 

desenvolver e avaliar programas de treino e reeducação motora (Bruininks, 1987). 

A sua adaptação mais recente à língua portuguesa na sua forma reduzida foi 

efectuada por Vítor da Fonseca, Rui Martins e Nilson Moreira em 1991. É um 
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instrumento muito versátil que visa avaliar as habilidades motoras específicas em 

três componentes da proficiência motora: 

• motricidade global; 

• motricidade composta; 

• motricidade fina. 

A forma reduzida do TPMBO é composta por de 14 itens distribuídos por 8 

subtestes: 

• Corrida de velocidade e agilidade - consiste numa corrida curta de 13,7 

metros envolvendo a captação e o transporte de um objecto; 

• Equilíbrio - avalia a habilidade da criança em manter o equilíbrio postural 

numa posição estática unipedal e num deslocamento dinâmico; 

• Coordenação bilateral - avalia a habilidade da criança em coordenar as 

mãos e os pés em movimentos dissociados sequenciais e simultâneos, 

utilizando ambos os lados do corpo; 

• Forca - avalia a força dos membros inferiores num salto horizontal a pés 

juntos; 

• Coordenação dos membros superiores - avalia as habilidades da criança na 

recepção bimanual e na coordenação óculo-manual de uma bola de ténis 

dirigida a um alvo; 

• Velocidade de reacção - mede a velocidade de resposta motora a um 

estímulo visual (régua) em movimento vertical; 

• Visuomotricidade - avalia a motricidade fina na realização grafomotora de 

labirintos e de cópias de figuras geométricas; 

• Velocidade e destreza dos membros superiores - mede a destreza e a 

velocidade manipulativa dos membros superiores. 
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Quadro 3 - Estrutura da forma reduzida do TPMBO, adaptado de Bruininks 

(1978) e Fonseca (1994) 

Motricidade 
Global 

Subteste 1 : 
Corrida de 
velocidade e 
agilidade 

Subteste 2: 
Equilíbrio 

Subteste 3: 
Coordenação 
Bilateral 

Subteste 4: 
Força 

Motricidade 

Fina 

Subteste 6: 
Velocidade de 
reacção 

Subteste 7: 
Visuomotricidade 

Motricidade Composta 
(Global e Fina) 

reacção 

Subteste 7: 
Visuomotricidade 

Subteste 5: 
Coordenação dos membros 
superiores 

Subteste 8: 
Velocidade e 
destreza dos 
membros 
superiores. 

Subteste 8: 
Velocidade e 
destreza dos 
membros 
superiores. 

4.6.2. Inquérito Estilo de Vida e a Actividade Física Habitual (EVIA) 

Foi aplicado o inquérito EVIA (Sobral, 1992), tendo sido introduzidas 

algumas modificações que achamos pertinentes a partir das adaptações de 

Madureira (1996), Fernandes (1992) e outras efectuadas por nós. O inquérito tem 

como objectivo avaliar o estilo de vida dos sujeitos através de indicadores relativos 

às características familiares e socioeconómicas, biografia motora, incentivos 

materiais para a actividade física e organização do quotidiano. 

4.6.2.1. Caracterização do envolvimento familiar 
Habilitações literárias 

Relativamente às habilitações literárias dos pais, foram definidos três níveis: 

baixo, médio e alto. 
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A classificação do nível de instrução dos pais resultou da conjugação 

das habilitações literárias do pai e da mãe, de acordo com o seguinte critério: 

• alto + alto = alto; 

• alto + médio = alto; 

• médio + médio = médio; 

• médio + baixo = baixo; 

• baixo + baixo = baixo. 

A categoria baixo engloba indivíduos com um nível de instrução até ao 6o 

ano de escolaridade; na categoria médio enquadram-se os indivíduos com um 

nível de instrução que medeia entre o 7o ano e o 12° ano de escolaridade; a 

categoria alto compreende os indivíduos com um nível de instrução superior. 

Nível socioprofissional dos pais 
O nível socioprofissional dos pais foi determinado a partir das respectivas 

profissões. Ele dá-nos indicação do estatuto socioeconómico familiar. Foram 

definidas, à posteriori, 3 categorias socioprofissionais com base na Classificação 

Nacional de Profissões (CNP): alto, médio e baixo (quadro 4). A classificação 

resultou da conjugação das categorias socioprofissionais dos progenitores 

seguindo o critério indicado na questão anterior. 
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Quadro 4 - Agrupamento das profissões por categorias socioprofissionais. 

Alto 

Pessoal com formação de nível superior. Quadros superiores da 

administração pública e quadros superiores de empresas. Especialistas de 

profissões científicas e intelectuais. (Profissões correspondentes ao 1o e 2o 

grupos da CNP). 

Médio 
Técnicos e profissionais de nível intermédio, pessoal administrativo e similares 

e comerciantes. (3o e 4o grupos da CNP). 

Baixo 

Pessoal dos serviços e vendedores. Agricultores e outras profissões ligadas à 

exploração e transformação dos recursos naturais. Operários, artífices e 

trabalhadores similares. Trabalhadores não qualificados. Desempregados. 

(Profissões inseridas entre do 5o ao 9o grupo da CNP). 

Nota: Os reformados foram enquadrados nas categorias socioprofissionais em função da sua 
profissão anterior. 

Rendimento mensal do agregado familiar 

Para o cálculo do rendimento mensal do agregado familiar utilizamos a 
informação dos serviços da ASE de cada escola. A ASE classifica os alunos em 
três categorias (A, B e sem escalão), sendo o escalão de subsídio atribuído a cada 
aluno em função dos cálculos baseados nos documentos originais que 
comprovam os rendimentos do agregado familiar: 

- escalão A - rendimento mensal per capita até 28500$00; 

- escalão B - rendimento mensal per capita de 28500$00 a 35000$00 e 
- sem escalão - rendimento mensal per capita superior a 35000$00; 

Uma vez que os alunos com escalão B são sempre em número muito reduzido 
e na nossa amostra apenas registamos 3 casos, optamos por fundir o escalão A e 
B. 
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Assim, formamos 2 categorias para o rendimento mensal per capita do 

agregado familiar: 

- até 35000$00; e 

- mais de 35000$00. 

Número de filhos 

Foram determinadas à posteriori 3 categorias: 1 a 2 filhos, 3 a 4 filhos e 5 
ou mais filhos. 

Número de ordem de nascimento 

Foram determinadas à posteriori 3 categorias da ordem de nascença: 1o, 2o 

e 3o ou depois. 

Tipo de habitação 

Foram determinadas 3 categorias: casa independente, andar e outro. 

Número de divisões da habitação 

Foram consideradas apenas as divisões relativas aos quartos, salas e 
escritórios/bibliotecas. As 3 categorias foram agrupadas à posteriori do seguinte 
modo: até 4 divisões, 5 divisões e 7 ou mais divisões. 

4.6.2.2. Hábitos de actividade física 
Actividade física organizada 

Os alunos foram agrupados em 3 categorias: pratica, praticou e nunca 

praticou. Em relação às duas primeiras categorias foram apenas considerados os 

alunos que declaravam realizar ou terem realizado uma actividade física extra 

curricular, orientada por um técnico ou professor (em clubes, associações 

desportivas, ginásios ou núcleos de Desporto Escolar), com uma duração mínima 
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de 3 meses, uma periodicidade de 2 vezes por semana, com um mínimo de 45 

minutos cada. 

Nadar 

Foi explicado aos alunos que só responderiam afirmativamente à questão 

"Sabes nadar?" caso conseguissem saltar para a parte funda de uma piscina e, na 

sequência, realizar meia piscina de 25 metros com movimentos propulsivos de 

braços e pernas. 

Actividade física espontânea 

Foram considerados como jogos ou actividades preferidas, aquelas que 

eram mais utilizadas pelos alunos no recreio escolar e nos tempos livres extra-

escolares. 

O agrupamento dos jogos e actividades declaradas foi efectuado em função 

de duas categorias: menos activas e mais activas. 

No recinto escolar foram considerados como menos activos os jogos e 

actividades como: a macaca, o berlinde, as cartas ou damas e actividades como 

conversar e passear. Pelo contrário, os jogos com bola, jogos de luta, de saltar e 

os de corrida e perseguição foram classificados como mais activos. 

No tempo de lazer (extra-escolar), os jogos e actividades como passear, 

cantar, ver televisão, escondidas, jogos electrónicos ou didácticos, computador, 

ouvir música, conversar, 1er e estudar foram agrupados na categoria menos 

activos; como mais activos foram considerados os jogos ou actividades com bola, 

de saltar, bicicleta e jogos de corrida e perseguição. 

Local habitual de jogo 

Relativamente ao local habitual de jogo foram definidas 3 categorias: dentro 
de casa, no pátio ou jardim da residência e fora dos limites da implantação da 
residência. 
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Sociofilia 
As respostas dividiram-se por duas categorias: brincar habitualmente só e 

brincar habitualmente em grupo. 

Incentivos materiais para a prática de actividade física 

De um conjunto de materiais, pretendia-se saber quais eram aqueles que 

os alunos possuíam. Foram estabelecidas à posteriori as seguintes categorias: até 

2 materiais; 3 materiais e 4 ou mais materiais. 

Material desportivo mais utilizado 
Do conjunto de materiais referidos no ponto anterior, prendia-se saber qual 

era o mais utilizado. Em função das frequências registadas, estabelecemos à 

posteriori as seguintes categorias: bola, bicicleta e outro material. 

4.6.2.3.Rotinas de actividade 

Hábitos de sono em período de aulas - tempo de sono 
A partir dos horários de deitar e levantar foi calculado o tempo de sono em 

período de aulas. Foram estabelecidas à posteriori 3 categorias: 8 horas, 9 horas 

e 10 horas. 

Deslocação para a escola 

Os meios de deslocação foram agrupados em 3 categorias: autocarro, a pé 
e outro. 

Tempo gasto na deslocação para a escola (ida e volta) 
Foram definidas à posteriori 3 categorias: até 30 minutos, entre 31 e 60 

minutos e mais de 60 minutos. 
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Hábitos televisivos 

A partir da média de horas diárias de televisão que os alunos declaravam 

ver de 2a a 6a feira e do número total de horas de televisão ao fim de semana, foi 

calculado o tempo diário dos hábitos televisivos dos alunos e estabelecidas à 

posteriori as seguintes categorias: até 2 horas, 3 horas e 4 ou mais horas. A 

divisão dos hábitos televisivos em dias úteis e fins-de-semana teve como objectivo 

facilitar o raciocínio e memória dos respondentes. 

Computador, Consola de Jogos 

Para cada um dos equipamentos pretendia-se saber se o aluno o possuía e 
qual o tempo diário de horas da sua utilização. 

Foram definidas à posteriori 3 categorias: até 30 minutos, 1 hora e 2 horas. 

Actividades extra-escolares durante a semana e ao fim-de-semana 
De uma lista de actividades, pretendia-se que os alunos registassem 

aquelas que habitualmente realizavam e efectuassem a ordenação das mesmas 

(no sentido da maior frequência para a de menor frequência. 

Posteriormente, optamos por analisar apenas a actividade com maior tempo 

de utilização nos dias úteis e ao fim-de-semana. Procedemos também ao 

agrupamento de algumas categorias equivalentes de forma a condensar uma 

questão que se apresentava demasiado repartida. 

4.7. Procedimentos 

Numa primeira fase, foi solicitada à Direcção Regional de Educação do 

Norte uma credencial para a recolha de informações nos estabelecimentos de 

ensino onde se pretendia levar a cabo este estudo. Após o parecer favorável 

daquela Direcção, foram estabelecidos contactos directos com os Conselhos 

Executivos das escolas abrangidas pelo estudo: EB 2,3 de António Feijó de Ponte 
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de Lima, EB 2,3 de Freixo, EB 2,3/S de Arcozelo e Secundária de Ponte de Lima. 

O estudo mereceu a anuência e colaboração de todas as escolas. 

Uma vez efectuado o levantamento da população escolar a frequentar o 7o 

ano de escolaridade, foi solicitada autorização aos encarregados de educação 

para a eventual participação dos seus educandos no estudo. 

Com o objectivo de estabelecer dois grupos educacionais distintos (A e B), 

com base em indicadores de sucesso e insucesso académico, foi efectuada uma 

análise retrospectiva da avaliação sumativa dos alunos no 5o e 6o anos de 

escolaridade. O critério estabelecido para a diferenciação dos dois grupos foi o 

seguinte: 

• Grupo A - alunos que, durante o 2o ciclo (5o e 6o anos), não 

apresentaram qualquer nível negativo. 

• Grupo B - alunos que, durante o 2o ciclo, apresentaram 3 ou mais níveis 

negativos, sendo dois deles a Língua Portuguesa e /ou a Matemática. 

Este critério foi adoptado depois de recolhermos a opinião de 11 

professores do 2o e 3o ciclos do Ensino Básico. A grande maioria destes 

professores inclinou-se pela proposta do critério acima referido. 

Tendo por base o critério estabelecido, foi efectuado em cada escola o 

levantamento dos alunos que satisfaziam as condições pré-definidas em cada um 

dos grupos. Para a formação da amostra, estes alunos foram retirados 

aleatoriamente do maior número possível de turmas em cada escola, oriundos de 

um leque muito abrangente de freguesias do Concelho de Ponte de Lima. Em 

cada grupo da amostra, os alunos foram escolhidos equitativamente desde o 

critério mínimo até ao critério máximo correspondente. De referir que os alunos do 

Grupo B representam 60% do total de alunos que obedeciam ao critério que lhe 

está subjacente. 

Numa segunda fase deste estudo foi determinado o estilo de vida dos 

alunos e o nível sócio-cultural e económico dos pais. Para este procedimento foi 

utilizado o inquérito EVIA (Sobral, 1992). Por considerarmos pertinentes, foram 

introduzidas algumas adaptações efectuadas por Madureira (1996), Fernandes 
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(1992) e outras efectuadas por nós. O inquérito está construído para recolher 

informações a três níveis: o primeiro relaciona-se com a caracterização do jovem e 

do seu envolvimento familiar; o segundo relaciona-se com os hábitos de actividade 

física, e o terceiro diz respeito às rotinas de actividades do jovem. O inquérito foi 

objecto de uma peritagem, tendo-se recolhido a opinião de 8 professores de várias 

áreas disciplinares do 3o ciclo do Ensino Básico. Com o objectivo de verificar a 

adequação da versão final do inquérito à população do estudo, foi efectuado um 

pré-teste através da aplicação do inquérito a dois grupos de 10 alunos que não 

faziam parte da amostra. Através deste pré-teste detectamos que era necessário 

proceder a pequenas alterações e foi também possível determinar uma estratégia 

adequada para a nossa intervenção durante o preenchimento do inquérito pelos 

alunos. 

A aplicação do inquérito foi efectuada nas próprias escolas, em salas 

disponibilizadas para o efeito, durante os meses de Outubro e Novembro. Com o 

objectivo de personalizar o inquérito, optamos por proceder à sua aplicação em 

pequenos grupos até 10 alunos. Os alunos procederam ao preenchimento do 

inquérito à medida que lhes era lida e explicada cada questão. 

Na terceira e última fase no terreno, foi aplicado o Teste de Proficiência 

Motora de Bruininks-Oseretsky (Bruininks, 1978). A familiarização com este 

instrumento foi conseguida através do estudo do respectivo manual, do 

acompanhamento da realização do teste num outro estudo e da aplicação de um 

pré-teste a 8 jovens que não pertenciam à amostra. Este processo preparatório, 

serviu para esclarecer algumas dúvidas e para estruturar a sequência e os 

espaços da aplicação do teste. 

O TPMBO foi aplicado a todos os elementos da amostra ao longo de 7 

semanas e o espaço utilizado foi o pavilhão gimnodesportivo de cada escola. A 

duração da aplicação de cada teste oscilou entre os 20 e os 25 minutos. 
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4.8. Procedimento estatístico 

Para a análise dos resultados do inquérito EVIA, foram utilizados os valores 
percentuais relativos às frequências das categorias de cada variável e a prova X2 

para determinar a significância de diferenças entre os dois grupos independentes 
da amostra. 

Tendo em atenção as limitações para aplicação da prova X2, nas variáveis 
do EVIA em que as frequências esperadas foram inferiores a 5 e representavam 
mais de 20% do total das categorias, recorremos ao teste U de Mann-Whitney, 
conforme sugere (Foster, 1998). 

Para o tratamento dos valores do TPMBO procedemos a uma análise 

exploratória à normalidade da distribuição e ao coeficiente de assimetria. 

Verificamos que existiam no Grupo B dois outliers severos, pelo que optamos por 

retirá-los e proceder à sua análise em separado de forma a observar os critérios 

exigidos para o tratamento estatístico a utilizar. 

Assim, para a caracterização descritiva dos grupos relativamente à sua 

proficiência motora, utilizamos aos valores da média e desvio padrão. Para 

comparar os dois grupos, recorremos ao teste T para amostras independentes. 

O nível de significância foi estabelecido em 5%. 

Para o tratamento estatístico utilizamos o programa SPSS versão 9.0 para 

Windows. 
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5. Apresentação e discussão dos resultados 

5.1 Apresentação e discussão dos resultados do inquérito 

EVIA 

Para estudar o estilo de vida da população do nosso estudo utilizamos o 
inquérito EVIA (Sobral, 1992), com algumas modificações que achamos 
pertinentes, algumas efectuadas por nós e outras por Fernandes (1992) e 
Madureira (1996). 

O inquérito visa recolher informações sobre o estilo de vida dos indivíduos 

tendo em consideração 3 vertentes: 

• caracterização do envolvimento familiar; 

• hábitos de actividade física; 

• rotinas de actividade. 

Procedemos à análise dos resultados do inquérito EVIA utilizando a prova 
qui-quadrado (X2) para determinar a significância de diferenças entre os dois 
grupos da amostra; nos cálculos utilizando tabelas de contingência 2x2, tomamos 
o valor da correcção de continuidade pelo facto de melhorar a precisão da prova 
(Clegg, 1995). 

Para verificar o grau de associação entre as variáveis, recorremos ao valor 
do coeficiente de contingência. 

Ao constatarmos a existência de algumas variáveis do inquérito EVIA com 

frequências esperadas inferior a 5 em mais de 20% das categorias, procedemos, 

quando possível, à combinação de categorias de forma a satisfazer as exigências 

da prova X2. Nas variáveis em que este procedimento não foi possível recorremos 

ao teste U de Mann-Whitney com o objectivo de verificar, também, as diferenças 

estatísticas entre os dois grupos da amostra. 

No final da apresentação dos resultados de cada uma das vertentes do 

inquérito atrás referidas, introduzimos a discussão dos respectivos resultados. 
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5.1.1 Apresentação dos resultados do envolvimento familiar 

Habilitações literárias dos pais 

Os valores expressos relativamente às habilitações literárias dos pais 

apontam para uma elevada concentração na categoria baixo (figura 3). Destaca-se 

claramente o enquadramento total dos pais dos jovens do Grupo B na categoria 

baixo, ou seja, 100% dos pais do Grupo B têm uma escolaridade que não 

ultrapassa o 6o ano. 

No Grupo A verificamos uma distribuição mais abrangente da 
escolarização, sendo que 73,4% dos pais não ultrapassou o 6

o ano de 
escolaridade, 17,2% possuem entre o 7

o e o 12° ano e 9,4% têm formação de 
nível superior. 

Figura 3 
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O valor do teste U de Mann-Whitney é significativo a 0,000. 

Consequentemente, conclui-se que os Grupos A e B diferem relativamente às 
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habilitações literárias dos progenitores. Os progenitores dos jovens do Grupo A 

têm habilitações significativamente superiores aos do Grupo B. 

Nível socioprofissional dos pais 

Tomando como referência as classificações relativas aos níveis socioprofissionais 

verificamos que os valores evidenciam uma tendência muito semelhante ao perfil 

das suas habilitações literárias. Pela figura 4 constata-se que em ambos os grupos 

existe uma concentração na categoria baixo (pessoal dos serviços e vendedores, 

agricultores e outras profissões ligadas à exploração e transformação dos 

recursos naturais, operários, artífices e trabalhadores similares, trabalhadores não 

qualificados e desempregados), com destaque para o Gupo B com 93% dos 

progenitores incluídos nessa categoria. 

Os progenitores do Grupo A enquadram-se, também, na sua grande 

maioria na categoria baixo (71%) registando nas categorias médio (técnicos e 

profissionais de nível intermédio, pessoal administrativo e similares e 

comerciantes) e alto (pessoal com formação de nível superior, quadros superiores 

da administração pública e quadros superiores de empresas, especialistas de 

profissões científicas e intelectuais) respectivamente 18% e 11%. Como era de 

esperar os resultados demonstram um paralelismo entre o nível socioprofissional 

dos pais e as respectivas habilitações literárias. 
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O valor do teste U de Mann-Whitney é significativo a 0,001. Podemos dizer 

que os grupos da amostra apresentam diferenças significativas no que diz respeito 

ao nível socioprofissional dos progenitores. Os progenitores dos jovens do Grupo 

A apresentam um nível profissional significativamente superior aos do Grupo B. 

Rendimento económico do agregado familiar 
A figura 5 indica-nos que uma margem muito elevada de agregados 

familiares dos jovens do Grupo B (88%) têm um rendimento mensal per capita até 

35000$00. Pelo contrário, mais de 53% dos agregados familiares do Grupo A têm 

mensalmente um rendimento per capita superior a 35000$00. 
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Figura 5 
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Os Valores revelaram-se altamente significativos (X2 = 21,853; gl= 1; p = 

0,000). Assim, os grupos apresentam diferenças significativas em relação ao 

rendimento mensal per capita do agregado familiar. O valor de coeficiente de 

contingência (0,399) é significativo a 0,000, pelo que podemos concluir que existe 

uma associação entre as variáveis. Os agregados familiares dos jovens do Grupo 

A evidenciam um poder económico significativamente superior aos do Grupo B. 

Número de filhos 

Os resultados de ambos os grupos apontam para valores superiores à 

média nacional, bem como aos valores encontrados noutro estudos utilizando um 

inquérito semelhante (Gomes, 1996), e mesmo pelos Censos de 1991, em que a 

dimensão média das famílias no Concelho de Ponte de Lima era de 3,8. 
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Os resultados da figura 6 sugerem que os progenitores do Grupo A têm 

menos filhos do que os do Grupo B, com a categoria 1 a 2 filhos a registar 62% 

dos casos e a categoria 3 a 4 filhos com 27%. 

No Grupo B de salientar que 46% dos progenitores tem 1 a 2 filhos, mas 

mais de 50% dos casais têm 3 ou mais filhos e, desses, 25% têm 5 ou mais filhos. 

Figura 6 
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O Valor X2 indica a não existência de diferenças estatísticas entre os dois 
grupos (X2 = 5,445; gl = 2; p = 0,066). Consequentemente o valor do coeficiente 
de contingência indica que não existe qualquer associação entre os grupos e a 
variável número de filhos. 

Ordem de nascimento 

Relativamente à ordem de nascimento, verificamos que metade dos jovens 

do Grupo A são os primeiros filhos, pelo contrário, no Grupo B, o valor mais 
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expressivo foi obtido na categoria do 3o filho ou depois com 38%, seguido dos 
33% para o 1o filho (figura 7). 

Figura 7 
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Apesar de tudo, o valor X2 indica que não existem diferenças significativas 

entre os dois grupos (X2 = 3,779; gl = 2; p = 0,151). O valor do coeficiente de 

contingência indica que não existe qualquer associação entre os grupos e a 

variável ordem de nascimento. 

Tipo de habitação 

Com excepção da sede do Concelho e arredores, onde já existe alguma 
construção em propriedade horizontal, predominam na quase totalidade do 
Concelho de Ponte de Lima as habitações independentes unifamiliares, variando 
apenas as características físicas da habitação em função dos recursos 
económicos familiares. 
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Os resultados da figura 8 confirmam que a generalidade dos agregados 
familiares de ambos os grupos residem em casa independente (97%), pelo que 
não se registam diferenças significativas entre os grupos com base no teste U de 
Mann-Whitney (p = 0,897). 

Figura 8 
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Número de divisões da habitação 

Como já referimos no capítulo da metodologia foi pedido aos jovens para 

não contabilizarem as divisões correspondentes à(s) cozinha(s) e casa(s) de 

banho. 

No Grupo B verifica-se que aproximadamente metade dos respondentes 

referem possuir na sua habitação até 4 divisões, sendo a outra metade dividida 

equitativamente pelas categorias 5 divisões e6ou mais divisões. 

No Grupo A salienta-se o facto de 42% dos jovens residirem em habitações 

com até 4 divisões, mas 40% possuem 6 ou mais divisões (figura 9). 
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Figura 9 
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Apesar de tudo, o valor do X2 indica que não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois grupos (X2 = 2,941; gl = 2; p = 0,230), 

pelo que o coeficiente de contingência sugere a não existência de uma relação 

entre os grupos e variável acima referida. 

Em síntese 

Podemos dizer que existe uma associação entre o rendimento escolar dos 

jovens e algumas variáveis do envolvimento familiar, designadamente, as 

habilitações literárias ( p = 0,000), o nível socioprofissional dos progenitores (p = 

0,001), bem como o rendimento económico do agregado familiar (p = 0,000), todas 

com vantagem para o Grupo A. Nas restantes variáveis do envolvimento familiar 

estudadas, não foram encontrados valores explicativos do rendimento escolar. 
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5.1.1.1 Discussão dos resultados do envolvimento familiar 

O desenvolvimento de cada indivíduo é fortemente influenciado pela 

interacção permanente entre si e o envolvimento social e cultural (Wachs, 1983; 

Perez, 1985; Brofenbrenner, 1987; Ribeiro, 1987; Santos, 1993; Damásio, 1995; 

Brurgos, 1999; Fonseca, 1999). Envolvimentos socioculturais restritivos ou 

enriquecedores têm necessariamente efeitos distintos na aprendizagem dos 

indivíduos tal como sugere Hottinger (1984), citado por Serrano e Neto (1996), 

Brofenbrenner, 1987; Fonseca e Mendes (1988), Fonseca (1999), o que vai de 

encontro aos resultados do presente estudo. 

Dos resultados obtidos constatamos que os jovens da amostra, agrupados 
em função do rendimento escolar, diferem significativamente no que respeita às 
habilitações literárias, ao nível socioprofissional, e ao rendimento económico dos 
progenitores. 

Os jovens que apresentam menor rendimento escolar e com indícios de 

falta de condições de sucesso académico (Grupo B), aparecem associados aos 

ecossistemas familiares de menores recursos económicos, de estatutos 

socioprofissionais mais baixos e com habilitações literárias mais reduzidas. 

Ao incidirmos a nossa análise no Grupo A, ou seja, nos jovens que indiciam 

condições de sucesso académico, verificamos uma mudança significativa no seu 

panorama familiar; em média, os agregados familiares dispõem de maior 

rendimento económico e os pais apresentam habilitações literárias superiores e 

um nível socioprofissional mais elevado. 

Estes resultados reforçam também a importância do contexto familiar no 

sucesso educativo dos alunos, na medida em que ele funciona como principal 

agente educativo dos indivíduos (Formosinho, 1987 B; Fonseca e Mendes, 1988; 

Santos 1993; Arboleda, 2000; Haro, 2000). O contexto ambiental familiar contribui 

em grande medida para explicar a aprendizagem escolar e o desenvolvimento 

cognitivo (Mannino, 1973; Belsky, 1984; Wang et ai, 1990; Fraser y Walberg, 

1991, citados por Cano-Garcia, 2000). 
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Tal como em outros estudos (Miranda, 1978; Benavente, 1978; Ferro, 1979 

A; Monteiro, 1982; Simões, 1984 e Marques, 1984, ambos citados por Davies, 

1989; Campos, 1985; Formosinho, 1987 A e B; São Pedro & Castanheira, 1987; 

Pires et ai, 1991; Detry, 1998), os resultados aqui encontrados sugerem que o 

envolvimento familiar constitui um factor determinante na forma como se estrutura 

o estilo de vida dos jovens. Como sugere Serrano e Neto (1996), as crianças e 

jovens evidenciam no seu comportamento do quotidiano as influências do 

envolvimento familiar e social em que vivem. 

Nas restantes variáveis do envolvimento familiar, apesar das características 

físicas da habitação aparecerem normalmente associadas ao estatuto 

socioeconómico, não encontramos no nosso estudo valores significativos entre os 

grupos a partir das variáveis aqui tratadas - tipo de habitação e número de 

divisões da habitação. Considerando o facto de estarmos perante um meio 

eminentemente rural, onde a grande maioria reside em habitações independentes, 

teria sido provavelmente mais esclarecedor quantificar também a rácio número de 

divisões/número de pessoas que coabitam. 

Relativamente ao número de filhos, apesar da não existência de diferenças 

significativas, aliás mínimas (p = 0,066), os valores obtidos indicam que os 

progenitores do Grupo B têm um número mais elevado de filhos 

comparativamente aos do Grupo A. 

Quanto à ordem de nascimento, os valores encontrados não foram, como 

vimos, significativos. Apesar de metade do Grupo A se terem agrupado na 

categoria 1o filho e no Grupo B se ter registado uma distribuição mais homogénea 

nas três categorias, parece evidente que essas diferenças estejam associadas ao 

número mais elevado de filhos entre os progenitores do Grupo B e 

consequentemente à probabilidade de nascerem em 2o lugar, 3o ou depois. 
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5.1.2. Apresentação dos resultados dos hábitos de actividade física 

Actividade física organizada 

Pelos resultados da figura 10 verificamos que aproximadamente metade 

dos jovens de ambos os grupos nunca praticou actividade física organizada. 

No Grupo A, 18% dos jovens praticam actividade física organizada, 

enquanto no Grupo B apenas 7% o fazem. 

O valor dos jovens que referem já ter praticado actividade física organizada 

(36% para o Grupo B e 32% para o Grupo A) referem-se não só à prática 

desportiva em clubes mas também no Desporto Escolar em anos transactos. 

Figura 10 
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O valor do X2 não é significativo (X2 = 3,634; gl =2; p = 0,162), pelo que não 

existem diferenças estatísticas entre os grupos da amostra. Pelo valor do 

coeficiente de contingência, concluímos que não existe uma associação entre as 

variáveis. 
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Nadar 
O Concelho de Ponte de Lima é servido há alguns anos por uma piscina 

municipal. Este equipamento tem sido utilizado regularmente por alguns jardins de 

infância, escolas do ensino básico e secundário, bem como pelos clubes e público 

em geral. 

O Concelho é também atravessado por algumas linhas de água com 

destaque para o Rio Lima. 

Os resultados da figura 11 indicam que o número de jovens do Grupo A que 

sabem nadar é bastante superior aos jovens do Grupo B (80% e 46% 

respectivamente). Mais de metade dos jovens do Grupo B não sabe nadar. 

Figura 11 

Sabe Nadar 

Sabe nadar Não sabe nadar 

Os dois grupos educacionais apresentam diferenças estatísticas altamente 

significativas relativamente à habilidade nadar (X2 = 14,666; gl = 1; p = 0,000). O 

resultado do coeficiente de contingência (0,338) vem confirmar uma associação 

muito forte entre as variáveis (p = 0,000). A análise dos resultados obtidos permite 
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verificar que os jovens do Grupo A se destacam significativamente na habilidade 

nadar, ao contrário dos jovens do Grupo B. 

Actividade física espontânea 

• Jogo ou brincadeira preferida no recreio 

Relativamente ao jogo ou brincadeira preferida no recreio (figura 12) as 

frequências de respostas do Grupo B indicam que, uma elevada percentagem dos 

jovens (80%) preferem jogos ou brincadeiras mais activas. No Grupo A verifica-se 

um maior equilíbrio entre os jovens que preferem actividades mais activas e 

menos activas, ainda que com vantagem para os primeiros com 56%. 

Figura 12 

Jogo ou Bincadeira Preferida no Recreio 
1001 1 

Mais activa Menos activa 

Intensidade 

Os resultados evidenciam diferenças estatisticamente significativas entre os 
grupos da amostra no que diz respeito ao grau de intensidade das suas 
brincadeiras no recreio escolar (X2 = 6,664; gl = 1, p = 0,010). O valor do 
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coeficiente de contingência (0,245) sugere uma associação significativa (p = 

0,006) entre o Grupo B e as brincadeiras de maior intensidade. 

• Jogo ou brincadeira preferida no tempo de lazer 

Os resultados relativamente ao Jogo ou brincadeira preferida no tempo de 

lazer (figura 13) evidenciam no Grupo B uma tendência semelhante à questão 

anterior, ainda que de menor expressão (69% para os jogos ou brincadeiras mais 

activos). No Grupo A, verificamos uma tendência inversa, com 62% dos 

respondentes a preferir jogos ou brincadeiras menos activos. 

Figura 13 

Jogo ou Brincadeira Preferida no Tempo de Lazer 

Mais activa Menos activa 

Intensidade 

O valor do X2 aponta para diferenças estatisticamente significativas entre os 
grupos (X2 = 10,344; gl = 1, p = 0,001). Atendendo ao valor do coeficiente de 
contingência (0,295), concluímos que durante a actividade física espontânea 

existe uma associação significativa (p = 0,001) entre o Grupo B e as brincadeiras 
mais activas, e o Grupo A e as brincadeiras menos activas. 
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Espaço habitual de jogo 
No figura 14 encontramos as frequências registadas em cada grupo para a 

questão relativa ao espaço habitual de jogo. Pelos resultados inferimos que os 

jovens do Grupo B apresentam maior mobilidade, uma vez que 41% brincam 

habitualmente fora dos limites da residência e 32% no pátio ou jardim da 

residência. Os jovens do Grupo A desenvolvem as suas brincadeiras em espaços 

mais limitados designadamente no pátio ou jardim da residência (49%) e dentro de 

casa (36%). 

Se analisarmos apenas os jovens que brincam fora dos limites da 

habitação, verificamos que existe uma diferença considerável entre o Grupo B e o 

Grupo A (41% e 15% respectivamente). 

Figura 14 

Espaço Habitual de Jogo 
60 t , 

Dentro de casa Pátio/jardim resid. Fora limites resid. 

Espaço de jogo 

O valor do X2 indica a existência de diferenças significativas entre os grupos 
relativamente à variável espaço habitual de jogo (X2 = 10,319; gl = 2; p = 0,006). 
Pelo valor do coeficiente de contingência (0,276) verificamos a existência de uma 
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associação significativa (p = 0,006) entre as variáveis. Os jovens dos dois grupos 

distribuíram-se de forma significativamente distinta nas categorias da variável 

espaço de jogo, permitindo de igual modo inferir que os jovens do Grupo B se 

associam a uma maior liberdade territorial. 

Sociofília 

Os resultados indicam que os jovens de ambos os grupos brincam e jogam 

habitualmente em grupo (figura 15), com uma expressão mais acentuada para os 

jovens do Grupo B (85%) face aos jovens do Grupo A (73%). 

Figura 15 

Sociofilia 
100* 1 

Só Em grupo 

Como brinca 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos (X2 = 1,862; gl = 1; p = 0,172) e o resultado do coeficiente de contingência 

sugere não existir qualquer associação entre as variáveis. 
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Incentivos materiais para a prática de actividades físicas 
Efectuando a comparação entre os dois grupos, verificamos que os valores 

expressos na figura 16 apontam para percentagens opostas nas categorias até 2 

materiais e 4 ou mais materiais. De facto, se 44% dos jovens do Grupo B referem 

que possuem até 2 materiais desportivos (18% para o Grupo A), no Grupo A 49% 

declaram possuir 4 ou mais materiais desportivos (24% para o Grupo B). 

Figura 16 

Incentivos Materiais para a Prática 
60 T 1 

Até 2 3 4 ou mais 

Número de materiais 

Registaram-se diferenças significativas entre os dois grupos quanto ao 

número de materiais desportivos que os jovens de cada grupo declaravam possuir 

(X2 = 12,067; gl = 2; p = 0,002). O valor do coeficiente de contingência (0,297) 

aponta para a existência de uma associação significativa (p = 0,002) entre o Grupo 

A e uma maior quantidade de incentivos materiais para a prática de actividades 

físicas, ao contrário do Grupo B. 
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Material desportivo mais utilizado 

Os valores mais expressivos em ambos os grupos referem-se à utilização 

da bola e da bicicleta. 

No Grupo A 53% dos respondentes referem utilizar com maior frequência a 

bicicleta, tal como os 49% do Grupo B. Quanto aos jovens que referem uma maior 

utilização da bola, os valores atingem os 46% para o Grupo B e 32% para o Grupo 

A (figura 17). 

Figura 17 

Material Desportivo mais Utilizado 
60 T 1 

Bicicleta Bola Outro 

Material desportivo 

As frequências de resposta em cada um dos grupos não revelam diferenças 

significativas entre eles (X2 = 4,208; gl = 2; p = 0,122). O valor do coeficiente de 

contingência indica não existir uma associação entre as variáveis. 

Em síntese 
No que concerne aos hábitos de actividade física constatamos que os 

grupos diferem significativamente em relação às seguintes variáveis: na habilidade 
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nadar (p = 0,000), com vantagem para o Grupo A; na intensidade da actividade 

física espontânea, quer no jogo ou brincadeira preferida no recreio escolar (p = 

0,010), quer no jogo ou brincadeira preferida no tempo de lazer (p = 0,001), com o 

Grupo B a optar por actividades mais activas em ambas as situações; no espaço 

habitual de jogo (p = 0,006), em que o Grupo B aparece associado à utilização de 

espaços que indiciam maior liberdade territorial; e na quantidade dos incentivos 

materiais para a prática de actividades físicas (p = 0,002), com vantagem para o 

Grupo A. Nas restantes variáveis não foram encontradas diferenças significativas 

entre os grupos. 

5.1.2.1 Discussão dos resultados dos hábitos de actividade física 

Os hábitos de actividade física dos jovens apresentam-se como uma 

referência importante para a compreensão do seu estilo de vida (Conseil de 

L'Europe (1988), pois, como refere Malina (1988), a actividade física dá um 

contributo muito importante na interacção da espécie humana com o 

envolvimento. Segundo Nettleton (1980), a actividade física constitui um factor de 

elevada importância na vida dos indivíduos em idade escolar, seja ela estruturada 

ou não estruturada. 

Ao centrarmos o enfoque nos resultados das habilidades de actividade 

física dos jovens estudados verificamos que, relativamente à habilidade nadar, o 

Grupo A destaca-se claramente do Grupo B. Este facto reflecte ainda a existência 

de desigualdade de oportunidades para a aprendizagem da natação. São os 

jovens provenientes dos meios familiares socioeconomicamente mais favorecidos 

que beneficiam de mais oportunidades para a aprendizagem da natação, seja ela 

na piscina, no rio ou no mar. 

Os benefícios da actividade física nas crianças e jovens está muito 

dependente do nível de intensidade em que se pratica. Estudos como os de Gilbey 

& Gilbey (1995) e Marques (1995), citados por Madureira (1996), utilizando a 
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monitorização da frequência cardíaca em crianças durante o recreio escolar, 

apontam para baixos níveis de intensidade. 

A classificação de jogos e brincadeiras preferidas pelos jovens no recreio 

escolar e no tempo de lazer permite-nos retirar alguns indicadores sobre o nível de 

intensidade dessas práticas. Constatamos que os grupos diferem na intensidade 

da sua actividade física espontânea. Os jovens do Grupo B preferem actividades 

de maior intensidade, tanto no recreio escolar como no tempo de lazer. 

Curiosamente no Grupo A, o nível de intensidade das suas brincadeiras no tempo 

de lazer baixa consideravelmente em comparação com a intensidade 

desenvolvida no recreio escolar. A maioria dos elementos do grupo optam por 

actividades mais passivas. 

Numa investigação realizada na Bolívia por Kemper et ai (1996) com o 

objectivo de estudar a relação da actividade física de crianças pré-pubescentes 

com o estatuto socioeconómico, constatou-se que as crianças de nível 

socioeconómico mais baixo apresentavam-se significativamente mais activas do 

que as do nível socioeconómico médio e alto. 

Estando o Grupo B associado ao nível socioeconómico mais baixo, 

verificamos que, também aqui, eles constituem o grupo mais activo. No entanto, 

convém referir que a classificação que fizemos resulta de um processo mais 

subjectivo, ao contrário do anterior que utilizou o registo da frequência cardíaca. 

Um outro estudo realizado por Gomes (1996), utilizando um inquérito muito 

semelhante ao utilizado neste estudo, verificou que, ao comparar a intensidade da 

actividade física de duas populações escolares do meio rural e do meio urbano, as 

primeiras manifestaram-se significativamente mais activas tanto no recreio escolar 

(p = 0,002) como no tempo de lazer (p = 0,000). 

As diferenças registadas na variável dos incentivos materiais para a prática 

de actividade física explicam-se pela diferença significativa existente entre os dois 

grupos relativamente ao meio socioeconómico familiar. Assim, o Grupo A 

apresenta uma maior acessibilidade a diferentes materiais desportivos, facto este 

que pode eventualmente condicionar as experiências motoras. 
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A questão do espaço habitual de jogo, suscitou diferenças significativas 

entre os dois grupos (p = 0,006). Enquanto as brincadeiras dos jovens do Grupo A 

se circunscrevem fundamentalmente ao interior da habitação ou no espaço 

exterior junto a esta, no Grupo B verifica-se uma maior liberdade territorial dos 

jovens ao utilizarem em percentagem considerável o espaço fora do limite da 

habitação. A maior liberdade destes jovens condiciona certamente as suas 

experiência motoras e desenvolve a capacidade de autonomia em relação ao 

espaço físico. Esta capacidade de autonomia e mobilidade relativamente ao 

espaço físico é um factor crucial no desenvolvimento da criança (Hillman & 

Adams, 1992; Kytta, 1995; Vamder Spek & Noyon ,1995; Heurlin - Norinder, 1996; 

Vercesi, 1999; Arez & Neto, 1999, todos citados por Neto, 1999). É muito provável 

que esta diferença explique em parte o facto dos jovens do Grupo B serem mais 

activos nas suas brincadeiras, pois o espaço de jogo condiciona as experiências 

motoras dos indivíduos (Neto, 1998). 

Para as variáveis actividade física organizada, sociofilia e material 

desportivo mais utilizado, não foram encontradas diferenças significativas entre os 

grupos. 
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5.1.3. Apresentação dos resultados das rotinas de actividade 

Hábitos de sono - Tempo de sono 
Relativamente ao tempo de sono, registaram-se resultados próximos nos 

dois grupos, pelo que a grande maioria dos respondentes dorme entre 9 e 10 
horas por noite (figura 18). Em média, são 9,3 horas de sono por noite para o 
Grupo B e 9,4 horas para o Grupo A. 

Figura 18 
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Os resultados indicam que não existem diferenças estatísticas entre os 

grupos (X
2 = 0,657 gl = 2; p = 0,720), pelo que não se verificou qualquer 

associação entre os grupos e a variável tempo de sono por noite. 
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Meio de deslocação para a escola 

A figura 19 apresenta as frequências para cada um dos grupos 

relativamente ao meio de deslocação para a escola. Verifica-se que 80% dos 

jovens do Grupo B e 70% dos jovens do Grupo A utilizam o autocarro nas suas 

deslocações diárias. De uma forma geral, são jovens que residem a mais de 2 Km 

da escola. Pelas respostas, 21% dos jovens do Grupo A desloca-se para a escola 

utilizando o automóvel contra apenas 5% do Grupo B. 

Figura 19 
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As diferenças registadas entre os grupos são estatisticamente significativas 

(X2 = 7,359; gl = 2; p = 0,025). O valor do coeficiente de contingência (0,236) é 

significativo a 0,025 e traduz uma associação entre as variáveis. 

Autocarro A pé Outro 
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Tempo diário gasto na deslocação para a escola (ida e volta) 

Os valores da figura 20 indicam que não existe discrepância entre os dois 

grupos quanto ao tempo gasto nas deslocações diárias para a escola. 

Mais de 50% dos jovens de ambos os grupos gastam até 30 minutos nas 

deslocações. Reunindo as duas primeiras categorias, verificamos que, em mais de 

90% dos casos o tempo gasto nas suas deslocações não ultrapassa os 60 

minutos diários. 

Figura 20 

Tempo Diário da Deslocação para a Escola 
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Não foram encontradas diferenças significativas entre os dois grupos nem 
qualquer associação entre as variáveis (X2 = 0,234; gl = 2; p = 0,890). 

Hábitos televisivos 

Fazendo uma apreciação genérica, constatamos que o Grupo A passa mais 

horas à frente da televisão do que o Grupo B (figura 21). 
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Figura 21 

Tempo Diário de Televisão 
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Os valores mais elevados em ambos os grupos concentram-se na categoria 
até 2 horas diárias de televisão (66% no Grupo B e 53% no Grupo A). 

Na categoria mais de 3 horas, de salientar os 27% do Grupo A contra os 
9% do Grupo B. 

Os resultados sugerem diferenças significativas entre os dois grupos quanto 

aos hábitos televisivos (X2 = 6,631; gl = 2; p = 0,036). O valor do coeficiente de 

contingência (0,227) é significativo a 0,036, o que vem confirmar a existência de 

uma associação entre o Grupo A e os hábitos televisivos de maior duração, ao 

contrário do Grupo B. 

Consola de jogos e computador 

No que diz respeito à consola de jogos, constatamos que, em ambos os 

grupos, o número de jovens que possuem este equipamento está muito próximo 

dos 50% (figura 22). Não se verificaram diferenças significativas entre os grupos. 
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Figura 22 

Consola de Jogos 

Grupo 

Figura 23 

Computador 

Consola de Jogos Computador 

Os valores encontrados para a variável computador indicam 41% dos 

respondentes do Grupo A possuem computador em casa. No Grupo B, apenas 

10% refere possuir computador em casa (figura 23). 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos quanto à existência de computador na sua habitação (X2 = 13,609; gl = 1; p 

= 0,000). O valor do coeficiente de contingência (0,329) indica existir uma 

associação muito significativa (p = 0,000) entre o Grupo A e a existência de 

computador em casa. 

A figura 24 apresenta o tempo diário despendido pelos jovens na consola 
de jogos e/ou equipamento informático. Os valores referem-se aos jovens que 
possuem esse equipamento. 

102 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

Figura 24 
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Os valores sugerem que os jovens do Grupo A utilizam durante mais tempo 

o equipamento informático e/ou jogos electrónicos. 

Dos jovens que possuem este equipamento, 58% do Grupo B e 36% do 

Grupo A utiliza-o, em média, até 30 minutos diários. 

Para a categoria até 1 horas, registaram-se 34% para o Grupo A e 26% 

para o Grupo B. 

Na categoria até 2 horas, de salientar os 30% para o Grupo A. 

Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos nem 

qualquer associação entre as variáveis (X2 = 3,66; gl = 2; p = 0,160) 

Actividades extra-escolares com maior tempo de ocupação 

• Nos dias úteis 

No Grupo A as actividades com os valores mais expressivos foram: estudar 

com 33% e ver televisão com 20%. No Grupo B de destacar que 19% ocupa a 
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maior parte do tempo livre a ver televisão, 17% a fazer desporto e 15% a brincar 

(figura 25). 

Figura 25 

Actividades nos Dias Úteis 
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• Ao fim de semana 

Das actividades com maior tempo de ocupação em cada grupo, destaca-se, 

no Grupo A as categorias estudar com 21% e ver televisão com 18%; no Grupo B 

de salientar as categorias passear com 19% e estudar com 17% (figura 26). 
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Figura 26 

Actividades ao Fim-de-Semana 

Actividades 

O valor do X2 indica que não existem diferenças estatisticamente 
significativas entre os grupos relativamente ao conjunto das categorias da variável 
(X2 = 4,943; gl = 2; p = 0,667). Consequentemente não se verificou qualquer 
associação entre as variáveis grupo e as actividades com maior ocupação ao fim 
de semana. 

Em síntese 
Relativamente às rotinas de actividade, verificamos que os grupos diferem 

significativamente no que toca aos seguintes itens: no meio de deslocação para a 

escola (p = 0,025), com maior número de jovens do Grupo A a utilizar o automóvel 

comparativamente com o Grupo B; no tempo diário de televisão (p = 0,036), com o 

Grupo A a ocupar mais tempo nesta actividade; na existência de computador na 

residência (p = 0,000), com vantagem para o Grupo A. Nas restantes rotinas de 

actividade os grupos não diferem significativamente entre si. 
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5.1.3.1 Discussão dos resultados das rotinas de actividade 

Os hábitos de sono, para além do seu significado fisiológico dão-nos 
indicações sobre o grau de disciplina na organização da vida diária dos jovens 
(Sobral, 1992). 

Segundo Crépon (1985), os sonos médios e longos associam-se com uma 

melhor adaptação escolar, um crescimento normal e um ambiente sociocultural 

mais favorecido. 

No entanto, na nossa amostra, os resultados obtidos revelam que a média 

de horas de sono dos dois grupos de jovens é muito próxima (9,3 horas para o 

Grupo B e 9,4 horas para o Grupo A). Estes valores vêm de encontro aos 

encontrados por Madureira (1996) num estudo com adolescentes em Portugal. 

Relativamente ao meio de deslocação para a escola, a maior diferença 

entre os grupos refere-se à categoria outro, que, pela leitura de respostas dos 

inquéritos, corresponde exclusivamente à utilização do automóvel. 

Comparativamente com o Grupo B, os jovens do Grupo A utilizam mais o 

automóvel, menos o autocarro e deslocam-se menos a pé. A maior utilização do 

automóvel constitui um reflexo das diferenças registadas entre os grupos 

relativamente ao estatuto socioeconómico. 

A televisão apresenta-se hoje como um meio acessível à generalidade das 

crianças e jovens, sendo também uma prática muito generalizada, preenchendo 

uma parte muito significativa do seu tempo livre (Santos, 1991, citado por Pereira 

eNeto, 1997; Pais, 1989). 

Segundo Santos (1991), citado por Pereira e Neto (1997), 95% das crianças 

portuguesas de 3 ou mais anos vêem televisão diariamente (81%) ou quase 

diariamente (14%). 

Pais (1989), num estudo realizado entre a população jovem, refere que são 

os jovens da posição social mais baixa aqueles que vêem mais televisão 

diariamente devido à falta de alternativas para a ocupação dos tempos livres. 

Registe-se que os resultados por nós encontrados vão em sentido contrário. 
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Num estudo de Costa (1997), em que se pretendia verificar qual a influência 

da frequência de actividade física nos níveis de saúde, condição física e hábitos 

numa população escolar entre os 10 e os 14 anos, verificou que 74% das crianças 

e jovens ocupam 2 ou mais horas diárias a ver televisão. O mesmo autor refere 

um estudo efectuado entre a população do Japão e EUA em que o consumo de 

televisão atinge as 4 horas diárias e um outro em Portugal que aponta para as 3 

horas diárias. 

Um relatório da OCDE, divulgado recentemente pelos órgãos de 

comunicação social, refere que 40% dos portugueses vêm diariamente 2 ou mais 

horas de televisão, embora este dado não se encontre publicado em artigo 

científico. 

Os efeitos negativos da televisão têm merecido a atenção de muitos 

sectores da sociedade. O consumo excessivo de televisão aparece 

frequentemente associado aos problemas de obesidade, do sedentarismo e 

mesmo a comportamentos mais violentos de algumas crianças e jovens. 

Segundo Patê et ai (1994), o hábito de ver televisão constitui a actividade 

de tempo livre com maior expressão. Os autores fazem referência a dois estudos 

canadianos efectuados em adolescentes; num deles os valores médios 

encontrados rondam entre as 2 e as 3 horas diárias de televisão; no outro estudo, 

os adolescentes classificados como leves espectadores (menos de 2 horas por 

dia), apresentaram-se fisicamente mais activos que os considerados moderados 

(2 a 4 horas), ou pesados espectadores de televisão (mais de 4 horas). 

Num outro estudo, Patê eí ai (1997), constataram uma forte associação 

entre o tempo de visionamento televisivo declarado pelos jovens e a sua 

actividade física. Aqueles que no período pós-escolar dedicavam à televisão ou 

jogos de vídeo 3 ou mais horas, apresentavam-se bem menos activos do que 

aqueles que viam menos de 3 horas de televisão. 

Dos resultados que obtivemos, verificamos também uma tendência 

semelhante na medida em que o grupo dos jovens que vê menos televisão (Grupo 
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B) é aquele que na sua actividade física espontânea prefere os jogos ou 
brincadeiras que exigem maior intensidade de esforço. 

A existência de computador na habitação representa um importante 

indicador do nível socioeconómico familiar os resultados obtidos vêm confirmar um 

maior poder económico do Grupo A em relação ao Grupo B. 

Para o grupo com melhor rendimento escolar (Grupo A), a actividade 

referenciada em primeiro lugar como sendo aquela em que estes jovens dedicam 

mais tempo no seu tempo livre é estudar, o que revela mais hábitos de estudo 

nesse grupo. As implicações directas no seu rendimento escolar parecem 

evidentes. As diferenças entre os grupos na categoria estudar, são 

particularmente relevantes nos dias úteis. Quanto à actividade televisão, o Grupo 

A acabou por confirmar os seus hábitos mais assíduos. 

Pereira (1993), num estudo sobre a ocupação do tempo livre em 

crianças dos 3 aos 10 anos, em contextos sociais diversificados, verificou que 

existe uma grande variabilidade nas actividades realizadas, sendo as práticas 

mais frequentes a televisão, brincar com brinquedos comerciais e jogos de 

motricidade. As práticas diferem em função do meio (rural e urbano), do nível de 

ensino e do estrato social. 
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5.2. Apresentação e discussão dos resultados do TPMBO 

5.2.1 Apresentação dos resultados do TPMBO 

Ao efectuarmos uma análise mais exploratória dos resultados do TPMBO, 

constatamos que existiam dois outliers severos no Grupo B. Com o objectivo de 

salvaguardarmos os critérios para o tratamento estatístico da amostra, optamos 

por retirar esses dois jovens do grupo e procedemos à sua análise em separado. 

No quadro 5 é apresentado a descrição dos resultados obtidos pela 

amostra relativamente aos valores da motricidade global, da motricidade 

composta, da motricidade fina e os valores totais da proficiência motora para a 

totalidade dos itens que constituem a forma reduzida do TPMBO. Os resultados 

são descritos segundo as médias (M), os desvios-padrão (DP) e dos valores 

mínimos (Min) e máximos (Máx). 

Quadro 5 - Caracterização da amostra segundo o TPMBO 

Variáveis 
Total Grupo A Grupo B 

Variáveis Min Máx Média DP Média DP Média DP 
Corrida de Vel. e Agilidade 8 14 10,67 1,46 10,76 1,44 10,56 1,49 
Equilíbrio 2 10 8,89 1,73 8,83 1,55 8,96 1,92 
Coordenação Bilateral 1 5 3,07 0,80 3,23 0,78 2,89 0,79 
Força 5 13 9,09 1,73 9,15 1,58 9,02 1,90 
Comp. da Motr. Global 17 41 31,73 3,86 31,97 3,47 31,46 4,28 
Coord, dos Mb. Superiores -

Comp. da Motr. Composta 4 6 5,54 0,55 5,52 0,59 5,56 0,50 
Velocidade de Reacção 4 15 9,55 2,21 9,76 2,28 9,32 2,13 
Visuomotricidade 4 8 6,60 0,92 6,79 0,92 6,39 0,88 
Velocidade e Destreza dos 

Membros Superiores 8 18 13,67 1,88 13,64 2,03 13,72 1,71 
Comp. da Motr. Fina 20 38 29,79 3,13 30,11 3,36 29,42 2,82 
Proficiência Motora (*) 25 75 48,81 8,79 50,08 8,45 47,35 9,01 

(*) valores estandardizados conforme Bruininks (1978). 
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Comparando os valores da média do Grupo A e do Grupo B em cada 

variável da proficiência motora, verificamos que na maioria dessas variáveis as 

diferenças são muito ligeiras. No entanto, os valores indicam uma superioridade 

do Grupo A em todos os subtestes da proficiência motora com a excepção do 

equilíbrio, da coordenação dos membros superiores (componente da motricidade 

composta) e da velocidade e destreza dos membros superiores, onde o Grupo B 

se superiorizou ligeiramente (figuras 27, 28 e 29). 

Figura 27 - Componente da Motricidade Global 
Grupo A e Grupo B 

T3 
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Velocidade de corrida e 
Agilidade 
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■ Grupo A —■— Grupo B 
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Figura 28 - Componente da Motricidade Fina 
Grupo A e Grupo B 
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Figura 29 - Proficiência Motora 
Grupo A e Grupo B 

Motricidade Global Motricidade Composta 

Componentes do T.P.M.B.O. 

■Grupo A Grupo B 

Motricidade Fina 
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Dentro da componente da motricidade global, o Grupo A revelou 

superioridade nas variáveis corrida de velocidade e agilidade e na coordenação 

bilateral; na componente da motricidade fina, este mesmo grupo apresentou 

valores superiores nas variáveis velocidade de reacção e visuomotricidade. 

Em síntese, os jovens do Grupo A revelaram alguma superioridade no 

somatório da totalidade da proficiência motora. O valor estandardizado da média 

da proficiência motora do Grupo A rondou os 50 pontos e a média do Grupo B 

situou-se na casa dos 47 pontos. 

Os valores encontrados para a proficiência motora, indicam que os jovens 

do Grupo A e do Grupo B apresentam valores dentro da média, conforme as 

instruções do manual do TPMBO que situa esse valor na casa dos 50 pontos com 

um desvio-padrão de 10 pontos (Bruininks, 1978). 

No sentido de verificar e perceber melhor a distribuição dos resultados da 

nossa amostra no TPMBO, transformamos os valores estandardizados da 

proficiência motora total no percentil correspondente. A escala de Bruininks (1978) 

para situar os indivíduos em termos de percentil varia de 1 a 99, sendo a média 

representada pelo valor 50. 

Assim, verificamos que a posição média do Grupo A situa-se no percentil 

50. Já no que concerne ao Grupo B, os resultados indicam um valor inferior, a 

rondar o percentil 38. 

Tomando o valor médio (percentil 50), constatamos que no Grupo A, 45,5% 

dos jovens distribuíram-se abaixo desse valor e 54,5% situaram-se acima desse 

valor. Deslocando a nossa análise para o Grupo B, verificamos que 59,6% desses 

jovens distribuíram-se abaixo do percentil 50 e 40,4% acima desse valor. 

Ainda com base nos valores do percentil, apresentamos na figura 30 a 

distribuição do Grupo A e do Grupo B nos extremos superior (acima do percentil 

75) e inferior (abaixo do percentil 25), bem como a restante distribuição na escala 

intermédia. 
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Figura 30 - Distribuição do Grupo A e do Grupo B 
com base no Percentil 
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Numa primeira análise, constatamos que ambos os grupos educacionais da 

nossa amostra registam valores do percentil que se situam nos limites superior e 

inferior. De realçar que 44% dos jovens do Grupo B posicionaram-se abaixo do 

percentil 25, valor este bastante relevante. 

No Grupo A, a distribuição dos resultados é feita segundo uma curva 

gaussiana, ou seja, os resultados descrevem uma configuração normal, ao 

contrário daquela que se regista no Grupo B. 

Para verificar a existência de diferenças significativas entre o Grupo A e o 

Grupo B para o conjunto das variáveis do TPMBO, utilizamos o Teste t (quadro 6). 
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Quadro 6 - Teste t - Comparação dos resultados obtidos pelos jovens do 

Grupo A e do Grupo B nas variáveis do TPMBO 

Grupo A Grupo B Teste t 
Variáveis M DP M DP t P 

Corrida de Vel. e Agilidade 10,76 1,44 10,56 1,49 0,743 0,459 

Equilíbrio 8,83 1,55 8,96 1,92 - 0,420 0,675 

Coordenação Bilateral 3,23 0,78 2,89 0,79 2,337 0,021 

Força 9,15 1,58 9,02 1,90 0,426 0,671 

Comp. da Motr. Global 31,97 3,47 31,46 4,28 0,734 0,464 

Coord, dos Mb. Superiores -

Comp. da Motr. Composta 5,52 0,59 5,56 0,50 - 0,466 0,642 
Velocidade de Reacção 9,76 2,28 9,32 2,13 1,104 0,272 

Visuomotricidade 6,79 0,92 6,39 0,88 2,463 0,015 

Velocidade e Destreza dos 

Membros Superiores 13,64 2,03 13,72 1,71 - 0,243 0,808 
Comp. da Motr. Fina 30,11 3,36 29,42 2,82 1,213 0,227 

Proficiência Motora (*) 50,08 8,45 47,35 9,01 1,728 0,086 

(*) valores estandardizados conforme Bruininks (1978). 

Os resultados do Teste t indicam que as diferenças significativas entre os 

dois grupos registaram-se apenas na coordenação bilateral (p = 0,021) e na 

visuomotricidade (p = 0,015). 

A verificação destas diferenças significativas ilustra uma capacidade de 

realização superior no Grupo A comparativamente ao Grupo B na coordenação 

bilateral e na visuomotricidade. Estes resultados sugerem que os jovens com 

menor rendimento académico (Grupo B) têm mais dificuldade em coordenar as 

mãos e os pés em movimentos dissociados sequenciais e simultâneos, utilizando 

ambos os lados do corpo, bem como em tarefas que apelam ao recurso da 

motricidade fina, mais concretamente na realização grafomotora. Além de mais, 

114 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

lembramos que o grupo destes jovens apresenta uma idade média superior aos 

jovens do Grupo A em 0,9 anos. 

Nas variáveis velocidade de corrida e agilidade, equilíbrio, força, 

coordenação dos membros superiores, velocidade de reacção e velocidade e 

destreza dos membros superiores, não foram encontradas diferenças estatísticas 

significativas entre os dois grupos, o que parece sugerir a não existência de uma 

discriminação destas variáveis da proficiência motora quando se comparam os 

dois grupos educacionais. 

Quanto aos resultados estandardizados da proficiência motora total, apesar 

do Grupo A apresentar resultados superiores comparativamente ao Grupo B, não 

se registaram diferenças significativas entre os dois grupos (p = 0,082). 

Pela análise dos dados, a hipótese secundária H5 definida à priori é 

rejeitada uma vez que não foram encontradas diferenças significativas entre os 

dois grupos quanto aos valores totais da proficiência motora. Verificaram-se, 

contudo diferenças entre os dois grupos quando analisamos isoladamente as 

variáveis da coordenação bilateral e da visuomotricidade. 

5.2.2 Discussão dos resultados do TPMBO 
A interdependência entre os problemas do domínio psicomotor e cognitivo 

tem sido uma questão pouco consensual entre os investigadores (Auxter et ai, 

1997). 

Segundo Cratty (1972), a investigação tem demonstrado que embora não 

seja invulgar encontrar problemas de coordenação entre grupos de crianças e 

jovens com baixo rendimento académico, mais difícil é prever o desempenho 

académico através da aplicação de testes de avaliação da competência motora. 

Paralelamente, uma criança ou jovem que evidencie problemas académicos, 

apesar de apresentar um Ql normal, pode não apresentar qualquer problema 

psicomotor. 
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A superioridade dos valores da média do Grupo B nas variáveis do 

equilíbrio e da coordenação dos membros superiores parece justificar-se pela 

conotação deste grupo com um estilo de mais vida rural. Pensamos que a 

superioridade destes jovens nas duas primeiras variáveis acima referidas parece 

resultar sobretudo do contexto espacial onde eles se movimentam, pois como 

verificamos anteriormente é-lhes permitida uma liberdade territorial significativa

mente maior comparativamente ao Grupo A. 

Relativamente ao valor da velocidade e destreza dos membros superiores 

do Grupo B, ela não nos surpreende; a nossa permanência desde há alguns anos 

nas escolas, tem-nos permitido constatar que a actividade do jogo de cartas é 

muito comum entre os jovens mais carenciados e, como já verificamos, com mais 

dificuldades escolares. Essa prática de "dar cartas" coincide com uma das duas 

provas do subteste da velocidade e destreza dos membros superiores, o que 

poderá influenciar directamente o resultado da prova. 

Curiosamente, Sá (1998), ao aplicar o TPMBO a dois grupos de jovens 

agrupados também em função de características educacionais (jovens com DA e 

jovens com um percurso escolar normal), obteve resultados da média superiores 

para o grupo de jovens com melhor rendimento escolar em todas as variáveis do 

TPMBO, com excepção do equilíbrio, da força, da coordenação dos membros 

superiores e da velocidade e destreza dos membros superiores, onde o grupo com 

dificuldades de aprendizagem se superiorizou. Apesar dos critérios da amostra 

entre este estudo e o realizado por nós não coincidirem na totalidade, mas apenas 

sem parte, a superioridade de um grupo em relação ao outro apresenta uma 

tendência muito semelhante, com excepção da variável força. No entanto, o 

mesmo autor encontrou diferenças significativas entre os dois grupos, não só na 

coordenação bilateral e na visuomotricidade, mas também na componente da 

motricidade fina e na proficiência motora total. 

Num outro estudo anterior realizado por Fonseca (1994), em que se utiliza a 

mesma metodologia do anterior na aplicação do TPMBO, verificou-se que o grupo 

com DA apresentava valores da média inferiores aos do grupo com um 
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aproveitamento escolar normal em todas as variáveis da proficiência motora. 

Foram registadas diferenças estatísticas significativas entre os dois grupos 

educacionais para a totalidade das variáveis da componente da motricidade 

global, da motricidade fina e da proficiência motora total. Apenas na componente 

da motricidade composta {coordenação dos membros superiores), não foram 

encontradas diferenças estatísticas significativas. 

Um terceiro estudo nacional realizado por Vitorino (1994) com crianças do 

1o ciclo, utilizou a mesma metodologia dos anteriores para a formação dos grupos 

da amostra, mas recorreu a um instrumento diferente (a revisão de Henderson do 

Test of Motor Impairment). Os resultados apontam para um nível global de 

realização motora significativamente inferior das crianças com DA, em 

comparação com as crianças com um rendimento escolar normal. 

As diferenças estatísticas encontradas no presente estudo merecem 

alguma reflexão. Como sugere Fonseca (1994), a coordenação bilateral e a 

visuomotricidade são habilidades motoras que se revestem de uma maior 

complexidade e hierarquização em termos neurofuncionais, mais associadas com 

o aproveitamento e/ou rendimento nas aprendizagens escolares. 

Estudos de Bruininks & Bruininks (1977) e Haubenstricker (1982), citados 

por Craft (1990), concluem que as crianças DA apresentam dificuldades 

significativas em tarefas que implicam equilíbrio, visuomotricidade e coordenação 

bilateral. 

O Grupo B, ao evidenciar um perfil motor mais vulnerável na coordenação 

bilateral e na visuomotricidade pode sugerir a existência de uma relação entre a 

maturação motora e funcional destas habilidades e o potencial de aprendizagem. 

Kephard (1971), citado por Fonseca e Mendes (1988), atribui às 

capacidades visuomotoras uma importância fundamental para o desenvolvimento 

das capacidades de aprendizagem e consequentemente para o sucesso escolar. 

Nas suas investigações, Frostig encontrou como característica comum nas 

crianças com dificuldades escolares a existência de perturbações nas suas 
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aquisições visuomotoras. Segundo a autora, a aprendizagem perceptivo-visual é 

essencial às aprendizagens escolares. (Fonseca e Mendes 1988). 

Henderson & Hall (1982), Hulme, et ai (1982) e O'Brien, et al (1998) citados 

por Parush et ai (1998), sugerem que as dificuldades de percepção visual e as 

dificuldades visuo-motoras estão na base dos problemas de coordenação motora. 

De acordo com Sherril (1998), a coordenação das diferentes partes do 

corpo implica o processamento do sistema nervoso central. A coordenação é 

específica em função da tarefa, daí que os testes de proficiência motora tenham 

na sua composição baterias distintas para medir a coordenação bilateral, a 

coordenação dos membros superiores, o controlo visuo-motor e a velocidade e 

destreza dos membros superiores. Cada uma destas tarefas específicas de 

coordenação requer um processamento do sistema nervoso central também ele 

específico. 

A coordenação bilateral das extremidades implica uma dissociação dos 

movimentos rítmicos dos pés e das mãos. Esta capacidade coordenativa 

específica reveste-se de uma complexidade para a qual os jovens do grupo com 

menor rendimento académico manifestaram dificuldades significativamente 

superiores comparativamente ao grupo dos jovens com rendimento escolar 

médio/alto. 

As tarefas implicadas na coordenação bilateral e na visuomotricidade fazem 

forte apelo às capacidades de atenção, concentração e permanência na tarefa, 

aliás, também elas essenciais no desempenho cognitivo e consequentemente no 

nível de rendimento escolar dos alunos. 

Num estudo de Brito (1998) em que se pretendia determinar a 

interdependência do desempenho motor, cognitivo e académico e em que se 

utilizava também o TPMBO, constatou-se globalmente uma fraca associação entre 

as variáveis. No entanto, quando se analisou individualmente a correlação da 

coordenação bilateral com as variáveis académicas, verificaram-se correlações 

significativas com quase todas as variáveis. Como sugere a autora, as tarefas 

118 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

motoras de maior complexidade aparecem mais frequentemente correlacionadas 

com os índices de desempenho cognitivo e académico. 

Merece ainda um comentário a heterogeneidade verificada na realização 

motora dos dois grupos educacionais. Encontramos em ambos os grupos, jovens 

que, em termos de percentil, se situaram nos extremos superior e inferior da 

distribuição. No entanto, de destacar a diferença registada entre os grupos quando 

nos centramos no limite inferior da distribuição. Aqui, os jovens do Grupo B 

aparecem claramente destacados ao apresentarem sensivelmente o dobro das 

frequências registadas no Grupo A, atingindo uma percentagem que ultrapassa 

mesmo os 40%. 

Tendências semelhantes foram encontradas noutros estudos (Vitorino, 

1994; Brito, 1998). Estes resultados vêem de encontro às conclusões de Cratty 

(1972 e 1979) sugerindo a especificidade e relativa independência do 

desempenho motor e académico. Por outro lado, reforçam a realidade da 

heterogeneidade da população escolar que, apesar de constituir um factor que 

causa grandes dificuldades no processo educativo, representa um dos maiores 

desafios da instituição escolar. Actualmente defende-se que a escola responda de 

forma adequada às necessidades específicas de cada aluno na sua 

individualidade. 

Apesar de tudo, considerando a média da proficiência motora total obtida 

pelo Grupo B (47,35 pontos), podemos dizer que globalmente estes jovens 

apresentam um perfil motor adequado. 
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5.3. Análise dos resultados do jovens outliers no TPMBO 

A análise dos resultados que se segue refere-se à caracterização descritiva 

do desempenho motor de dois jovens outliers severos no TPMBO. 

Como já foi referido, estes jovens foram separados do Grupo B por se 

distanciarem acentuadamente dos restantes e elevarem assim o coeficiente de 

assimetria. 

No quadro 7 são apresentados os valores das médias e desvio padrão para 

a totalidade da amostra e as pontuações individuais dos outliers (01 e 02) em 

todas as variáveis da forma reduzida do TPMBO. 

Quadro 7 - Caracterização dos outliers severos no TPMBO 

Total Outliers 
Variáveis 

Corrida de Vel. e Agilidade 

Equilíbrio 

Coordenação Bilateral 

Força 

Comp. da Motr. Global 

Coord, dos Mb. Superiores -

Comp. da Motr. Composta 
Velocidade de Reacção 

Visuomotricidade 

Velocidade e Destreza dos 

Membros Superiores 

Comp. da Motr. Fina 

Proficiência Motora (*) 

Médias DP Pontuação 

(01) (02) 
10,67 1,46 8,00 7,00 

8,89 1,73 2,00 6,00 

3,07 0,80 1,00 3,00 

9,09 1,73 5,00 4,00 

31,73 3,86 16,00 20,00 

5,54 0,55 3,00 5,00 
9,55 2,21 2,00 6,00 

6,60 0,92 5,00 5,00 

13,67 1,88 5,00 12,00 
29,79 3,13 13,00 24,00 

48,81 8,79 < 24,00 < 24,00 

(*) valores estandardizados conforme Bruininks (1978). 
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Basta um rápida análise para verificarmos que os valores de 01 e 02 

revelam uma inferioridade em todas as variáveis do TPMBO em comparação com 

os valores da média da globalidade da amostra. 

Outlier 1 (01) 

O jovem que designamos por 01 , tem uma idade de 13,5 anos e apresenta 

um perfil motor muito vulnerável conforme sugerem as respectivas médias do 

teste de proficiência motora. De registar que os valores são particularmente baixos 

em todas as componentes da motricidade (figura 31). 

Figura 31 - Proficiência Motora de 01 

3 20 

Motricidade Global Motricidade Composta Motricidade Fina 

Componentes do T.P.M.B.O. 

■Total ■Outliers 1 

Comparando os valores da média da globalidade da amostra com os 

resultados deste jovem, verificamos o seguinte: 

• Dentro da componente da motricidade global (figura 32), registaram-se 

valores extremamente baixos no equilíbrio (2 pontos) e na coordenação bilateral (1 

pontos) e muito baixos na força (5 pontos). 
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Na variável corrida de velocidade e agilidade, o resultado (8 pontos), apesar 

de ser igualmente inferior, não foi tão acentuado como nas variáveis anteriores. 

Figura 32 - Componente da Motricidade Global de 01 

Velocidade de corrida Equilíbrio Coordenação Bilateral Força 
e Agilidade 

Variáveis do T.P.M.B.O. 

-♦-Total —■—Outlier 1 

• Na componente da motricidade composta, o resultado é igualmente muito 

baixo (3 pontos). 

• Na componente da motricidade fina (figura 33), também registamos 

valores extremamente baixos na velocidade de reacção (2 pontos) e na velocidade 

e destreza dos membros superiores (5 pontos). 

Na variável visuomotricidade o resultado (5 pontos), apesar de ser também 

inferior, não foi tão acentuado como nas restantes variáveis da motricidade fina. 
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Figura 33 - Componente da Motricidade Fina 
de 01 

15 -y 

s
 1

°-

Velocidade de Reacção Visuomotricidade Velocidade dos Membros 
Superiores e Destreza 

Variáveis T.P.M.B.O. 

-♦-Total -m-Outlier 1 

De acordo com o valor estandardizado da proficiência motora total (inferior 

a 24 pontos), este jovem apresenta uma proficiência motora muito vulnerável, 

sugerindo consideráveis défices motores na componente da motricidade global, na 

componente da motricidade fina e mesmo na componente da motricidade 

composta. O valor da proficiência motora total constitui a pontuação mais reduzida 

da escala do TPMBO. 

Outlier 2 (02) 
O jovem que designamos por 02, tem uma idade de 12,7 anos e apresenta 

valores do TPMBO inferiores em todas as componentes da motricidade (figura 34) 

e em todas as variáveis dessas componentes. No entanto o seu perfil motor não 

se apresenta tão vulnerável como 01, conforme sugerem as respectivas médias 

do teste de proficiência motora. 
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Figura 34 - Proficiência Motora de 02 

Motricidade Global Motricidade Composta Motricidade Fina 

Componentes do T.P.M.B.O. 

■Total ■Outliers 2 

Comparando os valores da média da globalidade da amostra com os 

resultados deste jovem (02), verificamos o seguinte: 

• Dentro da componente da motricidade global (figura 35), os valores mais 

baixos registaram-se na variável força (4 pontos). De referir também os valores 

consideravelmente inferiores obtidos no equilíbrio (6 pontos) e na corrida de 

velocidade e agilidade (7 pontos). Curiosamente, o valor da coordenação bilateral 

(3 pontos) aproxima-se muito da média geral e supera mesmo a média do Grupo 

B. 

Figura 35 - Componente da Motricidade Global 
de 02 

Velocidade de corrida 
e Agilidade 

Equilíbrio Coordenação 
Bilateral 

Variáveis do T.P.M.B.O. 

-Total ■Outlier 2 

Força 
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• Na componente da motricidade composta, o resultado (5 pontos) 

aproxima-se igualmente da média geral da amostra. 

• Na componente da motricidade fina (figura 36), as maiores dificuldades 

foram registadas na velocidade de reacção (6 pontos), seguidas pela 

visuomotricidade (5 pontos). Na velocidade e destreza dos membros superiores o 

resultado (12 pontos), apesar de se situar abaixo da média geral, parece sugerir 

uma menor discriminação dessa variável. 

Figura 36 - Componente da Motricidade Fina 
de 02 

15 

Velocidade de Reacção Visuomotricidade Velocidade dos Membros 
Superiores e Destreza 

Variáveis T.P.M.B.O. 

-♦-Total -*-Outlier2 

De acordo com o valor estandardizado da proficiência motora total (inferior 

a 24 pontos), este jovem apresenta globalmente uma proficiência motora bastante 

débil, nomeadamente na componente da motricidade global. 

Os resultados da proficiência motora total indicam que estes dois jovens 

apresentam os valores inferiores da escala de pontuação de Bruininks (1978). São 

jovens que, além de demonstrarem dificuldades de realização motora, têm 

associadas dificuldades nas aprendizagens escolares conforme sugere a 

respectiva avaliação sumativa. 

Após a consulta efectuada aos processos individuais, verificamos que no 

caso do jovem que designamos por 01 , além de apresentar fortes distúrbios 
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motores, é um aluno sinalizado com DA e problemas do foro emocional. O 

relatório referente ao acompanhamento do aluno no 1o ciclo, já alertava para 

graves problemas de coordenação motora e dificuldades nas aprendizagens 

escolares. Este jovem parece ser um exemplo típico da sobreposição de 

perturbações nos domínios motor, cognitivo e emocional. 

Uma das características das crianças e jovens com distúrbios psicomotores 

é a existência de uma elevada heterogeneidade entre os seus membros, não só 

no domínio do comportamento motor mas também com a possível sobreposição 

de dificuldades noutros domínios (Cratty, 1979; Kirk & Gallagher, 1987; Fonseca, 

1984; Craft 1990; Maeland, 1992; Geuze & Borger, 1993; Vitorino, 1994; Wright & 

Sugden, 1996; Auxter 1997; Sherril, 1998). 

Com base em vários estudos, Wright & Sugden (1996) referem que a 

prevalência de crianças com perturbações psicomotoras ronda os 5-10% da 

população, Revie & Larkin (1993) apontam para 5-15% e Cratty (1979) refere 15-

18%. 

Um estudo de Geuze & Borger (1993) e dois outros citados pelos mesmos 

autores (Gilberg et ai, 1989; Losse et ai, 1991), indicam que pelo menos 50% das 

crianças com perturbações psicomotoras continuam a revelar na adolescência um 

desempenho motor consideravelmente abaixo dos níveis normais. Resta saber 

porque é que alguns adolescentes melhoram e outros não. 

A presença nas escolas de crianças e jovens com problemas desta 

natureza, justificam o seu enquadramento no âmbito das NEE (Yazdy-Ugav, 

1992). Cabe ao professor de Educação Física uma observação individualizada do 

aluno e a programação de actividades compensatórias, as quais devem ter lugar 

tão precocemente quanto possível. 
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6. Evolução do rendimento escolar 

Fomos verificar a evolução do rendimento escolar durante o 7
o ano de 

escolaridade (1
o ano do 3o ciclo) dos dois grupos educacionais. 

Recordamos que o Grupo B registou, durante o 2o ciclo, 3 ou mais níveis 

negativos nas avaliações sumativas, sendo dois deles a Língua Portuguesa e/ou a 

Matemática. O Grupo A é formado por alunos que, durante o 2
o ciclo, não 

obtiveram qualquer nível negativo nas avaliações sumativas. 

Uma vez efectuada a recolha e processamento dos dados referentes à 

avaliação sumativa do 7
o ano, verificamos que 96% dos alunos do Grupo A 

voltaram a transitar no final do 7o ano; destes 76% transitaram sem falhas, 12% 

transitaram com 1 falha e 7% transitaram com 2 ou 3 níveis negativos (figura 37). 

Figura 37 Avaliação Sumativa no T Ano de Escolaridade 
Grupo A 

■ Transitaram sem falhas ■ Transitaram com 1 falha 
□ Transitaram com 2 ou 3 falhas ■ Não Transitaram 
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No Grupo B, 61% dos alunos não transitaram no final do 7o ano. Dos alunos 

que transitaram (39%), de salientar que 22% conseguiram-no no limiar com 3 

níveis negativos e 17% transitaram com menos de 3 falhas (figura 38). 

Figura 38 - Avaliação Sumativa no T Ano de Escolaridade 
Grupo B 

17% 

22% 
61% 

■ Não Transitaram 
D Transitaram com 3 falhas 
■ Transitaram com menos de 3 falhas 

Verificamos ainda que, no final do 7
o ano de escolaridade existiram 

discrepâncias importantes entre as escolas quanto à avaliação sumativa dos 

alunos do Grupo B. Para este grupo, o índice de retenção nas 4 escolas oscilou 

entre os 31% e os 94%. 

Os resultados obtidos vêm de facto confirmar a tese de que os alunos com 

indicadores de sucesso académico têm elevadas probabilidades de continuarem a 

obter bom rendimento escolar no futuro, enquanto que os alunos que apresentam 

falta de condições de sucesso académico têm elevadas probabilidades de 

continuarem a revelar um baixo rendimento escolar no seu percurso escolar. 
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Tal como referem vários autores (Azevedo, 1984; Diaz e Resa, 1997; Boal 

et ai, 1997; Postic, 1991; Fonseca, 1998) esta tendência sugere uma dificuldade 

da escola em lidar com os alunos que não progridem ao ritmo estipulado pelo seu 

modelo curricular e consequentemente evidenciam uma incapacidade da 

instituição em se adaptar às características dos alunos que revelam dificuldades 

escolares, normalmente provenientes de meios familiares socioeconómicos e 

culturalmente desfavorecidos. Estes alunos, ao não se identificarem com a cultura 

veiculada pela escola, acabam por ficar em desvantagem e o efeito mais visível 

traduz-se muitas vezes no seu fraco rendimento escolar decorrente das suas 

baixas expectativas e motivações académicas, tal como sugere Almeida, (1990), 

Santos (1993) e Cardoso (1996). 

Apesar das limitações da amostra e desta se confinar apenas às escolas de 

um concelho, as tendências encontradas colocam sérias interrogações sobre a 

(in)eficácia da escola em promover a igualdade de oportunidades e o sucesso 

educativo dos alunos, bem como a sua (in)capacidade em ultrapassar a 

discriminação socioeconómica e cultural que existe inicialmente entre os alunos. 

Dos resultados inferimos que o factor institucional constitui um elemento 

fortemente condicionador do sucesso educativo dos alunos que apresentam 

dificuldades escolares. 

Os resultados encontrados em cada escola vêm confirmar o factor negativo 

que constitui a coexistência de níveis de ensino com objectivos perfeitamente 

distintos - o Ensino Básico e o Ensino Secundário. A maior exigência e 

selectividade do nível secundário parece reflectir-se de algum modo no 3o ciclo do 

Ensino Básico, influenciando o sucesso educativo dos alunos com maiores 

dificuldades. 

Por outro lado, convém não esquecer que o último alargamento da 

escolaridade obrigatória (do 6o para o 9o ano) manteve a continuidade dos 

professores com formação do nível secundário. Apesar da complexidade das 

matérias de ensino se acentuar do 2o para o 3o ciclo do Ensino Básico, a 

especificidade da formação dos professores que leccionam no 3o ciclo parece 
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constituir um factor importante e que pode também ele condicionar em muitos 

casos as diferenças que continuam a verificar-se entre o sucesso educativo do 2° 

ciclo e do 3o ciclo. Evidentemente estamos a falar do sucesso educativo apenas 

na óptica da progressão dos alunos. 

Convém não esquecer que esse maior sucesso educativo no 2o ciclo pode 

ser na realidade um sucesso aparente. O insucesso funcional dos alunos é uma 

realidade cada vez mais apontada pelos professores; o nível de conhecimentos 

dos alunos fica muito aquém daquilo que seria de esperar tendo em consideração 

o ano de escolaridade em que se encontram. 

Por um lado, é perfeitamente perceptível o facilitismo existente no Ensino 

Básico. A legislação em matéria de avaliação dos alunos neste nível de ensino 

(Despachos Normativos 98-A/92 e 644-A/94) veio introduzir uma nova filosofia 

quanto à passagem dos alunos pelo Ensino Básico. As preocupações políticas 

que estiveram na base deste enquadramento legal visaram combater directamente 

as elevadas taxas de insucesso escolar que então se verificavam. Indirectamente, 

reduzia-se também o custo médio por aluno e aliviava-se um pouco a 

sobrelotação das escolas no Ensino Básico. 

Não vamos aqui discutir a sua real eficácia, mas é interessante verificar 

como este quadro legislativo parece despertar atitudes diferentes entre os 

docentes do 2o e 3o ciclos. 

Por outro lado, a dificuldade de retenção das aprendizagens está também 

associada às características da sociedade actual, acabando por se transferir para 

a vida escolar. A propósito, Jesus (2000) faz referência à atitude imediatista e 

consumista da sociedade contemporânea, à diversidade de alternativas na 

ocupação do tempo livre, ao ritmo acelerado e grande quantidade de informações 

veiculadas e à desvalorização do saber escolar. 

Ainda reflectindo na transição dos alunos do 2o para o 3o ciclo no Concelho 

de Ponte de Lima, é interessante verificar que os dados da avaliação sumativa do 

ano lectivo de 1998/99 indiciam que o 1o ano do 3o ciclo (7o ano) é 

destacadamente aquele onde se regista maior taxa de insucesso escolar em todas 
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escolas do estudo (M = 26,9%). Apesar de ser um ano não terminal de ciclo e, por 

isso, onde a regra à luz do Despacho Normativo 98-A/92 deveria ser a progressão 

dos alunos e a retenção encarada apenas como uma excepção, verifica-se que na 

prática os resultados contrariam essa directiva. 

Apesar de neste Concelho a passagem dos alunos do 2o para o 3o ciclo se 

processar maioritariamente na mesma escola, o processo de transição parece 

indiciar uma fraca continuidade e até alguma ruptura com o passado. As 

limitações do estudo não nos permite verificar se esta é uma situação 

generalizada da região onde se insere o estudo nem permite isolar as verdadeiras 

causas que lhe estão associadas. Será certamente uma questão em aberto para 

outros estudos que deverão ter uma abrangência territorial e uma amostra tão 

elevadas quanto o possível. 
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7. Conclusões 

Apesar das características físicas do Concelho de Ponte de Lima se 

identificarem com um espaço marcadamente rural, os resultados da pesquisa 

sobre os estilos de vida da população escolar em estudo, sugerem que nesse 

espaço podem coexistir diferentes estilos de vida. 

O principal factor condicionador da forma como se estrutura a vida dos 

sujeitos em estudo parece residir fundamentalmente nas características do 

envolvimento familiar, designadamente o seu nível cultural, profissional e 

económico. 

O envolvimento familiar mais favorável dos jovens do Grupo A condiciona o 

seu desenvolvimento e repercute-se positivamente no seu rendimento académico. 

Os factores culturais, o nível profissional e económico parecem exercer uma 

influência muito importante na vida escolar desses jovens. Confirmam-se, assim, 

as hipóteses H1 e H2, uma vez que os jovens provenientes de meios 

socioeconómicos e culturais desfavorecidos apresentam um rendimento escolar 

significativamente inferior ao dos jovens de meios socioeconómicos e culturais 

mais favorecidos. 

O estilo de vida, vulgarmente associado à designação dicotómica rural e 

urbano, parece apresentar-se cada vez mais independente do envolvimento do 

espaço físico, isto é, embora mantendo diferenças, estas não são determinadas 

tanto pelo envolvimento físico mas mais por condições socioeconómicas e 

culturais. 

Ao estudarmos o estilo de vida de uma população escolar do Concelho de 

Ponte de Lima, verificamos que os jovens do Grupo A apresentam um estilo de 

vida significativamente diferente dos jovens do Grupo B nas seguintes variáveis: 

habilitações literárias e nível socioprofissional dos progenitores, rendimento 

económico do agregado familiar, habilidade nadar, actividade física espontânea, 

espaço habitual de jogo, quantidade dos incentivos materiais para a prática de 
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actividades físicas, meio de deslocação para a escola, tempo diário de televisão e 

existência de computador na residência. As diferenças registadas confirmam a 

hipótese H4 uma vez que, globalmente, os jovens com indicadores de sucesso 

académico apresentam um estilo de vida significativamente diferente dos jovens 

com indicadores de falta de condições de sucesso académico. 

Relativamente à análise longitudinal do rendimento escolar dos jovens 

estudados, verificamos que aqueles que indiciavam falta de condições de sucesso 

académico no 2o ciclo (5o e 6o anos), continuaram a revelar globalmente grandes 

dificuldades escolares no 7o ano (1o ano do 3o ciclo), acabando a maioria por não 

transitar de ano. Dos que transitaram, mais de metade conseguiram-no no limite 

com 3 níveis negativos, ou seja, com muitas dificuldades. Pelo contrário, 

verificamos que os jovens que inicialmente apresentaram um rendimento escolar 

médio/alto, continuaram a revelar um desempenho idêntico no final do T ano de 

escolaridade. 

Destas tendências, confirma-se a hipótese H3, na medida em que os jovens 

que indiciam boas condições de sucesso académico num determinado momento 

do seu percurso escolar, têm fortes probabilidades de continuar a apresentar 

essas mesmas condições nos anos subsequentes. Ao invés, os jovens que 

indiciam falta de condições de sucesso académico têm fortes probabilidades de 

continuar a experimentar essas dificuldades escolares nos anos subsequentes e 

até mesmo de reprovar. 

Os resultados encontrados relativamente às componentes da proficiência 

motora bem como ao valor total da proficiência motora dos dois grupos 

educacionais, não evidenciaram diferenças significativas entre eles, apesar do 

Grupo A se superiorizar ligeiramente no conjunto das componentes da proficiência 

motora. 

Apesar de tudo, foram encontradas algumas diferenças significativas entre 

os grupos quando centramos a nossa análise na avaliação individual das variáveis 

coordenação bilateral e visuomotricidade. O Grupo B, evidenciou um perfil motor 

mais vulnerável na coordenação bilateral e visuomotricidade. 
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Como sugere Fonseca (1994), a coordenação bilatérale a visuomotricidade 

apresentam um grau de complexidade e hierarquização superior em termos 

neurofuncionais, pelo que é muito provável que haja uma associação com o 

rendimento escolar. 

Pelo que foi exposto, a hipótese H5 não se confirmou, apesar das 

diferenças estatísticas encontradas quando reportadas a habilidades motoras 

isoladas requerendo processos cognitivos mais elaborados. 

A não confirmação da H5 merece algumas considerações. Uma das 

características das crianças com DA é a prevalência de perturbações motoras, 

perceptivo-motoras e sensoriais. O critério que esteve subjacente à formação do 

Grupo B, não nos autoriza a considerar esses jovens como portadores de DA, 

apesar de alguns, nomeadamente entre os repetentes, poderem eventualmente 

apresentar essa perturbação. Em dois estudos nacionais (Fonseca, 1994; Sá, 

1996), ao aplicarem o TPMBO a um grupo de crianças do 1o ciclo que 

apresentavam uma repetência por insucesso escolar (consideradas como 

apresentando DA), encontraram-se diferenças significativas nos valores da 

proficiência motora dessas crianças quando comparadas com outras com 

rendimento escolar normal. 

Os resultados encontrados no presente estudo sugerem uma especificidade 

e relativa independência do desempenho motor e académico, o que vem de 

encontro às investigações de Cratty (1972 e 1979). 

Por um lado, concluímos que os jovens provenientes de posições sociais 

mais favorecidas apresentam melhores condições de sucesso académico. 

Por outro, tomando os valores da proficiência motora, verificamos a 

existência de uma heterogeneidade na realização motora de cada um dos grupos 

educacionais da nossa amostra. 

Face ao exposto anteriormente, podemos dizer que a hipótese principal 

apenas se confirma em parte e não na totalidade. 

Quanto aos alunos com perturbações psicomotoras, entendemos que estes 

devem ser enquadrados no âmbito das NEE. Cabe ao professor de Educação 
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Física avaliar e identificar tão cedo quanto possível as suas dificuldades e 

estruturar uma intervenção contínua e progressiva para ajudar os alunos a 

melhorar o seu desempenho. 

Os resultados aqui encontrados circunscrevem-se ao Concelho de Ponte de 

Lima, pelo que não é possível fazer a extrapolação para outras áreas geográficas 

do território nacional. 

No entanto, alguns resultados parecem constituir indicadores importantes 

que, tal como em outros estudos, apontam para uma estreita associação entre o 

rendimento escolar e as características do envolvimento familiar. Também a 

evolução longitudinal do rendimento escolar dos jovens de ambos os grupos 

parece sugerir um fenómeno a que já aludimos e que se prende com as 

dificuldades da escola em atingir o objectivo da igualdade de oportunidades e 

sucesso educativo de todos os alunos. Os alunos com baixo rendimento escolar, 

frequentemente provenientes de meios familiares mais restritivos, acabam por 

encontrar na instituição escolar um importante obstáculo que parece condicionar 

fortemente o sucesso educativo. 

Como sugestão, entendemos que seria importante verificar até que ponto 

os resultados encontrados para o Concelho de Ponte de Lima se generalizam para 

o Distrito de Viana do Castelo e mesmo para outras zonas do território nacional. 

Recomenda-se que se recorra a amostras de maior dimensão e idades mais 

baixas de forma a permitir maior variabilidade dos resultados da proficiência 

motora e melhor estudar a relação entre o rendimento escolar e a proficiência 

motora. 
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Anexos 

9. Anexos 

9.1 Listagem de anexos 

• Pedido de credencial para a realização do estudo. 

• Credencial da Direcção Regional de Educação do Norte. 

• Pedido de autorização dirigido aos Presidentes dos Conselhos Executivos 
das escolas abrangidas pelo estudo. 

• Pedido de autorização dirigido aos Encarregados de Educação. 
• Inquérito Estilo de Vida e Actividade Física Habitual (EVIA). 

• Teste de Proficiência Motora de Bruininks-Oseretsky (TPMBO). 
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Agostinho da Costa Sousa 

Escola EB 23 de António Feijó 

de Ponte de Lima 

Ex.ma Senhora Directora Regional Adjunta 

Dr.a Gracinda Nave 

Assunto: Pedido de credencial 

Estamos a realizar o Curso de Mestrado em Ciências do Desporto, na Área de 

Especialização em Actividade Física Adaptada, na Faculdade de Ciências do Desporto e de 

Educação Física - Universidade do Porto. 

A fim de preparar a dissertação de mestrado, pretendemos realizar um estudo nas escolas do 

2o e 3o ciclos do Concelho de Ponte de Lima com as seguintes características: 

• Objectivo do estudo - Determinar o peso relativo das variáveis intrínsecas e extrínsecas 
responsáveis pela falta de condições de sucesso académico em jovens no Concelho de Ponte de 
Lima. 

• Escolas abrangidas - EB 2 3 de António Feijó de Ponte de Lima, EB 2 3 de Freixo, C + S de 

Arcozelo e Escola Secundária de Ponte de Lima; 

• Amostra - 120 alunos a frequentar o 7o ano de escolaridade; 

• Depois de solicitada a devida autorização aos Encarregados de Educação e aos órgãos de gestão 

das escolas anteriormente referidas e salvaguardando o anonimato e confidencialidade dos 
elementos a recolher, solicitamos autorização para a utilização dos seguintes materiais e 
procedimentos: 

- Teste de Proficiência Motora de Bruininks-Oseretsky; 

- Inquérito sobre o estilo de vida dos alunos, de Francisco Sobral; 

- Consulta das Fichas de Registo de Avaliação (ou pautas) relativas à avaliação sumativa dos alunos 
no 5o, 6o e 7o anos. 

Subscrevemo-nos com elevada gratidão. 

Ponte de Limk 2 V de /Setembro de 1999 

(Agostinhò-da^osTa^Õusa) 



MINISTÉRIO DAO EDUCAÇÃO 

DIRÊCÇ&O RÊGIOMM. 
D€€DUC^ÇtoDOí10RT6 

r 
C/conhecimento: 
- CAE de Viana do Castelo E x m ° S e n h o r 

- DLE de Ponte de Lima prof. Agostinho da Costa Sousa 

Escola EB2,3 de António Feijó 

4990 PONTE DE LIMA 

L J 
Sua referencia: Sua comunicação de: Nossa referência Data 

DSTP/EB1 99-10-07 
62019 

ASSUNTOFALTA DE CONDIÇÕES DE SUCESSO ACADÉMICO EM JOVENS NO 
CONCELHO DE PONTE DE LIMA 

RECOLHA DE DADOS PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA. 

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V. Exa. de que é autorizada a 
recolha de informações, para determinação das variáveis intrínsecas e extrínsecas responsáveis 
pela falta de condições de sucesso académico em jovens do concelho de Ponte de Lima, com 
recurso à utilização dos seguintes instrumentos: 

- Teste de Proficiência Motora de Bruininks-Oseretsky; 
- Inquérito sobre o estilo de vida dos alunos de Francisco Sobral e António Marques: 
- Escala de Warner para classificação das condições sócio-económicas e cultural das 

famílias; 

- Consulta das Fichas de Registo de Avaliação (ou pautas) relativas à avaliação 
sumativa dos alunos no 5 o , 6o e 7o anos. 

Esclarece-se que a intervenção pretendida, nas escolas do 2° e 3° Ciclos de António 
Feijó. Freixo e Arcozelo e Escola Secundária, todas do Concelho de Ponte de Lima, só 
poderá ocorrer desde que salvaguardados os seguintes princípios: 

Haja concordância dos órgãos de gestão dos respectivos estabelecimentos de ensino; 

Rua António Carneiro. 8 - 4300 PORTO - Telefs. 5191100- Telex: 23572 - Fax 5103151 



. . . / . . . 

- Exista autorização por parte dos encarregados de educação; 
- Sejam salvaguardados o anonimato e a confidencialidade; 
- Não haja prejuízo das actividades curriculares (tempo lectivo). 

Mais se informa que nas deslocações a efectuar aos diferentes estabelecimentos de 
ensino devera, fazer-se acompanhar do presente ofício. 

Com os melhores cumprimentos. 

A DIRECTORA REGIONAL ADJUNTA 

(Gracinda Nave) 

CP/PP 

ia António Carneiro, 8 - 4300 PORTO - Telefs. 5191100- Telex: 23572 - Fax 5103151 



Ex.mo Senhor Presidente do Conselho Executivo 

da Escola 

ll/Out/1999 

Estamos a preparar um estudo com 120 jovens do Concelho de Ponte de Lima para 

apresentação de uma dissertação de mestrado na Faculdade de Ciências do Desporto e de 

Educação Física do Porto. Pretendemos determinar o peso relativo das variáveis intrínsecas e 

extrínsecas responsáveis pela falta de condições de sucesso académico em jovens a frequentar 

o 7o ano de escolaridade no Concelho de Ponte de Lima. 

Assim, vimos solicitar a Vossa colaboração e autorização para a realização deste 

estudo com alguns alunos do T ano de escolaridade. 

Numa primeira fase, pretendemos enviar uma carta aos Encarregados de Educação, 

através dos alunos, explicando o teor da investigação e solicitando autorização para a eventual 

inclusão do educando na amostra e recolha de dados. 

Depois da recolha das autorizações, pretendemos proceder ao levantamento dos 

parâmetros da avaliação sumativa destes alunos no 5o e 6o ano de escolaridade e, no final do 

presente ano lectivo, à avaliação sumativa do 7o ano. 

Ainda durante o Io período, aplicaremos um inquérito aos alunos para caracterizar o 
estilo de vida. No início do 2o período, aplicaremos um teste de proficiência motora aos 
alunos incluídos na amostra. 

Mais informamos que serão salvaguardados o anonimato e a confidencialidade de 
todos os dados recolhidos. 

Desejamos que, com a colaboração de Vossa Excelência, dos Encarregados de 

Educação e dos Alunos, seja possível dar um contributo útil para a investigação científica na 

área da educação, mais concretamente neste Concelho de Ponte de Lima. 

Receptivos para qualquer esclarecimento adicional, subscrevemo-nos com elevada 
gratidão. 

\ Oi^equerente 

(Agostinho Costa^Çûsa^Professor de Educação Física da 

Escola EB 2 3 de António Feijó de Ponte de Lima) 



Ex.nio Senhor Encarregado de Educação 

Outubro/1999 

Estamos a preparar um estudo com 120 crianças do Concelho de Ponte de Lima para 

apresentação de uma dissertação de mestrado na Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação 

Física do Porto. Pretendemos determinar os factores associados à falta de condições de sucesso 

académico nos alunos deste Concelho. 

Assim, vimos solicitar a Vossa colaboração para a realização deste estudo e autorização para 

proceder posteriormente à recolha de algumas informações relativas ao seu educando, 

nomeadamente à avaliação final do 5o e 6o ano de escolaridade, estilo e hábitos de vida, condição 

social familiar e desenvolvimento motor, utilizando para o efeito dois questionários e um teste de 

proficiência motora a realizar nesta Escola. 

Mais informamos que serão salvaguardados o anonimato e a confidencialidade de todos os 

dados recolhidos. O estudo será realizado sem prejuízo das actividades lectivas e tem o parecer 

favorável dos Órgãos de Gestão desta Escola. 

Desejamos que, com a colaboração de Vossa Excelência e do Vosso Educando possamos dar 
um contributo útil para a investigação científica na área da educação, mais concretamente neste 
Concelho de Ponte de Lima. 

Receptivos para qualquer esclarecimento adicional, subscrevemo-nos com elevada gratidão. 

O Professor de Educação Física da 

Escola EB 2 ft de Ahjtónici Feijó de Ponte de Lima 

osta Sousa) 

X 
Escola Secundária de Ponte de Lima 

Nome do aluno: Turma 

Autorizo o meu educando a participar no estudo com o objectivo de determinar os factores 
associados à falta de condições de sucesso académico nos alunos do Concelho de Ponte de Lima: 
Assinatura do Ene. de Educação ____ 

Não autorizo o meu educando a participar no estudo: 

Assinatura do Ene. de Educação 

Ponte de Lima, de de 1999 



Inquérito para determinar o Estilo de Vida e a Actividade Física Habitual (EMA) 
Sobral (1992), com adaptações de Fernandes (1992), Madureira (1996) e Sousa 

1-IDENTIFICAÇÃO 

Data de nascimento: / /19 Idade: anos meses Sexo F D MD 
Freguesia: 

2 - CONDIÇÕES DE VIDA 

2.1. Agregado Familiar Profissão Habilitações Literárias 

a) Pai 
b) Mãe 

2.2. Fratria 
a) N° de filhos: b) N° de rapazes: c) N° de raparigas: 
d) N° de rapazes mais velhos: e) N° de raparigas mais velhas: 
f) N° de ordem nascimento: 

2.3. Tipo de Habitação 
a) Moradia D 
b) Apartamento D c) Piso: 
d) Outro D 
e) N° de divisões: 

A tua habitação é: f) própria D; g) alugada D; h) outra situação D. i) Qual? 
Condições de conforto: j) água canalizada D; k) luz eléctrica D; 1) casa de banho D. 

3 - BIOGRAFIA MOTORA 

3.1. Actividade Física Organizada (além da Educação Física na escola) 
a) Praticas algum desporto/act. física? S O N D b) Qual? 

c) Há quantos anos? d) Nome do clube: 
e) N° de vezes por semana: f) Tempo por treino: 
g) Outros desportos/actividades físicas já praticadas em clubes: 

h) Sabes nadar? S D N D 



3.2. Actividade Física Espontânea 
a) No recreio qual é o teu jogo ou brincadeira preferida? 
b) Nos tempos livres após a escola qual é a tua brincadeira preferida? 

c) Em que local costumas brincar mais vezes? 

1- Rua D 
2- Pátio ou j ardim da residência D 
3- Quarto D 
4- Jardim público D 

5- Campo ou terreno baldio D 
6- Outro: 

d) Brincas só ou em grupo? 

4 - ORGANIZAÇÃO DO QUOTIDIANO 

4.1. Hábitos de sono (período de aulas) 
Deitar 

a) Antes das 21 horas D 
b) Entre as 2Ih e as 22h D 
c) Entre as 22h e as 23h D 
d) Entre as 23h e as 24h D 
e) Depois das 24 h D 

Levantar 
a) Entre as 6 e as 7 horas D 
b) Entre as 7h e as 8h D 
c) Entre as 8h e as 9h D 
d) Depois das 9 h D 

4.2. Deslocação para a escola 
a) Como te deslocas para a escola? 

b) Quanto tempo gastas na deslocação (por dia)? Ida 
c) Da tua casa à escola são Km. 

Volta: 

4.3. Hábitos televisivos no período escolar. 
a) Em média, quanto tempo passas a ver televisão num dia de aulas? 

b) Em média, quanto tempo passas a ver televisão ao fim de semana? 



4.4. Multimédia 

Assinala se na tua residência existe ou não o equipamento que se segue e indica o número de horas 
que lhe dedicas: 

N° de horas dispensadas 
Não Sim Em dias de aulas 

(ldia) 
Ao fim de semana 
(sábado e domingo) 

Computador 

Consola de Jogos 

Internet 

5 - ACTIVIDADES DURANTE A S E M A N A ( F 0 R A DA ESCOLA) 

Durante a semana ocupas o teu tempo a (assinala a ordem de ocorrência): 

a) Ler D 
b) Passear a pé D 
c) Brincar ao ar livre D 
d) Ver televisão D 
e) Consultar a Internet D 
f) Fazer desporto D 

g) Frequentar clube ou colectividade D 

h) Estudar D 

i) Ajudar os pais nos trabalhos domésticos D 

j) Ajudar os pais nas suas profissões D 

k) Conviver com amigos e familiares D 

1) Outras actividades educativas D 
(aprender música, instituto L.E., explicações, etc.) 

m) Brincar dentro de casa com jogos D 

6 - INCENTIVOS PARA A PRÁTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS 

6.1 Dos seguinte materiais indica o que possuis: 

a) raqueta D e) cana de pesca D 
b) bola D f) patins D 
c) skate D g) corda de saltar D 
d) bicicleta D h) outro D 

6.2. Quais os materiais que mais utilizas (ordem de utilização)? 

a). b)_ c). 



7 - ACTIVIDADES DE F M DE SEMANA 

Ao fim de semana ocupas o teu tempo a (assinala a ordem de ocorrência): 

a) Ler D 
b) Passear a pé D 
c) Passear de carro D 
d) Ver televisão D 
e) Consultar a Internet D 
f) Ir ao cinema D 
g) Estudar D 
h) Fazer desporto D 

i) Frequentar clube ou colectividade D 

j) Conviver com amigos e familiares D 

k) Brincar ao ar livre D 

1) Ajudar os pais nos trabalhos domésticos D 

m) Ajudar os pais nas suas profissões D 

n) Frequentar o café □ 

o) Brincar dentro de casa com jogos D 

p) Assistir a espectáculos desportivos D 

q) Outras actividades educativas D 
(aprender música, instituto L.E. , explicações, etc.) 

Muito obrigado pela tua colaboração. 
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Subteste 7: Controlo Viso-Motor 

Item 3SF - Desenha uma linha através do labirinto recto, com a mão dominante. 

START 

Número de 
erros 

Subteste 7: Controlo Viso-Motor 

Item 3SI' - Desenha uma linha através do labirinto recto, com a mão dominante. 

START 

Número de 
erros 



Subteste 7: Controlo Viso-Motor 

Item 5SF - Copia o círculo com a 
mão dominante. 

jSF Item 8 - Copia as figuras sobrepostas 

com a mão dominante. 

Pontuação Pontuação 



Subteste 8: Velocidade dos Membros Superiores e Destreza 

Item 7 - Faz pontos nos círculos com a mão dominante. 

Experimenta 

Número 
correcto 
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