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" Em qualquer aventura, 

o que importa é partir, não é chegar" 

(Miguel Torga) 
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RESUMO 

O presente estudo pretende "radiografar" o estado de Aptidão Física e da 
Actividade Física Habitual nas crianças e jovens do distrito de Vila Real. 

Os seus propósitos são os seguintes: (1) identificar os níveis de aptidão e 
actividade física referenciada à saúde em crianças e jovens de ambos os sexos com 
idades compreendidas entre os 10 e 18 anos de idade; (2) verificar se os níveis de 
aptidão e actividade física se comportam de igual modo em ambos os sexos; (3) se os 
rapazes possuem níveis de aptidão e actividade física superiores às raparigas e se estes 
aumentam com a idade; (4) facultar elementos que possam dotar a rede escolar do 
distrito de Vila Real em informações por forma à adopção de estratégias para elevarem 
o nível de aptidão física e actividade física dos alunos em relação à saúde. 

A amostra é constituída por 786 alunos, 395 de sexo masculino e 391 do sexo 
feminino, do 5o ao 12° anos de escolaridade entre os 10 e 18 anos de idade, do distrito 
de Vila Real. 

A avaliação criterial da aptidão física foi feita através da bateria de testes 
"Prudential Fitnessgram" nas seguintes provas: Curl-up, Push-up, Trunk-liít e a Milha. 

Para avaliar a actividade física foi utilizado o Questionário de Baecke et ai. 
(1982), o qual permite estimar os índices de actividade física no trabalho/escola (IAFE), 
índice de actividade física no tempo de lazer (IAFL), índice de actividade física no 
desporto (IAFD) e índice de actividade física total (IAFT). 

Os procedimentos estatísticos usados foram os seguintes: (1) para estimar a 
fiabilidade dos resultados utilizamos o coeficiente de correlação intra-classe (R) e o erro 
padrão de medida (Epm); (2) a descrição das variáveis foi feita através da média (m) e 
do desvio padrão (dp); (3) a comparação entre sexos, em cada intervalo de idade, foi 
realizado a partir do t-Teste de medidas independentes; (4) a comparação das médias ao 
longo dos anos de escolaridade e intervalos de idade foi feita com base na ANOVA a 1 
factor (One-Way ANOVA); 

O software estatístico utilizado foi o SPSS 10.0. 

As principais conclusões obtidas nesta pesquisa foram as seguintes: 
(1) Os níveis de aptidão física e actividade física aumentam com a idade; (2) não 

se verifica uma igualdade nas taxas de sucesso nos rapazes e nas raparigas, sendo nítida 
a superioridade nos rapazes; (3) relativamente à avaliação criterial, nas provas 
realizadas os rapazes apresentam níveis de aptidão física mais elevados do que as 
raparigas, sendo possível realçar alguns aspectos: 

- Os maiores sucessos registam-se na prova do trunk-lift, em ambos os sexos; 
- As taxas mais elevadas de insucesso registam-se nas provas do push-up aos 10 

anos (71,4% e aos 11 anos (60,4%) no sexo feminino. 
- As maiores taxas de sucesso, em todas as provas, verificam-se no sexo 

masculino. 

Palavras Chave: Aptidão Física, Actividade Física, Saúde, Prudential Fitnessgram, 
Vila Real, Crianças e Jovens. 
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ABSTRACT 

The present study wants to "radiograph" the state of physical fitness and habitual 
physical activity of childreen and youth in the district of Vila Real. 

It's aim are: (1) identify the levels of fitness and physical activity refering to the 
health of children and young people of bothes sexes with ages between 10 and 18 years 
old; (2) verify if the levels of fitness and physical activity act in the same way in both 
sexes; (3) if boys have superior levels of fitness and physical activity than girls and if 
those levels increase with the age; (4) to present elements than can give all schools of 
the district of Vila Real information that allows the stategies, to increase the level of 
physical fitness and physical activity of students concerning to health. 

The pattern is formed by 786 pupils, 395 males and 391 females, between 10 
and 18 years old and they are all students, from the 5th form to the 12th form , of schools 
from the district de Vila Real. 

The criterial evaluation of physical fitness was supported on the battery of tests 
Prudential Fitnessgram in the proofs of Curl-up, Push-up, trunk-lift and One mile run. 

To evaluet the physycal activity it was used the Questionnaire of Baecke t al. 
(1982), which allows to estimate the index of physical activity in work/school (IAFE), 
index of physical activity in leisur time (IAFL), index of physical activity in sport 
(IAFD) and index of total physical activity (IAFT). 

The Statistic procedurs used were: (1) to estimate the reliability of the results we 
used to coefficient of correlation intra-class (R) and the standard error of measure 
(Epm); (2) the description of the variation was made trought the average (m) and the 
standard deviation (dp); (3) the comparison between sexes, bearing in mind the 
difference, was done on the basis of t-teste of independent measures; (4) the 
comparision of the averages trought out the years in school, bearing in mind the 
difference of ages, on the basisi of one-way ANO VA. 

The statistic software used was the SPSS 10.0. 

The main conclusions of this research were the following: 
(1) The levels of physical fitness and physical activity increase with age; (2) 

rates of sucess in boys and girls are not equal being obvious the superiority of the boys; 
(3) in relation to criterial evaluation, in the proofs done, the boys register higher levels 
of physical fitness than girls. It is possible to emphasize some aspects: 

Bigger sucesses are registered in the proof of trunk-lift, in both sexes; 
- Higher rates of insuccess are registered in the proof of push-up at the age of 

10 years (71,4%) and at the age of 11 years (60,4%) in the females. 
- The biggest rates of success, in all proofs, belong to boys. 

Key Words: Physical Fitness, Physical Activity, Health, Prudential Fitnessgram, Vila 
Real, Children and Young People. 
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RÉSUMÉ 

La présente étude prétend "radiographer" l'état de l'Aptitude Physique et de 
l'activité physique habituel cher les enfants et jeunes du district de Vila Real. 

Ses objectifs sont les suivants: (1) identifier les niveaux de l'aptitude physique 
correspondants à la santé des enfants et jeunes des deux sexes dont l'âge est compris 
entre 10 et 18 ans; (2) vérifier si les niveaux de l'aptitude et l'activité physique se 
comportent de la même façon pour les deux sexes; (3) si les garçons possèdent des 
niveaux d'aptitude et d'actvité physique supérieurs aux filles et si ces derniers 
augmentent avec l'âge; (4) faculter des éléments qui puissent doter d'informations 
l'agroupement scolaire du district de Vila Real de façon à adopter des stratégies qui 
élèvent le niveau d'aptitude physique et l'activité physique des élèves face à la santé. 

L'échantillon est constituée de 786 élèves, 395 de sexe masculin et 391 de sexe 
féminin de 10 à 18 ans, de niveau scolaire correspondant à la 6eme jusqu'à la Terminale, 
du district de Vila Real. 

L'évaluation critérielle de l'aptitude physique a été faite à travers à la batterie de 
tests au "Prudential Fitnessgram", dans les épreuves suivantes: Curl-up, Pusch up, 
Trunk-lift et course. 

Le Questionnaire de Baecke et al. a été utilisé pour évaluer l'activité physique, 
lequel permet d'estimer les indices d'activité physique au travail/école (IAFE), l'indice 
d'activité physique pendant le lazer (IAFL), l'indice d'activité physique pendant le sport 
(IAFS) et l'indice d'activité physique total (IAFT). 

Les procédés statistiques utilisés ont été les suivants: (1) pour estimer la fidélité 
des résultats, nous avons utilisé le coeficient de corrélation "intra classe" (R) et le 
modèle d'erreur de mesure (Epm); (2) la description des variables a été faite à travers la 
moyenne (m) et l'écart type (dp); (3) la comparaison entre les sexes, pour chaque 
intervalle d'âge, a été réalisée à partir du t-test de mesures independentes; (4) la 
comparaison des moyennes tout au long des années de scolarité et des intervalles d'âge a 
été faite à partir de l'ANOVA à 1 facteur (One-Way ANOVA); 

Le software statistique utilisé a été le SPSS 10.0. 

Les principales conclusions obtenues dans cette investigation sont les suivantes: 
(1) Les in veaux d'aptitudes physiques et d'activité physique augmentent avec l'âge, (2) il 
se vérifie une inégalité des taux de succès chez les garçons et chez les filles, étant 
visible la supériorité chez les garçons; (3) quant à l'évaluation critérielle, dans les 
épreuves réalisées, les garçons présentent des niveaux d'aptitude physique plus élevés 
que les filles, dont on peut relever quelques aspects: 

les meilleurs succès se registrent au trunk-lift, chez les deux sexes; 
- les taux plus élevés d'échecs sont registres aux épreuves de push-up à l'âge 

de 10 ans (71,4%) et à l'âge de 11 ans (60,4%) chez le sexe féminin. 
- les taux de succès les plus élevés, dans toutes les épreuves, se vérifient pour 

le sexe msculin. 

Mots-clés: Aptitude physique, Activité physique, Santé, Prudential Fitnessgram, Vila 
Real, Enfants et Jeunes. 
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Introdução 

I - INTRODUÇÃO 

1.1- Justificação do Estudo 

Se há aspectos que caracterizam as sociedade contemporâneas a mudança 

é seguramente um deles. Mudam os gestos, os interesses e até a forma de dar 

respostas a necessidades básicas das pessoas (Mota, 1993a; Constantino, 1998). 

As actividades do homem de hoje, adaptadas embora a um ritmo de vida 

acelerado, não diferem, no essencial, do que sempre foram e distribuem-se entre 

a actividade laboral, o lazer, a arte e o desporto (Moreno, 1991). 

As alterações que se desencadearam, fruto do rápido desenvolvimento e 

crescente "evolução" tecnológica, por forma a encontrar condições óptimas de 

trabalho, limitaram o movimento e o esforço em geral., 

Assim, levaram a que tudo seja orientado em função do rendimento, ou 

eficácia da acção humana visando objectivos de optimização que por vezes 

declinam em processos de degenerescência da actividade física (Botelho, 1991; 

Nascimento, 1996), ao mesmo tempo que modificaram de uma forma acentuada 

o conjunto de valores, atitudes e comportamentos (Mota, 1993a). 

Habitualmente, nas grandes cidades, ouvimos falar em doenças 

hipocinéticas. Com efeito, o homem moderno, e sobretudo a juventude, 

satisfazem com relativa com facilidade as suas pulsões, não havendo necessidade 

de espírito de conquista, e os níveis sociais em termos de exigências também não 

obrigam sequer ao esforço, o que por vezes torna o prazer, muitas vezes, em 

desprazer (Botelho, 1991). 

Wallon (1978), Herkowitz (1980) e Holopainen (1986), cit. por Gomes 

(1996); Paffenbarger e Lee (1996); Sallis e Owen (1998); constataram que a 

actividade física e desportiva tem vindo assumir um papel muito importante 

na procura e manutenção do bem-estar das populações e na qualidade de 

vida dos indivíduos, o que se traduz na preocupação de um constante 

1 



Introdução 

encorajamento para aqueles que têm uma vida pouco activa. Assim, o 

conhecimento dos benefícios para a saúde da prática regular de actividade física, 

pode motivar os indivíduos para a sua prática, no entanto, a sensação do bem 

estar e de auto-satisfação são apresentados como fortes justificações para a sua 

continuação (Dishman et ai., 1985). 

Além disso, constitui um meio através do qual a criança adquire diversos 

tipos de conhecimento e habilidades - motoras e cognitivas -, assim como pode 

desempenhar um papel importante como um meio de socialização e de 

desenvolvimento da auto-confiança e auto-estima (Sallis e Owen, 1998). 

Investigadores como Malina (1989); Bouchard et ai., (1988; 1993); 

Paffenbarger et ai., (1988) e Sallis and Patrick (1994), têm reconhecido a 

associação da aptidão física e hábitos de actividade física aos estado de saúde e 

bem estar social., Este interesse particular em conhecer os níveis de aptidão física 

assenta, principalmente, na preocupação actual em melhor entender, por um lado, 

a sua relação com a saúde e bem estar das crianças e jovens, por outro lado, a sua 

ligação estreita com ^.performance desportiva-motora (Duarte, 1997). 

Promover a actividade física junto das populações é indiscutivelmente 

lutar pela promoção da sua saúde (Constantino, 1998). 

Questões relacionadas com a quantidade de exercício físico necessário 

para incrementar os níveis de saúde, com o tempo despendido em actividades de 

média/alta intensidade, ou com o tipo de actividade física que é mais facilmente 

transportada pela criança para a idade adulta, têm chamado a atenção de muitos 

investigadores (Pereira, 1996). 

A criança tem uma necessidade absoluta de movimento e a imobilidade 

prolongada provoca nela importantes perturbações (Belbenoit, 1974). 

O estudo da influência da actividade física na saúde tem abrangido 

particularmente as crianças e jovens, na medida em que os hábitos da actividade 

na infância e adolescência parecem não só ser decisivos no crescimento saudável 

como se repercutem no estado adulto dos sujeitos (Prista, 1994; Mendes, 1998). 
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A este respeito, Rowland (1990), Sallis e Patrick (1994) referem que 
indivíduos que são mais activos no seu dia-a-dia, podem também possuir bons 
níveis de aptidão física. 

Existe a noção de que níveis elevados de actividade física durante a 
infância aumentam a probabilidade de uma participação similar quando adultos e 
que uma vida sedentária durante a adolescência, pode ter, a longo prazo, 
implicações na aptidão enquanto adulto (Armstrong, 1998). 

Sabe-se hoje que determinado tipo de doenças degenerativas têm as suas 
raízes na infância, e que padrões de vida com uma forte componente física em 
idades mais jovens podem ser transferidas para idades adultas, reduzindo esta 
tendência (Ross e Patê, 1987). 

Existem dados de grande qualidade que mostram que a actividade física 
regular é um comportamento saudável (Powel 1988; Blair 1995; Sallis e Owen, 
1998). 

Este comportamento é da maior relevância em termos de saúde pública, 
uma vez que parece prevenir, ou pelo menos atrasar, algumas patologias 
degenerativas, em especial de foro cardiovascular, e diminuir alguns factores de 
risco como a hipertensão, diabetes, osteoporose, obesidade, certos tipos de 
cancro, depressões, etc. (Corbin 1987; Powell, 1988; Paffenbarger et ai., 1988; 
Borms, 1991; Paffenbarger et ai., 1992; Blair, Patê et ai, & Shephard, 1995), por 
forma a dar mais longevidade e qualidade à vida humana. 

Apesar duma tendência para o sedentarismo, assistimos, hoje, em 
consequência do aumento do tempo livre (redução do número de horas de 
trabalho) e da melhoria do poder de compra, à generalização de algumas 
actividades desportivas de carácter não competitivo (Costa, 1991; Costa, 1993; 
Mota, 1993a; Marques, 1998). 

A estrutura complexa das causas das chamadas doenças de civilização 
torna claro que elas não resultam apenas e exclusivamente da carência de 
movimentos, mas também são um resultado da interiorização de processos de 
socialização e educação (Krussel, 1991). 
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É crescente a importância da promoção da saúde das nossas sociedades, e 
as pessoa começam a entender que o papel preventivo do exercício e o esforço 
constante, através da informação, faz parte do processo educativo. As pessoas 
não só reconhecem que a saúde não é apenas dieta e exercício, mas também 
reconhecem a responsabilidade de controlar a sua própria saúde através de 
alterações apropriadas no seu estilo de vida (Borms, 1991). 

É aceite por toda a comunidade científica que as intervenções necessárias 
para alterar o que, por acção da evolução dos tempos, estiver desajustado, têm de 
passar pela escola, e esta, enquanto estrutura social, como expressão e garante da 
sociedade, não pode deixar de assumir o seu papel nesta temática complexa que é 
a educação da saúde. 

É nesta conjugação de esforços que a Educação Física pode sofrer 
alterações importantes nas suas manifestações (Fox, 1991; Mota, 1993a), 
possibilitando uma diminuição dos seus riscos (McGinnis et ai., (1991). 

A quase totalidade dos jovens, face à obrigatoriedade do ensino, encontra 
nas aulas de Educação Física um local privilegiado de prática desportiva 
particularmente em Portugal (Pereira, 1996). 

Sallis e Mckenzie (1991) sugerem que, do ponto de vista de saúde, os 
programas de Educação Física Escolar devem preparar a criança para adoptar 
estilos de vida activos e sadios, em que a actividade física faça parte integrante 
do seu modo de vida. 

A este respeito, Bento (1991b) refere que a escola, particularmente a 
Educação Física e o Desporto Escolar, estimulam os alunos para a prática 
desportiva e para a ocupação activa dos tempos livres. Contudo, a sua acção não 
deve ficar por aqui, pois, uma educação para a saúde por exemplo, terá que 
constituir objecto e meta educativa abrangente de todas as disciplinas, da 
organização escolar, da estrutura dos horários, dos espaços do ensino e recreio, 
da condução de todas as aulas, e não apenas da Educação Física e do Desporto 
Escolar (Bento, 1991a). 
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Deste modo, é reconhecido à disciplina de Educação Física um papel 

privilegiado e insubstituível na realização desse objectivo superior - a promoção 

e a criação de hábitos de vida saudável - já que muitas crianças não terão, 

provavelmente, na sua vida, mais nenhuma experiência de actividade física 

organizada e regular além da proporcionada nas aulas de Educação Física (Matos 

e Graça, 1991). 
Esta promoção de hábitos de vida saudável é tanto mais importante se 

atendermos ao facto de que nas crianças, com a aumento de idade, a taxa de 
abandono da prática desportiva aumenta abruptamente, e que na generalidade a 
literatura é pródiga em exemplos que indicam que as crianças e os jovens 
dispendem grande parte do seu tempo livre em actividades sedentárias (Cureton, 
1987; Bailey, 1988; Cale, 1991 cit. por Gomes 1996; Matos e Graça, 1991; 
Nascimento, 1996). 

O desporto constitui uma referência da nossa cultura, e como tal 
desempenha naturalmente um papel decisivo na socialização do indivíduo pelas 
relações sociais de cooperação e solidariedade possíveis de estabelecer com 
outros membros do seu grupo. 

Os últimos anos têm sido pródigos na apresentação de estudos sobre os 
níveis de aptidão física de crianças e jovens de várias regiões de Portugal 
Continental e Ilhas, ainda que tal investigação seja percorrida por uma 
perspectiva normativa (Marques et ai., 1992; Freitas, 1994; Sá, 1995; 
Nascimento 1996; Pereira 1996; Dâmaso, 1997; Almeida, 1998, Ferreira 1999). 

Conforme Marques (1998) não existem ainda estudos suficientes para 
mapear com clareza os níveis e factores de influência da aptidão física da 
população portuguesa em idade escolar. Os estudos que existem reportam-se a 
estratos parciais da população, a espaços geográficos limitados e a aspectos 
parciais da aptidão física. 

Esta pesquisa, apesar de utilizar diferentes baterias de testes, é importante 
pelos resultados obtidos. No entanto, para o presente estudo, somente serão 
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Esta pesquisa, apesar de utilizar diferentes baterias de testes, é importante 

pelos resultados obtidos. No entanto, para o presente estudo, somente serão 

considerados os resultados de Ferreira (1999), uma vez que, além de avaliar a 

aptidão física referenciada à norma, também tratou da problemática da avaliação 

criterial., 

O interesse particular em conhecer os níveis de aptidão física e índices de 

actividade física da população escolar do distrito de Vila Real, resulta não só do 

desconhecimento total da sua expressão, mas também de um conjunto de ideias 

que justificam este estudo, sobretudo nas implicações que dele podem emergir. 

O presente estudo utiliza a bateria Prudential Fitnessgram que pretende 

avaliar a aptidão física associada à saúde. Foi desenvolvida por um painel de 

peritos do Instituto Aeróbico de Dallas sob a direcção de Steven Blair um 

eminente epidemiológico da actividade física . É uma bateria que apresenta os 

seguintes critérios: validade, fiabilidade, pertinência, segurança, aplicabilidade e 

economia. Esta bateria avalia os seguintes componentes da aptidão física-saúde: 

capacidade aeróbica, composição corporal, força muscular, resistência e 

flexibilidade. 

A adopção de medidas critério, em substituição de uma posição 

normativa, enfrenta o problema da validade transcultural dos valores de corte 

{cut-off values) para definir intervalos adequados de aptidão. A bateria 

Fitnessgram publicou recentemente valores de corte (cut-off values) para a 

população americana que, a serem válidos transculturalmente, constituirão um 

instrumento didáctico de grande importância. 

A pertinência deste estudo aponta para a identificação da expressão da 

aptidão física, bem como do estado dos índices de actividade física da população 

escolar do distrito de Vila Real, 

Pretendemos, juntamente com outros estudos realizados no nosso país, 

contribuir para um melhor conhecimento dos níveis de aptidão física e índices de 

actividade física das crianças e jovens portugueses em idade escolar. 
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1.2 - Objectivos do Estudo 

O presente estudo procura "radiografar" o estado da Aptidão Física e da 
Actividade Física em crianças e jovens de ambos os sexos do distrito de Vila 
Real, nomeadamente dos concelhos de Alijó, Boticas, Chaves, Mesão Frio, 
Mondim de Basto, Montalegre, Murça, Peso da Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, 
Santa Marta de Penaguião, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real e Valpaços. 

A pertinência deste estudo deve-se à inexistência de indicadores sobre o 
estado da Aptidão Física e Actividade Física da população escolar do distrito de 
Vila Real, bem como a sua importância no domínio da saúde. 

- Objectivo 

Descrever e interpretar os níveis de actividade física e o estado de aptidão 
física referenciado à saúde em crianças e jovens com idades compreendidas entre 
os 10 e os 18 anos, de ambos os sexos, pertencentes a turmas do 5o até ao 12°ano 
de escolaridade do distrito de Vila Real. Deste propósito, emerge a possibilidade 
de facultar elementos que possam dotar a rede escolar do distrito de Vila Real em 
informações por forma à adopção de estratégias para elevarem o nível de aptidão 
e actividade física dos alunos em relação à saúde. 
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1.3 - Hipótese do Estudo 

1. Níveis de Aptidão Física e Actividade Física aumentam com a idade 
em cada sexo. 

O estado de maturação, os factores somáticos, a natureza do exercício, os 

hábitos de actividade física e a motivação dos indivíduos, são apenas alguns 

exemplos de muitos factores intervenientes nos níveis de aptidão e actividade 

física (Astrand e Rondhal, 1986). 
É conhecida a inter-relação da maturação com o rendimento desportivo-

motor, daí que considere que o nível maturacional condiciona tanto a 
performance como a resposta ao treino. Segundo Malina e Bouchard (1991), 
jovens avançados maturacionalmente apresentam níveis superiores de aptidão 
física. Entre os rapazes, as diferenças são pronunciadas em tarefas que exigem 
potência muscular e capacidade aeróbica, e menos evidentes em tarefas que 
exigem velocidade (Corbin 1991; Malina e Bouchard 1991). 

Sallis (1993) mostrou, a partir de uma revisão da literatura, que na 
adolescência os rapazes gastam 23% mais do que as raparigas no tempo dedicado 
às actividades físicas, o que permite concluir que os rapazes de todas as idades 
são mais activos do que as raparigas. 

Num estudo sobre o dispêndio energético de raparigas e rapazes com 
idades entre os 6-18 anos, Rowland (1990) verificou que os rapazes eram mais 
activos do que as raparigas, apesar da diferença se cifrar em apenas 10%. 
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2. Os rapazes apresentam níveis de Aptidão Física mais elevados do que 

as raparigas 

Rowland (1990) sugere que os rapazes são fisicamente mais activos do 

que as raparigas e, consequentemente, mais aptos. 
Ferreira (1999) verificou que os rapazes possuem valores mais elevados 

do que as raparigas nas componentes da bateria Prudential Fitnessgram. 

Sallis (1993) refere que os rapazes são mais activos do que as raparigas. 
No entanto, esta diferença aumenta quando são usadas medidas mais objectivas. 
Refere ainda que os rapazes entre os 6 e os 17 anos de idade, parecem ser 15% 
a 25% mais activos fisicamente do que as raparigas. 

O mesmo autor refere que as raparigas são menos activas fisicamente e 
possuem níveis de aptidão física mais baixos dos que os rapazes em todas as 
idades. 

Num estudo recente que envolveu jovens de 10 países europeus, King e 
Coles (1992) revelaram que os rapazes são mais activos do que as raparigas e que 
os níveis de actividade física das raparigas se deterioram à medida que estas 
avançam no ensino secundário. 

3. As taxas de sucesso nos testes de Aptidão Física são iguais nos rapazes 
e nas raparigas 

Ainda que não haja informação disponível sobre esta hipótese, nada faz 
supor que as taxas de sucesso da avaliação criterial sejam diferentes nos dois 
sexos. 
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1.4 - Estrutura do Estudo 

O presente estudo foi elaborado em função dos seus propósitos centrais 

procurando dar respostas aos objectivos propostos e fornecer alguma consistência 

teórica ao quadro prático em que se desenvolve. 

Este trabalho procura também fazer uma análise e avaliação da Aptidão 

Física e da Actividade Física Habitual da população escolar do distrito de Vila 

Real. 

Neste sentido, a estrutura do nosso trabalho é a seguinte: 

Na Primeira Parte é feita uma pequena introdução geral sobre o tema a 

desenvolver e da problemática sobre a qual nos debruçamos. De seguida são 

referidos quais os objectivos que pretendemos alcançar com este trabalho, bem 

como as hipóteses que pautaram este nosso estudo; 

Na Segunda Parte realizamos a revisão da literatura na qual nos 

referimos, em primeiro lugar, às relações existentes na trinomia actividade física, 

aptidão física e saúde. Seguidamente procuramos esclarecer os conceitos e as 

estruturas operativas da aptidão física e actividade física bem como o seu 

enquadramento em estudos a nível nacional e internacional. 

Na Terceira Parte descrevemos a metodologia empregue para a 

elaboração desta dissertação. Iniciamos com uma breve caracterização do distrito 

de Vila Real, depois procedemos à caracterização e selecção da amostra, bem 

como a definição dos instrumentos de avaliação utilizados (descrição dos testes 

da aptidão física e do questionário sobre a actividade física habitual). 

Finalmente referimo-nos ao instrumentarium e à identificação dos 

procedimentos estatísticos utilizados. 
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Introdução 

Na Quarta Parte fizemos a apresentação e análise dos resultados. 

Iniciamos com o estudo de fiabilidade dos resultados, depois procedemos à 

análise dos resultados da aptidão física por classe de idade e sexo. Seguidamente, 

realizamos a análise dos resultados da actividade física habitual. 

Na Quinta Parte procedemos à discussão dos resultados, centrada em 

duas partes distintas: a primeira referente às provas da aptidão física e 

comparação com outros estudos realizados a nível nacional e internacional, e a 

segunda referente aos resultados dos índices da actividade física habitual, 

fazendo uma comparação entre sexos e escalão etário. Também aqui fizemos 

uma comparação com os resultados de estudos realizados a nível nacional e 

internacional. 

Na Sexta Parte são apresentadas as conclusões do estudo, ao mesmo 

tempo que se tenta responder aos objectivos e hipóteses formuladas. 

Na Sétima Parte referimo-nos à bibliografia consultada para a 

realização deste estudo. 

Na Oitava Parte referimo-nos aos anexos deste trabalho. 
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Revisão da Literatura 

II - REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 - Actividade Física, Aptidão Física e Saúde: 

A sociedade contemporânea pode ser caracterizada por uma palavra 
simples, a "mudança" (Mota, 1997). 

É sobejamente sabido que a evolução tecnológica e as mudanças nos 
nossos hábitos culturais reduziram consideravelmente parte do esforço físico no 
trabalho e na vida quotidiana. 

Nas sociedades industrializadas, um dos traços mais significativos das 
alterações sofridas (científicas, sociais, económicas, tecnológicas e culturais) está 
relacionado com os modos e os estilos de vida, onde é crescente, por um lado, 
uma menor parcela de esforço físico e um aumento da sedentarização, a par de 
hábitos alimentares e tabágicos e, por outro, os que são em parte responsáveis 
pelo aumento das chamadas "doenças da civilização". 

A saúde deixou de ser apenas um problema médico para passar a ser, 
sobretudo, um problema cultural, e que, mais do que um objecto da medicina, é 
seguramente um assunto de educação (Constantino, 1998; Mota, 1997). 

Rowland (1990) refere que, com o aumento da idade, o nível intenso de 
actividade espontânea diminui à medida que as crianças entram para a sala de 
aula e estão sob a influência da televisão e dos jogos de vídeo. Assim, vários 
factores contribuem para a sedentarização dos jovens e dos adultos tais como a 
redução dos esforços físicos na deslocação para a escola e os passatempos 
passivos, tais como, por exemplo, a televisão, os jogos electrónicos, e os jogos de 
computador (Kemper, 1992; Piéron, 1998). 

Nas gerações anteriores a actividade física era considerada como um 
fenómeno natural, fazendo parte da vida da maioria das crianças. Contudo, este 
quadro tem vindo gradualmente a mudar pois a necessidade de actividade física 
tem vindo a ser, cada vez mais, reduzida (Kemper, 1992). 
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Tem sido reconhecido que a actividade física é um importante factor de 

desenvolvimento e crescimento das crianças, pois elas são de uma forma natural 

fisicamente activas (Bar-Or, 1983, cit. por Kemper, 1992). 

Piéron (1998) enuncia várias razões que permitem explicar o fraco nível 

de actividade física natural: 

1- Nas crianças, tal como nos adultos, existe uma relação significativa e 

inversa entre o tempo passado em frente ao écran e a condição física 

(Tucker 1986, 1990, cit. por Piéron 1998); não se podem culpar só os 

programas de televisão, mas também a enorme variedade de jogos de 

vídeo; 

2- Os pais fazem uma pressão muito forte sobre os resultados escolares 

dos seus filhos. O tempo consagrado ao trabalho escolar durante os 

tempos livres está longe de ser negligenciado; 

3- A ocupação profissional dos pais, ou da família mono-parental, faz 

com que aumentem frequentemente as missões dos mais velhos face 

aos mais novos; 

4- A atracção pela actividade física é repartida de uma forma muito 

desigual de acordo com o sexo; 

5- Valores culturais diferentes poderão afastar das actividades físicas e 

desportivas uma grande parte da juventude, sobretudo as raparigas. 

Nos últimos anos, nos países industrializados, várias organizações 

médicas, entidades cientificas e organizações públicas de saúde têm vindo a 

adoptar políticas de intervenção, como por exemplo campanhas de 

esclarecimento e incremento de estratégias que fomentam a saúde e que 

previnem doenças, como parte contribuinte para uma melhoria da qualidade de 

vida. 

Um dos principais objectivos das políticas de saúde pública é o de 

incrementar a prática de actividades físicas enquanto promotoras da aptidão 

física com vista à melhoria da saúde. A educação física é um veículo 

fundamental para a realização desse objectivo, sobretudo no que diz respeito às 
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crianças (U.S. Department of Health and Human Services, 1986; Sallis,1987; 

Simons-Morton et al.,1987; Sallis e Mckenzie, 1991). 

Assim, é inegável a evidência de que a actividade física é um bom hábito 

propiciador de estados adequados de saúde, e que deve ser, cada vez mais, 

desenvolvida e promovida (Blair, 1995; Sallis e Owen, 1998). 

Actualmente, e infelizmente, as crianças e os jovens não encontram 

oportunidades suficientes para atingirem um nível apropriado de actividades 

físicas na sua vida quotidiana, quer se trate de actividades escolares ou da 

participação voluntária em actividades desportivas organizadas e formais. 

Estudos de epidemiologia descritiva da actividade física mostram que 25% 

a 30% dos adultos são sedentários nos seus tempos livres; em países 

industrializados só 10% a 15% dos adultos pratica alguma actividade física de 

forma regular (Sallis e Owen, 1998). 

Existe um conhecimento muito reduzido acerca dos padrões de actividade 

física nas crianças e da sua relação com a saúde, devido à parca literatura 

relativa aos efeitos da actividade física na saúde durante a infância e 

adolescência, ao invés do que é conhecido nos adultos. 

Contudo, diferentes autores sugerem que a actividade física durante a 

adolescência tem benefícios para a saúde presente e futura (Sallis e Owen 1998), 

bem como a existência de algumas evidências indicando que os factores de risco 

na infância podem predizer os níveis de risco de algumas patologias na idade 

adulta (Sallis e McKenzie, 1991). 

Ainda segundo estes autores, a actividade física pode influenciar o estado 

de saúde das crianças e adolescentes de duas formas: 

Ia Actividade física pode desempenhar um papel importante na prevenção 

de um estado de morbidez durante a juventude, no entanto, a prática da 

actividade física não pode ser vista como um "remédio" para a própria 

morte; 

2a Actividade física na juventude pode reduzir o risco de doenças crónicas 

na idade adulta. Este é um possível efeito, porque várias doenças 

crónicas comuns, principalmente doenças coronárias e osteoporose, são 
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conhecidas como tendo o seu começo na infância (Bailey e Martin 

1994). 

Acredita-se que os adolescentes que desenvolvem o hábito de participarem 

em actividades e que as prolongam na sua vida adulta, podem tornar-se e manter-

se mais activos, além dos benefícios fisiológicos e psicológicos que daí advêm 

(Sallis e Patrick, 1994). 

Simons-Morton et al., (1987) a este respeito, refere que o objectivo mais 

importante, na perspectiva da saúde pública, seria mais do que melhorar a 

aptidão física, aumentar o envolvimento das crianças na actividade física. Mais 

do que promover hipotéticos benefícios a curto prazo, deve-se fazer educação 

para a saúde, promover a prática regular de actividades físicas e estilos de vida 

activos (Marques, 1998). 

Assim, o maior impacto da prática de exercício regular verifica-se nas 

doenças crónicas, mas dado que essas doenças são bastante raras nas crianças e 

jovens, muitos estudos sobre o exercício e saúde têm sido feitos nos adultos 

(Simons et ai., 1988). 

Não são ainda conhecidas as relações entre actividade física e saúde nos 

mais jovens (Simons-Morton et ai., 1987) apesar dos benefícios para a saúde 

estarem relacionados, quer com o processo - actividade física -, quer com o 

produto - aptidão física (Corbin, 1987). 

Apesar do pouco conhecimento que se tem sobre essas relações, Rowland 

(1990) refere que se verificaram melhorias na aptidão funcional durante um 

programa de exercícios de reabilitação para crianças com doenças crónicas, o que 

os ajudou a aumentar as suas capacidades para superar e tolerar exercícios 

durante o seu dia-a-dia. 

A importância da saúde na actividade física das crianças está também 

relacionada com a obesidade, aptidão física e capacidade funcional. A obesidade 

infantil é um problema. Assim, parece razoável assumir que o exercício regular 

na infância e adolescência tem, pelo menos, um potencial de poder controlar os 

incrementos de gordura corporal (Simons et ai., 1988). 
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Troiano et ai., (1995) relativamente ao aumento dos níveis de obesidade 

nas crianças nos E.U.A., sugerem que as crianças se têm tornado menos activas, 

pois passam mais tempo sentadas nas salas de aula, a 1er, navegar na Internet, 

brincarem aos jogos de vídeo, etc. e, se uma criança está a ver televisão durante 3 

ou 4 horas por dia então, o seu tempo disponível para a prática de actividades 

físicas é muito reduzido. 

Estudos longitudinais ajudam-nos a responder a questões que se colocam 

sobre qual o tipo de actividade física que aumenta anos à vida. Longevidade é 

uma medida básica de saúde, e é um facto que pessoas activas vivem mais tempo 

do que pessoas sedentárias, e que a actividade física trás benefícios para a saúde 

na medida em que diminui os riscos de morbilidade (Sallis e Owen 1998). 

Blair et al., (1989) realizaram um estudo, com sujeitos de ambos os sexos, 

para verificar a relação da aptidão física e actividade física com a saúde, e os 

resultados obtidos indicavam que a prática de actividade física, bem como os 

níveis de aptidão física alcançados, contribuíam para a diminuição dos riscos de 

morte, tanto nos homens como nas mulheres. 

Sallis e Owen (1998), sobre o que foi referido anteriormente, referem que 

a relação entre actividade física e a longevidade pode estar, também, relacionada 

com outros factores tais como a história familiar de doenças ou obesidade. 

As sociedades modernas tendem a privar as pessoas da actividade física 

mais do que da comida. A tendência das doenças crónicas, tais como doenças 

cardiovasculares, a primeira causa de morte prematura, pode hoje ser prevenida 

com uma actividade física adequada, que pode ainda promover uma boa saúde, 

satisfação de qualidade de vida e uma óptima longevidade (Tell et ai., 1988; 

Paffenbarger et ai., 1988; 1992). 

O risco relativo a doenças coronárias é reduzido nas pessoas que praticam 

actividade física, quando comparadas com as pessoas sedentárias, na presença ou 

na ausência de outros factores de risco, tais como a idade, tabagismo, 

hipertensão, obesidade e hereditariedade (Piéron, 1998). 
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A história revela que o sedentarismo é uma descoberta recente e não é 

provavelmente uma característica da humanidade. Segundo Paffenbarger et ai, 

(1988), o progresso tecnológico é que provocou esta mudança que é parcialmente 

responsável por esta tendência desfavorável à saúde, chamada a doença do séc. 

XX, ou seja, doenças derivadas da hipocinese. 

A procura de uma boa qualidade de vida assume hoje uma grande 

importância, bem como nas décadas que se aproximam. Acreditamos que o 

exercício físico, a aptidão física e a saúde são pontos essenciais e importantes na 

vida do ser humano (Paffenbarger et ai, 1992). 

No quadro n° 2.1 podemos ver um resumo do que é conhecido acerca dos 

principais efeitos da actividade física na saúde dos adultos: 

Quadro n° 2.1 : Sumário de alguns resultados sobre os efeitos da actividade física e aptidão 

física na saúde dos adultos (adaptado de Sallis e Owen, 1998). 

Resultados na Saúde Evidências 

Longevidade írtrtr 
Doença da artéria coronária w 
HDL Colesterol ÍTÍÍ 

LDL Colesterol 0 

Pressão sanguínea n 
Obesidade u 
Diabetes não insulina dependência W 
Insulina dependência ÍTÍÍ 

Cancro do cólon M 

Cancro da mama H 

Cancro da Próstata t=> 

Densidade mineral óssea n 
Capacidade funcional n 
Dores de costas 0 

Osteoartrite li 
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Função imunológica ÏÏÏÏ 

Lesões musculares li 

Legenda: 
O - Não há evidências; li - Algumas evidências de regressão; M - Evidências Moderadas de 

regressão; MIL - Fortes evidências de regressão; <=> - Evidências inconstantes; 1Î - Algumas 

evidências de melhoria; ÏÏÏÏ - Evidências moderadas de melhoria ; ííítlí - Fortes evidências de 

melhoria. 

Oja (1995), como conclusão de alguns estudos publicados e realizados em 

vários países, nomeadamente Inglaterra, Canadá, Suécia e Finlândia, definiu 

algumas questões: 

- Os exercícios aeróbios são benéficos para a saúde, enquanto novas 

evidências epidemiológicas, e sugerem que 

- uma actividade de menor intensidade e de algum volume podem ter 

efeitos iguais ou até superiores na saúde. 

Outros autores, Vuori e Fentem (1994), num trabalho de posicionamento, 

produzido e publicado sob aprovação do European Council Sport Committee, 

definem os benefícios da saúde para o indivíduo da seguinte forma: 

A actividade física regular pode melhorar e manter substancialmente as 

capacidades funcionais, preservar estruturas e prevenir a deteriorização que 

ocorre com a idade e a inactividade, uma vez que afecta: 1) a musculatura 

esquelética a que se associa vigor, força e resistência, 2) a função motora 

expressa na agilidade, equilíbrio, coordenação e velocidade de movimentos, 3) o 

esqueleto e as articulações-estruturas e funções de articulação, flexibilidade e 

densidade óssea, 4) a função cárdio-respiratória designadamente a potência 

aeróbia e resistência, 5) e o metabolismo dos carbohidratos e gorduras. 

Constantino (1998) refere que a transformação com sucesso de uma 

população com níveis elevados de sedentarismo numa população activa requer 
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um conjunto de políticas animadas pela ideia central de que a actividade física 

pode conferir benefícios para a saúde. 

Este autor dá também importância ao próprio ambiente escolar que, 

segundo ele, deverá estimular e desenvolver programas que permitam aos alunos 

dispor de condições para a prática de actividades físicas educativas, como, em 

simultâneo, ter a indelével obrigação de fornecer competências básicas que lhes 

assegurem a futura autonomia na gestão da sua própria actividade física. 
Para Sobral (1989), às crianças e aos jovens não se colocam problemas de 

saúde. Neste sentido, o professor de Educação Física deve fazer uma educação 
para a saúde, incutindo nos alunos a consciência e a atitude de vigilância 
necessárias para quando, terminada a escolaridade, a inserção profissional, os 
vícios civilizacionais e a hipocinesia levarem o corpo a cometerem as suas 
primeiras traições. 

Nesta perspectiva, Vuori e Fentem (1994) referem que na idade escolar a 
tarefa da actividade física não é tanto evitar doenças, mas sim apoiar o 
crescimento e desenvolvimento saudável e normal, e por outro lado socializar 
para uma actividade física habitual que os acompanhe ao longo de toda a vida. 

Sleap (1990) aponta quatro razões primordiais para justificar a inclusão da 

saúde como um objectivo nuclear da Educação Física: 

1. Contributo da Educação Física para o crescimento e desenvolvimento 

corporais; 
2. Promoção do valor das actividades físicas e habilidades desportivas; 
3. Estabelecer um ciclo de vida activo; 
4. Precaução contra os factores de risco das doenças cardio-vasculares. 

Contudo, e apesar das grandes conversas e discussões, relativamente aos 
níveis de aptidão das crianças, não é de todo claro sobre o quanto as capacidades 
de realização em qualquer exercício podem ser directamente relacionadas com os 
resultados para a saúde (Cureton, 1987). 

19 



Revisão da Literatura 

A intensidade da prática de actividade física não tem gerado consenso, 

pois se para alguns autores o exercício vigoroso fornece benefícios na prevenção 

de muitas doenças (Fletcher et ai., 1995; Patê et ai., 1995), outros argumentam 

que a actividade moderada pode ser mais benéfica (Blair et ai., 1992), pelo facto 

do aumento da intensidade poder desencorajar a prática, levando os indivíduos a 

desistir (Sallis e McKenzie, 1991). 

Haskell (1994) sugere que os maiores benefícios verificam-se quando 

indivíduos sedentários começam a praticar actividade física, se bem que de uma 

forma e intensidade moderada, pois do seu ponto de vista, é nesta intensidade que 

devem começar. 

Pollock et ai., (1995) referem que a actividade física é importante para 

alcançar bons níveis de aptidão física, pois aumenta a capacidade funcional 

através de melhoramentos no consumo máximo de 02, composição corporal, 

força muscular, resistência e flexibilidade. 

Se um exercício a realizar for adequado, a aptidão física mantêm-se e/ou 

é melhorada, uma boa saúde é preservada, obtém-se melhor qualidade de vida, 

doenças como a arterosclorose-metabólica-hipertensa são evitadas, a esperança 

de vida aumenta: actividade física =$ aptidão => boa qualidade de vida => baixo 

risco de doenças => esperança de vida aumenta (Paffenbarger et ai , 1992). 

O propósito nuclear deste estudo foi definido partindo do princípio que a 

relação entre os níveis de actividade física, aptidão relacionada com a saúde e a 

saúde eram um assunto algo complexo. Assim, o modelo (ver figura n°2.1) refere 

que actividade física pode influenciar a aptidão física o que por sua vez pode 

modificar o nível de actividade física habitual., Também se verifica uma relação 

recíproca entre a saúde e a aptidão física, pois não é só a aptidão que influencia a 

saúde mas também o próprio nível de actividade física habitual., 

Outros factores estão associados às diferenças individuais nos níveis de 

saúde, pois diferentes estilos de vida, condições ambientais, características 

genéticas, etc., afectam e determinam a inter-relação que se verifica em todo o 

modelo (Bouchard e Shephard, 1993). 
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Actividade Física 

• Lazer 
• Trabalho 
• Outras ocupações 

HEÎŒDITARŒDADE 

Aptidão Física 
associada à Saúde 

• Morfológica 
• Muscular 
• Motor 
• Cardiorespiratória 
• Metabólica 

Outros factores 

• Estilos de vida 
• Atributos pessoais 
• Ambiente Social 
• Ambiente Físico 

Saúde 

Bem-estar 
Morbilidade 
Mortalidade 

Figura n° 2.1 : Modelo descritivo das relações entre a actividade física habitual, a aptidão física 
relacionada à saúde e o estado de saúde. (Bouchard e Shephard, 1993). 

Independentemente de uma atitude mais optimista ou pessimista, o que 
parece irrefutável é que a saúde não é um bem permanente, nem facilmente 
alcançável. Pelo contrário, é necessário adquiri-la e reconstruí-la ao longo da 
vida (Dinis 1998). 

Blair (1993) apresenta um resumo das principais conferências, objectivos 
e respectivas recomendações daí emanadas, relativamente à actividade física e à 
aptidão física relacionadas com a saúde (Quadros n°2.2, 2.3, 2.4 e 2.5). 

21 





a 

ON 
Os 

S 
CO 

-a 
* 3 
ca 

O 
O 
es 

•a 
c 
o 
'§ 
es 
o 

O 
ÍCS 

Î 
S3 
CO 
ca 
o 

-a 
-a 

g 
— 

- O 
o 
to 
CO 
ca 

IO 
o 
ca 

1 3 
c 
10 

o 
o 
co 

o 
c 

<eo 

c 
o 
o 

•a 
o. 
'3 
c 
•c 
OH 

o 
u 
■9 
CS 

a 
O 

ca 

"ca 

ca 

"2 
'> 
ca 

E 
3 

CO 

73 
ca 
> 

CS 
ft 
'3 
S 
'E 
c 
ce 
v 

IO 
w 
es 

73 
a 

s s 

,<r co 
S .a 
« -s 

co 

> ."2 
"Si 
ca y 

e
 rt 

a, g 
o 

<Û 

o 
les 
o 
ca 

3 
o 

O 
Its 
o 
c 

o 
73 
ca 

a 
u 
o 
ca 
ce 
3 

"O 

73 
^C 

O 
E 
o 
o 
o 
o 

o 
u 
CD 
tf 

O 

tes 
a 
cu 
> 
u 
cu 

a» 
"O 
CO 
CU 

"O 
CS 

73 

cu 
CJ 
cu 

z 

o 
co 
cu 
x 
u 

3 
O 

CO 
> 

^ce 
73 
3 
ca 
CO 

ca 
73 

73 
o 

73 

£ s 
C M ' C 

CO 

ca 
o. cã 

T3 
ca 
B 

õ „ 
ca e3 

CS ã 
X) 
3 
CM 

E " 

CO 

-o 
1 
o 
o 

o 
u 
qj" 
c 
u 

73 
c 
u 
CM 
<D 

73 

CO 
> 

O 
ca 

ca 
u 
00 
O 
IH 
CM 

CO 
73 

> 
ca 
J3 
ca 
ca 
CO 

CO 
73 
ca 

73 

CO 
ca 

ca 
co 

ca o 
73 CO 
• l—l 

> CO 
-MJ a 
CO 
ca ca 
ca « 73 ca CO 73 

"d O 
o c 

ca ca 
CO <u CO 
via 73 •c 

CO 

CO CS 

^3 

O 
73 

M C~) 

ë O 
cal O 
3 <N 
00 O 
co q 

ca 
73 

o . 
iça ca 
e > co 

N 3 

o S 3 
o 
c 

5 J « 

S3 O 
M 73 

S 2 

g -c 2 
3 CM CO 
M O T 3 
u 512 
> & Ë 

co 
73 
O 
o ca 

v 73 
co > 
CM 

zr y 
O 73 

il 
2 § 

DM CT 

ca cj 
o "3 

CO 
3 

cr 
es 
CM O 

MS 
o ca 
C X! 
o ca 
73 tl 

-MM CJ 

co 
ca 
c 
o 

les 
o 

.5 
la 
> 
ca 

co 

.2 
'co 

C M CO 
1 - O 

C M v-

O G 
ica co 
g» co 

> 1 
CM CO 
CO "O 

73 

00 
'> 

O 
73 
S 
U) 
CO 

ô > co 

ã ° 
w ca 
ca 7 3 

c o 
« -S 
S JJ 

< M O 

o 
G 

CD c o 

EL o 
C T T S 

si o 
u 

u G 

1.1 

co 
7 1 *co

 c 

CO si 
O 73 

ca si 
O 73 

E si 
O 73 (Lj 

M i 
CO 

co -r" 
co 3 
co S 

CO O CL 

ca .«s us 
O o ^ 

VM ÇO 

sa •g « 
CM r i 5û . a O jrrt CU N 

M C -n co 3 
CO 

ca 
O CO 

U OC 

<-H CN t r i ^D 

> 
U 
eu 

O 

M 

"3 

CJ 
a 

<eu 
U 

c— 
a 
o 
U 

a §3 

C0 
73 

C) °P 73 o 
73 

ca 
co > L M 

O 
73 10 

-1 
* M 
CJ o 

C CT ce ca 
o 
c 
co 
o 

3 

E 
o 

co 
73 ca 

co 

ca 
o 
c 
co 
o 

ca C M M 73 ca 
0 C v> 

eH O co ca 
CJ ca o co 

n 
E les 

e? 
ca 
co 

Z c co tí 

o 
o 2 

ica 73 
O H 
ca ca 

73 

7^ 

co g 
co o 

73 • - , 
73 2 
- î G 
CJ co 
O G 

CN 
CA 
CA 

"CS 

co 
3 

5 

a Ta 
c g 
CD S 

MS O 

ej , 

II 



es 
.Sr 
'O 
a 
*c 
a 
co 
O) 

IO 

« 
a 
a> 

O 
o 
a> 

tf 

es <u 
"O 

<u es 
*3 Q > 

» ^ 
a o c3 
o <-> 

IO VO 

CS D 
X ) 

H 

CO CO 
O 3 

43 

O e« 

O 
É > 
"■♦3 

cu 

s 
o 

Í C S 

Is 
to ••5 
S .co 
CS 

(D 

s 3 

ft i i i 
<u S S 

o .2 
5 

u o o o 
3 .ia 
O - a 
co 
cS co 
> CS 

. 2 <D 

*S Jo 
O co 

S3 S3 
ta ,8 
M CS 
U Ou 

> 

ço cS 

9 _i 
es <u j s 

& ^ 
•5 „, o 

CS g 
CS CS 

CO U CJ 
O cS - ^ 

co CU 
O -O 
- CS 

"2 
"> 
•a 
o 

S .3 
CS d) 

<+H ffi 
s (1) 

w - O 

cS CO 
CJ o 
CO T3 

UL< 

Cl) tí 
T ) 
m U 

-o 
• i—< 

> 

CU 

u 
< CS 

O 

o) • —< I H X) 
X) ^3 
O 
CO 

CH 

O H 
O 

43 -o 
^3 

A4 CS 
T H f / l 
O 

u 

. 2 
"33 
es 

CJ 
C 

<eu 
u< 

S*H 
a 
o 
O 

CL) O 
•O -O 

1
 U 

o .SS 
cS W3 

Z -9 
2 1 
• a <u 
co C 
O d , 

O - f 
"O 2 
a 5) 

00 

o 
< 
D 

40 
O 
CO 

ç j _5> cu 

c 
s 
ri 
ON 
ON 

12 "O 

> U 

3 . .-

4 H CS 
3 „ 

Já 
LO 
cS 

„ es ffi ON 
B 3 U W

- H 

a CJ ■ f l co 

CJ 5& < 
p a B <cu s 

CJ c-í 13 
o C) Cll <3 C 
k W CJ 

» — j 

c O/l 

CJ 

4| 

cu 
to 

a i«* 

CJ 

4| o 
cu > | c 

<3 
a, 

■S 
CJ CJ 

to 

to 

-c n > « 
^ Ci ÏN 

n £ > í 
CJ 
cu 

CN -a k Cl 

£ CO 
cu t o 

CS 
CJ 

t o ' 

O O CS 

o 'So .S 

o S 
o « 
O cS 
CS CH 

» 8 £ ^ 
Q o 

ON 

co 
■o « 
c o 
D 2 S 

les S 
co O ÎT 
o c .2 

■ O « g 
CS > y 
£3 CL) 3 
CO C 

CS 

> 
'S 
o 
Cu >~>. co s "a j i r 

^ o m PH < Q 



es 
a 
'3 
a 
*C 
dl 
V] 

« 
a 
0> 

o 
o 
O) 

»! 

M Un 

o .2 
o 
V> c/3 

03 

(D P 

í2 « 
CS 
O ̂

 < 
4) 

■í ° 
•~H ^ J 
J D CO 

1
w 

« 2 
iO ,U 

"o 
o -g 
ri" -

T3 « 
T* cS 
> O 

■T-i 

-a a 
u 

O M 

•S S2 es 

Q n l f l 

O o <U 
fl ™ CO 
. S P S - g 
'
_
' .. *-< 

« o 
o S ft 
■y S * 
C <« u 
a) « 
C Si o g o* ws 
CS 05 
S o « 
a s o 
u 

CS CS 

cu <u 

1-8 
o 

u 

O 

cS 
co 

IO 
o .. 
CS cS 

'S3 o 

0J CS 

co -a 
co -ri 

.cS 

W es 
^ 3 
cS 

♦5 

"3 

o 
C 

<cy 
S -

CfH 

S 
o 
U 

CH 

0 
-D ' O 
rr| 

-d Hl 

> a, 
\a 0 
CJ c 
< u 
cS 

T3 CS 

aj 
CS <a 

Z3 <u T3 
cS O 0 

irrl 

T3 
cS 

VI 0 
irrl 4= 

<N T3 d 
Os 0 

s 
o 

"a 

as < CQ 

to ~ 

S- s 
S .2 

S £ 



Revisão da Literatura 

Da análise das várias conferências apresentadas há a realçar os seguintes 

aspectos: 

• Constatação da inactividade como um factor de risco para a saúde. 

• Importância de uma consciencialização individual e pública dos 

benefícios da actividade física na construção de um estilo de vida 

activo e saudável. 

• Importância da intervenção, a vários níveis, dos organismos sociais na 

divulgação/promoção e implementação de programas de actividade 

física influenciadores da saúde. 

• Necessidade de aumentar o número de indivíduos a praticar actividade 

física. 

• Necessidade de procurar determinar qual a intensidade mínima da 

actividade física que leva à obtenção de benefícios para a saúde. 
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2.2 - APTIDÃO FÍSICA 

2.2.1 - Introdução 

Ao contrário do que acontece noutros países europeus e sobretudo nos 

EUA e Canadá, a investigação no domínio amplo da Aptidão Física parece ser, 

em Portugal, assunto de reduzida importância por parte dos investigadores, 

Professores de Educação Física, entidades governamentais e público em geral 

(Maia, 1996). 

Contudo, é de referir que alguns autores nos últimos anos se têm dedicado 

a esta temática de interesse nacional e cujo impacto epidemiológico começa a ser 

inquestionável, (Sobral, 1989; Marques et ai., 1992; Freitas, 1994; Maia, 1995; 

Sá, 1995; Nascimento, 1996; Dâmaso, 1997; Pereira, 1996; Almeida, 1998; 

Ferreira, 1999). 
A constante mudança do quadro das condições de vida na sociedade 

contemporânea tem originado uma drástica redução do tempo destinado à prática 
da actividade Física. Este quadro amplamente reconhecido não deixa, como é 
evidente, de criar impactos significativos no padrão de estilo de vida a nível 
individual, sobretudo na alteração do quadro dos valores da própria sociedade 
(Muria, 1998). Não será pois de estranhar o grande interesse demonstrado pela 
realização de estudos, no sentido de verificar os problemas e eventuais 
implicações na saúde física e mental, que esta falta de actividade motora acarreta 
(Prista, 1994; D'Oliveira, 1995; Leon e Norstrom, 1995; Fletcher et al., 1995; 
Sallis e Owen, 1998). 

Na maior parte dos estudos realizados sobre a Aptidão Física, a grande 
preocupação que os autores têm manifestado vai de encontro à reduzida 
actividade física das pessoas, nomeadamente nos países industrializados. 

Fruto da evolução tecnológica, as crianças e jovens têm reduzido 
consideravelmente a parte do esforço físico, quer na escola quer nos seus tempos 
livres, ocupando-se, e passando cada vez mais tempo, com jogos de vídeo, 
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televisão, ouvir música, navegar na Internet e, para agravar isto, acrescenta-se 

ainda a mudança de hábitos alimentares (Bailey, 1988; Kemper, 1992; Muria, 

1998). 

2.2.2 - Conceito 

O Conceito de Aptidão Física tem sofrido algumas variações ao longo dos 

anos, ao mesmo tempo que tem sofrido, também, muitas transformações devido 

essencialmente a uma compreensão muito mais ampla da sua estrutura e das suas 

implicações, quer no contexto da performance desportivo-motora, quer no 

contexto da saúde. 

A ausência de um consenso claro, relativamente à sua definição e 

operacionalização, não tem obstado ao crescente entendimento da sua 

importância, e tal definição pode variar não só no seu alcance, mas também na 

sua caracterização em contextos sócio-culturais específicos (Patê e Shephard, 

1989). 

A multiplicidade de definições de Aptidão Física gera, naturalmente, 

alguma dificuldade aos que estudam e investigam nesta área (Seabra, 1998), ao 

mesmo tempo que reflecte a expressão da diversidade de preocupações dos 

diferentes autores. 

O quadro n° 2.6 refere um resumo das alterações e constantes mudanças 

que o conceito de Aptidão Física sofreu ao longo das últimas décadas. 

Quadro n°2.6:Evolução do conceito de Aptidão Física (adaptado de Freitas, 1994). 

Autores Ano Conceito 

Darling et ai., 1948 • É a capacidade funcional de um indivíduo para cumprir 
uma tarefa; 

Fleishman 1964 • Capacidade funcional do indivíduo em realizar alguns 
tipos de actividade que exigem empenhamento 
muscular; 

Clark 1967 • Capacidade de executar tarefas diárias com vigor e 
vivacidade, sem apresentar fadiga e com ampla energia 
para treinar os momentos de lazer e enfrentar 
emergências imprevistas. 
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capacidade óptima em todos os aspectos de vida até 
limites de doença e disfunções. 

AAHPERD 1988 • É um estado físico de bem estar que permite às pessoas 
realizar as actividades e reduzir os problemas de saúde, 
relacionados com a falta de exercício. Proporcionar 
uma base de aptidão para a participação em actividades 
físicas. 

Patê 1988 • É um estado caracterizado por: (a) uma capacidade de 
executar actividades diárias com vigor e (b) 
demonstração de traços e capacidades que estão 
associadas ao baixo risco de desenvolvimento 
prematuro de doenças hipocinéticas (i.e., as que estão 
associadas à inactividade física).  

Uma análise atenta destes estudos permite constatar que as diversas 

definições propostas variam entre si, fundamentalmente na maior ou menor 

abrangência do conceito, no seu objectivo, conceptualização, operacionalização, 

especificidade e até mesmo na linguagem utilizada (Patê, 1988). 

Numa outra análise deste quadro podemos dividir as várias perspectivas 

da Aptidão Física em duas tendências: 

- A primeira que abarca todos os conceitos que se referem unicamente à 

capacidade funcional (Darling et ai., 1948; Fleishman, 1964;); 

- A segunda que apresenta uma aproximação clara dos conceitos de 

aptidão física às preocupações com problemas de saúde, 

direccionando-se para a saúde e bem-estar (Clark, 1967; AAHPERD, 

1980; AAHPERD, 1988; Patê, 1988). 

A critica apontada a este tipo de definições de aptidão física tem a ver com 

a sua aproximação à saúde, ignorando assim a participação atlética (Baumgartner 

e Jackson, 1991). 

Assim, e uma vez que este trabalho incide num contexto circunscrito à 

saúde, convém esclarecer e definir o seu conceito. 

Bouchard et ai., (1988) definiram saúde como uma condição humana na 

sua dimensão física, social e psicológica, cada uma caracterizada num continuum 

com pólos positivos e negativos. Saúde positiva está associada com a capacidade 

de apreciar a vida e resistir às mudanças; saúde negativa está associada à 

morbidez, e "in extremis", com morte prematura. 
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Posteriormente, e para reforçar esta ideia, Bouchard e Shephard (1992), 

definem aptidão física associada à saúde como um estado caracterizado pela 

capacidade de realizar tarefas físicas com vigor, bem como pela demonstração de 

traços e características que estão intimamente associadas a um risco reduzido de 

desenvolvimento de doenças hipocinéticas. 

Para Malina (1991 e 1993), o conceito de aptidão física pode ainda ser 

estático, - quando um determinado nível individual de aptidão é mantido durante 

muito tempo, através de um programa de actividade física regular, e que pode ser 

observada num dado ponto do tempo, - ou dinâmico, - devido às várias alterações 

nos valores das componentes, da magnitude de cada uma delas e na própria 

configuração da aptidão que ocorrem com o crescimento, maturação e 

envelhecimento. 

A variação dos níveis de aptidão física e as preocupações recentes com a 
saúde, levaram à apresentação de critérios de referência standard, ou resultados 
de cut-off, por algumas baterias de testes americanas, numa tentativa de 
determinar o mínimo de aptidão necessária para uma boa saúde. 

Entenda-se por resultados de cut-off os valores mínimos aceitáveis para 
uma boa saúde ou standards desejáveis de saúde (Looney e Plowman, 1990). 

Contudo, diferentes critérios e alguma ausência de validade nos processos 
conducentes à sua determinação revelam que a informação disponível não é 
suficiente, nem definitiva, para se saber qual é esse nível mínimo de aptidão 
fortemente associado à saúde. 
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2.2.3 - Estrutura Operativa 

Para proceder à operacionalização do conceito de aptidão física temos a 

necessidade de a definir como um construto multidimensional, que só pode ser 

entendido e compreendido se a sua expressão multifacetada for tida em 

consideração (Fleishman, 1964; Safrit, 1981; Marsh, 1993). 

A descoberta desta multidimensionalidade deve-se ao trabalho pioneiro de 

Fleishman (1964). Maia (1995) sintetiza-os nos seguintes aspectos: 

- O papel central da noção de multidimensionalidade atribuída à 

expressão da aptidão física. 

- O facto de cada dimensão poder ser reflectida por uma variável 

marcadora, por forma a garantir eficiência e parcimónia no modelo 

final da bateria de testes a reter. 

- A possibilidade da representação da aptidão de cada sujeito ser 

expressa por um perfil multidimensional., 

- A qualidade das soluções obtidas nas pesquisas serem o resultado da 

conjugação da clareza das suas hipóteses e da riqueza descritiva dos 

procedimentos analíticos da análise factorial., 

Existe consenso e unanimidade ao considerar-se que este trabalho marcou, 

de forma singular, a estrutura conceptual e operativa desta área do conhecimento. 

Desde que as primeiras definições de aptidão física foram encontradas, houve 

uma tentativa de a operacionalizar, tentando desta forma encontrar as vários 

componentes inerentes à própria definição. 

Fleishman (1964) no seu trabalho pioneiro neste domínio e no sentido de 

tornar clara a estrutura da aptidão física, recorreu ao procedimento da análise 

factorial., Os resultados deste estudo culminaram com a construção de uma 

bateria de testes onde são bem demarcadas as componentes e sub-componentes 

da Aptidão (quadro n°2.7). 

27 



Revisão da Literatura 

Quadro n° 2.7: Componentes, sub-componentes e testes de aptidão física 

(adaptado de Fleishman, 1964). 

Componentes Sub-Componentes Testes 
Força Explosiva . Corrida vai-vem 

. Lançar a Bola 
Estática . Dinamometria Manual 

Dinâmica . Tracção na Barra Forte 
Flexibilidade Tronco . Elevar as pernas 

Estática . Amplitude Articular 
Dinâmica . Flexão e Rotação 

Equilíbrio Geral . Equilíbrio sobre uma 
prancha 

Coordenação . Saltar à corda 
Endurance . Corrida/Andar 550m 

Clark (1967) num estudo que permitiu operacionalizar de forma mais 
restrita a definição de Fleishman (1964), operacionalizou o conceito de aptidão 
física mais específica (conforme quadro n° 2.8). Assim dividiu a aptidão física 
em: capacidade motora, aptidão motora e aptidão física (quadro n° 2.8). 

Quadro n° 2.8: Componentes da Capacidade Motora, Aptidão Motora e Aptidão Física 

(adaptado de Clark, 1967). 

Componente Capacidade Aptidão Aptidão 

Motora Motora Física 
Coordenação óculo-manual X X 

Potência muscular X X 

Agilidade X X 

Força muscular X X X 

Endurance muscular X X X 

Endurance cárdio-respiratória X X X 

Flexibilidade X X 

Velocidade X X 

Coordenação óculo-pedal X 
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Caspersen et ai., (1985), com o objectivo de clarificar e estabelecer 

campos operativos diferentes entre aptidão física direccionada para o 

desempenho atlético e a aptidão física como factor preventivo da doença, 

avançam com um conceito de aptidão física que engloba duas vertentes e dois 

grupos de componentes: uma associada à saúde e outra às habilidades motoras e 

do desempenho atlético (figura n° 2.2). 

Aptidão Física 

Saúde 

Aptidão Cárdio-respiratória 

Resistência Muscular 

Força Muscular 

Composição Corporal 

Flexibilidade 

Habilidades Motoras 
Desempenho Atlético 

Agilidade 

Equilíbrio 

Coordenação 

Velocidade 

Potência 

Tempo de reacção 

Figura n°2.2: Estrutura e componentes da Aptidão Física (adaptado de Patê, 1988) 

O quadro n°2.9 mostra as componentes (morfológica, muscular, motora, 

cárdio-respiratória e metabólica) e os factores de Aptidão associados à saúde. 

Quadro n°2.9:Componentes e factores da Aptidão Física associados à saúde 

(adaptado de Bouchard e Shephard, 1992) 

Factores Componentes 

Componente Morfológica 

. índice Ponderal 

. Composição Corporal 

. Distribuição da Gordura Subcutânea 

. Gordura Visceral Abdominal 

. Densidade Óssea 

. Flexibilidade 
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. Potência 

. Força 
Componente Muscular Resistência 

. Agilidade 

. Equilíbrio 
Componente Motora • Coordenação 

. Velocidade de Movimento 

. Capacidade de Exercícios Submáximos 

. Potência Aeróbia Máxima 
_ , ,. . . . Função Cardíaca 
Componente cardio-respiratona F u n ç ã o P u l m o n a r 

. Tensão Arterial 

. Tolerância à glucose 
_ . , , ... . Sensibilidade à Insulina 
Componente Metabólica Metabolismo Lipídico e Lipoproteíco 

. Características de Oxidação de Substratos 

A análise deste quadro vai de encontro ao que é referido por Maia (1996), 

quando refere que a Aptidão Física é pensada de acordo com dois 

posicionamentos: o primeiro refere-se a um posicionamento de carácter 

pedagógico, com implicações na saúde e hábitos de vida das pessoas, bem como 

na performance de um conjunto variado de tarefas; O segundo, vindo da teoria 

psicométrica clássica, procura estabelecer um conjunto de relações lógicas e 

consistentes entre a definição operacional de aptidão física e a sua avaliação 

concreta. 

A estrutura multidimensional da Aptidão Física tem sido claramente 

direccionada para dois posicionamentos, aparentemente, distintos: 

- A Aptidão Física associada à saúde e 

- A Aptidão Física associada à performance desportivo-motora 

É neste sentido que Caspersen et ai., (1985), com o objectivo de clarificar 

e estabelecer campos operativos distintos entre Aptidão Física como factor 

preventivo da doença e Aptidão Física direccionada para o desempenho atlético, 

avançam com um conceito de Aptidão Física que engloba duas vertentes - uma 

associada à saúde e outra às habilidades motoras e ao desempenho atlético - e os 

dois grupos de componentes (quadro n°2.10). 
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Quadro n° 2.10:Estrutura e componentes da Aptidão Física (Caspersen, 

et ai, 1985) 

Aptidão Física Componentes 

Associada à Saúde 

Aptidão cárdio-respiratória 
Resistência muscular 
Força muscular 
Composição corporal 
Flexibilidade 

Associada ao desempenho 
motor 

- Agilidade 
- Equilíbrio 
- Coordenação 
- Velocidade 
-Velocidade de reacção 
- Potência muscular 
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2.2.4 - Aptidão Física: breve referência a estudos no contexto nacional 

Pode dizer-se que a nível nacional os estudos centrados no domínio da 

aptidão física são ainda uma preocupação recente. Nestas três últimas décadas, 

tem havido um crescente número de estudos, que se preocupam, de alguma 

forma, em estudar o estado da aptidão física nos jovens em idade escolar. 

Um dos primeiros trabalhos a nível nacional foi realizado por Brito et ai., 

(1972). Os autores pretendiam contribuir para o estabelecimento de uma base de 

dados, a partir da qual fosse possível realizar estudos comparativos e avaliar a 

sua evolução ao longo do tempo (estudos de características longitudinais). 

Mais tarde Nunes et ai., (1981), realizaram um estudo de âmbito nacional 

intitulado "Caracterização do adolescente escolar - avaliação da condição física". 

A bateria de testes utilizada foi a EUROFIT. 

Sobral (1989) realizou um trabalho intitulado "Estado de crescimento e 

aptidão física na população escolar dos Açores". Pretendia, com este trabalho, 

descrever o estado de crescimento da população escolar dos Açores, com idades 

compreendidas entre os 10 e os 15 anos, bem como o nível de aptidão física. 

Marques et ai., (1992), através do projecto FACDEX - Desenvolvimento 

Somato-motor e factores de excelência desportiva da população escolar 

portuguesa, pretendem caracterizar os níveis de aptidão física da população 

escolar portuguesa que pratica desporto escolar. O estudo foi realizado em 9 

escolas (preparatórias e secundárias) do grande Porto. 

No que se refere à aptidão física, os autores apresentam os dados por 

prova, classe de idade e sexo. Os dados analisam-se em função da sua evolução, 

ao longo da idade, por sexo, e intra sexo, em cada uma das provas. 

Muitos outros trabalhos, dentro deste âmbito, têm sido realizados em teses 

de mestrado. Estes estudos pretendem dar o seu contributo para a caracterização 

da população portuguesa, por forma a poder elaborar-se uma carta antropológico-
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-desportiva do país (um dos objectivos centrais do projecto FACDEX, Sobral, 

1993). 

Assim, e nesta linha, Freitas (1994), realiza um estudo com crianças e 

jovens dos 11 aos 15 anos, da Região Autónoma da Madeira, procurando 

conhecer os níveis de aptidão física dos jovens escolares madeirenses. 

Refere ainda, numa análise crítica, o que se tem vindo a passar em 

Portugal neste domínio, que os estudos, na sua generalidade, não evoluíram para 

etapas mais concretas, como, por exemplo, o desenvolvimento de programas de 

treino, e a elaboração de um modelo de preparação desportiva de crianças e 

jovens. Ou seja, é necessário dar-se resposta a duas situações que podem ser 

diametralmente opostas: por um lado, tentar melhorar os baixos níveis de aptidão 

física detectados em qualquer das suas expressões e, por outro lado, corresponder 

aos valores elevados de aptidão física dos jovens que podem ser encaminhados 

para a área do rendimento. 

Sá (1995), na Região Autónoma dos Açores, procurou estudar os níveis de 

aptidão física e relacioná-los com a prática do desporto escolar em jovens dos 13 

aos 15 anos de idade. 

Nascimento (1996), no distrito de Aveiro, procurou avaliar os níveis de 

aptidão física da população escolar dos 11 aos 14 anos de idade. Pereira (1996), à 

semelhança de Sá (1995), estuda o nível de aptidão dos jovens dos 15 anos de 

idade, do distrito de Coimbra, que praticam desporto escolar. Dâmaso (1997) 

realiza, no distrito de Castelo Branco, um estudo em crianças dos 10 aos 14 anos, 

debruçando-se não só sobre os níveis de aptidão física das crianças e jovens deste 

distrito, mas também sobre os indicadores antropométricos desta população. Este 

estudo, tal como o anterior, foi realizado no âmbito do desporto escolar. 

Almeida (1998), no Concelho de Lamego, procurou também ele avaliar os 

níveis de aptidão física da população escolar com idades compreendidas entre os 

10 e os 16 anos, de ambos os sexos, procurando relacioná-la com o estatuto 

sócio-económico, e ver até que ponto se verifica ou não influência nos níveis 

obtidos. 
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Apesar de todos estes trabalhos de mestrado utilizarem a mesma bateria de 

testes (FACDEX), eles orientam-se segundo duas vertentes: os trabalhos de 

Freitas (1994), Nascimento (1996) e Almeida (1998), centram-se na vertente da 

Saúde, enquanto que os trabalhos de Pereira (1996) e Dâmaso (1997) focam a 

vertente da performance. 

No entanto, surge um trabalho que, apesar de usar alguns itens da bateria 

FACDEX utiliza também a bateria Fitnessgram (Ferreira, 1999). Este trabalho é 

realizado no distrito de Viseu com alunos de idades entre os 10 e os 18 anos, em 

que avalia não só os níveis de aptidão física como também os índices de 

actividade física habitual, 

Este trabalho, à semelhança de Freitas (1994), se bem que usando baterias 

diferentes, de Nascimento (1996) e de Almeida (1998), também tem uma 

preocupação voltada para a vertente da saúde. 

A exemplo de Marques et ai., (1992), os trabalhos anteriores procuram 

comparar os resultados dos testes de aptidão física com os de outras populações 

(nacionais ou internacionais), com vista a melhorar as referência dos dados das 

populações estudadas. 

O quadro n° 2.11 apresenta-nos os principais estudos efectuados no nosso 

país, discriminando quer a bateria de testes utilizada, quer a designação da 

amostra. 
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2.2.5 - Aptidão Física: Breve referência a estudos no contexto 

Internacional 

Em termos mundiais, existe uma crescente preocupação em definir e 

caracterizar o estudo da aptidão física das populações, sobretudo no que concerne 

à vertente da saúde. Apesar de ainda não existirem grandes conclusões no que diz 

respeito aos estudos em crianças, assume-se como grande a importância da 

actividade física e, paralelamente, de bons níveis de aptidão física, na prevenção 

de doenças cardiovasculares e musculo-esqueléticas (Curreton, 1987; Sallis, 

1987; Simons-Morton et ai., 1987; Sallis e Mckenzie, 1991; Sallis e Owen, 

1998). 
A formulação dos objectivos nesta área sempre se concentrou no 

conhecimento e caracterização das populações, pelo que os investigadores se 

multiplicaram no contexto mundial e os resultados têm desaguado, quase sempre, 

na criação de normas e tabelas por idade e sexo em escalas percentílicas. 

Destacamos alguns estudos, que pela sua dimensão e pertinência são 

referências mundiais. 

Nos quadros 2.12 e 2.13 são apresentados, de forma resumida, alguns dos 

estudos mais importantes efectuados no continente Europeu e Americano. 

Europa: 

Quadro n°2.12:Estudos no domínio da aptidão física em países Europeus 

Autores País Ano Estudos 

Ostyn et ai. Bélgica 1980 - Desenvolvimento motor e somático das 
crianças Belgas das escolas secundárias 
com idades compreendidas entre os 12-20 
anos - Normas e "Standards". 

- Amostra: 21.174 rapazes 

35 



Szczesny França 1984 -

Kemper Holanda 1986 -

Simons et al. Bélgica 1990 -

Moravec Checoslo- 1996 -

váquia 

Revisão da Literatura 

Avaliação da aptidão física das crianças 

francesas com idades compreendidas entre 

os 7-14 anos. 

Amostra: 1,583 rapazes, 1.328 raparigas. 

Bateria: BAP ("Brevet d'Aptitude 

Physique") 

Crescimento e saúde dos adolescentes. 

Amostra: 102 rapazes, 131 raparigas com 

idades compreendidas entre os 13-18 anos. 

Influência do crescimento, maturação e 

desenvolvimento físico em crianças e 

jovens. 

Idades compreendidas entre os 6-18 anos. 

Amostra: 9.954 crianças e jovens (ambos 

os sexos). 

Averiguar o estado de desenvolvimento 

motor e físico da população escolar 

Eslovaca. 

Amostra: 2.495 rapazes, 1.772 raparigas 

com idades compreendidas entre os 7-18 

anos. 

Bateria: EUROFIT (1995) 
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América: 

Quadro n°2.13:Estudos no domínio da aptidão física em países Americanos 

Autores País Ano 

American Alliance Estados 1980 
for Health, Unidos 

Physical Education 
Recreation and 
Dance 

Ross e Gilbert Estados 
Unidos 

1985 

Shephard 

Ross e Pate 

Matsudo 

Guedes e Barbanti 

Canadá 1986 

Estados 1987 

Unidos 

Brasil 1993 

Estudos 

1980 - AAHPERD - "Health Related Physical Fitness 

Teste": este estudo apresenta-nos tabelas baseadas 

em resultados de 12.000 crianças e jovens dos 5-18 

anos de idade, de escolas de 13 estados norte-

americanos. 

NCYFS I - "National Children and Youth Fitness 

Study" - Estado da aptidão das crianças e jovens dos 

Estados Unidos e padrões de participação na 

actividade física. 

Amostra: 8.800 rapazes e raparigas com idades 

compreendidas entre os 10-17 anos. 

Brasil 1995 -

"The Canadá Fitness Survey - some international 

comparisons". 

Amostra: 2.490 jovens de 186 escolas canadianas. 

NCYFS I - "National Children and Youth Fitness 

Study" - Estado da aptidão das crianças dos Estados 

Unidos e padrões de participação na actividade física. 

Amostra: 4.853 rapazes e raparigas com idades 

compreendidas entre os 6-9 anos. 

Aptidão física nos países em desenvolvimento: 

caracterização da população brasileira em diferentes 

faixas etárias, níveis de nutrição e actividade física. 

Amostra: 1.500 indivíduos de ambos os sexos com 

idades compreendidas entre os 7-18 anos. 

Conhecimento dos níveis de aptidão física e 

comportamento dos jovens. 

Amostra: 4.289 indivíduos de ambos os sexos. 
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2.3 - ACTIVIDADE FÍSICA 

2.3.1 - Introdução 

A actividade física é inerente ao homem, um legado inequívoco de 

milhões de anos. Contudo, desde a necessidade de sobrevivência aos aspectos 

lúdicos e de fruição estética vai um largo percurso pleno de aquisições 

tecnológicas e culturais. 

A sociedade moderna, pós-revolução industrial, cheia de novas 

tecnologias, veio alterar o estilo de vida dos cidadãos e, por conseguinte, a 

magnitude, expressão e sentido das actividades corporais que são cada vez mais 

reduzidas, implicando uma redução substancial no esforço físico. 

A conquista de mais tempo livre parece ter seduzido as sociedades 

industrializadas a desenvolver o sedentarismo, aumentando assim o risco de 

aquisição de problemas sérios de saúde. 

O estudo da actividade física tem sido percorrido por diferentes vias, 

nomeadamente a sócio-cultural, a psicológica e a biológica (Blair et ai., 1995). A 

explosão de pesquisas centradas no paradigma Epidemiológico surge a partir da 

informação cada vez mais sólida de que a inactividade e o sedentarismo 

aumentam a mortalidade e reduzem a longevidade (Paffenbarger et ai, 1986; 

Bouchard et al.,1988; Blair e Connely, 1996;). 

A longevidade permite avaliar o estado de saúde de um indivíduo, daí ser 

um facto que pessoas fisicamente activas vivem mais tempo do que aquelas que 

levam uma vida sedentária (Inactividade). Isto significa que os benefícios da 

actividade física diminuem os riscos de morte (Blair, 1995; Sallis e Owen, 1998). 

Paffenbarger et ai., (1986) atribuem consistência à hipótese de que a 

actividade física, quando inserida num estilo de vida saudável, permite aumentar 

a esperança de vida, provavelmente devido ao efeito redutor do exercício sobre 

as causas de mortalidade. 
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É pois indispensável que o indivíduo re-adquira hábitos de um estilo de 

vida activo de modo a ter uma vida mais saudável, produtiva, lúdica e de fruição 

dos tempos de lazer. 

Embora não existam evidências definitivas acerca das causas-efeitos da 

relação entre um aumento da actividade física habitual e os benefícios esperados 

para a saúde, há, pelo menos, um conjunto de informações suficientemente 

importantes para admitir que estilos de vida activos, em conjugação com outras 

componentes positivas, podem ser benéficas para a saúde (Haskell et ai., 1985). 

Assim, um elevado número de estudos têm demonstrado que a actividade 

física regular produz muitos benefícios, incluindo na manutenção da saúde e 

prevenção de doenças como a hipertensão, doenças coronárias, fase final de 

doenças renais, diabetes mellitus tipo II, osteoporose, depressões e estados de 

ansiedade (Paffenbarger et ai., 1988; Blair et ai., 1992; Shephard, 1995; Sallis e 

Owen, 1998), bem como produz altos níveis de auto-estima e auto-conceito 

(Berger e Mclnmam, 1993; Dishman, 1985, 1993; Fox e Corbin, 1989). 

A actividade física regular, culturalmente referenciada enquanto 

actividade lúdica, com os benefícios psicológicos e sociais que lhe são 

reconhecidos, é pois considerada como um "medicamento" de eficácia 

comprovada em diferentes tipos de morbilidade e, nalgumas circunstâncias, 

encontra-se fortemente associada à longevidade (Bouchard et ai., 1994; Patê et 

ai., 1995; Blair e Connely, 1996). 

Em investigações de carácter Epidemiológico, tem sido usual mencionar 

de forma sinónima actividade física e exercício físico. Contudo, também como 

refere Caspersen et ai, (1985), há que clarificar os dois conceitos para evitar 

confusões desnecessárias (ver quadro n° 2.14). 
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Quadro n° 2.14 - Principais diferenças e semelhanças entre actividade física e exercício 

(adaptado de Caspersen et ai., (1985). 

Actividade Física Exercício Físico 

Qualquer movimento corporal realizado - Movimento corporal realizado pelos 
pelos músculos esqueléticos; músculos esqueléticos; 
Resulta em dispêndio energético; - Resulta em dispêndio energético; 
A energia despendida (Kcal) varia, de uma - A energia despendida (Kcal) varia, de uma 
forma contínua, de níveis baixos até níveis forma contínua, de níveis baixos até níveis 
mais elevados; mais elevados; 
Positivamente relacionada com a aptidão - Positivamente relacionada com a aptidão 
física física: 

Movimento corporal planeado, estruturado 
e repetitivo; 
O objectivo é manter ou aumentar os 
valores das componentes da aptidão física. 

2.3.2 - Conceito de Actividade Física 

Actualmente, o estudo sobre a actividade física insere-se num quadro 
multidisciplinar, num contexto vasto e globalizante, abarcando diferentes 
domínios do sujeito: motor, fisiológico e sócio-cultural (Pereira, 1999). 

Na literatura encontramos um conjunto diversificado de definições de 
actividade física, sobretudo quando se pensa em particularidades da sua 
operacionalização. 

Nesta pesquisa iremos considerar a seguinte proposta: a actividade física 
consiste na realização de qualquer movimento produzido pelo músculos 
esqueléticos que resulta num aumento do dispêndio energético (Caspersen et ai., 
1985; Bouchard e Shephard, 1993; Shephard, 1994), englobando toda e qualquer 
actividade realizada no dia-a-dia que contribua para esse fim (Bouchard e 
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Shephard, 1993; Bouchard, 1994), tendo reflexo no dispêndio energético diário 

total (Caspersen et ai., 1985). 

A actividade física varia com a idade, sexo, estado de treino, factores 

ambientais, sociais, culturais e psicológicos, tornando-a um elemento de 

abordagem multidisciplinar (Sallis et ai, 1985; Bouchard et ai., 1988; Malina, 

1989; Bouchard e Shephard, 1993). 

Assim, a actividade no trabalho, lazer e desporto contribuem, juntamente 

com outros factores, para a alteração do gasto energético total diário de um 

indivíduo (Pereira, 1999). 

Montoye et ai., (1996) referem que o dispêndio energético diário total de 

um ser humano é constituído por três componentes: 

• A energia despendida no metabolismo basal, que se traduz na 

quantidade de energia necessária para manter a temperatura corporal e 

a contracção muscular involuntária para manter funções vitais como a 

respiração e a circulação sanguínea; 

• O efeito térmico dos alimentos que representa a energia necessária à 

digestão e assimilação dos alimentos; 

• A actividade física desenvolvida pelo homem no trabalho, nas 

deslocações de e para o trabalho ou outros locais e nas actividade de 

recreação e lazer, entre outras de carácter mais ou menos formal e 

lúdico. 

A noção de dispêndio energético aparece por vezes associada à noção de 

actividade física. Contudo, Montoye et ai, (1996) referem que o termo dispêndio 

energético não é sinónimo de actividade física ou exercício, pois apesar de tipos 

distintos de actividade física ou exercício gastarem a mesma quantidade de 

energia, os efeitos fisiológicos e os benefícios para a saúde podem ser diferentes. 

Actividade física é normalmente descrita como tendo três dimensões: 

duração, frequência e intensidade. Contudo, existe uma outra dimensão, não 

menos importante a ser considerada e que se refere aos propósitos circunstanciais 
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da própria actividade física. Assim, a influência do meio, temperatura, altitude, 

etc., e as circunstâncias psicológicas e emocionais podem modificar os efeitos 

fisiológicos da actividade (Montoye et ai, 1996). 

Bouchard et ai., (1988) categorizam as diferentes componentes da 

actividade física em: actividades diárias e/ou domésticas, tarefas ocupacionais 

(trabalho), actividade de lazer (desporto, treino, exercício, dança e jogo) e 

programas de Educação Física. 

Montoye (1985), classifica a actividade física de acordo com os diferentes 

tempos diários: i) actividade física durante o sono; ii) actividade física durante o 

trabalho e iii) actividade física no lazer. O somatório destes três períodos traduz 

a actividade física total., 

2.3.3 - Estrutura Operativa 

A definição de actividade física, como qualquer outra definição, necessita 

de ser, como é evidente, operacionalizável por forma a ser medida de modo 

objectivo e contínuo. 

A possibilidade de avaliar e medir a actividade física diária, apresenta-se 

como um factor primordial para a compreensão da relação existente entre estilos 

de vida activa e saúde (Bouten, 1995). 

Prista (1994) refere que a procura de um instrumento que seja 

simultaneamente válido, fiável, prático e não reactivo, ou seja, que não altere o 

padrão normal da actividade, tem sido uma constante na literatura. 

Bouchard e Shephard, (1993) apresentam um conjunto de factores que 

podem afectar a escolha da técnica de medida mais eficaz a utilizar: 

• Natureza do problema; 

• Dimensão da amostra relacionada com o efeito na saúde; 

• Tamanho e as características da amostra; 

42 



Revisão da Literatura 

• A praticabilidade em termos de custos; 

• A duração de processo de avaliação; 

• A aceitação por parte dos sujeitos envolvidos; 

• A compatibilidade com as actividades diárias; 

• A confiança, validade e fiabilidade do instrumento usado. 

A utilização de qualquer destes procedimentos tem apresentado vantagens 

e inconvenientes. O primeiro dilema está na dificuldade em encontrar uma 

unidade de medida que expresse as diferentes facetas da actividade física, ou 

seja, que ao mesmo tempo dimensione a intensidade, tipo, duração e frequência 

(Prista.1994). 

Caspersen (1989) faz referência às dificuldades colocadas na utilização de 

pesquisas bem sucedidas no âmbito da avaliação da actividade física: 

• A falta de consenso relativamente às definições de actividade física e 

exercício; 

• A inexistência de instrumentos de medição válidos, fiáveis e 

standardizados que possam ser usados em vários estudos; 

• A margem de erro apresentada por alguns dos instrumentos; 

• A escolha inadequada do instrumento de medição resultando na 

mensuração de uma componente de actividade física diferente daquela 

para a qual, inicialmente, se pensava utilizar o instrumento. 

Para Montoye et ai , (1996) e Pois et ai, (1996), podemos destinguir dois 

grandes grupos de métodos de avaliação da actividade física: métodos 

laboratoriais (fisiológicos ou biomecânicos) e métodos de terreno (por exemplo 

a classificação profissional, diários e questionários). 

O primeiro grupo integra métodos com maior exactidão, mas mais 

dispendiosos e que requerem equipamentos altamente sofisticados, daí que sejam 

considerados de difícil aplicação e não úteis em pesquisas com grandes amostras. 

No segundo grupo estão os métodos de terreno que são mais simples, contudo, 

menos exactos. 
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Podem ser utilizados em qualquer contexto situacional, em estudos com 

grandes amostras e com baixos custos. Uma das principais dificuldades que se 

apresenta à validação destes métodos é a falta de uma medida critério universal 

em relação à qual várias técnicas de medição possam ser comparadas. 

O uso de questionários por entrevista ou por auto-administração tem sido a 

prática mais generalizada em estudos de grandes amostras. Apesar da sua 

subjectividade, este método tem sido atractivo pela sua fácil aplicabilidade e 

rapidez, pela não exigência de meios dispendiosos e pela não obstrução da 

espontaneidade (Prista, 1994). 

Este método permite ainda, de uma só fonte, recolher informações 

multifacetadas sobre os hábitos de actividade física dos indivíduos (Saris, 1985; 

Washburn e Montoye, 1986; Baranowski, 1988). 

No nosso estudo foi utilizado o questionário de Baecke et ai., (1982). 

Como já foi referido anteriormente, este questionário tem sido utilizado em 

vários trabalhos de natureza Epidemiológica envolvendo grandes amostras 

(centenas a milhares de sujeitos), e apresenta-se com particular relevância, uma 

vez que além de estimar a actividade física dedicada às tarefas domésticas, 

permite a medição da actividade física no trabalho, no desporto e no lazer. 

Este questionário (ver anexo C) é constituído por 16 questões. Está 

dividido em três secções: actividade física no trabalho, actividade física no tempo 

de desporto e actividade física no tempo de lazer. Cada secção possuí várias 

questões e as respostas são indicadas numa escala de Lickert de 5 pontos. 

Este questionário tem sido validado de forma criterial com os valores de 

consumo de oxigénio, da percentagem de gordura corporal, do consumo 

energético, dos acelerómetros e de outros questionários. Contudo, têm sido 

poucos os estudos que testaram a sua fiabilidade. 

No quadro n° 2.15 podemos ver três estudos que testaram a sua fiabilidade 

Baecke et ai., (1982), Jacobs et ai, (1993) e Pois et ai., (1996). 
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Quadro n° 2.15 - Estudos da fiabilidade do questionário da actividade física habitual de Baecke. 

Estudo 

Tempo entre o Teste e o 
Reteste / Estatística Nacionalidade / 

Amostra Resultados 
Baecke et ai., 3 meses Holanda AFT 0.88 

(1982) r de Pearson 139 homens e AFD 0.81 
167 mulheres AFL 0.74 

idades(20-32) 

Jacobs et al., 1 mês 28 homens AFT 0.78 
(1993) rho de Spearman 50 mulheres AFD 0.90 

ajustado para a idade idades(20-59) AFL 
AFTT 

0.86 
0.93 

Pols et al., 5 e 11 meses Holanda 5 meses 11 meses 
(1996) r de Pearson 

64 homens AFT 0.89 0.83 
idades (20-70) AFD 0.88 0.81 

AFL 0.76 0.71 
AFTT 0.85 0.80 

62 mulheres AFT 0.80 0.84 
idades(20-70) AFD 0.71 0.65 

AFL 0.83 0.81 
AFTT 0.83 0.77 

Nos estudos que foram referido no quadro n°2.15 as estimativas de 

fiabilidade variam entre 0.65 e 0.93. 

A generalização destes resultados deve ser muito cuidadosa devido à 

grande variabilidade das amostras, uma vez que cada população tem as suas 

particularidades (Morrow e Jackson, 1993; Pols et al., 1996). 
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2.3.4 - Actividade Física: breve referência a estudos no contexto 

nacional 

Nos últimos anos temos assistido, em Portugal, a um crescente número de 

pesquisas em torno desta temática (ver por exemplo Santos, 1996; Madureira, 

1996; Barcelos, 1997; Costa, 1997; Pina de Morais et ai., 1998; Ferreira, 1999; 

Pereira, 1999 e Victor, 1999). 

Contudo, das investigações produzidas, poucas são as que utilizaram o 

questionário de Baecke et ai, (1982), o que limitou à partida a possível 

comparação dos resultados e as interpretações do seu significado. 

Um dos primeiros trabalhos realizados onde se aplicou o questionário de 

Baecke et ai., (1982) foi levado a cabo por Santos (1996), na Região Autónoma 

dos Açores, num estudo transversal em adultos jovens, de ambos os sexos, para 

medir a aptidão física e a actividade física habitual., A sua amostra era de 117 

indivíduos com idades compreendidas entre 29 e os 41 anos. 

Os resultados deste estudo permitiram-lhe concluir que em termos médios 

as mulheres são significativamente mais activas do que os homens no índice de 

actividade física no trabalho, enquanto que estes são significativamente mais 

activos do que aquelas nas actividades desportivas. 

Nesse mesmo ano, Madureira (1996) procurou analisar e comparar 

medidas antropométricas, o estado maturacional, a aptidão física, o estilo de vida 

e a actividade física habitual de amostras provenientes do Brasil (n=654) e 

Portugal (n=356) de ambos os sexos dos 7 aos 16 anos de idade. Entretanto, 

utilizou um questionário, adaptado em 1993, a partir de outro elaborado por 

Sobral (1992). Os resultados do seu estudo permitiram ficar a saber que os alunos 

brasileiros a partir dos 15 anos despendem menos tempo em actividades 

sedentárias e mais tempo em actividades desportivas, ocorrendo o inverso com os 

alunos portugueses. Contudo, a validade e fiabilidade deste instrumento nunca 

foram testadas, daqui que os resultados do estudo sejam provisórios. 
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Barcelos (1997) no seu estudo na Região Autónoma dos Açores em que 

analisou os efeitos dos níveis de actividade física habitual, adiposidade e 

tamanho corporal na aptidão física, utilizou uma amostra de 174 sujeitos, de 

ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 35 e 58 anos de idade. 

Verificou nos seus resultados que os homens apresentavam índices de 

actividade física superiores às mulheres no desporto e no lazer, enquanto que as 

mulheres possuem maiores índices de actividade física no trabalho. 

No entanto, constatou que os índices de actividade física habitual 

decrescem com a idade tanto nos homens como nas mulheres. 

Ao analisar a influência da actividade física nos níveis de saúde, condição 

física e hábitos de saúde, Costa (1997) utilizou como instrumento de pesquisa um 

inquérito "ad hoc" (elaborado através de dados recolhidos em entrevistas abertas 

a profissionais das áreas da nutrição, pediatria e Educação Física) possuindo 

questões relacionadas com a saúde e com os hábitos de vida dos alunos. 

Pretendeu com este questionário analisar duas grandes questões: i) se os 

alunos procuravam a actividade física como um meio de melhoria do seu estado 

de saúde, ii) que hábitos de higiene, alimentares e qual a sua ocupação do tempo 

livre. 

Apesar dos resultados publicados, não há registo da validação do 

questionário utilizado. 

Pina de Morais et ai., (1998) levaram a cabo um estudo para verificarem o 

grau de agregação familiar e de influência parental nos hábitos da actividade 

física dos jovens e adolescentes em famílias nucleares (n=40). Os objectivos 

fundamentais consistiram em: 1) determinar o grau de associação familiar no 

domínio da prática desportiva; 2) verificar o grau de transmissibilidade de níveis 

distintos da actividade física total no seio familiar. 

Não foi encontrada qualquer semelhança familiar nos níveis distintos de 

actividade física, sendo, no entanto, evidente uma associação positiva e 

significativa na transmissibilidade de hábitos desportivos no que se refere aos 

pais. O mesmo não se verificou relativamente às mães. 
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Em 1999, foram produzidos três estudos de que destacamos Ferreira 

(1999); Pereira, (1999) e Victor (1999), com a preocupação de estudar níveis de 

actividade física habitual em crianças e jovens, bem como relacionar tais valores 

com os obtidos noutras variáveis. 

Ferreira (1999) procurou avaliar e medir a aptidão física e a actividade 

física relacionadas com a saúde do centro de área educativa de Viseu, na 

população escolar (n=720) compreendida entre os 10 e os 18 anos de idade. 

Utilizou para isso o questionário de Baecke et ai., (1982), e verificou que os 

valores médios dos índices de actividade física na escola, tempos livres, desporto 

e índice total de actividade física, mostravam uma vantagem para os rapazes, em 

cada valor de idade e ao longo da idade, isto é, os rapazes têm sempre um maior 

índice de actividade física que as raparigas. 

Pereira (1999) pesquisou a temática da influência parental e outros 

determinantes nos níveis de actividade física numa amostra de 517 jovens do 

sexo feminino com idades compreendidas entre os 12 e 15 anos (2°e 3o ciclos do 

ensino básico e secundário) e respectivos pais. Também neste estudo foi utilizado 

o questionário de Baecke et ai., (1982). 

As jovens não apresentaram diferenças significativas nos valores médios 

dos três tipos de actividades consideradas, nem na actividade física total nas 

diferentes idades, mostrando a estabilidade dos valores médios ao longo da idade. 

Victor (1999) investigou a percepção do estado geral de saúde e actividade 

física em crianças e jovens de ambos os sexos do 5o ao 9o ano de escolaridade 

(n=274), com idades compreendidas entre os 10 e os 15 anos, do distrito de 

Viseu. 

Apesar de haver alguma variância nos resultados obtidos entre os grupos 

de idade, não existem diferenças significativas intra-sexo ao longo da mesma. 

Ao longo dos anos de escolaridade, o índice de actividade física nos 

tempos livres é superior. A actividade no desporto aumenta até ao 8o ano 

sofrendo depois um pequeno decréscimo. 
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2.3.5 - Actividade Física: breve referência a estudos no contexto 

internacional 

Na maior parte dos estudos epidemiológicos é frequentemente usado o 

questionário devido à relativa facilidade de aplicação, e ao facto de ser pouco 

dispendioso. Contudo, a sua validade e repetiabilidade pode variar não só entre 

questionários, mas também entre diferentes populações (Montoye et ai., 1994). 

Medições válidas e apropriadas dos níveis de actividade física traduzem-se 

numa tarefa árdua e desafiadora, na medida em que se tem que escolher o que 

melhor se adapta e enquadra num determinado contexto sócio-cultural., No 

entanto, também é preocupante a procura da qualidade das medições e avaliações 

da amostra, pois daí depende a veracidade e validade de uma investigação 

(Kriska e Caspersen, 1997). 

Baecke et ai., (1982) avaliaram a actividade física habitual de 306 jovens 

holandeses de ambos os sexos, com idades compreendidas entre as idades 19-21, 

24-26 e 29-31 anos, através de um questionário. 

Este questionário foi desenvolvido pelos autores e interpreta três 

componentes distintas, actividade física no trabalho, no tempo de lazer e no 

desporto. 

Verificaram que os valores médios dos índices de actividade física no 

trabalho e no tempo de lazer era significativamente mais elevado nas raparigas, 

enquanto que o valor médio do índice de actividade física no desporto era 

significativamente mais elevado nos rapazes. 

Havia uma relação entre a idade e os índices de actividade física no 

trabalho somente nas raparigas, mostrando-se mais elevado nas raparigas mais 

velhas. 

Após uma análise de regressão múltipla, verificaram que existe uma 

relação positiva entre a massa corporal magra e os índices de actividade física no 

trabalho e desporto nos rapazes. 
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Este estudo sugere que a actividade física habitual pode ser determinada 

quando são avaliados estes três índices. 

Beunen et ai, (1992) analisaram a influência e os efeitos do aumento da 

actividade física no crescimento somático, maturação biológica e na performance 

física em rapazes com idades entre os 13 e os 18 anos numa amostra de 64 

sujeitos (32 praticantes e 32 não praticantes). 

Os sujeitos do estudo são provenientes de um estudo transversal e 

longitudinal levado a cabo por investigadores belgas - "Leuven Growth Study of 

Belgian Boys". 

Para avaliar a actividade física recorreram ao preenchimento de um 

questionário, aplicado também por Ostyn et ai., (1980). 

Todos os níveis das tarefas realizadas melhoram com a idade, no entanto, 

verificaram que não existem diferenças significativas ao longo da idade 

cronológica, bem como no comportamento em termos de performance entre 

rapazes activos e não activos. 

Prista (1994) optou pela realização de questionários um vez que este tipo 

de instrumento tem dado grande fiabilidade na aplicação em grandes amostras. 

Fez esta opção porque existem dificuldades e condicionalismos inerentes à 

realidade do seu estudo acerca da influência da actividade física e dos factores 

sócio-económicos sobre as componentes da estrutura do valor físico relacionadas 

com a saúde em crianças e jovens moçambicanas 

Contudo, este questionário foi elaborado com base na observação do tipo 

das actividades realizadas pelas crianças e jovens, e estruturado com respostas 

fechadas por forma a simplificá-las para melhor tratamento. 

Utilizaram uma amostra de 593 alunos com idades compreendidas entre os 

8 e 15 anos de idade. 

Os resultados sugerem que a população estudada ocupa bastante tempo em 

actividades domésticas (ambos os sexos), uma vez que fazem parte do seu 

quotidiano. No entanto, as raparigas apresentam valores superiores. 

50 



Revisão da Literatura 

Relativamente aos desportos formais, 64% das raparigas e 20% dos 

rapazes não costumam praticar actividades desportivas. Verifica-se que a 

modalidade mais referenciada é o futebol (88% nos rapazes). 

Em termos médios, a participação das actividades domésticas e a 

participação em jogos recreativos revelam-se muito importante nas raparigas, 

enquanto que nos rapazes a média de participação nas actividades desportivas é 

nitidamente superior. 

Mckenzie et ai., (1995) observaram os níveis de actividade física de 579 

estudantes de ambos os sexos, em 293 aulas de Educação Física de 95 escolas do 

3o grau em 4 estados nos Estados Unidos da América. 

Os resultados desta observação tornam claro que os rapazes são mais 

activos do que as raparigas, principalmente durante as actividades extra-

escolares. Consequentemente o dispêndio energético nos rapazes é mais elevado. 

Verificaram ainda que os estudantes tinham um maior dispêndio 

energético em actividades de "fitness" relativamente a muitas outras, e que todos 

os estudantes foram classificados como sendo bastante activos. 

Myers et ai., (1996) estudaram a actividade física e o níveis de 

sedentarismo em escolas do 5o ao 8o grau de ensino, numa amostra de 995 

alunos, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 9 e os 15 anos. 

O objectivo do estudo consiste na análise de dados sobre a actividade no 

tempo livre de crianças e jovens. Para isso foi utilizado um questionário 

denominado de "Self-Administered Physical Activity Cheklist (SAP AC)". 

Após análise dos dados, verificaram que os rapazes eram fisicamente mais 

activos do que as raparigas, e que parte significativa dessa actividade foi 

categorizada como sendo "pesada". 

Pelo contrário, as raparigas possuíam as percentagens mais altas de 

sedentarismo. Verificaram ainda que as crianças negras apresentavam níveis de 

sedentarismo mais elevado do que as crianças brancas 

Grande parte da actividade física ocorria fora do período escolar. Os 

rapazes relativamente às raparigas, passavam mais tempo em actividade física, 

quer durante como também após o tempo lectivo. Verificou-se também uma 
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diminuição nos tempos de actividade física depois do tempo escolar, à medida 

que se avançava no grau de ensino. 

Raitakari et ai, (1996) avaliaram os níveis de actividade física em 

adolescentes e jovens adultos finlandeses. A actividade física foi medida através 

da aplicação de um questionário auto-administrado, numa amostra de 2255 

sujeitos de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 15-30 anos. 

O volume (frequência, intensidade e duração) da actividade física no 

tempo de lazer foi medido pelo referido questionário. A todos os sujeitos da 

amostra foi perguntado qual a frequência de participação em actividade físicas 

fora da escola e/ou do trabalho e qual a intensidade e duração média das mesmas. 

Os sujeitos eram considerados activos se participassem em actividades 

físicas no tempo de lazer de uma forma intensa, por forma a acreditarem que se 

levassem o seu sistema cardiorespiratória ao máximo, poderiam assim aumentar 

a sua aptidão física. 

De facto, a proporção de sujeitos que atingiram o volume de actividade 

física por forma a beneficiar o seu sistema cárdio-respiratório foi de 19 %, sendo 

esta proporção maior nos rapazes do que nas raparigas. No entanto, esta 

proporção de sujeitos activos tornou-se menor à medida que se avança na idade, 

em ambos os sexos. 

Assim, concluíram que os adolescentes e jovens adultos finlandeses 

possuem níveis baixos de actividade física, e que os rapazes são mais activos do 

que as raparigas e que o volume de actividade física parece diminuir à medida 

que a idade aumenta. 

Mckenzie et ai., (1997) realizaram um estudo em que analisaram os níveis 

de actividade física e o encorajamento para a sua prática em crianças durante o 

período de intervalo, entre as aulas lectivas, ao longo de dois anos. 

A amostra era constituída por 287 crianças (115 europeu-americanas e 172 

mexicano-americanas) com médias de idade entre os 4 e os 6 anos. 

Cada criança foi observada durante dois períodos de intervalo (uma vez na 

pré escola e depois na escola primária). O nível de actividade física das crianças 

foi avaliado através da observação directa designada por "Behaviors of Eating 
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and Activity for Child Health Evaluations System (BEACHES)" desenvolvida 

especificamente para um estudo longitudinal "Study of Children's Activity and 

Nutrition (SCAN)" (Mckenzie et al, 1991). 

Os autores concluíram que as crianças eram mais activas durante o 

período de intervalo correspondente ao período da escola elementar (47,5%), e 

que os rapazes europeu-americanos são fisicamente mais activos do que os 

mexicano-americanos. 

Relativamente às diferenças de sexo, os rapazes revelaram maiores níveis 

de actividade física do que as raparigas. 

Patê et ai, (1997) analisaram a correlação do comportamento da 

actividade física nos jovens africo-americanos de meios predominantemente 

rurais. A amostra era constituída por 361 estudantes de ambos os sexos com uma 

média de idades de 11 anos. 

A actividade física foi avaliada com base no preenchimento de um 

questionário que foi elaborado para avaliar a correlação do comportamento da 

actividade física com a influência demográfica, psico-social e ambiental, O 

estudo observou também os determinantes do comportamento da actividade 

física tais como: género sexual, ver televisão, auto-conceito de actividade física e 

o acesso a equipamento desportivo. 

Assim, concluíram que existia uma forte associação entre o tempo gasto a 

ver televisão e os baixos níveis de participação na actividade física - 32.1% dos 

estudantes foram classificados como pouco activos -. As raparigas foram ainda 

consideradas menos activas do que os rapazes. 

Mendes (1998) avaliou a aptidão física e actividade física habitual num 

estudo em 272 crianças e jovens cabo-verdianos dos 12 aos 14 anos de ambos os 

sexos. Para tal, o método escolhido, e que melhor se adaptava às circunstâncias, 

foi o uso de questionários. 

O questionário utilizado foi o mesmo que em estudos anteriores realizados 

por Saris (1985), cit. por Mendes (1998) e por Prista (1994), cuja validade e 

fiabilidade já haviam sido testadas. 
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Verificou, como uma das conclusões, que o perfil da actividade física 

habitual de cada região parece estar relacionada com factores de ordem sócio-

cultural e tradicional, Assim, estes factores interferem com a predominância de 

participação em determinadas tarefas da actividade física habitual, em função do 

sexo. 

Pela análise dos resultados, os rapazes apresentaram valores superiores 

nas actividades que sugerem força e nas actividades que requerem resistência. As 

raparigas, por sua vez, obtêm resultados superiores nas actividades que requerem 

força-resistência. 

Katzmarzyk et ai, (1998) avaliaram a relação entre os índices da 

actividade física relacionados com os níveis de aptidão física em crianças e 

jovens dos 9 aos 18 anos de idade e que foram divididos em três grupos de idade: 

9-12, 13-15 e 16-18 anos. Para isso utilizaram uma amostra de 640 sujeitos 

(ambos os sexos) de descendência francesa-canadiana. 

A actividade física foi avaliada usando o método "3-d Activity Record", 

permitindo assim estimar o dispêndio energético diário, o qual era dividido por 

96 períodos de 15 minutos. A estimativa do dispêndio energético diário era 

obtido através da soma dos valores da actividade física ao longo do dia. 

Neste estudo foram tidas em consideração algumas variáveis tais como: 

dispêndio energético (DE), estimativa da intensidade da actividade física de 

moderada a vigorosa (AFMV), estimativa do nível de inactividade através do 

tempo gasto a ver televisão por dia (TV), numero de sit-up's em 1 minuto 

(SITUP), força estática da perna (FEP), capacidade de trabalho (CT), e a soma 

das 6 variáveis que vão permitir observar a relação entre a saúde e os níveis de 

aptidão física (SUM). 

Assim, a correlação entre a SUM e as variáveis de actividade foram baixas 

e não significativas, excepto a AFMV nas raparigas no intervalo de idade dos 13 

aos 15 anos (- 0.18). 

Ao longo dos grupos de idade a forte correlação verificou-se entre o DE, 

AFMV e CT excepto nos rapazes dos 13 aos 15 anos de idade. 
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Os resultados das raparigas, ao longo dos três grupos de idade, foram 

aqueles que se mostraram como comportando uma maior consistência. 

Assim, os resultados deste estudo indicam que existe uma relação fraca a 

moderada entre a actividade física, aptidão física e saúde. 

Sallis et ai , (2000) analisaram 108 estudos em que inspeccionaram 40 

variáveis em crianças e 48 em adolescentes, com o objectivo de verificarem a 

relação entre a actividade física das crianças e dos adolescentes, respectivamente 

com 3-12 e 13-18 anos de idade. As amostras utilizadas nos estudos analisados 

provieram das diferentes comunidades e de escolas. 

Relativamente à actividade física das crianças, dos 54 estudos analisados 

60% das variáveis observadas pelos autores eram estatisticamente significativas. 

A variável sexo foi a mais vezes estudada, e em 81% das comparações os 

rapazes eram mais activos do que as raparigas. 

Outra variável estudada - facilidade de acesso a programas desportivos -

mostrou-se positivamente relacionada com os níveis de actividade física das 

crianças. 

No que concerne à actividade física dos adolescentes dos 54 estudos 

analisados 62% das variáveis observadas pelos autores tinham associações 

estatisticamente significativas. 

Também neste intervalo de idade os rapazes mostraram-se fisicamente 

mais activos do que as raparigas. Foi ainda verificada uma associação positiva 

entre a procura de sensações, pratica de actividade física e participação em 

actividades desportivas na comunidade. 

Em termos comparativos a única variável comum aos dois intervalos de 

idade foi o facto dos rapazes serem fisicamente mais activos do que as raparigas, 

e o gosto manifesto pela prática desportiva. 
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III - MATERIAL E MÉTODOS 

3.1-Aspectos Demográficos, Sócio-Económicos e Características 
da População Escolar do Distrito de Vila Real. 

3.1.1 - Área de Estudo 

Figura n° 3.1: Mapa do Distrito de Vila Real (Centro da Área Educativa de Vila Real) 

Esta pesquisa debruça-se sobre a população escolar dos 14 concelhos do 
distrito de Vila Real: Alijó, Boticas, Chaves, Mesão Frio, Mondim de Basto, 
Montalegre, Murça, Peso da Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de 
Penaguião, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real e Valpaços. Abrange um total de 32 
Escolas: 12 secundárias, 6 básicas do 2° e 3o ciclos e secundária, 3 básicas do 2o 

3o ciclos e 1 básica do 2o ciclo. 
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3.1.1.1 - Enquadramento Geográfico e Sócio-Económico do Distrito de 

Vila Real 

Situado na parte ocidental da província de Trás-os-Montes e Alto Douro, o 

distrito de Vila Real ocupa uma superfície de 4.302 Km2, representando 4,84% 

do território nacional, confinado a este com o distrito de Bragança, a ocidente 

com os distritos de Braga e do Porto, servindo-lhe, a sul, de limite, o Rio Douro 

que o separa do distrito de Viseu. 

A área do distrito de Vila Real compreende as serras da Cabreira, Coroa, 

Alturas do Barroso, Larouco, Marão, Padrela e Palhoça com as suas ramificações 

e sub-ramificações. 

Englobando a relação do homem com o espaço, o sistema ecológico 

apresenta neste distrito algumas características que o diferenciam dos outros 

distritos/regiões do país, principalmente no que respeita à ocupação do espaço, ao 

tipo de povoamento e ao dinamismo demográfico, que evidenciam, também, 

significativas desigualdades no seio do próprio distrito. 

O povoamento é concentrado em aldeias, vilas e cidades. Os povoados, na 

sua generalidade rurais, encerram no seu âmago os solos onde o homem, graças à 

policultura, retira o sustento para o ano inteiro (Afonso, 1998). 

3.1.1.2 - Evolução Demográfica no Distrito na década de 80 

No Distrito de Vila Real vivem 233.611 habitantes, ou seja, 2,49% dos 

portugueses residentes no País com a densidade de 54 hab./Km , segundo o 

recenseamento da população e habitação de 1991. 

É pois um distrito pouco povoado, com cerca de 50% da densidade média 

nacional, ou seja, 54 contra 106 hab./Km2. 

Em termos de densidade populacional, podemos agrupar os concelhos do 

distrito em três categorias e temos assim: 
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Um primeiro grupo formado pelos concelhos de Mesão Frio, Peso da 

Régua, Santa Marta de Penaguião e Vila Real com densidades 
superiores à média nacional (204, 229, 108 e 125 hab./Km2 , 

respectivamente); 
Um segundo grupo constituído pelos concelhos de Alijó, Chaves e 
Mondim de Basto, cujas densidades são superiores a 50 e inferiores a 
70, isto é, 56, 68 e 54 respectivamente; 
Um terceiro grupo composto pelos concelhos de Boticas, Montalegre, 

Murça, Ribeira de Pena, Sabrosa, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, 
com densidades inferiores a 42 Hab./Km2; 25, 19, 41, 38, 41, 41, e 40 

Hab./Km2, respectivamente (ver quadros 3.1 e 3.2) 

Quadro n° 3.1 - População Residente e densidade populacional no distrito de Vila Real, em 

1991. 

Ãreas Geográficas Superfície (Km ) Pop. Residente Dens. Populacional 

(hab./Km2) 

Alijó 293 16 327 56 
Boticas 320 7 936 25 
Chaves 600 40 940 68 
Mesão Frio 27 5 519 204 
Mondim de Basto 175 9 518 54 
Montalegre 800 15 464 19 
Murça 178 7 371 41 
Peso da Régua 94 21567 229 
Ribeira de Pena 223 8 504 38 
Sabrosa 173 7 020 41 
Sta. Marta de Penaguião 69 7 478 108 
Valpaços 548 22 586 41 
Vila Pouca de Aguiar 432 17 081 40 
Vila Real 370 46 300 125 
Dist. de Vila Real 4 302 233 611 54 
Região Norte 21194 3 472 715 164 
Continente 88 826 9 371 314 106 
País 91610 9 862 670 108 

Fonte: Recenseamento Geral da População - INE, 1991 
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Quadro n° 3.2 - População Residente no Distrito de Vila Real, por Concelhos, Região Norte e 
no Continente, em 1981 e 1991. 

População Residente 

Áreas Geográficas 1981 1991 Variação % 

Concelhos 264 381 233 611 -11,7 
Alijó 18 846 16 327 -13,4 
Boticas 8 773 7 936 -9,5 
Chaves 45 883 40 940 -10,8 
Mesão Frio 6 335 5 519 -12,9 
Mondim de Basto 9 904 9518 -3,9 
Montalegre 19 403 15 464 -20,3 
Murça 8518 7 371 -13,5 
Peso da Régua 22 472 21567 -4,0 
Ribeira de Pena 10 796 8 504 -21,2 
Sabrosa 9 050 7 020 -22,4 
Sta. Marta de Penaguião 11 194 7 478 -33,2 
Valpaços 26 066 22 586 -13,4 
Vila Pouca de Aguiar 20 121 17 081 -15,1 
Vila Real 47 020 46 300 -1,5 
Dist. de Vila Real 264 381 233 611 -11,7 

Região Norte 3 410 099 3 472 715 1,8 

Continente 9 336 760 9 371 314 0,4 

Fonte: INE - XII e XIII Recenseamento da População; Fichas Concelhias, Região Norte, Porto. Dez. 1995; e Região Norte 

Caracterização Numérica, Porto. CCRN. Agosto. 1994. 

A diferença da densidade populacional, nos catorze concelhos que 
integram o distrito, tem-se acentuado nas últimas décadas. E isto é o resultado do 
diferente comportamento da evolução da população do distrito de Vila Real, que 
tem variado ao longo dos tempos, até ao último senso de 1991. 

3.1.1.3. O Sistema Económico do Distrito 

O sistema económico do distrito de Vila Real, como o de qualquer outra 
região, está intrinsecamente relacionado com o sistema ecológico. As actividades 
económicas predominantes e a especialização produtiva do distrito de Vila Real 
dependem das suas características geográficas, do modo de ocupação do espaço e 
dos condicionalismos históricos (Afonso, 1998). 

O sistema económico do distrito assenta na prática de uma agricultura 
intensiva aliada à pecuária familiar, uma agricultura extensiva com 
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pousio/afolhamento e agricultura complantada; na especialização em sectores 

tradicionais, ou clássicos, da indústria extractiva; e no pequeno e médio 

comércio. 

Apesar da predominância do sector primário em todo o distrito, não se 

regista uma homogeneidade sectorial, mesmo ao nível mais restrito do concelho. 

Vila Real, Chaves e Peso da Régua assumem-se claramente como pólos 

decisórios, da concentração das actividades económicas e, consequentemente, da 

concentração do emprego por conta de outrem na generalidade dos ramos de 

actividade (ver quadro 3.3). 

Quadro n° 3.3 - Distribuição da população activa por sectores de actividade e população 
desempregada, por sexo, grupos etários e local de residência, nos concelhos, 
do distrito de Vila Real, em 1991 (%). 

Ãreas Geográficas Pop. Emp. que Taxa de actividade Pop. activt i empregada por sector Taxa de Desemp. 
trabalha e reside (%) da actividade económica (%) (%) 

Concelhos <%) Total Jovem Femin. Primário Secund. Terceár. Total Femin. 

Alijó 94,2 35,4 21,1 24,4 46,6 15,0 18,4 5,6 10,6 
Boticas 95,1 39,9 23,2 31,6 58,7 12,4 28,9 3,9 6,0 
Chaves 95,9 36,0 18,1 23,7 29,5 18,9 51,7 6,0 10,0 
Mesão Frio 79,2 34,0 24,3 19,2 34,1 27,8 38,1 8,0 18,8 
Mondim de Basto 89,0 29,6 20,7 18,0 37,4 28,8 33,9 6,0 10,0 
Montalegre 95,8 34,9 18,3 24,2 56,3 12,6 31,1 9,4 12,3 
Murça 94,0 33,5 18,6 22,1 47,0 18,7 34,3 6,5 9,7 
Peso da Régua 88,4 39,2 25,6 27,8 28,8 22,5 48,8 8,0 13,1 
Ribeira de Pena 96,4 30,7 19,4 17,9 56,2 15,7 28,1 3,3 7,1 
Sabrosa 89,7 41,1 24,8 29,8 58,1 18,1 23,9 3,7 13,7 
Sta.Marta de Penaguião 78,6 32,4 22,4 20,6 43,2 19,1 37,7 7,2 12,0 
Valpaços 96,0 39,0 22,6 27,2 61,3 13,2 25,5 3,1 4,5 
Vila Pouca de Aguiar 95,1 35,8 23,1 22,6 40,9 27,7 31,4 4,9 9,2 
Vila Real 94,9 38,8 21,7 30,0 14,2 23,2 62,5 8,5 12,5 

Dist. de Vila Real 91,6 35,8 21,7 24,3 46,4 19,6 36,8 6,0 10,7 

Fonte: Elaborado a partir de dados existentes nas Fichas Concelhias CCRN - Porto, Dezembro de 1995 

3.1.2. O Sistema Social 

O sistema social inclui vários aspectos que constituem importantes 

variáveis a ter em consideração para se compreender o nível de desenvolvimento 
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de qualquer país, região, sub-região ou distrito. Nesta perspectiva, para se 

conhecer o sistema social do distrito de Vila Real é necessário analisar algumas 

variáveis tais como as condições habitacionais e de higiene, as condições de 

saúde e assistência, os níveis de instrução profissional e as redes de transportes e 

comunicações (Afonso, 1998). 

3.1.2.1. Acessibilidades, comunicações e transportes 

As vias e os meios de transporte e comunicação são variáveis integrantes 

dos sistemas social e económico de qualquer região, distrito ou país, dado 

reflectirem o nível de desenvolvimento sócio-económico, por um lado, e 

constituírem importantes instrumentos para a promoção desse desenvolvimento, 

por outro lado. 

No que diz respeito aos meios de transporte e comunicação, a situação do 

distrito também não é nada desejável, pois queda-se bastante abaixo da média 

nacional. 

No que concerne às acessibilidades, o distrito de Vila Real1 encontra-se, 

em termos relativos, mal posicionado face ao Continente Português. Assim, para 

a média de 10,8Km de estradas por lOOKm2 de superfície, no Continente, aquele 

distrito apresenta um valor de 8,0; e se tivermos em conta que apenas possui 

l,4Km's de IPs por lOOKm2, não possuindo les, pertencendo as estradas do 

distrito, na sua maioria, ao grupo da Oes, 6,6%. Concluímos que há um certo 

desequilíbrio no que respeita aos vários tipos de estradas, o que não acontece a 

nível nacional (quadro n°3.4) 

Segundo informação da J.A.E. de estradas de Vila Real, em 29/1/97, o distrito possuí 64,0415 Km de 

estrada com menos de ómetros; 157,6 Km de estradas de 6 a 9 metros; e 60„2 Km de estradas com 

mais de 9 metros. 
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Quadro n° 3.4 - Quilómetros de estradas nacionais por lOOKm2 de superfície. 

Regiões Total IP IC OE 

Continente (*) 
Vila Real (**) 

10,8 
8,0 

2,7 

1,4 

2,6 5,5 
6,6 

(*) Dados relativos a 1991 
(**) Dados relativos a 29/10/1997 
Fonte: J. A. E. 

3.1.2.2. Saúde e Assistência 

O distrito de Vila Real pode ser considerado como uma área onde o 
sistema de saúde e assistência se caracterizam por uma estrutura com um nível de 
recursos inferiores à média nacional, designadamente no que diz respeito aos 
recursos humanos. 

A estrutura de serviços de saúde disponível para a utilização da população, 
apesar de se terem registado melhorias significativas, continua precária, quer nos 
cuidados diferenciados quer a nível de internamento hospitalar, pois as camas 
hospitalares são em número baixo, 2,7 (lm 1993) e 2,3 (em 1994) por mil 
habitantes, e as do sector privado não existem. 

É de referir, ainda a nível da caracterização de saúde, o elevado valor da 
taxa de mortalidade de 11,5% no distrito contra 10,5% no país - isto em 1995 
(dados obtidos na Sub-Delegação Regional de Saúde de Vila Real e pelo I.N.E. 
Estatísticas de Saúde 1995. P. 39). 

3.1.2.3. Condições de vida: habitação e higiene 

O estudo das condições habitacionais e de higiene no distrito de Vila Real 
em comparação com a média nacional revela-nos que este distrito se encontra em 
pior situação do que a média do país, no que concerne à percentagem de 
habitações sem água e electricidade, (conforme dados retirados dos 
Recenseamentos Gerais da População e da Habitação, 1981, 1991 / Fichas 
Concelhias-CCRN Porto. Dez 1995). 
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As condições habitacionais e de higiene do distrito de Vila Real , se 

comparadas com a média nacional em geral e com a média da região norte em 

particular, são inferiores, o que é mais notório no respeitante ao saneamento 

básico. 

Assim, no que toca às habitações sem electricidade, sem abastecimento de 

água e sem saneamento, os dados do recenseamento de 1991, dão-nos os 

seguintes valores: 5,8%, 22,9% e 29%; as médias da região norte são, 

respectivamente 1,8%, 14,8% e 11,4% e ainda as nacionais rondam os seguintes 

valores: 2,3%, 11,3% e 9,3%. São notórios os desequilíbrios. 

3.1.2.4. Ensino 

As condições de ensino, os níveis de instrução e processos de formação 

profissional são variáveis que reflectem o sistema social de uma área geográfica 

e condicionam a sua evolução. A caracterização do sistema social do distrito de 

Vila Real inclui também o estudo do sistema educativo do distrito, dos níveis de 

ensino e instrução alcançados e dos esforços empreendidos na área da formação 

profissional. 

Embora a região do norte, porque a mais densamente povoada, continue a 

ser aquela onde existe maior concentração de população analfabeta do 

continente, 33,9% do total, durante a década de 1980 ocorreu um decréscimo 

significativo da taxa de analfabetismo, passando de 17,3% em 1981 para 11,7% 

em 1991 (INE, 1993). 

Esta descida da taxa de analfabetismo, quer na região, quer a nível 

nacional, traduz um movimento regular nos últimos decénios, que não pode ser 

separado de dois factores essenciais: a substituição progressiva de uma camada 

mais idosa da população, tradicionalmente com maiores índices de 

analfabetismo, e a maior escolarização dos jovens em idade escolar (Afonso, 

1998). 
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3.2 - Dificuldades encontradas na recolha e realização do estudo 

Do ponto de vista quantitativo, este estudo incide sobre uma amostra 

obtida em 14 concelhos do distrito de Vila Real designadamente Alijó, Boticas, 

Chaves, Mesão Frio, Mondim de Basto, Montalegre, Murça, Peso da Régua, 

Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Vila Pouca de Aguiar, Vila 

Real e Valpaços, abrangendo um total de 35 escolas sendo 12 secundárias, 6 

básicas do 2o e 3o ciclos e secundária, 16 básicas do 2o 3o ciclos e 1 básica do 2o 

ciclo. 

Começamos por fazer um levantamento do número de escolas bem como 

do número exacto de alunos por cada escola existente no distrito. Seguidamente, 

preocupamo-nos em verificar qual o número de estabelecimentos de ensino que 

possuíam o 2o ciclo do ensino básico, 2o e 3o ciclos, 2o e 3o ciclos e secundárias e 

só ensino secundário. 

Esta nossa preocupação em conhecermos todos estes dados deve-se ao 

facto do nosso estudo incidir sobre alunos, de ambos os sexos, do 5o ano até ao 

12° ano de escolaridade. 

Assim, foi contactado o Centro de Área Educativa de Vila Real e marcada 

uma reunião com o Coordenador, Dr. Costa Pinto, que após a apresentação do 

trabalho e dos seus objectivos, desde logo se mostrou disponível para fornecer 

esses dados e para prestar toda a ajuda possível, através do Gabinete do Desporto 

Escolar. 

Além do apoio material disponibilizado, o Centro da Área Educativa, por 

forma a oficializar todo o trabalho de recolha de dados, enviou para as escolas 

um ofício onde solicitava a máxima colaboração destas. Este acto representou 

uma porta aberta pois de imediato, quando chegávamos às escolas, nos diziam 

que já tinham conhecimento do que se tratava, comunicando-nos que 

estivéssemos à vontade para pedir o que fosse necessário. 
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É de reconhecer a disponibilidade dos colegas de Educação Física que 

prontamente disponibilizavam os alunos necessários para a realização do nosso 

estudo, bem como eles próprios. 

Após termos todos esses dados na nossa posse, fizemos uma análise 

cuidada de todos eles por forma a que os resultados obtidos reflectissem a 

realidade desportiva escolar, e que a amostra fosse o mais abrangente possível. 

Passado todo este processo, iniciámos o contacto propriamente dito com 

as várias escolas, via telefone e/ou pessoalmente, com o objectivo de 

conseguirmos os horários da disciplina de Educação Física das várias turmas por 

ano de escolaridade. 

A preocupação maior foi recolher em primeiro lugar os horários das 

escolas que ficavam mais longe, evitando assim a deslocação no tempo de mais 

alto do inverno quando as estradas se cobrem de neve e/ou geada. 

Perante os horários houve uma preocupação de escolher turmas que 

tivessem dois tempos lectivos seguidos, por forma a que os testes fossem todos 

realizados nesse mesmo momento. 

Uma vez nas escolas, procedemos então à selecção da amostra. 

A selecção dos sujeitos não exigia nenhum requisito especial, pois o seu 

número já havia sido definido, exigindo-se apenas que fosse de igual número nos 

dois sexos. 

Todos os testes foram realizados no pavilhão gimnodesportivo e no 

exterior de acordo com o tipo de testes a realizar. A avaliação decorreu ao longo 

do dia, de acordo com a disponibilidade horária dos professores da disciplina de 

Educação Física. 

A grande dificuldade sentida do decorrer de todo este trabalho, além da 

grande área que o distrito possui e que nos "obrigou" a percorrer algumas 

centenas de quilómetros, foi a recolha dos questionários que os alunos levavam 

para os pais preencherem. Verificámos que as mães são mais colaboradoras neste 

tipo de trabalhos, contrariamente aos pais que nem sempre colaboram da melhor 

maneira, além de serem aqueles que mais críticas referiram. Ou porque os pais 
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não os preenchessem, ou porque os alunos não os trouxessem para a escola e/ou 

talvez os perdessem, o facto é que, para evitar uma grande perda de dados nos 

deslocámos a algumas escolas com o intuito de trazer os tão "procurados" 

questionários. A algumas deslocámo-nos mais de 2 a 3 vezes, chegando inclusive 

a ir a duas escolas 6 vezes, tendo em alguns desses retornos que distribuir 

novamente outros exemplares, pois alguns alunos já não sabiam o seu paradeiro. 

Este trabalho, independentemente de todas as dificuldades encontradas, 
permitiu-nos conhecer "in loco" todas as escolas existentes neste distrito, 
sobretudo as dificuldades com que se deparam alguns profissionais de Educação 
Física para conseguirem levar avante o seu trabalho. 

Reconhecemos que este é um distrito de contrastes profundos, mas que no 
fundo é povoado por pessoas muito simples, humildes e sempre disponíveis para 
ajudar e colaborar no que for preciso. Prova inequívoca, sempre confirmada e 
renovada nas centenas de alunos que conhecemos, sempre prontos a colaborar, os 
funcionários dos pavilhões, na sua maioria, sempre prestáveis para cooperarem 
connosco, as pessoas das vilas e cidades que nos davam uma ou outra indicação 
guiando-nos até às várias escolas, enfim pessoas de Trás-os-Montes. 
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3.3 - Amostra 

3.3.1. Selecção e tamanho da amostra 

Antes da selecção da amostra houve necessidade de fazer um 

levantamento do número de escolas e de alunos por escola existentes no distrito, 

com a preocupação de ficarmos também a saber o n° exacto de Escolas 

secundárias, básicas do 2o e 3o ciclos e secundária, básicas do 2o e 3o ciclos e 

básicas do 2o ciclo, uma vez que a nossa amostra incide sobre os alunos de ambos 

os sexos, do 5o ano até ao 12° ano de escolaridade 

Após termos todos esses dados na nossa posse, fizemos uma análise 

cuidada para que a amostra fosse o mais abrangente possível, de forma a que os 

resultados retratassem a realidade existente. 

Houve uma preocupação em escolher turmas que tivessem dois tempos 

lectivos seguidos por forma a realizar todos os testes nesse momento, evitando 

ainda uma segunda deslocação a essa mesma Escola. No entanto, isso nem 

sempre aconteceu pois a distribuição horária varia muito entre os vários 

estabelecimentos de ensino. 

Os alunos foram escolhidos de uma forma aleatória pelas várias turmas, 

dentro daquelas que se encontravam entre o intervalo pretendido, i.e. do 5o até ao 

12° anos de escolaridade, exigindo-se apenas que fosse de igual número nos dois 

sexos. 

O número de sujeitos da amostra a recolher em cada escola já havia sido 

definido mediante a quantidade de alunos que cada estabelecimento de ensino 

possuía. 

Todos os testes foram realizados no pavilhão gimnodesportivo e/ou no 

exterior das várias escolas, ao longo do dia, de acordo com a disponibilidade 

horária dos professores da disciplina de Educação Física. 

A administração do questionário à população foi realizada de acordo com 

as instruções que se encontram no ANEXO A. 
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Foram realizadas provas de aptidão física (ver em ANEXO B) e 

preenchimento de um questionário sobre a actividade física habitual (ver em 

ANEXO C) numa amostra de 786 alunos, 395 rapazes e 391 raparigas. 

3.3.1. Distribuição dos sujeitos por Escola, Ano, Idade e Sexo 

Quadro n° 3.5: População Escolar do Centro de Área Educativa de Vila Real 

Concelho 2°Ciclo 2o e 2o, 3°Ciclo e Secundária Total 

3°Ciclo Secundária 

Alijó 720 750 1.470 

Boticas 453 453 

Chaves 2158 3326 5.484 

Mesão Frio 677 677 

Mondim de Basto 984 984 

Montalegre 208 220 646 1.074 

Murça 511 511 

Peso da Régua 686 1789 2.475 

Sabrosa 628 628 

Ribeira de Pena 253 609 862 

Sf M. de Penaguião 442 442 

Valpaços 1226 925 2.151 

Vila Pouca de Aguiar 755 700 1.455 

Vila Real 1929 3670 5.599 

TOTAL 208 8.622 3.629 11.806 24.265 

Fonte: Recursos Humanos, CAE de Vila Real 
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Quadro n° 3.6: Número de sujeitos da amostra por ano de escolaridade 

Sexo 
Ano 

5 
Masc. Fem. Frequência % 

5 49 49 98 12.5 
6 50 50 100 12.7 
7 49 47 96 12.2 
8 49 49 98 12.5 
9 50 49 99 12.6 
10 51 50 101 12.8 
11 49 48 97 12.3 
12 48 49 97 12.3 

Total 395 391 786 100 

Quadro n° 3.7: Número de sujeitos (n) da amostra em função da idade 

Idade 

Total 777 

% 
9 1 0.1 
10 55 7.0 
11 84 10.8 
12 84 10.8 
13 86 11.1 
14 101 13.0 
15 104 13.4 
16 114 14.7 
17 109 14.0 
18 22 2.8 
19 13 1.7 
20 3 0.4 
21 1 0.1 

100 
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'S 

-a 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Grupos de Idade 

Figura n° 3.2 : Representação gráfica do número de sujeitos da amostra em 

função dos grupos de idade 
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Quadro n° 3.8: Número de sujeitos (n) da amostra por idade em função do sexo 
==^=-=^=" Sexo 

Masc. Fem. Total 
Idade n % n % n % 
9 1 0.3 0 0 1 0.1 
10 27 6.9 28 7.2 55 7.0 
11 31 8.0 53 13.7 84 10.8 
12 47 12.1 37 9.5 84 10.8 
13 48 12.3 38 9.8 86 11.1 
14 46 11.8 55 14.2 101 13.0 
15 56 14.4 48 12.4 104 13.4 
16 57 14.7 57 14.7 114 14.7 
17 53 13.6 56 14.4 109 14.0 
18 10 2.6 12 3.1 22 2.8 
19 10 2.6 3 0.8 13 1.7 
20 2 0.5 1 0.3 3 0.4 
21 1 0.3 0 0 1 0.1 

Total 389 100 388 100 777 100 

3 
C/0 
<U 

-O 

Rapazes 
Raparigas 

T 1 1 1 1 1 1 1 r — T 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Grupos de Idade 

Figura n° 3.3 : Representação gráfica do número de sujeitos da amostra por 
idade em função do sexo. 
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50% 

50% 

I Rapazes ■ Raparigas 

Figura n°3.4: Percentagem de sujeitos da amostra de ambos os sexos 

Quadro n° 3.9: Qualidade da Amostra 

Válidos Incompletos Total 
n % n % N % 

777 98.85 9 1.15 786 100 

Conforme o quadro n°3.9, o total de sujeitos (n=786) recolhidos não é o 

mesmo que o total de sujeitos válidos (n=777), devido ao facto de 9 alunos não 

mencionarem a sua data de nascimento quando preencheram os respectivos 

questionários sobre a actividade física habitual, o que levou a que estes não 

fossem tidos em consideração para o nosso estudo. 
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3.4 - Aptidão Física 

3.4.1 - Avaliação Criterial 

Este tipo de avaliação da aptidão física ainda não é utilizada 

extensivamente em Portugal sobretudo no meio escolar. A essência da avaliação 

referenciada ao critério, é devida ao trabalho clássico de Glasser (1963) cit. por 

Maia (1997), que cunhou a expressão, e cuja essencialidade se dirigia para a 

avaliação de comportamentos de aprendizagem, i.e., para a obtenção de valores 

que providenciassem informação acerca do comportamento alcançado, que o 

autor designou de comportamento critério. 

Glasser e Nikko (1971) referem que a ideia de base de avaliação criterial 

pode ser apresentada do seguinte modo: um teste referido ao critério é aquele que 

foi deliberadamente construído para produzir uma medida que é directamente 

interpretada em termos de um padrão determinado de performance; as medidas 

são realizadas em amostras representativas de tarefas do domínio em causa, e tais 

tarefas são referidas directamente ao domínio de cada sujeito. 

Maia (1996) refere que o que está aqui em causa é acima de tudo a 

interpretação da performance do sujeito, relativamente a um conjunto bem 

definido de competências e que necessita: 

Io Que se descreva a performance do sujeito numa base estritamente 

individual, ou seja, não se pretende como na avaliação normativa, 

comparar a performance do sujeito com a do seu grupo de referência 

(Looney, 1989); 

2o Que se atribuam graus de proficiência numa medida critério, ou seja, 

que se classifiquem os sujeitos em função do sucesso ou insucesso na 

realização de determinada tarefa perfeitamente definida, ou que se 

obtenha um dado valor num teste cuja validade é conhecida. 

Tal como na avaliação normativa, também aqui se elaboram tabelas com 

valores de referência. Só que a avaliação criterial caracteriza-se por elaborar 
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valores que servem, exclusivamente, para classificar sujeitos em termos de 

alcance, ou não, de uma meta "perfeitamente" definida. O valor limite é 

conhecido como Cut-Off (Maia 1996). 

A primeira versão de uma bateria de testes de avaliação da aptidão física 

referenciada ao critério foi a South Carolina Physical Fitness Test, desenvolvida 

em 1978 e constituída pelos testes da corrida da milha, sit-up, sit and reach e 

pregas da adiposidade subcutânea. Foi desenvolvida para crianças e jovens dos 9 

aos 16 anos de idade (Cureton e Warren, 1990). Pela primeira vez na história da 

avaliação da Aptidão Física associada à saúde, foram apresentados standards 

mínimos que se pensavam estarem associados à saúde (Maia, 1996). 

A esta bateria seguiram-se, em 1986, a Fit Youth Today, a Fitnessgram em 

1987 e a Physical Best da AAHPERD em 1988. 

A variação dos níveis de AF, as preocupações recentes com a saúde e a 

insuficiência da avaliação normativa conduziram ao abandono, em Dezembro de 

1993, da bateria do Physical Best e à sua substituição com Fitnessgram (Maia 

1996). 

Looney e Plowman (1990) e Plowman (1992) consideram que no domínio 

da aptidão física associada à saúde, a mudança radical de perspectiva, residiu no 

estabelecimento de valores a serem alcançados pelos sujeitos, em cada teste, e 

que se pensa estarem associados a níveis desejados de saúde. A proposta mais 

interessante e desafiadora deste novo posicionamento é tentar responder à eterna 

questão - how fit is fit enough? I nível de aptidão quanto baste. 

Trata-se, essencialmente, de construir um intervalo de valores, designados 

de intervalo critério ou zonas de aptidão associadas à saúde, que permitem 

classificar os sujeitos em aptos e não aptos. É evidente uma forte distinção das 

propostas de avaliação normativa (Maia, 1996). 

Das baterias de testes disponíveis de referência criterial escolhemos para o 

presente estudo, a Prudential Fitnessgram, pois esta é a mais usada e estudada. 

Para além disso, foi recentemente actualizada e é utilizada por milhões de 

crianças e jovens nos Estados Unidos e porque também apresenta "standards" 
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mais válidos em comparação com outras baterias (Curenton e Warren 1990; 

Maia, 1996). A estrutura genérica desta bateria é apresentada no quadro 3.10. 

Quadro n° 3.10: Estrutura da bateria de testes do Prudential Fitnessgram (1992). 

Item 

Andar/correr uma milha 

PACER 

Curl Up 

Push-Ups a 90 graus 

Flexão e extensão de braços 

Puxada na barra {Pull-ups) 

Pull-ups modificados 

Extensão do tronco {Trunk-lift) 

Back Saver Sit-and-reach 

Pregas de adiposidade subcutânea 

índice de massa corporal 

Componente da Aptidão 

Capacidade aeróbica 

Força abdominal 

Força superior 

Força dos extensores do tronco e 

flexibilidade 

Flexibilidade 

Composição corporal 

Maia (1996) apresenta uma estrutura operativa mais reduzida da bateria de 

Fitnessgram onde estão expressos quatro componentes essenciais da aptidão 

física associada à saúde tais como: a capacidade aeróbica, a força muscular, 

resistência e flexibilidade. 

A estrutura operativa da bateria é composta genericamente por 4 testes, 

tal como foram utilizados nesta pesquisa: capacidade aeróbica, força muscular, 

resistência muscular e flexibilidade, conforme quadro n° 3.11. 
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Quadro n° 3.11: Bateria de testes utilizada para a avaliação da Aptidão Física. 

Item Componente da Aptidão 
Curl-Up Resistência e Força abdominal 
Push-Up (Flexões até 90 graus) Força e Resistência dos membros 

superiores 
Trunk-Lift Força e Flexibilidade dos músculos 

extensores do tronco 
Corrida/Andar 1 milha Capacidade Aeróbica 
(10-18 anos =1609m) 

A descrição detalhada dos testes encontra-se no ANEXO B. 

A avaliação criterial apresenta, contudo, alguns problemas que residem 

sobretudo na controversa matéria dos valores de corte (Maia 1996; Morrow et ai., 

1995a). Assim, vários autores, entre eles Curenton e Warren (1990) e Plowman 

(1992), consideram que a problemática é forçosamente a que se refere aos pontos 

seguintes: 

- Os valores de cut-off envolvem sempre um certo julgamento 

subjectivo, dependente da posição do investigador; 

- Não se possui, ainda, informação precisa e inequivocamente segura 

acerca da validade dos cut-off propostos; 

- Desconhece-se ainda, e apesar da informação disponível, o significado 

prático do valor de cada cut-off relativamente aos valores absolutos 

desejados de saúde; 

Apesar da controvérsia instalada, para Maia (1996) é evidente que a 

avaliação criterial continuará a ser um grande desafio para investigadores e 

utilizadores, e que as suas perspectivas no contexto da educação para aptidão e 

saúde, são inequivocamente relevantes. 
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3.5 - Actividade Física 

Para avaliar a actividade física habitual foi utilizado o questionário de 

Baecke et ai., (1982) ( ver ANEXO C). 

Este questionário está adaptado para a população portuguesa e é utilizado 

em estudos de natureza epidemiológica, permitindo a recolha de grande 

quantidade de informação a custos acessíveis. O seu preenchimento não colocou 

qualquer problema de compreensão aos sujeitos de idade mais baixa. 

3.5.1. Questionário de Baecke et ai., (1982)2 

Os questionários em causa foram distribuídos aos alunos que os 

preenchiam na presença do Professor, e os que diziam respeito aos pais eram 

entregues para estes, em casa, os preencheram correctamente. Relativamente aos 

questionários dos pais foi referido que estes os deveriam preencher 

individualmente. 

Os questionários distribuídos aos alunos e aos pais destes são compostos, 

respectivamente, por dezanove e dezasseis itens, e o seu propósito é estimar a 

actividade física total., 

Este questionário (ver ANEXO C) é composto por três partes distintas: o 

primeiro grupo de questões pretende estimar os índices de actividade física 

diárias na escola/trabalho (IAFE); a segunda parte é dedicada às actividades 

desportivas (IAFD); finalmente a última parte pretende avaliar a actividade nos 

tempos livres (IAFL), excluindo práticas desportivas formais. 

2 Para mais refs. ver Baecke et ai., (1982); Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol.29, 
n°6 (1997) Supplement; Montoye et al., (1996). 
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Os índices de actividade física são calculados para cada uma das 

componentes (IAFE, IAFD, IAFL) de acordo com as equações expressas no 

quadro n° 3.12. O índice da actividade física total (IAFT) é resultante da soma 

dos três índices parciais. 

Quadro n° 3.12: Equações de cálculo dos índices do Questionário 
de Baecke et ai., (1982). 

Cálculo dos valores dos índices da actividade física 
IAFE [I,+(6-I2)+I3+l4+l5+l6+l7+l8]/8 

IAFD3 [I9+I10+I1 i+IiJ/4 

IAFL t(6-Ii3)+Ii4+Ii5+Ii6]/4 

IAFT AFE + AFD + AFTL 

3 O cálculo do item (I9) é feito pela seguinte equação: 

I9 =2J ( intensidade x tempo x proporção) 

Introduziu-se uma adaptação no questionário distribuído unicamente aos 

"filhos", com o intuito de identificar qual o grau de influência do melhor 

amigo(a), irmão(s) e professor de Educação Física, nos hábitos de actividade 

física dos jovens (ANEXO C, questões 17, 18 e 19). 

Nas três partes do questionário, anteriormente referidas, a caracterização é 

efectuada com a tabela de códigos para o Questionário de Baecke modificado 

(ANEXO D e E). 

Esta tabela classifica as actividades em função do seu tipo, da frequência 

semanal, do número de meses em que se realizam e da intensidade (decorrente da 

postura corporal e do tipo de movimento, sendo baseada no custo energético). 

3 Para mais ver Montoye et ai., (1996) e ANEXO D e ANEXO E 
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Para se proceder à avaliação da actividade física no trabalho, todas as 
profissões foram codificadas de acordo com 3 níveis, tendo sido obtida uma 
medida objectiva de actividade física no trabalho (ver quadro n° 3.13) 

Quadro n° 3.13: Grupos Profissionais 

Níveis Profissão 

1 Empregado de Escritório; Condutor; Professor; Estudante; Dona de Casa; 

Prática de Medicina; e todas as outras profissões com nível universitário. 

3 Trabalhador Fabril;: Picheleiro; Carpinteiro; Lavrador; Mecânico;.... 

5 Trabalhador Portuário (tipo estivador); Trabalhador da Construção Civil e 

Desportista. 

3.6 - Antropometria 

Foram obtidas as seguintes medidas somáticas: altura e peso. 

3.6.1 Altura 
Medida a distância entre o vortex e o ponto de referência no solo. 
Os valores foram registados em centímetros. 

3.6.2 Peso 
Foi realizado com os sujeitos descalços e imóveis. Os valores 
foram registados em Kg com aproximação às 500 gramas. 

3.7. Instrumentarium 

Para a realização dos diferentes testes foram utilizados os seguintes 
instrumentos: 
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• Balança portátil com a aproximação dos valores até 0,5Kg "UFESA 

NRCM 0145B" 

• Fita graduada em milímetros 

• Régua graduada em milímetros 

• Uma fita de cartão com 80cmx 11,5cm 

• 1 Colchão individual de ginástica 

• Cronometro "SEIKO Modelo N° S129-400A" 

• Trometter "GEO FENNEL MIO" 

3.8. Procedimentos Estatísticos 

A descrição sumária dos dados será realizada de acordo com os 

procedimentos habituais para este tipo de estudos. 

A fiabilidade relativa será calculada com base na ANO VA de medidas 

repetidas que permite obter o coeficiente de correlação intraclasse (R). Será 

utilizado o erro padrão da medida (Epm) para estimar a faceta absoluta da 

fiabilidade. 

A descrição das variáveis foi feita através da média (M) e o desvio padrão 

(dp) e a comparação entre sexos, em cada intervalo de idade, foi realizado a partir 

do t-Teste de medidas independentes. 

A comparação de médias ao longo da idade será feita com base na 

ANOVA a 1 factor. A múltipla comparação à posteriori será realizada com base 

no teste de Bonferroni. 

O programa estatístico utilizado foi o SPSS4 10.0. 

O nível de significância foi mantido em 5%. 

4 Statistical Products and Service Solutions 
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Resultados - Apresentação e Análise 

IV - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.2 - Nota Prévia 

Iniciamos a apresentação e análise dos resultados pelo estudo de 

fiabilidade da aptidão e actividade física. Seguidamente, serão apresentados os 

resultados de cada teste da aptidão física, por classe de idade e sexo. 

Depois apresentamos os resultados da avaliação criterial pela frequência 

da participação nos vários testes realizados e as taxas de sucesso de ambos os 

sexos ao longo da idade, bem como a sua representação gráfica. 

Seguidamente procedemos à análise dos resultados dos indicadores de 

cada uma das componentes da aptidão física observadas. 

Finalmente, apresentamos os resultados dos índices de actividade física 

que foram avaliados através do questionário de Baecke et ai., (1982) (ver 

ANEXO C). 
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4.3 - Estudo da Fiabilidade 

O estudo da qualidade dos resultados, quer da aptidão física quer da 

actividade física, foi efectuado de modo quantitativo a partir da estimativa de 

fiabilidade relativa dada pelo Coeficiente de Correlação Intraclass (R) obtido da 

razão entre quadrados médios entre e intra grupo. 

Os valores são extremamente elevados, a que se associa um intervalo de 

confiança muito preciso tanto para rapazes como para raparigas. Tal significa 

uma elevada qualidade da informação, reflectindo a reduzida extensão da 

variância erro (menor que 6%). 

Relativamente à aptidão física (ver quadro n° 4.1) os valores mais baixos 

de R foram obtidos na corrida da milha em ambos os sexos - rapazes (R=0.94) e 

raparigas (R=0.90); os valores mais elevados foram obtidos no curl-up - rapazes 

(R=0.97) e raparigas (R=0.98). 

Quadro n°4.1 - Valores do coeficiente de correlação intraclass (R) e respectivo intervalo de 
confiança (IC) em todos os sujeitos da amostra, e em ambos os sexos.  

Todos Rapazes Raparigas  
R IC (95%) R IC (95%) R IC (95%) 

Peso 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

Altura 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

Curlup 0.97 0.96 0.98 0.97 0.94 0.98 0.98 0.96 0.99 
Pushup 0.96 0.94 0.97 0.97 0.94 0.98 0.96 0.92 0.98 
Trunk 0.96 0.95 0.98 0.95 0.92 0.98 0.97 0.93 0.98 

Corrida 0.94 0.91 0.96 0.94 0.87 0.97 0.90 0.81 0.95 

No que diz respeito aos índices da actividade física (ver quadro n° 4.2), os 

valores mais baixos são observados no IAFL quer nas raparigas (R=0.78) como 

nos rapazes (R=0.81) e em todos os sujeitos (R=0.79); os valores mais elevados 

foram registados no IAFD tanto nas raparigas (R=0.93), como nos rapazes 

(R=0.93) e em todos os sujeitos (R=0.87). 

81 



Resultados - Apresentação e Análise 

Quadro n°4.2 - Valores do coeficiente de correlação intraclass (R) e respectivo 
confiança (IC) para os índices de Actividade Física estudados 

i intervalo de 

Todos Rapazes Raparigas 
R IC (95%) R IC (95%) R IC (95%) 

IAFE 0.81 0.71 0.88 0.87 0.75 0.94 0.81 0.64 0.90 

IAFL 0.79 0.67 0.87 0.81 0.64 0.90 0.78 0.56 0.88 

IAFD 0.87 0.75 0.93 0.93 0.84 0.97 0.93 0.74 0.98 

IAFT 0.89 0.82 0.92 0.81 0.63 0.90 0.95 0.90 0.97 

As estimativas absolutas de fiabilidade das medidas somáticas e da 

aptidão física dadas pelo erro padrão da medida (epm) estão no quadro n° 4.3. 

Todos os valores são baixos o que confirma os resultados prévios das estimativas 

relativas de fiabilidade. 

Quadro n°4.3 - Erro Padrão de Medida (Epm) em todos os sujeitos da amostra 
em ambos os sexos. 

Todos Rapazes Ra iparigas 
Peso 1.35 1.62 0.90 

Altura 1.32 1.35 1.35 
Curlup 2.96 2.88 2.66 

Pushup 2.35 2.13 1.78 
Trunk 1.06 1.12 0.97 

Corrida 0.32 0.29 0.32 
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4.3 - Resultados dos testes da aptidão física associada à saúde por 

classe de idade e sexo. 

4.3.1 - Classe dos 10+ anos 

Quadro n°4.4 : Dimensão da amostra (n). média (m). desvio padrão (dp), t e p da diferença de 

médias entre sexos nos indivíduos de 10±anos. 

Rapazes Raparigas 
Testes m dp n m dp t 

Curl-up(n°) 27 19.11 ± 13.61 28 15.07 ± 12.72 -1.138 .260 

Push- up (n°) 27 14.63 ±6.96 28 5.50 ± 4.98 -5.610 .000 

Trunk-Lift (cm) 27 35.74+5.82 28 33.57 ± 8.49 -1.102 .276 

Milha (m) 27 8.52 ±0.845 28 9.78 ± 1.298 4.225 .000 

Os rapazes evidenciam resultados significativamente superiores aos das 
raparigas nas provas do push-up e na milha. 

4.3.2 - Classe dos ll±anos 

Quadro n° 4.5 : Dimensão da amostra (n), média (m), desvio padrão (dp), t e p da diferença 
entre sexos nos indivíduos de ll±anos. 

Testes 
Rapazes Raparigas 

n m dp n m dp t 
Cur3-up(n°) 31 22.32 ± 14.80 53 18.40 ± 17.78 -1.037 .303 

Push- up (n°) 31 14.77 ±7.76 53 7.60 ± 7.07 -4.326 .000 

Trunk-Lift (cm) 31 36.03 ±6.88 53 36.66 ±5.64 0.454 .651 

Milha (m) 31 8.69 ± 1.209 53 9.55 ±1.152 3.216 .002 

A exemplo da situação anterior, os rapazes obtiveram melhores resultados 
em todos os testes, voltando a evidenciar significado estatístico nas provas do 
push-up e da milha. 
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4.3.3 - Classe dos 12±anos 

Quadro n°4.6 : Dimensão da amostra (n), média (m), desvio padrão (dp), t e p da diferença 

entre sexos nos indivíduos de 12±anos. 

Testes 
Rapazes Raparigas 

n m dp n m dp t p 

Curl-up(n°) 47 22.83 ± 16.55 37 20.05 ± 12.02 -0.857 394* 

Push- up (n°) 47 14.13 ±8.72 37 6.78 ±5.52 -4.462 .000 

Trunk-Lift (cm) 47 37.02 ±6.15 37 35.81 ±6.85 -0.852 .397 

Milha(m) 47 8.06 ± 1.087 37 9.26 ± 1.190 4.816 .000 

Na classe etária dos 12±anos, os rapazes continuam a demonstrar 

superioridade nos resultados obtidos em todas as provas, evidenciando 

significado estatístico nas provas do push-up e da milha. 

4.3.4 - Classe dos 13±anos 

Quadro n° 4.7 : Dimensão da amostra (n), média (m), desvio padrão (dp), t e p da diferença 

entre sexos nos indivíduos de 13±anos. 

Testes 
Rapazes Raparigas 

m dp n m dp t 

Curl-up (n°) 48 28.42 ± 16.75 38 23.32 ± 19.96 -1.288 .201 

Push- up (n°) 48 16.04 ±8.98 38 8.03 ± 6.07 -4.713 .000 

Trunk-Lift (cm) 48 37.85 ±5.07 38 34.61 ±7.81 -2.330 .022 

Milha(m) 48 7.66 ±0.992 38 8.97 ±1.113 5.770 .000 

Na classe dos 13 anos de idade verifica-se, em todas as provas, 

superioridade dos rapazes, contudo somente nas provas do push-up, trunk-lift e 

da milha é que se verificaram diferenças significativas nas médias. 
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4.3.5 - Classe dos 14±anos 

Quadro n° 4.8 : Dimensão da amostra (n), média (m). desvio padrão (dp), t e p da diferença 

entre sexos nos indivíduos de 14±anos. 

Rapazes Raparigas 
Testes m dp n m dp t 

Curl-up(n") 46 34.52 ±18.21 55 19.73+13.50 -4.682 .000 

Push- up (n°) 46 18.35+8.36 55 7.24+6.05 -7.736 .000 

Trunk-Lift (cm) 46 36.35+6.53 55 37.78+6.51 1.101 .274 

Milha(m) 46 7.32+1.013 55 8.86+1.013 7.165 .000 

Na classe dos 14 anos de idade, os rapazes continuam a evidenciai" 

superioridade significativa em todas as provas, com excepção da prova do trunk-

lift. 

4.3.6 - Classe dos 15±anos 

Quadro n° 4.9 : Dimensão da amostra (n), média (m), desvio padrão (dp), t e p da diferença 

entre sexos nos indivíduos de 15+anos. 

Testes 
Rapazes Raparigas 

n m dp n m dp t p 

Curl-up (n°) ~~56 31.36+16.66 48 18.79+9.64 "'" -4.605 

Push-up(n°) 56 23.28+10.49 48 10.81+6.97 -7.065 .000 

Trunk-Lift (cm) 56 36.00+6.12 48 38.65+5.70 2.267 .025 

Milha(m) 56 7.20+0.949 48 8.52+1.101 6.556 .000 

Tal como na situação anterior, os rapazes obtiveram memores resultados 

em todas as provas à excepção da prova do trunk-lift, em que as raparigas 

apresentam resultados médios superiores. 
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4.3.7 - Classe dos 16±anos 

Quadro n° 4.10 : Dimensão da amostra (n). média (m). desvio padrão (dp), t e p da diferença 

entre sexos nos indivíduos de 16+anos. 

Testes 
Rapazes Raparigas 

n m dp n m dp t p 

Curl-up (n°) 57 36.09 ± 18.67 57 24.42 ± 18.66 -3.337 .001 

Push- up (n°) 57 25.70+9.48 57 10.96 ±7.50 -9.205 .000 

Trunk-Lift (cm) 57 35.47 ±6.44 57 38.35 ±5.89 2.488 .014 

Milha(m) 57 7.17 ±0.963 57 8.84 ± 1.034 8.899 .000 

A exemplo da situação anterior, os rapazes obtiveram melhores resultados 
em todas as provas excepto na prova do trunk-lift, em que as raparigas 
apresentam resultados médios superiores. 

4.3.8 - Classe dos 17±anos 

Quadro n° 4.11 : Dimensão da amostra (n), média (m), desvio padrão (dp), t e p da diferença 

entre sexos nos indivíduos de 17±anos. 

Testes 
Rapazes Raparigas 

n m dp n m dp t p 

Curl-up (n") 53 33.51 ±17.20 56 19.82 ± 10.56 -5.036 .000 

Push- up (n°) 53 25.23 ± 12.40 56 11.07 ±7.47 -7.262 .000 

Trunk-Lift (cm) 53 36.42 ±5.77 56 38.89 ±5.26 2.339 .021 

Milha (m) 53 7.000 ± 1.026 56 9.035 ± 0.975 10.615 .000 

Nesta classe etária continua-se a verificar uma superioridade nos rapazes, 
contudo, as raparigas, tal como anteriormente, obtiveram melhores resultados na 
prova do tunk-lift. 
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4.3.9 - Classe dos 18+anos 

Quadro n° 4.12 : Dimensão da amostra (n), média (m), desvio padrão (dp), t e p da diferença 

entre sexos nos indivíduos de 18+anos. 

Rapazes Raparigas 
T e s t e s n m dp n rn dp í p~ 

Curl-up (n°) 23 32.91 ± 15.52 16 24.56 ± 17.16 -1.583 .122 

Push- up (n°) 23 28.61 ± 13.35 16 12.75+7.38 -4.306 .000 

Trunk-Lift (cm) 23 36.35+5.56 16 38.50+7.00 1.070 .292 

Milha (m) 23 6.950+1.053 16 8.470+0.658 5.105 .000 

Na classe dos 18 anos verificou-se, tal com nas situações anteriores, uma 
superioridade dos rapazes em todas as provas realizadas, excepto na prova do 
trunk-lift. 

As diferenças revelam-se estatisticamente não significativas nas provas do 
curl-up e trunk-lift. 
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4.4 - Resultados dos testes da Aptidão Física associada à saúde 

4.4.1 - Avaliação Criterial 

Os resultados são apresentados pela frequência de participação nos 

vários testes realizados, de acordo com o sexo e escalão etário, com valores 

inferiores, iguais e/ou superiores aos apresentados nas tabelas de referência da 

bateria do Prudential fitnessgram. Cada sujeito foi classificado, em cada teste, 

de acordo com a seguinte categoria: abaixo do intervalo (0) foi atribuído a todas 

as crianças e jovens que apresentaram resultados inferiores ao intervalo óptimo 

de aptidão, isto é, quando o score é menor que o limite inferior do Fitnessgram; 

no intervalo (1) foi atribuído aos que se situassem no intervalo adequado; acima 

do intervalo (2) quando o score é maior do que o limite superior do cut-off. 

Os quadros n° 4.13 e 4.14 referem-se às taxas de sucesso (valores no 

intervalo e acima dele) e insucesso (valores abaixo do intervalo) nos teste da 

bateria Fitnessgram em função das idades. 

Apesar dos resultados não serem suficientemente claros na sua leitura 

imediata, ao longo da idade, de cada prova e em todas as provas, devido às 

constantes oscilações que sofrem, é possível realçar alguns pontos chave: 

- Os maiores sucessos registam-se na prova de trunk-lift, nos dois sexos; 

- Os melhores valores obtidos acima do sucesso verificam-se nas provas 

de trunk-lift e no push-up no sexo masculino, e nas provas de trunk-lift 

e na milha no sexo feminino; 

- As maiores taxas acima do sucesso verificam-se nas provas de trunk-

lift e na milha em ambos os sexos; 
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As taxas mais altas de insucesso verificam-se na prova do push-up no 

sexo feminino; 

As taxas mais elevadas de insucesso registam-se nas provas do push
up (71,4%) aos 10 anos de idade e (60,4%) aos 11 anos de idade do 

sexo feminino; 

As maiores taxas de sucesso, em todas as provas, verificam-se no sexo 

masculino. 

Quadro n° 4.13 - Percentagem de sujeitos do sexo masculino, dos 10 aos 18 anos de idade, com 
valores inferiores, iguais e superiores aos critérios da bateria do fitnessgram. 

Resultados na Idade 

Bateria Fitnessgram 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Abaixo do Intervalo (0) 

Curl-Up (n°) 

Push-Up (n°) 

Trunk-Lift (n°) 

Milha (cm) 

33.3% 35.5% 29.8% 41.7% 26.1% 33.9% 26.3 

3.7% 12.9% 34.0% 33.3% 32.6% 25.0% 17.5 

2.1 % -

66.7% 48.4% 42.6% 45.8% 37.0% 35.7% 42.1% 49.1 

30.2% 30.4% 

35.8 % 26.1 % 

47.8 % 

No Intervalo (1) 

Curl-Up (n°) 

Push-Up (n°) 

Trunk-Lift (n°) 

Milha (cm) 

44.4% 32.3% 59.6% 41.7% 54.3% 51.8% 43.9 

77.8% 77.4% 42.6% 50.0% 58.7% 64.3% 64.9 

18.5% 29.0% 10.6% 4.2% 26.1% 16.1% 26.3 

33.3% 48.4% 55.3% 50.0% 60.9% 57.1% 45.6 

% 50.9 % 52.2 % 
% 45.3 % 52.2 % 
% 11.3% 17.4 % 
% 39.6 % 39.1 % 

% 18.9 % 17.4 % 
% 18.9 % 21.7 % 
% 88.7 % 82.6 % 
% 11.3% 13.0 % 

Acima do Intervalo (2) 

Curl-Up (n°) 

Push-Up (n°) 

Trunk-Lift (n°) 

Milha (cm) 

22.2% 32.3% 10.6% 16.7% 19.6% 14.3% 29.8 

18.5% 9.7% 23.4% 16.7% 8.7% 10.7% 17.5 

81.5% 71.0% 87.2% 95.8% 73.9% 83.9% 73.7 

3.2% 2.1% 4.2% 2.2% 7.1% 12.3 

89 



Resultados - Apresentação e Análise 

Quadro n° 4.14 - Percentagem de sujeitos do sexo feminino, dos 10 aos 18 anos de idade, com 
valores inferiores, iguais e superiores aos critérios da bateria do fitnessgram. 

Resultados na Idade 

Bateria Fitnessgram 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Abaixo do Intervalo (0) 
Curl-Up (n°) 
Push-Up (n°) 
Trunk-Lift (n°) 
Milha (cm) 

42.9% 56.6% 43.2% 47.4% 50.9% 41.7% 42.1% 37.5% 31.3% 
71.4% 60.4% 54.1% 47.4% 54.5% 29.2% 28.1% 30.4% 31.3% 
3.6% - 2.7% 5.3% -

32.1% 24.5% 40.5% 47.4% 36.4% 27.1% 10.5% 12.5% 6.3% 

No Intervalo (1) 
Curl-Up (n°) 
Push-Up (n°) 
Trunk-Lift (n°) 
Milha (cm) 

46.4% 30.2% 43.2% 34.2% 36.4% 54.2% 35.1% 51.8% 56.3% 
25.0% 26.4% 37.8% 36.8% 36.4% 52.1% 52.6% 48.2% 31.3% 
28.6% 7.5% 21.6% 31.6% 14.5% 12.5% 7.0% 7.1% 12.5% 
60.7% 71.7% 56.8% 50.0% 58.2% 70.8% 66.7% 71.4% 87.5% 

Acima do Intervalo (2) 
Curl-Up (n°) 
Push-Up (n°) 
Trunk-Lift (n°) 
Milha (cm) 

10.7% 13.2% 13.5% 18.4% 12.7% 4.2% 22.8% 
3.6% 13.2% 8.1% 15.8% 9.1% 18.8% 19.3% 
67.9% 92.5% 75.7% 63.2% 85.5% 87.5% 93.0% 
7.1% 3.8% 2.7% 2.6% 5.5% 2.1% 22.8% 

10.7 % 
21.4 % 
92.9 % 
16.1 % 

12.5 % 
37.5 % 
87.5 % 
6.3% 

O quadro n° 4.15 reflecte as taxas de sucesso em todas as provas ao longo 
da idade e em cada sexo. 

Quadro n° 4.15 - Taxas de sucesso em todos os testes nos dois sexos 

Idade 
10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

tapazes Raparigas 
66.7 % 14.3 % 

32.3 % 26.4 % 

49.0 % 27.0 % 

37.5 % 26.3 % 

56.5 % 29.1 % 

42.9 % 39.6 % 

52.6 % 35.1 % 

56.6 % 37.5 % 

60.9 % 50.0 % 
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Podemos ver pela figura n° 4.1 que apesar de existir um decréscimo aos 10 anos 

de idade nos rapazes, verifica-se uma tendência nítida de incremento ao longo da idade 

para os sujeitos de ambos os sexos. 

80 

70 

CL» 
M 

G <u o u U 

Rapazes 
Raparigas 

Idade 
Figura n° 4.1 : Representação gráfica das taxas de sucesso por idade e sexo, em todos 

os testes. 

Pela análise da figura n° 4.2 podemos verificar que o número de alunos que 

passaram todos os critérios aumenta com a idade, apesar de existir uma diminuição a 

partir dos 17 anos em ambos os sexos. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Idade 

Figura n° 4.2 : Número de alunos que passaram todos os critérios da aptidão física 
(curl-up, push-up, trunk-lift e milha). 
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Quadro n° 4.16 - Taxas de sucesso ( valores no intervalo e acima dele) dos rapazes ao longo da 
idade. 

Resultados na Idade 

Bateria Fitnessgram 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

No Intervalo (1) 

Acima do Intervalo (2) 

Curl-Up(n°) 66.6% 65.0% 70.2% 58.4% 73.9% 66.1% 73.7% 69.8% 69.6% 

Push-Up(n°) 96.3% 87.1% 66.0% 66.7% 67.4% 75.0% 82.4% 64.2% 73.9% 

Trunk-Lift (n°) 100% 100% 97.8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Milha (cm)(4) 100% 96.8% 97.9% 95.8% 97.9% 92.8% 87.7% 88.7% 86.9% 

(*) Estas taxas referem-se aos valores no intervalo e abaixo dele. 

Quadro n° 4.17 - Taxas de sucesso (valores no intervalo e acima dele) das raparigas ao longo da 
idade. 

Resultados na Idade 

Bateria Fitnessgram 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

No Intervalo (1) 

Acima do Intervalo (2) 

Curl-Up(n°) 57.1% 43.4% 56.7% 52.6% 49.1% 58.4% 57.9% 62.5% 68.8% 

Push-Up(n°) 28.6% 39.6% 45.9% 52.6% 45.5% 70.9% 71.9% 69.6% 68.8% 

Trunk-Lift (n°) 96.5% 100% 97.3% 94.8% 100% 100% 100% 100% 100% 

Milha (cm)(,) 92.8% 96.2% 97.3% 97.4% 94.6% 97.9% 77.2% 83.9% 93.8% 

(*) Estas taxas referem-se aos valores no intervalo e abaixo dele. 

Nos quadros n°4.16 e n°4.17 realizámos uma apreciação global, 

verificando-se que, tanto os rapazes como as raparigas, ultrapassaram os valores 

de referência pelo fitnessgram, com excepção das raparigas no teste do Curl-up 

aos 11 anos (43.4%) e aos 14 anos (49,1%) e no teste do Push-up aos 10 anos 

(28.6%), 11 anos (39,6%), 12 anos (45,9%) e aos 14 anos (45,5%). 

Constata-se ainda que a percentagem de sucesso está acima dos 50%, 

chegando aos 100% caso do Trunk-lift, excepto nos rapazes aos 12 anos e nas 

raparigas aos 10, 12 e 13 anos, o que traduz um bom desempenho por parte dos 

sujeitos em estudo. 
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4.4.1.1 - CURL-UP 

T3 

ca 

Rapazes 
Raparigas 

Idade 

Figura n° 4.3: Variação dos resultados médios nos dois sexos nas diversas classes etárias, nos 

resultados que estão no intervalo e acima deste na prova do Curl-Up. 

4.4.1.2 - PUSH-UP 
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Figura n° 4.4: Variação dos resultados médios nos dois sexos nas diversas classes etárias, nos 

resultados que estão no intervalo e acima deste na prova do Push-Up. 
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4.4.1.3 - TRUNK-LIFT 

o 
'•B •o 
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03 
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Idade 

Figura n° 4.5: Variação dos resultados médios nos dois sexos nas diversas classes etárias, nos 
resultados que estão no intervalo e acima deste na prova do Trunk-Lift. 

4 AAA - CORRIDA / MARCHA (Milha) 
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Figura n° 4.6: Variação dos resultados médios nos dois sexos nas diversas classes etárias, nos 
resultados que estão no intervalo e acima deste na prova da Milha. 
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4.5 - Resultados da avaliação da Actividade Física por classe de idade e 
sexo 

4.5.1 - índice de Actividade Física na Escola (IAFE) 

O quadro n° 4.18 e a figura n°4.7 referem-se ao comportamento da média e 

desvio padrão da actividade física na escola (IAFE) dos 10 aos 18 anos de idade 

nos rapazes e nas raparigas. 

Quadro n° 4.18: Média (m) e Desvio Padrão (dp) entre sexos, nas várias idades do IAFE. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Rapazes m " 2.34 2.41 2.49 2.48 2.42 2.39 2.46 2.42 2.62 

dp ±0.51 ±0.39 ±0.42 ±0.40 ±0.43 ±0.37 ±0.35 ±0.33 ±0.36 
Raparigas m 23Õ 2.20 2.34 Z43 239 2.45 2.43 238 2.36 

dp ±0.38 ±0.42 ±038 ±0.35 ±0.33 ±036 ±0.35 ±031 ±0.22 

SEXO 

Q Raparigas 

Rapazes 

Figura n° 4.7 : Comportamento dos valores médios do índice de actividade física no tempo 

escolar (IAFE) nas diferentes idades, em indivíduos de ambos os sexos. 
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Os perfis da actividade física no tempo escolar (IAFE) dos rapazes e 

raparigas são quase simétricos, e parecem existir dois momentos distintos: um 

primeiro momento em que há um ligeiro incremento até aos 13 anos; o segundo 

momento em que para as raparigas se inicia um pequeno aumento para depois se 

verificar um declínio, enquanto que para os rapazes se evidencia um maior 

declínio até aos 15 anos para depois aumentar gradualmente até aos 18 anos. 

A análise intra-sexo não evidenciou diferenças significativas nas 

diferentes classes de idade nos rapazes (F=.791, p=.611); no entanto 

verificaram-se diferenças significativas nas raparigas (F=2.913, p=.004) entre as 

idades 11-15 e 11-16 (ver ANEXO G). 

4.5.2 - índice de Actividade Física no Tempo de Lazer (IAFL) 

No quadro n°4.19 e a figura n°4.8 estão as estatísticas descritivas 

referentes aos valores da média e desvio padrão da actividade física no tempo de 

lazer (IAFL) dos rapazes e das raparigas das idades consideradas nesta pesquisa. 

Quadro n° 4.19: Média (m) e Desvio Padrão (dp) entre sexos, nas várias idades do IAFL 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Rapazes m 2.93 3.08 3.11 3.12 3.14 3.29 3.39 3.21 3.32 

dp ±0.54 ±0.61 ±0.45 ±0.53 ±0.48 ±0.54 ±0.54 ±0.59 ±0.75 
Raparigas m 2.75 2.87 2.75 3.00 2.92 3.06 3.21 3.22 3.06 

dp ±0.41 ±0.46 ±0.45 ±0.50 ±0.56 ±0.58 ±0.41 ±0.58 ±0.60 
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SEXO 

0 Raparigas 

1 Rapazes 

Figura n° 4.8 : Comportamento dos valores médios do índice de actividade física no tempo 

escolar (IAFL) nas diferentes idades, em indivíduos de ambos os sexos. 

Os perfis da actividade física no tempo de lazer (IAFL) são praticamente 

paralelos; parece haver uma fase ascendente até aos 16 anos, apesar de se 

verificar, nas raparigas, uma pequena oscilação dos 11 para os 12 e dos 13 para 

os 14 anos. No entanto, e apesar desta fase nitidamente ascendente, há um 

declínio ligeiro dos 17 para os 18 anos na idade média das raparigas. 

A análise intra-sexo evidenciou diferenças significativas em ambos os 

sexos, nos rapazes (F=2.521, p=.011) entre as idades 10-16 e nas raparigas 

(F=5.108, p=.000) entre as idades 10-16, 10-17, 11-16, 11-17, 12-16 e 12-17 (ver 

ANEXO G). 
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4.5.3 - índice de Actividade Física no Tempo de Desporto (IAFD) 

No quadro n° 4.20 e a figura n°4.9 estão as estatísticas descritivas 

referentes aos valores da média e desvio padrão da actividade física no desporto 

(IAFD) dos rapazes e das raparigas das idades consideradas nesta pesquisa. 

Quadro n° 4.20: Média (m) e Desvio Padrão (dp) entre sexos, nas várias idades do IAFD 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Rapazes m 2.69 

dp ±0.33 
2.84 3.00 3.03 3.10 3.16 3.07 3.16 3.00 
±0.53 ±0.51 ±0.47 ±0.59 ±0.57 ±0.45 ±0.41 ±0.61 

Raparigas uí" 2.61 2.83 2.65 2.92 2.80 2.89 3.01 2.96 2.95 
dp ±0.41 ±0.62 ±0.31 ±0.60 ±0.60 ±0.46 ±0.50 ±0.48 ±0.48 

ç 
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Rapazes 

Figura n° 4.9 : Comportamento dos valores médios do índice de actividade física no desporto 
(IAFD) nas diferentes idades, em indivíduos de ambos os sexos. 

Os perfis de actividade física no desporto (IAFD) mostram, na 

generalidade, uma tendência crescente. Constata-se, contudo, nas raparigas, uma 

irregularidade de incrementos e decréscimos até aos 14 anos de idade, e depois 

parece aumentar para novamente sofrer um declínio dos 16 aos 18 anos de idade. 
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Nos rapazes verifica-se um comportamento nitidamente crescente até aos 

15 anos para depois sofrer um ligeiro decréscimo até aos 18 anos. 

A análise intra-sexo evidenciou diferenças significativas nas diferentes 

classes de idade nos rapazes (F=2.266, p=.023) entre as idades 10-15 e 10-17; 

contudo, não se registaram diferenças significativas nas raparigas (F=1.130, 

p=.346) (ver ANEXO G). 

4.5.4 - índice de Actividade Física Total (IAFT) 

No quadro n°4.21 e a figura n°4.10 estão as estatísticas descritivas 

referentes aos valores da média e desvio padrão da actividade física total (IAFT) 

dos rapazes e das raparigas das idades consideradas nesta pesquisa. 

Quadro n°4.21 : Média (m) e Desvio Padrão (dp) entre sexos, nas várias idades do IAFT 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Rapazes m 7.18 7.51 7.97 8.20 8.19 8.12 8.34 7.72 8.65 

dp ±1.33 ±1.72 ±1.58 ±1.53 ±1.28 ±1.65 ±1.64 ±1.85 ±1.85 
Raparigas m 5.79 5.83 6.25 7.06 6.64 6.91 7.19 6.88 6.90 

dp ±1.53 ±1.62 ±1.55 ±1.74 ±1.78 ±2.01 ±1.84 ±1.95 ±1.89 

SEXO 

Raparigas 

1 Rapazes 
"75 vi vi vi Î4 ró ÏS i7 is" 

Idade 

Figura n° 4.10 : Comportamento dos valores médios do índice de actividade física total (IAFT) 

nas diferentes idades, em indivíduos de ambos os sexos. 
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Os perfis de actividade física total (IAFT) comportam-se de uma forma 
quase paralela, verificando-se um nítido comportamento ascendente. 

No entanto, nas raparigas verifica-se um aumento até aos 13 anos seguido 
de um decréscimo até aos 14 para depois voltar a aumentar até aos 16 
diminuindo logo de imediato até aos 18 anos de idade. 

Os rapazes revelam um nítido crescimento dos valores médios até aos 16 
anos sofrendo um pequeno decréscimo até aos 17 para depois aumentar 
novamente até aos 18 anos de idade. 

A análise intra-sexo evidenciou diferenças significativas nas diferentes 
classe de idade tanto nos rapazes (F=2.179, p=.028) como nas raparigas 
(F=3.583, p=.001). Nos rapazes, nenhuma diferença conseguiu ultrapassar o 
valor barreira do ajustamento de Bonferroni. Nas raparigas, as diferenças situam-
se nas idades 10-16, 11-13 e 11-16 (ver ANEXO G). 
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5 - Discussão dos Resultados da Aptidão Física e Actividade Física 

Habitual 

5.1 - Limitações relativamente à discussão 

Qualquer tentativa no domínio da comparação de resultados obtidos em 

diferentes pesquisas envolve riscos relativos às especificidades próprias de cada 

estudo. Embora as populações possam apresentar alguma similaridade genética, 

diferem na variedade das suas características do genótipo e fenótipo, 

principalmente na expressão da interactividade da maturação com o crescimento 

(Malina e Bouchard, 1991). 

A especificidade do impacto biológico e do crescimento, juntamente com 

os efeitos de natureza sócio-cultural na estrutura dos testes e equipamentos 

expressam a matriz complexa na interpretação dos resultados (Tanner 1962; 

Eveleth e Tanner 1990). 

Contudo, deve-se ter também em conta a singularidade dos contextos 

sócio-económicos e geográfico (Thomas e French 1985; Nelson et ai., 1986; 

Paliczka et ai, 1986; Simons-Morton et ai , 1987; Pate e Shephard 1989; 

Shephard 1991; Marques et ai, 1992; Prista 1994), bem como as variações de 

tamanho implícitas na composição corporal e nos níveis de maturação associadas 

às diferenças de alimentação, actividade física habitual, atitudes, clima e níveis 

de treino. 

Assim, antes de iniciarmos o capítulo da discussão dos resultados obtidos, 

gostaríamos de apresentar alguns condicionantes da sua interpretação. 

Um problema que normalmente se apresenta é encontrar estudos de 

referência que permitam uma comparação de valores num contexto tão alargado 

quanto possível. 

Apesar de existirem trabalhos realizados no nosso país que se debruçaram 

sobre a temática da aptidão física e actividade física, a sua centração operativa 
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liga-se, essencialmente, à bateria de testes Facdex enquadrada numa posição 

normativista (ver quadro n° 2.11), 

Relativamente aos estudos a nível internacional deparamo-nos com igual 

problema, pois não são muito abundantes os estudos que utilizaram a mesma 

bateria de testes deste estudo. 

Este facto implica, logo à partida, uma limitação no que diz respeito a uma 

possível comparação e interpretação com os dados do nosso estudo. 

Contudo, em 1999 foi realizada uma pesquisa no distrito de Viseu 

(Ferreira, 1999), onde foi aplicada, além da bateria Facdex, a bateria de testes 

Prudential Fitnessgram. Tanto quanto julgamos saber, é o único trabalho a nível 

nacional que permite estabelecer comparação com os resultados que obtivemos. 

Relativamente ao questionário de Baecke et ai., (1982) sobre actividade 

física habitual em crianças e jovens portugueses não encontramos muita 

informação. A pesquisa disponível refere-se aos trabalhos de Pina de Morais et 

ai., (1998), o de Ferreira (1999), com jovens (crianças e adolescentes), o de 

Pereira (1999) e de Victor (1999). 
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5.2- Possíveis justificações para os resultados apresentados 

Apesar de vivermos no mesmo pais, verificamos que dos vários estudos 

realizados os resultados obtidos não são os mesmos (salvaguardando problemas 

da distribuição amostrai das médias). Daqui que se constate que existe alguma 

singularidade nas várias realidades espalhadas por todo o país. 

O distrito de Vila Real possuí especificidades próprias e talvez comuns a 

outras regiões do interior, com todos os seus hábitos, costumes e tradições, que 

de uma forma ou outra vão influenciando quem lá vive. 

Assim, e face aos resultados obtidos neste nosso estudo, vamos tentar 

justificar a superioridade dos rapazes encontrada nas várias provas realizadas, 

bem como o não tão bom comportamento das raparigas. 

Apesar do nosso estudo não ter realizado uma análise ao estatuto socio

económico, não nos permitindo assim saber qual a proveniência "exacta" das 

crianças e dos jovens, se são do meio citadino e/ou rural, é possível que se 

verifique alguma influência nos resultados da aptidão e da actividade física 

habitual. 

1. A falta de condições económicas que limita geralmente os mais 

desfavorecidos na participação em actividades físicas fora da escola, pode 

contribuir para uma maior adesão, motivação e empenho destes face às 

actividades realizadas quer nas aulas de educação física, quer em 

actividades extra-curriculares promovidas por esta área disciplinar. Este 

facto pode favorecer os rapazes, já que a actividade física habitual é um 

factor determinante para melhorar os níveis de aptidão física; 

2. A motivação no meio escolar para a prática de actividade físicas por parte 

das crianças e jovens, é maior nos rapazes do que nas raparigas, pois 

possuem uma natureza mais competitiva aquando da realização das 

actividades físicas, daí que este factor seja uma mais valia para esta 

vantagem dos rapazes; 
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3. As realidades escolares em termos desportivos, hoje em dia são muito 

diferentes o que permite um leque de escolhas muito maior, permitindo 

assim às crianças e aos jovens mais desfavorecidos, que encontram na 

escola espaço de jogos e material de fácil acesso, ver nela um espaço 

privilegiado e aproveitar ao máximo os seus tempos livres, durante o 

período escolar, com actividade físicas, as quais não poderiam realizar 

fora dessa instituição; 

4. Verifica-se que no meio rural os rapazes são "utilizados" pelos pais, com 
mais frequência na realização de trabalhos de campo do que as raparigas, 
o que de certa forma vai-lhes ser benéfico na medida em que lhes permite 
desenvolver capacidades tais como a força. No entanto, as raparigas além 
das actividades domésticas, também trabalham, por vezes, no campo o que 
contribui para uma diminuição dos índices de massa gorda. Os parcos 
recursos económicos quase que obrigam as crianças e os jovens mais 
desfavorecidos a deslocar-se a pé de e para a escola percorrendo grandes 
distâncias, tendo depois ainda de realizar, fora do tempo escolar trabalhos 
agrícolas e outros, o que pode também ter tido alguma influência nos 
resultados obtidos; 

5. Os problemas sócio-culturais que influenciaram os resultados alcançados 
pelo género sexual feminino podem ter origem logo na infância ao prestar-
se um tratamento diferenciado, por parte dos pais e da própria sociedade, 
às crianças e jovens de um e de outro sexo. Às raparigas são dadas tarefas 
predominantemente domésticas não permitindo, desta forma, o 
desenvolvimento adequado de algumas capacidades, sobretudo as de 
velocidade, agilidade e força; 

6. Actualmente o universo das actividades físicas femininas é bastante 
diversificado o que leva a que as raparigas tenham comportamentos 
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diferentes de acordo com a sua idade. Em crianças aderem a qualquer tipo 

de actividades físicas, no entanto, na adolescência procuram actividades 

desportivas com música, sendo evidente uma preocupação de ordem 

estética e com alguma tonicidade muscular; 

7. A fraca percepção das suas competências, bem como experiências menos 

positivas da prática de actividade física, principalmente no meio escolar, 

leva as raparigas a terem uma visão negativa da actividade física 

considerando-a pouco atractiva; 

8. Ao seleccionarmos actividades físicas menos intensas para as raparigas, 

estamos a provocar "pequenas" diferenças entre os dois géneros sexuais 

desde as idades mais baixas. Mais tarde, na escola, as diferenças tendem a 

aumentar entre os dois géneros devido ao facto da sociedade, e mesmo os 

professores de educação física, entenderem essa diferença como herança 

biológica, face, entre outros factos, a questões de natureza dimensional e 

funcional; 

9. Parece-nos também que a própria organização e estrutura das provas 

realizadas é mais susceptível de ir de encontro de um melhor desempenho 

por parte do sexo masculino em detrimento do sexo feminino, pois os 

movimentos utilizados eram mais usuais nas actividades dos rapazes do 

que das raparigas; 

10. Provavelmente os valores de corte da bateria Prudential Fitnessgram 

sejam muito baixos para a nossa população. 

Guedes e Barbanti (1995) referem que as implicações negativas em termos 

de estrutura e composição corporal que surgem com a puberdade, no género 

sexual feminino, associadas a factores sócio-culturais adversos à prática de 
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actividade física, contribuem para que se encontre um decréscimo nos índices de 
actividade física. 

Contudo, pensamos que pelas razões anteriormente expostas podemos 
justificar o facto de que tanto os rapazes como as raparigas apresentam índices de 
actividade física que de uma forma geral aumentam com a idade, o que não está 
de certa forma de acordo com a literatura. 

Os nossos resultados sugerem igualmente que as criança e jovens deste 
distrito, apesar de viverem num meio em que as condições sócio-económicas não 
são as melhores, bem como o acesso à prática desportiva, não apresentam por 
isso sinais de redução dos seus níveis de actividades. 
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5.3- Aptidão Física 

Ao longo destes últimos anos temos assistido à produção de trabalhos 

científicos na área da aptidão física, o que demonstra que existe preocupação em 

tal matéria, e sobretudo na sua associação à saúde. 

A produção científica em Portugal refere-se a diferentes regiões do país 

(Brito et ai., 1972), a todo o território nacional (Nunes et ai., 1981), à Região 

Autónoma dos Açores (Sobral, 1989; Sá, 1995), à Região do grande Porto 

(Marques et ai., 1992), à Região Autónoma da Madeira (Freitas, 1994), ao 

Distrito de Aveiro (Nascimento, 1996), ao de Coimbra (Pereira, 1996), ao de 

Castelo Branco (Dâmaso, 1997), ao Concelho de Lamego (Almeida, 1998) e ao 

Distrito de Viseu (Ferreira, 1999). 

Apesar desta produção científica, verificamos que à excepção de Ferreira 

(1999), nenhum outro fez qualquer referência à bateria Prudential Fitnessgram 

dado que a orientação desta pesquisa era essencialmente normativista. 

Existe uma preocupação geral em tentar responder à "velha" questão do 

"how fit is fit enough"- nível de aptidão física quanto baste (Maia, 1996), daí que 

o nosso estudo se refira a uma avaliação referenciada ao critério, no domínio da 

aptidão física e actividade física associada à saúde. 

A redução de níveis de aptidão física e as consequências nefastas para a 

saúde, conduziram os autores de baterias de testes à apresentação de valores 

critério com a intenção de determinar o mínimo de aptidão física necessária para 

uma boa saúde. No entanto, a extensão da sua validade ainda está por determinar 

de forma inequívoca (Maia, 1997). 

Em Portugal ainda não existe nenhum estudo que evidencie a validade 

transcultural de tais valores (Ferreira, 1999), daí a utilização das propostas 

oriundas das baterias americanas. 

De um modo geral, os resultados da pesquisa presente não diferem muito 

dos de Ferreira (1999). No entanto, verificamos que as taxas de sucesso que 
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obtivemos em todas as provas são nitidamente superiores nos rapazes (ver quadro 

n° 4.15), enquanto que no estudo de Ferreira (1999) os rapazes possuem uma 

superioridade pouco substancial, havendo ligeiras oscilações em função da idade. 

5.3.1 - CURL-UP 

Na prova do Curl-up, o nosso estudo não apresenta resultados iguais ao 

estudo de Ferreira (1999). Neste, os valores obtidos em ambos os sexos estão 

dentro e acima do intervalo, enquanto que no nosso estudo os valores obtidos 

situam-se dentro do intervalo, excepto aos 11 anos nos rapazes (35,5%) que estão 

abaixo do intervalo, bem como nas raparigas no intervalo de idade dos 11, 13, 14 

e 16 anos, respectivamente com 56,6%, 47,4%, 58,9% e 42,5%. 

Assim, os valores obtidos nesta prova, mostram que a grande maioria dos 

sujeitos de ambos os sexos apresentam um desempenho na força/resistência 

abdominal dentro do intervalo dado pela Fitnessgram. 

Nesta prova, os rapazes apresentam melhores resultados que as raparigas 

(68,1%-56,2%) 

Astrand e Rondahl (1980) referem-se à maturação sexual como um dos 

principais factores para explicar o melhor desempenho dos rapazes nas provas de 

força, uma vez que a maturação sexual feminina não é acompanhada pelo 

aumento da massa muscular que ocorre nos rapazes. 

Os fracos resultados das raparigas relativamente aos rapazes podem, 

segundo Guedes e Barbanti (1995), ser explicados pelo facto da massa muscular 

aumentar numa proporção apenas considerada moderada durante a puberdade, 

enquanto que o acúmulo de gordura se torna bastante acentuado nesse período, o 

que dificulta a realização desse movimento. 

Malina e Bouchard (1991) referem ainda que a melhoria no desempenho 

dos rapazes, pode ser explicada pelo aumento, em simultâneo da força e da 

resistência, durante a infância e adolescência. 
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Outros autores referem motivos de ordem sócio-cultural como sendo a 

justificação da superioridade dos rapazes relativamente às raparigas, na medida 

em que se referem a uma maior participação dos rapazes nas actividade 

desportivas (Thomas e French, 1985 e Pate e Shephard, 1989, cit. por Freitas, 

1994). 

5.3.2 - PUSH-UP 

Relativamente ao teste do Push-up, Ferreira (1999) verificou que aqui se 

encontravam as taxas mais baixas de insucesso, excepto nas raparigas aos 11 

anos em que o valor obtido está acima do intervalo; nos rapazes aos 11, 15 e 18 

anos os valores estão dentro do intervalo. 

No nosso estudo os resultados obtidos diferem do anterior na medida em 

que os valores que os rapazes obtiveram, em todas as idades, se encontram dentro 

do intervalo (42,6% a 77,8%). No entanto, nas raparigas, os resultados 

aproximaram-se dos de Ferreira (1999), excepto no intervalo de idade dos 15 aos 

18 anos que se situam dentro do intervalo. 

Pela análise do quadro n° 4.16 e figura n° 4.4, os nossos resultados, 

apontam para uma superioridade dos rapazes relativamente às raparigas, e, como 

esta prova é onde a componente força se manifesta de forma mais evidente, a 

maior familiarização dos rapazes com os movimentos que impliquem força 

superior pode contribuir para a sua vantagem. 

Carvalho (1993) e Prista (1994) confirmam esta tendência, atribuindo a 

supremacia dos rapazes ao seu maior peso corporal e à sua maior quantidade de 

massa muscular, bem como uma maior participação em actividades desportivas 

(Nelson et ai , 1986). 

Os resultados obtidos pelas raparigas também podem ser explicados 

devido ao facto das hormonas femininas aumentarem na puberdade, promovendo 

assim um desenvolvimento da massa gorda e massa muscular. No entanto, esta 

última desenvolve-se a um ritmo mais lento (Corbin, 1980). 
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O maior incremento do desenvolvimento da força ocorre cerca de um ano 

após o pico da velocidade de altura, daqui que os rapazes apresentam vantagem 

sobre as raparigas em todas as provas em que a força se manifeste (Carron e 

Bailey, 1974 cit. por Ferreira, 1999). 

Estas diferenças entre sexos reflectem, também, o tipo de actividades 

específicas dos rapazes e das raparigas, que em determinadas sociedades é 

característico e os diferencia (Malina e Bouchard, 1991a), expressando 

gradientes sócio-culturais de natureza lúdico-desportiva. 

5.3.3 - TRUNK-LIFT 

Para a prova do trunk-lift, tal como para as tarefas anteriores, não 

encontramos nenhum estudo a nível internacional que evidenciasse resultados 

por forma a situar os valores obtidos nesta aptidão. 

Tal como Ferreira (1999), também verificamos que as maiores taxas de 

sucesso se registaram nesta prova nos dois sexos. 

Apesar das raparigas em média obterem os melhores resultados uma vez 

que no total 82,9% se situam acima do intervalo dado como referência pela 

bateria de testes utilizada, são os rapazes que em média possuem melhores taxas 

de sucesso em todas as idades (valores no intervalo e acima deste), excepto aos 

12 anos de idades, conforme quadro n° 4.16. 

A flexibilidade é considerada uma componente muito importante, não só 

devido ao papel que desempenha na performance desportiva, mas também na sua 

contribuição na prevenção e reabilitação de lesões. 

A maior flexibilidade do sexo feminino sobre o masculino é confirmada 

em vários estudos (AAPHERD, 1984; Patê e Shephard, 1987; Malina e 

Bouchard, 1991a; Marques et ai, 1992; Prista, 1994). 

Malina e Bouchard (1991a) referem que as raparigas são mais flexíveis do 

que os rapazes, em todas as idades, e que as diferenças sexuais são maiores 

durante a adolescência e de acordo com a maturação sexual. Contudo, 
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verificamos que os rapazes apresentam melhores valores médios do que as 

raparigas. É possível que um dos factores explicativos desta superioridade se 

deva ao maior desenvolvimento da massa muscular dos rapazes, ao longo da 

idade, nomeadamente nos músculos extensores do tronco. 

Variações nas taxas de maturação durante a adolescência provocam uma 

influência significativa na força e performance nos rapazes, mais do que nas 

raparigas, pois nos rapazes com maior maturidade biológica tendem a um 

desempenho motor superior (Malina e Bouchard, 1991b). 

Os mesmos autores referem ainda que existem variações regionais que 

influenciam os níveis de desempenho motor das crianças e jovens, relacionadas 

com diferenças climatéricas. 

Os valores encontrados poderão também relacionar-se com a actividade 

habitual que as crianças e jovens do distrito de Vila Real praticam. 

5.3.4 - CORRIDA/MARCHA ( Milha) 

Na prova da Milha, os valores obtidos no presente estudo estão dentro do 

intervalo dado pela bateria Fitnessgram para todas as idades e em ambos os 

sexos. No entanto, os rapazes nas idades de 10, 17 e 18 anos conseguiram 

realizar a prova em tempos inferiores à medida critério estabelecida. 

Os tempos registados em ambos os sexos indicam que os sujeitos, ao 

longo da idade, apresentam uma excelente performance, dado que, em média, as 

taxas de sucesso serem bastante elevadas, respectivamente 93,8% nos rapazes e 

92,3% nas raparigas, conforme quadros n°4.16 e n°4.17. 

Ferreira (1999) obteve praticamente os mesmos resultados nos rapazes, 

excepto aos 10, 16 e 17 anos de idade, e nas raparigas com excepção dos 13, 16 e 

17 anos que se encontram acima do intervalo. Os valores restantes situam-se 

dentro do intervalo dado como referência pela Fitnessgram. 
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No presente estudo os rapazes realizaram os melhores tempos possuindo 

assim taxas de sucesso superiores às raparigas, com excepção dos 13, 15 e 18 

anos de idade. 

No entanto, convém referir que nos anos iniciais do estudo (10-15 anos), 

os valores alcançados pelos rapazes e pelas raparigas não apresentam diferenças 

de realce. 

É possível que a melhor performance das idades iniciais do estudo, se 

situarem em aspectos de ordem motivacional que os leva a envolverem-se com 

mais frequência em actividades físicas do que os jovens com idades mais 

avançadas. 

Em termos de desempenho médio, os rapazes do nosso estudo apresentam 

melhores resultados do que os rapazes do distrito de Viseu (Ferreira, 1999) em 

todos os intervalos de idade. No que diz respeito às raparigas, de uma maneira 

geral, também obtêm melhores resultados do que as do distrito de Viseu, excepto 

aos 16 anos de idade. 

Guedes e Barbanti (1995) referem que ao longo da infância e adolescência 

a única variável biológica que se relaciona com os resultados é a quantidade de 

massa gorda. Este facto faz com que crianças e adolescentes, que apresentem 

maiores quantidade de massa gorda, percorram "longas distâncias" de forma mais 

lenta. 

A esta variável outros autores apresentam outras justificações tais como o 

maior comprimento dos membros inferiores e maior capacidade aeróbica dos 

rapazes (Malina e Bouchard, 1991; Marques et ai., 1992; Santos, 1995) 

Alguns dados de estudos longitudinais indicam que antes, durante e depois 

do pico de velocidade da altura, os rapazes mais activos possuem valores mais 

elevados de V02 máx. relativo do que aqueles com níveis médios de actividade 

física (Malina e Bouchard, 1991b). 

Em termos internacionais encontramos alguns estudos a partir dos quais 

podemos estabelecer algumas comparações e tirar daí conclusões relativamente 

aos níveis de aptidão física da presente amostra. 
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Relativamente aos resultados obtidos pelo presente estudo, vários autores 

chegaram a outras conclusões. Assim, Looney e Plowman (1990), verificaram 

que 65% a 84% dos rapazes estavam acima do intervalo, enquanto que as 

raparigas se situavam entre os 43% a 85%, apresentando valores mais baixos 

entre os 14 e 18 anos de idade. As taxas de sucesso situaram-se assim entre os 

77% para os rapazes e 62% para as raparigas. 

Contudo, e apesar das taxas de sucesso serem mais baixas do que as 

verificadas pelo nosso estudo, constata-se que em ambos os estudos, os rapazes 

apresentam taxas superiores às raparigas. 

A justificação apresentada para estes resultados foi que gradualmente as 

crianças "vão perdendo" as suas capacidades físicas de acordo com os maus 

hábitos diários, sobretudo do incremento da inactividade. Uma outra explicação 

tem a ver com o "factor maturacional", pois as mudanças fisiológicas bem como 

o aumento da idade e peso faz com que o treino não seja tão efectivo, 

nomeadamente até à fase pubertária, se pensarmos em valores relativos das 

provas. 

Weiller et ai., (1994) também chegaram a resultados diferentes dos nossos, 

verificando que as taxas obtidas variavam entre 67 % e 94% para as raparigas e 

entre 58% e 85% para os rapazes, contrastando com os obtidos por nós, 77,2% a 

97,9% para as raparigas e 86,9% a 100% para os rapazes. 

Assim, e apesar dos rapazes terem obtido melhores médias de tempo na 

prova da milha, a percentagem total das jovens do sexo feminino que 

ultrapassaram os valores critério do Fitnessgram foi superior (77,1% - 71,1%). 

A justificação apresentada para estes valores foi que as raparigas 

obtiveram taxas mais baixas no índice de massa corporal (IMC), ao contrário dos 

rapazes que possuíam valores mais elevados. 

No entanto, Bungum et ai., (1998) verificaram, ao realizarem uma 

pesquisa com o intuito de analisar os níveis de aptidão física dos jovens asiáticos 

e das ilhas do pacífico residentes em Dallas-EUA, que as taxas de sucesso se 

situaram entre os 57% a 80% nos rapazes e 69% a 100% nas raparigas. 
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Estas taxas observadas nas raparigas aproxima-se bastante dos valores 
obtidos pelo presente estudo (77,2% a 97,9%). 

No entanto, tal como no estudo de Weiller et ai., (1994), as taxas de 
sucesso relativas aos valores critério também foram superiores nas raparigas do 
que nos rapazes (79% - 63,6%), o que mais uma vez, não está de acordo com as 
taxas obtidas pelo nosso estudo (92.3% - 93,8%), em que, apesar da pouca 
diferença, há uma superioridade dos rapazes. 

Nenhuma justificação foi adiantada para a diferença de taxas entre os 
sexos, mas no contexto geral, os autores pensam que as elevadas taxas 
alcançadas se devem ao facto destes jovens e suas famílias estarem a viver nos 
Estados Unidos da América, o que no seu entender poderá ter afectado os níveis 
de aptidão dos sujeitos deste estudo. 
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5.4- Actividade Física 

A actividade física tem sido associada ao desenvolvimento e crescimento 

da criança e do jovem, bem como na manutenção de um estado adequado de 

saúde (Bouchard et ai, 1988; Malina, 1989). 

No entanto, a quantidade e qualidade da actividade necessária para a 

produção de efeitos benéficos nos diversos factores não parecem ser conhecidos, 

embora algumas recomendações de carácter geral tenham vindo a ser divulgadas 

(ACSM 1988; 1991). 

5.4.1 - Comparação entre sexos 

Dos resultados da presente pesquisa, verifica-se que os valores médios 

obtidos nos índices da actividade física na escola, nos tempos livres, no desporto 

e no índice de actividade física total, mostram uma nítida vantagem dos rapazes 

ao longo da idade e em cada valor discreto da idade, ou seja, os rapazes têm 

sempre um maior índice de actividade física que as raparigas, excepto aos 15 

anos no índice de actividade física na escola. 

O perfil dos resultados apresentados pelos rapazes no distrito de Vila 

Real expressam uma configuração idêntica ao estudo de Ferreira (1999), em que 

os valores são superiores relativamente às raparigas, excepto aos 15 e 16 anos de 

idade. Relativamente ao estudo de Victor (1999) unicamente encontrou 

diferenças significativas no índice de actividade física no desporto. 

A justificação apresentada para os resultados alcançados, segundo o 

autor, deve-se ao facto das turmas seleccionadas do 11° e 12° ano, com idades 

compreendidas entre os 16 e 18 anos, serem da opção de desporto, o que pode 

ter influencia nos níveis de actividade física neste intervalo de idades. 

Noutras pesquisas realizadas (Stephens et ai.,1985; Eaton e Enns, 1986; 

Rowland, 1990; Sallis et al.,1992; Sallis, 1994; Mckenzie et ai, 1995; 1997; 
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Osinski e Szklick, 1998; Sallis e Owen, 1998), foram apresentados resultados 

idênticos ao nosso estudo, o que parece confirmar que os rapazes apresentam 

níveis de actividade física superiores às raparigas sendo considerada como 

vigorosa (Vershuur et Kemper, 1985; Pate et al., 1994; Myers et al., 1996), 

passando grande parte do seu tempo com frequências cardíacas acima dos 80% 

do seu valor máximo (Armstrong et ai., 1990, cit. por Victor, 1999). 

Estes resultados sugerem que os rapazes têm maior apetência para o 

desporto (estão mais em contacto com actividades de carácter desportivo e 

habitualmente envolvidos em actividades desportivas de maior intensidade). Uma 

outra justificação parece advir do contacto diário dos rapazes com a prática 

desportiva tanto no período escolar, onde recebem um maior número de reforços 

positivos por forma a incentivar a sua prática regular (Mckenzie et ai., 1997), 

como fora dele nas actividades e associações de "bairro" e dos clubes. 

Por outro lado, os menores índices de actividade física das raparigas 

parecem ser justificados pelo contexto social e geográfico (Rowland, 1990), bem 

como pelas diferenças biológicas e sócio-culturais (Sallis et ai., 1992). Outra 

justificação apresentada para os resultados obtidos por estes autores, é de que a 

diferença de expressão das capacidades motoras nos dois sexos poderá de 

alguma forma incentivar uma selecção de actividades de acordo com as 

competências de cada um. Desta forma, a atracção pelas actividades desportivas 

parece ser repartida de uma forma muito desigual de acordo com o sexo. 

Valores culturais poderão afastar das actividades físicas e desportivas 

de carácter formal e competitivo uma grande parte da juventude, principalmente 

as raparigas (Eaton e Enns, 1986). 

Outros autores chegaram a resultados semelhantes aos nossos na 

medida em que verificaram que os níveis de actividade física nos diferentes 

índices (IAFE, IAFL, IAFD e IAFT), apresentam um nítido crescimento ao longo 

da idade, em ambos os sexos, embora com incrementos diferentes de idade para 

idade, apesar dos rapazes obterem sempre índices mais elevados. 

No entanto, Cratty (1973), Patê et ai., (1994) e Sallis e Owen (1998) ao 

referirem que durante a infância e a adolescência os rapazes mostram-se 
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fisicamente mais activos, e que os níveis de actividade física nas raparigas, 

sofrem um decréscimo maior ao longo da adolescência, vai de encontro com os 

resultados obtidos pelo presente estudo nos IAFE, IAFL e no IAFD. 

Assim, parece que diferenças sociais, culturais e económicas e o 

aumento do índice de massa gorda nas raparigas, são justificação para estas 

diferenças nos níveis de actividade física. Para Malina (1992a), este declínio 

deve-se também à mudança de interesses e à aproximação da passagem do 

mundo escolar para o mundo do trabalho. 

Apesar das semelhanças entre os resultados do nosso estudo com outros 

de autores anteriormente referidos (ver por exemplo Baecke et ai., 1982; Prista, 

1994 e Pereira, 1999), as conclusões foram diferentes. Assim, enquanto que os 

rapazes no IAFD apresentavam os valores mais elevados, os valores médios dos 

índices de actividade física na escola/trabalho (IAFE) e no tempo de lazer (IAFL) 

mostraram-se mais elevados nas raparigas, ocupando também estas últimas 

bastante tempo em actividade domésticas. A justificação apresentada foi que a 

relação inversa entre o IAFE, IAFD e o IAFL é explicada pelo facto de existir 

uma maior liberdade de escolha na selecção de actividades durante o tempo de 

lazer do que no tempo de escola/trabalho, daí que os sujeitos com alto índice de 

trabalhos "pesados", tendem a escolher actividades menos intensas durante o seu 

tempo de lazer. 

No entanto, e apesar de Pereira (1999) estudar só o comportamento do 

sexo feminino, alcançou resultados semelhantes aos estudos anteriores 

verificando que os índices mais baixos se encontravam no IAFD, enquanto os 

IAFE e IAFL se mostraram bastante idênticos entre si e praticamente estáveis ao 

longo da idade. Ora, estes resultados não se assemelham aos do presente estudo 

uma vez que as raparigas só se mostraram superiores no IAFE unicamente no 

escalão etário de 15 anos. 

A justificação apresentada por Pereira para estes resultados prende-se 

com o facto da amostra ser exclusivamente feminina e as jovens se identificarem 

com padrões de beleza, levando-as ao afastamento de actividades que impliquem 
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forte dispêndio energético, cansaço, agressividade, trocas constantes de roupas, 

modificações dos penteados e da maquilhagem. 

5.4.2 - Comparação entre Idades 

De uma forma geral, os níveis de actividade física resultantes do nosso 

estudo sugerem que os valores obtidos em todos os índices de actividade física 

mostram uma tendência crescente ao longo da idade. No entanto, mostram-se 

superiores nos rapazes em cada valor de idade, excepto aos 15 anos no IAFE em 

que os valores são superiores nas raparigas. 

Dois estudos realizados no distrito de Viseu por Ferreira (1999) e por 

Victor (1999), chegaram aos mesmos resultados que os nossos, na medida em 

que os índices melhoram com a idade nos dois sexos em cada escalão etário. 

Contudo, também Ferreira (1999) verificou que aos 15 e 16 anos, no 

IAFE, os valores eram superiores nas raparigas, o que poderá ser explicado pelo 

facto dos alunos deste intervalo de idade serem da opção de desporto. 

Pereira (1999) chegou a conclusões diferentes do nosso estudo e dos 

referidos anteriormente, no que concerne ao IAFD, sendo este considerado 

aquele que obteve níveis mais baixos. Segundo esta autora, a explicação para 

estes níveis deve-se ao facto da sua amostra ser exclusivamente feminina, daí que 

a identificação com padrões de beleza e uma apetência para uma certa vaidade 

corporal leva, como já referimos, a que estas se afastem das actividades físicas. 

Assim, o resultado da actividade física, ao longo da idade e em ambos 

os sexos, em estudos realizados no nosso país, não têm manifestado um 

comportamento de acordo com a literatura, onde habitualmente os resultados 

sugerem uma diminuição dos níveis de actividade física em ambos os sexos 

desde a meia infância até à adolescência, seguindo-se mesmo até à idade adulta 

(ver por exemplo Verschuur e Kemper, 1985; Freedson e Rowland, 1992; Sallis, 

1993; Sallis et ai., 1993; Prista, 1994; Raitakari et ai., 1996; Sallis e Owen, 

1998). 
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Sallis (1993) afirma por sua vez que se verifica um decréscimo por ano 
nos níveis de actividade física com a idade, em ambos os sexos (rapazes 2,7% e 
7,4% nas raparigas). 

Para além disso, vários estudos realizados na Europa sugerem que a 
actividade física habitual sofre um decréscimo a partir dos 6 aos 18 anos de 
idade, e que é justificado pelo facto das crianças possuírem uma actividade mais 
espontânea que os adolescentes. No entanto, esta espontaneidade também 
diminuí à medida que as crianças passam mais tempo dentro das salas de aula e 
se dedicam a actividades sedentárias como por exemplo ver televisão, estarem a 
jogar nos computadores bem como jogos de vídeo (Rowland, 1990). 

Outras justificações para este decréscimo de actividade física com a 
idade tem sido apresentadas, tais como o próprio nível educacional na população 
alvo, o meio envolvente em que estes se inserem bem como a grande opção de 
escolha das actividades a realizarem e/ou participarem. 
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Da análise e discussão dos resultados deste estudo bem como das 

hipóteses formuladas emergem a seguintes conclusões: 

Os níveis de aptidão física expressas pelas taxas de sucesso em todos os 

testes parecem ser superiores nos rapazes do que nas raparigas, verificando-se 

ainda uma tendência de incremento ao longo da idade para os sujeitos de ambos 

os sexos. Além disso, o número de alunos que passam todos os critérios dados 

pela Fitnessgram aumenta com a idade. 

Relativamente aos níveis de actividade física, verificamos que os valores 

médios obtidos em todas as índices analisados (IAFE, IAFL, IAFD e IAFT) 

mostram uma nítida vantagem dos rapazes ao longo da idade e em cada valor 

discreto de idade, excepto aos 15 anos no IAFE, em que as raparigas apresentam 

valores superiores. 

Assim, a primeira hipótese foi confirmada. 

Os níveis de aptidão física e actividade física aumentam com a 

idade em cada sexo 

Em cada item da bateria de testes da aptidão física verificamos a presença 

de expressões diferenciadas em função de sexo e da idade. Assim, perante os 

resultados obtidos parece-nos que tanto os rapazes como as raparigas alcançaram 

bons níveis de aptidão física situando-se, na sua maioria, dentro e acima do 

intervalo dado pela Fitnessgram. 

No entanto, os rapazes, em média, obtiveram sempre melhores resultados 

em todos os testes do que as raparigas, situando-se os resultados entre os 68,1% 

(na prova do curl-up) e os 99,8% (na prova do trunk-lift). 
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Da avaliação criterial é possível ainda realçar alguns aspectos: 

- Os maiores sucessos registam-se na prova do trunk-lift em ambos os 

sexos; 

- As taxas mais elevadas de insucesso registam-se nas provas do push

up aos 10 anos (71,4%) e aos 11 anos (60,4%) no sexo feminino; 

- Os melhores valores obtidos acima do sucesso verificam-se nas provas 

de trunk-lift e no push-up no sexo masculino, e nas provas de trunk-lift 

e na milha no sexo feminino. 

- As maiores taxas de sucesso verificaram-se no sexo masculino, em 

todas as provas realizadas; 

Desta forma, confirma-se a segunda hipótese do nosso estudo. 

Os rapazes apresentam níveis de aptidão física mais elevados do 

que as raparigas. 

Apesar de verificarmos que os resultados em cada prova não se 

apresentam de forma uniforme, i.e., variando de acordo com a idade e com sexo, 

parece-nos que os rapazes, em geral, obtiveram melhores resultados. 

Contudo, é de referir ainda que se verifica um aumento das taxas de 

sucesso em ambos os sexos, excepto nos rapazes no intervalo de idade entre os 

10 e 11 anos, em que se verifica um decréscimo. 

A distribuição das taxas de sucesso foi por isso diferente nos dois sexos, 

variando entre os 14,3% e 50,0% nas raparigas enquanto que para os rapazes 

situam-se entre os 32,3% e 66,7%. 

Sendo assim, a terceira hipótese do nosso estudo não se confirma. 

As taxas de sucesso nos testes de aptidão física são iguais nos 

rapazes e nas raparigas. 
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VIII - ANEXOS 



ANEXO - A 



Universidade do Porto 
Faculdade de Ciências do Desporto 
e de Educação Fisica 

Metodologia de preenchimento dos Questionários e de 
aplicação dos Testes 

QUESTIONÁRIOS 

OBS: Os questionários destinam-se apenas às alunas e aos pais destas (é 
necessário que o pai e a mãe respondam ao questionário, sem o qual os dados 
não serão passíveis de análise). 

1 - O prof, deve explicar às alunas como devem preencher correctamente o 
questionário, nomeadamente: 

a) a aluna deve preencher todo o questionário e com a máxima seriedade; 
b) na aula seguinte (se possível) as alunas devem trazer os questionários 

devidamente respondidos pelos pais, sem os quais o seu não terá qualquer 
significado. 

2 - 0 questionário deve ser preenchido na aula e sob a vigilância do professor. 

3 - 0 prof, deve ter o cuidado de, na aula seguinte (se possível), recolher os 
questionários devidamente respondidos pelos pais (deverá verificar se os 
questionários foram totalmente respondidos e, em caso contrário, deverá solicitar à 
aluna que o leve novamente para ser completado). 

4 - Em caso de dúvida o prof, deverá explicar às alunas o que se entende por "Io ciclo 
menstrual". 

5 - 0 prof, deverá, sem ferir sensibilidades, averiguar se existem alunas adoptadas, e 
assinalar essa situação no questionário, após a recepção do mesmo. 

6 - 0 prof deverá advertir as alunas para o facto de ter que ser o próprio a responder 
ao seu questionário, ou seja, a mãe não pode responder pelo pai, nem vice versa nem 
sequer a filha pode responder pelos pais, sob pena baralhar os dados, pois uma coisa 
são as convicções, outra é a realidade. 

7 - De forma a verificar-se a fiabilidade das respostas aos questionários, o prof 
deverá distribuí-los aleatoriamente um mês depois, para novo preenchimento, a 5 



alunas e 10 pais (pai+mãe), que não pertençam à mesma família, explicando o porquê 
desta "repetição". 

TESTES 

OBS: A equipa de trabalho da Faculdade compromete-se a tratar os dados recolhidos 
e a fazer a análise dos mesmos, fornecendo-os depois ao professor. 

1 - O prof, deve explicar pormenorizadamente às alunas a forma de execução correcta 
de cada teste. 

2 - Numa Ia aula, o prof, deverá solicitar às alunas que façam os testes, de forma a 
que estas se familiarizem com eles e "treinem" os procedimentos correctos. 

3 - Nas próxima(s) aula(s) o prof, deverá então passar à aplicação definitiva dos 
testes, sempre sob a sua supervisão. 

4 - Uma semana depois passa-se então à chamada fase do " Reteste", em que se 
pretende verificar a fiabilidade dos resultados. 
O prof deverá então proceder a uma repetição dos testes em apenas 5 alunas, 
registando novamente os dados. 
OBS: é fundamental que o prof, tenha o máximo cuidado no N° de Identificação 
atribuído à aluna, de forma a não baralhar os dados. 
Este nc de identificação é o mesmo no questionário respondido pela aluna, pelos seus 
pais, e é o mesmo que deve constar na ficha de registo dos dados dos testes. 

5 - Se os testes forem feitos numa turma de Desporto, é fundamental que o prof, 
assinale essa referência na ficha de registo. 

Dada a importância do RIGOR necessário na recolha de dados, solicitamos a 
todos os colegas o maior empenho e colaboração. 

MUITO OBRIGADO 



ANEXO -B 



TESTES DA BATERIA FITNESSGRAMl 

(Associada à Saúde) 

Breve descrição dos teste a utilizar neste estudo: 

Peso 

1- OBJECTIVO: 
- Avaliar unidades de referência corporal 

2 - EQUIPAMENTO: 
- Uma balança (digital ou analógica) 

3 - PROTOCOLO: 
- Deve ser realizado com os sujeitos descalços e imóveis 
- Os valores são registados em Kg com aproximação às 500 gramas. 

Altura 

1- OBJECTIVO: 
- Avaliar unidades de referência corporal 

2 - EQUIPAMENTO: 
- Uma fita métrica de 2 m 

3 - PROTOCOLO: 
- Medida a distância entre o vertex e o 

ponto de referência no solo. 
- Os valores são registados em centímetros 

Para mais refs. ver Baumgartner and Jackson (1991) e Safrit (1995) 



Curl-Up 

1- OBJECTIVO: 

- Medir a força e resistência dos músculos 

abdominais 

2 - EQUIPAMENTO: 

- Um colchão 

- Uma fita (80cm x 11,5cm) 

- Um gravador áudio e uma cassete gravada com uma cadência marcada de 

3 em 3 segundos 

3 - PROTOCOLO: 

- Para a execução deste teste as alunas devem estar em grupos de 3, tendo 

cada uma delas uma função específica: 

. a aluna a ser testada deita-se em decúbito dorsal com os membros 

superiores ao longo do corpo (palmas das mãos voltadas para o chão) 

tocando com as mãos no bordo proximal da fita. As pernas devem ser 

flectidas, mantendo sempre os pés totalmente assentes no solo; 

. uma das colegas coloca-se de pé em cima da fita e verifica se a colega 

toca no bordo distai; 

. a outra colega situa-se por trás da colega que está a ser testada e coloca 

as duas mãos (voltadas para cima) encostadas ao colchão, protegendo 

assim a cabeça da colega à medida que vai contando o n° de 

movimentos conseguidos. 

4 - CRITÉRIOS DE ÊXITO: 

- A aluna testada deve efectuar uma elevação parcial do tronco até que os 

dedos toquem o bordo distai da fita. 

- As repetições são efectuadas a uma cadência de uma em cada 3 segundos 

tocando, com a cabeça nas palmas das mãos da colega que se encontra 

junto ao colchão. 

O teste termina quando : 

. efectuar um máximo de 75 repetições; 

. quando não conseguir alcançar o bordo distai da fita; 

. quando não respeitar a cadência imposta. 

OBS: O toque nas mãos é fundamental para a realização da prova 



Push-Up 

1- OBJECTIVO: 

- Medir a força e resistência dos membros 

superiores 

2 - EQUIPAMENTO: 

- Um gravador áudio e uma cassete gravada 

com uma cadência marcada de 3 em 3 segundos. 

3 - PROTOCOLO: 

- Para a execução deste teste as alunas devem estar em grupos de 3, tendo 

cada uma delas uma função específica: 

. a aluna a ser testada deita-se em decúbito ventral com as mão à largura 

dos ombros, os membros inferiores em extensão e à largura dos 

ombros; a flexão extensão dos cotovelos é realizada até alcançar um 

ângulo de 90 graus entre os braços e os antebraços (braços paralelos 

ao solo). 

. uma das colegas coloca-se de pé, devendo assinalar de imediato, caso 

aconteça uma das seguintes falhas: 

- não manter o corpo em extensão total (não é permitido flectir as pernas e 

é fundamental que não se permita movimento involuntários da bacia); 

- não executar o ângulo de 90 graus entre os braços e os antebraços (braços 

paralelos ao solo); 

- não respeitar a cadência imposta; 

. a outra colega regista o n° de repetições, devendo interromper a 

contagem imediatamente após a colega cometer três da falhas 

descritas (entretanto assinaladas pela colega responsável). 

OBS: A aluna testada pode cometer um total de três faltas, seguidas ou 

intercaladas, embora não se deva contar estes movimentos 



4 - CRITÉRIOS DE ÊXITO: 

- A aluna testada deve efectuar as extensões dos braços correctamente, 

cumprindo todos os procedimentos correctos; as repetições são 

efectuadas a uma cadência de 3 segundos. 

- O teste termina quando : 

. não manter o corpo em total extensão; 

. não executar o ângulo de 90 graus entre os braços e os antebraços; 

. quando não respeitar a cadência imposta. 

Trunk-Lift 

1- OBJECTIVO: 

- Medir a flexibilidade e a força do músculo 

extensor do tronco 

2 - EQUIPAMENTO: 

- Um colchão 

- Uma régua graduada em cm (até 50 cm) 

3 - PROTOCOLO: 

- Este teste é executado um a um, sendo o professor a registar a amplitude 

alcançada; 

O aluno a ser testado deita-se de decúbito ventral, com os braços ao 

longo do corpo (palmas das mãos voltadas para cima). Os pés devem 

estar flectidos, apoiando-se no solo através do dedo grande do pé; 

O aluno realiza uma extensão máxima do tronco mantendo a posição 

durante alguns segundos, repetindo novamente o exercício para novo 

registo; 

- O professor mede a distância vertical entre o queixo e o solo, 

considerando o melhor valor. 

4 - CRITÉRIOS DE ÊXITO: 

- O aluno testado deve efectuar a extensão do tronco mantendo a posição 

alguns segundos, sendo medida a distância entre o queixo e o solo; 

- É registado o melhor valor. 



Marcha / Corrida da milha (1609m) 

1- OBJECTIVO: 

- Medir a capacidade cárdio-respiratória 

(capacidade aeróbia) 

2 - EQUIPAMENTO: 

- Fita para medir a distância 

- 1 Meco para assinalar a partida 

- Cronometro 

3 - PROTOCOLO: 

Para execução deste teste os alunos são divididos em dois grupos, 

executando assim o teste em duas fases. Cada aluno fica responsável por 

contar o número de voltas do colega e o tempo da execução da prova; 

- Os alunos iniciam a sua prova atrás da linha de partida, devendo ser 

informadas de que é importante que consigam terminar a corrida e que, 

para isso devem controlar a velocidade; estas, devem realizar a prova no 

menor espaço de tempo, apesar de ser permitido andar; 

- O tempo deve ser medido em minutos e segundos. 

4 - CRITÉRIOS DE ÊXITO: 

- Ao alunos devem realizar a prova no menor espaço de tempo. 

- Não é permitido parar. 

Ordem de realização das provas; 

1. Peso/Altura 

2. Curl-Up's 

3. Push-up's a 90 graus 

4. Trunk-Lift 

5. Corrida/ Marcha da milha 



ANEXO -C 



UNIVERSIDADE DO PORTO 
FACULDADE DE CIÊNCIAS DO DESPORTO E EDUCAÇÃO FÍSICA - Laboratório de Cineantropometria 

QUESTIONÁRIO SOBRE A ACTIVIDADE FÍSICA HABITUAL DOS FILHOS 

N.e de Identificação 

Data de aplicação do questionário: 

Nome do Aluno: 

/ / 

Ano: Turma: 

Data de Nascimento: 

Morada: 

Escola: ' 

/ / 

Nome Prof. Ed. Física: 

2 - Na Escola, nos períodos de recreio, costuma sentar-se? 

Nunca [_J Raramente | | Algumas vezes | | 
1 2 3 

3 - Na actividade escolar mantém-se de pé? 

Algumas vezes | | 
3 

Nunca | | Raramente | | 
1 2 

4 - Desloca-se a pé da sua casa para a Escola? 

Nunca L J Raramente | | Algumas vezes | | 

1 2 3 

5 - Na Escola pega em cargas pesadas? 

Nunca \_J Raramente | | Algumas vezes | | 
1 2 3 

6 - Depois do seu dia escolar sente-se cansado? 

Nunca | | Raramente | | Algumas vezes | | 
1 2 3 

7 - Durante o trabalho escolar diário transpira? 

Nunca L J Raramente | | Algumas vezes | | 

Frequentemente | | M.9 Frequentemente | | 

Frequentemente | | 
4 

Frequentemente | | 
4 

Frequentemente | | 
4 

Frequentemente | | 
4 

Frequentemente | | 
4 

M.5 Frequentemente | | 
5 

M.s Frequentemente | | 
5 

Frequentemente | | 

M.9 Frequentemente | | 
5 

M.s Frequentemente | | 
5 1 2 3 

8 - Em comparação com outros colegas da sua idade, pensa que a sua actividade é fisicamente... 

Pesada | | Muito pesada | | 
4 5 

Mais leve | | 
1 

Leve | I 
2 

Tão pesada | | 
3 

9 - Pratica algum desporto? 

Sim d ! Não L J 

Se respondeu afirmativamente: 

- Qual o desporto que pratica frequentemente?. 



- Quantas horas por semana? 

1 2 

Quantos meses por ano? 

<i D 1-sD 
1 2 

Se pratica um segundo desporto: 

- Qual é o desporto? 

2-3 D 
3 

4-6 D 
3 

3-4 D 
4 

7-9D 
4 

> 4 D 
5 

> 9 D 

■ Quantas horas por semana? 

< i D 1 - 2 D 
1 2 

• Quantos meses por ano? 

1-JD 
2 

2-3 D 
3 

4-6 D 
3 

3-4 D 
4 

7-9n 
4 

>4Q 

> 9 n 
5 

10 - Em comparação com outros colegas da sua idade, pensa que a sua actividade física, durante os tempos livres, 

é? 

I I louai I—I M.
s
Menor[_J Menor 

1 2 3 

11 - Durante os tempos livres transpira? 

Nunca [ _ | Raramente | | Algumas vezes | | 

1 2 3 

12- Durante os tempos livres pratica desporto? 

Nunca | | Raramente | | Algumas vezes | | 
1 2 3 

13- Durante os tempos livres vê televisão? 

Nunca | _ J Raramente | | Algumas vezes | | 
1 2 3 

14 - Durante os tempos livres anda a pé? 

Nunca L J Raramente | | Algumas vezes | | 
1 2 3 

15 - Durante os tempos livres anda de bicicleta? 

Maior D M.
s Maior D 

Frequentemente | | M.
g Frequentemente | | 

Frequentemente | | M.
s Frequentemente | | 

Frequentemente | | M.
B Frequentemente | | 

Frequentemente | | 
4 

M. ! Frequentemente | | 

Nunca [~_J Raramente L J Algumas vezes | | Frequentemente | | M.
5 Frequentemente | | 

16 - Quantos minutos anda a pé por dia? (para se dirigir à Escola, local de treino, compras, etc.) 

<5 D i-15 □ 15-30 D 30-45 D >45 [ j 

17 - A(o) sua (seu) melhor amiga(o) pratica algum desporto ou qualquer outra actividade física? 

Sim L J Não I—I 



Se respondeu afirmativamente: 

- Quai?  

- Que influência teve a(o) sua(seu) melhor amiga(o) na opção de praticar uma actividade física: 

Nenhuma I I Alguma I—I Muita I—I 
1 3 5 

18-Tem irmãos? 

Sim L j Não I—I 

Se respondeu afirmativamente: 

- Qual o desporto que ele(s) pratica(m)? 

- Que influência tiveram na sua opção de praticar uma actividade física: 

' Nenhuma I I Alguma I—I Muita I—I 
1 3 5 

19 - Que influência tiveram o(s) seu(s) Professor(es) de Educação Física na opção de praticar uma actividade física? 

Nenhuma I I Alguma I—I Muita I—I 
1 3 5 



ANEXO - D 



Baecke Questionnaire 

Questionnaire, Codes, and Method of Calculation of Scores on Habitual Physical Activity  

1. What is your main occupation? 
1—3—5 

2. At work I sit 
never/seldom/sometimes/often/always 1—2—3—4—5 

3. At work I stand 
never/seldom/sometimes/often/always 1—2—3—4—5 

4. At work I walk 
never/seldom/sometimes/often/always 1—2—3—4—5 

5. At work I lift heavy loads 
never/seldom/sometimes/often/very often 1—2—3—4—5 

6. After working I am tired 
very often/often/sometimes/seldom/never 5—4—3—2—1 

7. At work I sweat 
very oflen/often/sometimes/seldom/never 5—4—3—2—1 

8. In comparison with others of my own age I think my work is physically 
much heavier/heavier/as heavy/lighter/much lighter 5—4—3—2—1 

9. Do you play sport? 
yes/no 
If yes: 

—which sport do you play most frequently? Intensity 0.76—1.26—1.76 
—how many hours a week? <1/1-2/2-3/3-4/>4 Time 0.5—1.5—2.5—3.5—4.5 
—how many months a year? <1/1-3/4-6/7-9/>9 Proportion 0.04—0.17—0.42—0.67—0.92 

If you play a second sport: 
—which sport is it? Intensity 0.76—1.26—1.76 
—how many hours a week? <1/1-2/2-3/3-4/>4 Time 0.5—1.5—2.5—3.5—4.5 
—how many months a year? <1/1-3/4-6/7-9/>9 Proportion 0.04—0.17—0.42—0.67—0.92 

10. In comparison with others of my own age I think my physical activity during leisure time is 
much more/more/the same/less/much less 5—4—3—2—1 

11. During leisure time I sweat 
very often/often/sometimes/seldom/never 5—4—3—2—1 

12. During leisure time I play sport 
never/seldom/sometimes/often/very often 1—2—3—4—5 

13. During leisure time I watch television 
never/seldom/sometimes/often/very often 1—2—3—4—5 

14. During leisure time I walk 
never/seldom/sometimes/often/very often 1—2—3—4—5 

15. During leisure time I cycle 
never/seldom/sometimes/often/very often 1—2—3—4—5 

16. How many minutes do you walk and/or cycle per day to and from work, school, and shopping? 
<5/5-15/15-30/30-45/>45 1—2—3—4— 5 

Calculation of the simple sport-score (l9): 

(a score of zero is given to people who do not play a sport) 

l„ = X (intensity x time x proportion) 

= 0/0.01-<4/4-<8/8-<12/>12 1—2—3—4—5 
Calculation of scores of the indices of physical activity: 
Work index = [I, + (6 -1,) + I +14 + l5 +16 + l7 + IJ/8 
Sport index = [I + l10 +1„ + l12] /4 
Leisure time index = [{6 -113) + l14 + l15 + IJ/4 

From Baecke, J.A.H., Burema, J.. & Fritters, E.R. (1982). A short questionnaire for the measurement of habitual physical activity in epidemiological 
studies. American Journal of Clinical Nutrition, 36, pp. 936-942. Copyright 1982 by the American Journal of Clinical Nutrition, American 
Society for Clinical Nutrition. Reprinted with permission. 



ANEXO -E 



Códigos para os Questionários sobre a Actividade Física Habitual 

Códigos das profissões do Pai e da Mãe 

Consideram-se três (3) níveis: 

Nível Baixo -1 

Professor e todas as profissões com nível universitário 
Médico 
Enfermeiro 
Farmácia 
Trabalhador de escritório e Secretariado 
Estudante 
Condutor 
Dona de casa 

Nível Médio = 2 

Trabalhador Fabril 
Carpinteiro 
Picheleiro 
Agricultor 
Serralheiro 
Mecânico 
Estucador 
Electricista 
Padeiro 
Jardineiro 

Nível Elevado - 3 

Trabalhador portuário (tipo estivador) 
Trabalhador da Construção civil 
Desportista 



Códigos para a Actividade Físico-Desportiva (Pai, Mãe e Filho) 

Consideram-se três (3) níveis: 

Nível Baixo = 0,76 MJ/h 

Bilhar 
Vela 
Bowling 
Golf 
Pescar 
Hipismo 
Tiro 
Caminhadas 

Nível Médio = 1,26 MJ/h 
Badmington 
Ciclismo 
Dança 
Natação 
Ténis 
Caça 
Atletismo 
Patinagem 

Nível Elevado = 1,76 MJ/h 
Boxe 
Basquetebol 
Futebol 
Rugby 
Remo 
Andebol 

índice de Actividade Física no Trabalho (Estudo) 

[li + (6-2) +13 +14 +15 +16+1?+ h] 18 

índice de Actividade Física no Desporto 

[I9 + I10+111 +112] / 4 

• O item I9 é calculado pela seguinte equação 2 i=l (aj. bj. c;.)+ (a2. b2. c2.), 
em que a= código do desporto, b= duração e c= frequência. 

índice de Actividade Física no Tempo de Lazer 

[(6-Ii3)+Ii4+Il5 + Il6]/4 



ANEXO - F 



A partir das inspecções das matrizes de comparações múltiplas, referentes 
às provas da Aptidão Física, foram traçados os seguintes quadros: 

Quadro n°Al: Matriz de comparações múltiplas dos resultados na prova de Curl-Up nas 

diversas classes etárias e nos géneros sexuais. 
CURL-UP 

Rapazes Raparigas 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

10 10 
11 ns 11 ns 

ns 12 ns ns 12 ns ns 
13 ns ns ns 13 ns ns ns 
14 * ns * ns 14 ns ns ns ns 
15 * ns ns ns ns 15 ns ns ns ns ns 
16 * * * ns ns ns 

ns 
16 ns ns ns ns ns ns 

17 * ns ns ns ns ns ns 17 ns ns ns ns ns ns ns 
18 ns ns ns ns ns ns ns ns 18 ns ns ns ns ns ns ns ns ...__. 

* p < 0.005 

Quadro n°A2: Matriz de comparações múltiplas dos resultados na prova de Push-up nas 
diversas classes etárias e nos géneros sexuais. 

PUSH-UP 
Rapazes Raparigas 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
10 10 
11 ns 11 ns 
12 ns ns 12 ns ns 
13 ns ns ns :

; : ; Í 13 ns ns ns v 7V 
14 ns ns ns ns 14 ns ns ns ns 
15 * * * * ns . ; ■ ; ■ ; ' ; 15 * ns ns ns ns 
16 * * * * * ns 16 * ns ns ns ns ns 
17 * * * * * ns ns 17 4c ns ns ns ns ns ns 
18 * * * * * ns ns ns 

- ■ . : ■ ■ ■;■■ , ; ■ ' ■ ■ : 

18 * ns ns ns ns ns ns ns 

* p < 0.005 



Quadro n°A3: Matriz de comparações múltiplas dos resultados na prova de Trunk-lift nas 

diversas classes etárias e nos géneros sexuais. 
TRUNK-LIFT 

Rapazes Raparigas 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

10 10 
11 ns 11 ns 
12 ns ns 12 ns ns 
13 ns ns ns 13 ns ns ns 
14 ns ns ns ns 14 ns ns ns ns 
15 ns ns ns ns ns 15 * ns ns ns ns 
16 ns ns ns ns ns ns 16 * ns ns ns ns ns 
17 ns ns ns ns ns ns ns 17 * ns ns ns ns ns ns 

18 ns ns ns ns ns ns ns ns 18 ns ns ns ns ns ns ns ns lit 
* p < 0.005 

Quadro n° A4: Matriz de comparações múltiplas dos resultados na prova da Milha nas 
diversas classes etárias e nos géneros sexuais. 

Corrida /Marcha (Milha) 
Rapazes Raparigas 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
10 um 10 1 1 j 
11 ns :>-.:. 11 ns 
12 ns ns 12 ns ns 
13 * * ns 13 ns ns ns m 
14 * * * ns 14 * * ns ns 
15 * * * ns ns MM 15 * * ns ns ns ' 
16 * * * ns ns ns 16 * * ns ns ns ns H ■:' 
17 * * * * ns ns ns 17 ns ns ns ns ns ns ns 
18 * * * ns ns ns ns ns 18 * * ns ns ns ns ns ns ' - ' ■ 

* p < 0.005 



ANEXO - G 



A partir das inspecções das matrizes de comparações múltiplas, referentes 
aos índices de Actividade Física Habitual, foram traçados os seguintes quadros: 

Quadro n°A5: Matriz de comparações múltiplas dos resultados do índice de Actividade Física 

na Escola (IAFE) nas diversas classes etárias e nos géneros sexuais. 
IAFE 

Rapazes Raparigas 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

10 10 
11 ns 11 ns 
12 ns ns 12 ns ns 

13 ns ns ns 13 ns ns ns 
14 ns ns ns ns ' r 14 ns ns ns ns 
15 ns ns ns ns ns 15 ns * ns ns ns - -

: ' ■ . -

ns 16 ns ns ns ns ns ns 16 ns * ns ns ns 
- -
: ' ■ . -

ns 

17 ns ns ns ns ns ns ns 17 ns ns ns ns ns ns ns 

18 ns ns ns ns ns ns ns ns , v : . ; ;.,:.■ 

18 ns ns ns ns ns ns ns ns 

* p < 0.005 

Quadro n°A6: Matriz de comparações múltiplas dos resultados do índice de Actividade Física 

no Tempo de Lazer (IAFL) nas diversas classes etárias e nos géneros sexuais. 
IAFL 

Rapazes Raparigas 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

10 10 
11 ns 11 ns '"r-

12 ns ns 12 ns ns 
13 ns ns ns 13 ns ns ns 
14 ns ns ns ns 14 ns ns ns ns 
15 ns ns ns ns ns 15 ns ns ns ns ns 
16 * ns ns ns ns ns ' 16 * * * ns ns ns 
17 ns ns ns ns ns ns ns 17 * * * ns ns ns ns ftf;-. 
18 ns ns ns ns ns ns ns ns 18 ns ns ns ns ns ns ns ns 

* p < 0.005 



Quadro n°A7: Matriz de comparações múltiplas dos resultados do índice de Actividade Física 

no Desporto (IAFD) nas diversas classes etárias e nos géneros sexuais. 
IAFD 

Rapazes Raparigas 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

10 10 -

11 ns 11 ns 

12 ns ns 12 ns ns 

13 ns ns ns 13 ns ns ns 

14 ns ns ns ns 14 ns ns ns ns ; 
15 * ns ns ns ns 15 ns ns ns ns ns 

16 ns ns ns ns ns ns 16 ns ns ns ns ns ns 

17 * ns ns ns ns ns ns ' ■ ■ - / : ■ 17 ns ns ns ns ns ns ns 

18 ns ns ns ns ns ns ns ns 18 ns ns ns ns ns ns ns ns 

* p < 0.005 

Quadro n°A8: Matriz de comparações múltiplas dos resultados do índice de Actividade Física 

Total (IAFT) nas diversas classes etárias e nos géneros sexuais. 
IAFT 

Rapazes Raparigas 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

10 10 
11 ns 11 ns ■ : " 

12 ns ns ■ : 12 ns ns 
13 ns ns ns 13 ns * ns 
14 ns ns ns ns 14 ns ns ns ns ■ 

15 ns ns ns ns ns 15 ns ns ns ns ns 
16 ns ns ns ns ns ns ■ ' ■ 16 * * ns ns ns ns 
17 ns ns ns ns ns ns ns 

V..,.-,:., :.\V!--
17 ns ns ns ns ns ns ns ■xi"-

18 ns ns ns ns ns ns ns ns 18 ns ns ns ns ns ns ns ns Mi 
* p < 0.005 



ANEXO - H 



VALORES DE CORTE {CUT-OFF), PARA O SEXO MASCULINO, DA 

BATERIA DO PRUDENTIAL FITNESSGRAM 

Table A . Standards for Healthy Fitness Zone—Boys* 

One mile PACER VO imax Percent Body mass Curl •ups 
Age (mir :sec) (# laps) (ml/kg/min) fat index (# completed) 

5 Complet ion of Participi te in 25 10 20 14.7 2 10 
6 distance Time run. Lap count 25 10 20 14.7 2 10 
7 standards not standards not 25 10 20 14.9 4 14 
8 recommended. recommended. 25 10 20 15.1 6 20 
9 25 10 20 15.2 9 24 

10 11:30 9:00 17 55 42 52 25 10 21 15.3 12 24 
11 11:00 8:30 23 61 42 52 25 10 21 15.8 15 28 
12 10:30 8:00 29 68 42 52 25 10 22 16.0 18 36 
13 10:00 7:30 35 74 42 52 25 10 23 16.6 21 40 
14 9:30 7:00 41 80 42 52 25 10 24.5 17.5 24 45 
15 9:00 7:00 46 85 42 52 25 10 . 25 18.1 24 47 
16 8:30 7:00 52 90 42 52 25 10 26.5 18.5 24 47 
17 8:30 7:00 57 94 42 52 25 10 27 18.8 24 47 
17+ 8:30 7:00 57 94 42 52 25 10 27.8 19.0 24 47 

(continued) 

"** (continued) 

Modified Flexed arm Back saver 

Trunk lift Push-ups pull ups Pull -ups arm hang sit-and-reach** Shoulder 

Age (in.) (# completed) (# completed) (# com pleted) ( sec) (in.) stretch*** 

5 6 12 3 8 2 7 2 2 8 8 
6 6 12 3 8 2 7 2 2 8 8 
7 6 12 4 10 3 9 2 3 8 8 
8 6 12 5 13 4 11 2 3 10 8 
9 6 12 6 15 5 11 2 4 10 8 

10 9 12 7 20 5 15 2 4 10 8 
11 9 12 8 20 6 17 3 6 13 8 
12 9 12 10 20 7 20 3 10 15 8 
13 9 12 12 25 8 22 4 12 17 8 
14 9 12 14 30 9 25 2 5 15 20 8 
15 9 12 16 35 10 27 3 7 15 20 8 
16 9 12 18 35 12 30 5 8 15 20 8 
17 9 12 18 35 14 30 5 8 15 20 8 
17+ 9 12 18 35 14 30 5 8 15 20 8 

♦Number on left is lower end of Healthy Fitness Zone; number on right is upper end of Healthy Fitness Zone. 
"Test scored Pass /Fail; must reach this distance to pass. 
•"Passing = Touching the fingertips together behind the back. 
Note. From the Prudential FITNESSGRAM (1992). Copyright 1992 by Cooper Institute"". Reprinted with permission 
from Cooper Institute for Aerobics Research, Dallas, TX. 



VALORES DE CORTE (CUT-OFF), PARA O SEXO FEMININO, DA 

BATERIA DO PRUDENTIAL FITNESSGRAM 

Table A Standards for Healthy Fitness Zone—Girls* 

One mile PACER VO -.max Percent Bodv mass Curl -ups 
Age (min:sec) (# laps) (ml/k g/min) fat index (# completed) 

5 Completion of Participate in 32 17 21 16.2 2 10 
6 distance. Time run. Lap count 32 17 21 16.2 2 10 
7 standards not standards not 32 17 22 16.2 4 14 
8 recommended. recommended. 32 17 22 16.2 6 20 
9 32 17 23 16.2 9 22 

10 12:30 9:30 7 35 39 47 32 17 23.5 16.6 12 26 
11 12:00 9:00 9 37 38 46 32 17 24 16.9 15 29 
12 12:00 9:00 13 40 37 45 32 17 24.5 16.9 18 32 
13 11:30 9:00 15 42 36 44 32 17 24.5 17.5 18 32 
14 11:00 8:30 18 44 35 43 32 17 25 17.5 18 32 
15 10:30 8:00 23 50 35 43 32 17 25 17.5 18 35 
16 10:00 8:00 28 56 35 43 32 17 25 17.5 18 35 
17 10:00 8:00 34 61 35 43 32 17 26 17.5 18 35 
17+ 10:00 8:00 34 61 35 43 32 17 27.3 18.0 18 35 

(continued) 

(continued) 

Modified Flexed arm Back saver 
Trunk lift Push-ups pull -ups Pull-ups arm hang sit-and-reach** Shoulder 

Age (in.) * (# completed) (# com pieted) (# completed) (sec) (in.) stretch»** 

5 6 12 3 8 2 7 1 2 2 8 9 
6 6 12 3 8 2 7 1 2 2 8 9 
7 6 12 4 10 3 9 1 ; 2 3 8 9 
8 6 12 5 13 4 11 1 2 3 10 9 
9 6 12 6 15 4 11 1 2 4 10 9 

10 9 12 7 15 4 13 ■> 2 4 10 9 
11 9 12 7 15 4 13 2 6 12 10 
12 9 12 7 15 4 13 2 7 12 10 
13 9 12 7 15 4 13 2 8 12 10 
14 9 12 7 15 4 13 2 8 12 10 
15 9 12 7 15 4 13 t 2 8 12 12 
16 9 12 7 15 4 13 2 8 12 12 
17 9 12 7 15 4 13 t 2 8 12 12 
17+ 9 12 7 15 4 13 1 2 8 12 12 

'Number on left is lower end of Healthy Fitness Zone; number on right is upper end of Healthy Fitness Zone. 
"Test scored Pass/Fail; must reach this distance to pass: 
***Passing = Touching the fingertips together behind the back. 
Note. From the Prudential FTTNESSGRAM (1992). Copyright 1992.by Cooper Institute"". Reprinted with permission 
from Cooper Institute for Aerobics Research, Dallas, TX. 



ANEXO -1 



Universidade oo Porto 
Faculdade de Ciências do Desporto ! 
e de Educação Física 

Testes da Bateria Fitnessgram 
(associada à saúde) 

FICHA DE REGISTO DE DADOS 

Escola: Ano: Turma: 

Nome do professor de Ed. Física: 

Testes 
Nome alunos 

N° 
Identif. 

Peso 
(Kg) 

Altura 
(m) 

Curl-up's Push-up's 
a 90 graus 

Trunk lift Corrida/marcha 
da milha 
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