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Resumo 
 
Os indivíduos com deficiência intelectual apresentam problemas de saúde, 
associados a baixos índices ao nível da aptidão física, da coordenação motora 
e da composição corporal. A actividade física, para além de promover a saúde, 
é um meio importante para as pessoas, independentemente da idade, género 
ou incapacidade, se integrarem na sociedade.  
O presente estudo tem como objectivo verificar a influência da frequência 
semanal de sessões de actividade física, duas ou três sessões, nos níveis de 
aptidão física, coordenação motora e nos parâmetros de composição corporal, 
em indivíduos com deficiência intelectual. 
A amostra é constituída por 64 indivíduos, 27 do sexo feminino e 37 do sexo 
masculino, com idades compreendidas entre os 15 e os 48 anos, dos quais 29 
com deficiência intelectual ligeira e 35 com deficiência intelectual moderada, 
sendo analisada segundo quatro parâmetros: sexo, idade, grau de deficiência 
intelectual e frequência semanal de actividade física. Na aptidão física, 
avaliamos a velocidade, a agilidade, a flexibilidade, a força inferior, a força 
média e a resistência, aplicando  testes da AAPHERD e da Eurofit. Na 
coordenação motora avaliamos a velocidade de reacção manual, a destreza 
manual, digital e orientação espacial, a coordenação óculo-manual, o ritmo e o 
equilíbrio e utilizamos, respectivamente, o teste de Velocidade de Reacção 
Manual de Nelson, o Grooved Pegboard Test, o teste Pursuit Rotor, o teste de 
Mira Stamback e o Teste de Equilíbrio de Johnson e Nelson. Na composição 
corporal foram aferidos o peso e a altura e, através destes, o índice de massa 
corporal, utilizando uma fita métrica e uma balança comum. Para o tratamento 
dos dados foram utilizados a estatística descritiva e inferencial, sendo o nível 
de significância estabelecido em p<0,05.  
No que diz respeito à aptidão física, verificamos que os indivíduos com duas 
sessões semanais de ActF obtiveram os melhores resultados em todos os 
parâmetros, observando-se diferenças significativas no parâmetro força média.  
No que concerne à coordenação motora, verificamos que os indivíduos com 
duas sessões semanais de ActF obtiveram melores resultados em todos os 
parâmetros menos no equilíbrio. Encontraram-se diferenças estatisticamente 
significativas nos parâmetros destreza manual, digital e orientação espacial, em 
ambas as mãos, coordenação óculo-manual em ambas as mãos e ritmo.  
Em relação à composição corporal, verificamos que os indivíduos com três 
sessões semanais de ActF obtiveram valores mais altos de índice de massa 
corporal, não havendo, no entanto, diferenças estatisticamente significativas.  
Assim, as instituições que trabalham com este tipo de populações devem 
proporcionar uma prática desportiva que, independentemente do número de 
sessões semanais, seja o mais completa e enriquecedora a todos os níveis.  
 
 
 
Palavras Chave: Deficiência Intelectual; Actividade Física; Frequência de 
Prática; Aptidão Física; Composição Corporal; Coordenação Motora. 
 



 
 

 XII



 
 

 XIII

Abstract 
 
In society, individuals with intellectual retardation reveals health problems 
associated to low rates of physical fitness, motor coordination and body 
composition. Physical activities, besides promoting health, are a good manner 
for everyone, whatever their age, gender or incapability’s, to blend in society. 
The present study has the aim to analyse the influence of different weekly 
frequency of physical activity, two or three sessions, on values of physical 
fitness, motor coordination and the parameters of body composition among 
individuals with intellectual retardation. The sample includes 64 individuals, 27 
woman and 37 men, with ages comprehended between 15 and 48 years, 29 
with low intellectual retardation and 35 with moderate intellectual retardation, 
being analyzed in accordance with four parameters: sex, age, deficiency type 
and total of weekly physical activity sessions.  
For physical fitness, we evaluated agility, speed, flexibility, inferior strength, 
medium strength and endurance, by applying the AAPHERD and Eurofit Tests. 
For motor coordination, we evaluated the manual reaction speed, the manual 
and digital dexterity and spacial orientation, the eye-hand coordination, rhythm 
and balance, using respectively, Nelsons Manual Reaction Speed Test, 
Grooved Pegboard Test, Pursuit Rotor test, Mira Stamback Rhythm Test and 
Johnson & Nelson Balance Test. For body composition, we assessed the 
weight and height to obtain the body mass index (BMI) using a regular scale 
and tape-measure. Descriptive and inferential statistics were used for data 
handling, the level of significance being set to p<0,05.  
Concerning to physical fitness we verified that the male sex obtained better 
results in the majority of capacities, except for flexibility and endurance; younger 
individuals obtained better results in the majority of capacities, except flexibility; 
individuals with low intellectual retardation obtained better results in the majority 
of capacities, except flexibility; individuals with two weekly sessions of physical 
activity had better results in all parameters.  
As for motor coordination we accessed that the male sex had better results in 
the majority of the parameters, except for manual speed reaction; younger 
individuals obtained better results in the majority of the parameters, except 
balance; individuals with low intellectual retardation obtained better results in 
the majority of the parameters, except balance; individuals with two weekly 
sessions of physical activity had better results in all parameters, except 
balance.  
In relation to body composition, we accessed that the male sex had better 
results with a lower BMI; younger individuals also revealed lower BMI; 
individuals with low intellectual retardation revealed lower BMI; individuals with 
two weekly sessions of physical activity had better results with lower BMI.  
Therefore, institutions who work with this kind of population should provide 
physical activities, regardless of the number of weekly practice sessions, that 
are as complete as possible.  
 
 
Key Words: Intellectual Retardation; Physical Activity; Physical Fitness; 
Number of Weekly Sessions; Motor Coordination, Body Composition.  
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Résumé 
 
 
Les individus avec un défaut intellectuel présente des problèmes de santé, 
associé à des bas niveaux d’aptitude physique, de coordination motrice et la 
composition corporelle. L’activité physique promouvait la santé et c’est le  
moyen important pour que les personnes, indépendentemment de l’âge, du 
genre, ou de la caoacité, s’intègrent dans la société.  
Le présent travail a comme objectif analyser les nivaux d’aptitude physique, les 
nivaux de coordination motrice et les paramètres de la composition corporelle 
des individus avec défaut intellectuel, entre les groupes de fréquence 
hebdomadaire d’activité physique. 
L’échantillon est constitué par 64 individus, 27 du sexe féminin et 37 du sexe 
masculin, entre 15 et 48 ans, parmis lesquels 29 avec  un défaut intellectual 
léger et 35 avec un défaut intellectuel modéré, étant analysée selon quatre 
paramètres : sexe, âge, degré de déficience le nombre de séances d´activité 
physique par semaine. Au nivaux l’aptitude physique, nous avons évalué la 
vitesse, l’agilité, la flexibilité, la force inférieure, la force moyenne e la 
résistance, en vous servant des testes d’AAPHERD e d’Eurofit. Pour évaluer la 
coordination motrice nous avons évalué la vitesse de réaction manuelle, 
l’habilité manuelle digitale er l’orientation spacielle, la coordination oculeire-
manuelle, le ritme et l’équilibre er nous avons utilisé, respectivement, le Teste 
de Vitesse de Réaction Manuelle de Nelson, le Grooved Pegboard Teste, le 
Pursuit Rotor Test, le Test de Mira Stamback de Ritme et le Teste d’Equilibre 
de Johnson et Nelson. Dans la composition corporelle, nous avons mesuré le 
poids, la taille, et d’après aux-là, l’Indice de Masse Corporelle, ayant utilisé un 
ruban et une balance ordinaire. Pour traiter les donnés nous avons utilisé la 
statistique descriptive et l’inférence, étant établit le nivaux de signification en p< 
0,05.  
En ce qui concerne l’aptitude physique, nous avons vérifié que les individus qui 
ont fait des séances deux fois par semaine ont obtenu les meilleurs résultats 
dans tout les capacités.  
Par rapport à la coordination motrice, on a constaté que qui ont fait des 
séances deux fois par semaine ont obtenu les meilleurs résultats dans tout les 
capacités, sauf dans l’équilibre.  
Pour la composition corporelle, le sexe masculin, les plus jeunes, ceux qui ont 
un défaut intellectuel léger et ceux qui ont fait des séances deux fois par 
semaine, ont obtenu les meilleurs résultats avec un indice de masse corporelle 
le plus petit.  
Ainsi, les institutions qui travaillent avec ce type de populations doivent 
proportionner une pratique sportive, qui malgré le numéro de séances par 
semaine, doit être le plus complète et enrichissante à tous les niveaux.  
 
MOTS CLÉ : Défaut Intellectuel ; Activité Physique ; Fréquence d’Activité 
Physique; Aptitude Physique; Coordination Motrice ; Composition Corporelle 
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1. Introdução 
 

O presente estudo corresponde à Dissertação do Mestrado em 

Actividade Física Adaptada, da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, elaborado sob a orientação da Professora Doutora Maria Adília Silva e 

da Professora Doutora Maria Olga Fernandes Vasconcelos.  

O tema deste estudo é a relação entre a frequência semanal de treino e 

os níveis de aptidão física, coordenação motora e composição corporal em 

indivíduos com deficiência intelectual ligeira e moderada.  

A escolha deste tema surgiu naturalmente, pois sendo Professor de 

Educação Física e tendo realizado um estágio, integrado na licenciatura, na 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental 

de Sabrosa de Vila Real – Sabrosa, as interrogações sobre as variáveis 

estudadas foram aparecendo ao longo do tempo.  

Ao longo dos anos, a deficiência intelectual (DI) tem sido alvo de vários 

estudos, e a partir do século XX o seu conceito tem vindo a sofrer várias 

alterações, sendo que actualmente a definição proposta pela American 

Association on Mental Retardation (AAMR), agora conhecida como American 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), em 2002 é 

aceite pela generalidade dos estudiosos na matéria, e define a deficiência 

intelectual como “uma incapacidade caracterizada por limitações significativas 

no funcionamento intelectual e comportamento adaptativo, expresso nas 

capacidades conceptuais, sociais e práticas adaptativas, e tem origem antes 

dos 18 anos de idade” (AAMR, 2002, p.1), apontando cinco assunções para 

aplicação da definição:  

“1. As limitações do funcionamento têm de ser consideradas no contexto da 

comunidade em que o indivíduo se insere (idade, pares e cultura);  

2. No processo de avaliação deve ser considerada a diversidade cultural e 

linguística, assim como as diferenças ao nível dos factores de comunicação, 

sensoriais, motores e comportamentais;  

3. No indivíduo coexistem limitações com aspectos fortes;  
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4. A descrição das limitações tem o propósito de desenvolver o perfil dos 

apoios necessários;  

5. Com os apoios personalizados e apropriados, a funcionalidade dos 

indivíduos com D.I. pode geralmente melhorar.” 

 Na revisão da literatura efectuada, encontramos uma preocupação de, 

para além de definir e compreender a DI, encontrar as melhores formas de 

incluir estas pessoas na sociedade dita “normal”, sendo que as actividades 

desportivas se revelaram um meio fundamental para tal.  

 Como refere Ferreira (1993, p.44), as actividades desportivas são “um 

meio óptimo dará retirar a pessoa com deficiência da sua inactividade e fraca 

iniciativa, permitindo assim a sua integração social (…) uma forma privilegiada 

de aceitação da relação com os outros, assim como a maximização das suas 

potencialidades (…)” 

 Alves (2000) também refere a importância da prática regular de 

actividade física, como forma de reabilitação e integração do deficiente, visto 

que: contribui para a aceitação das suas limitações; valoriza e divulga as suas 

capacidades físicas, ajudando-o a relativizar as suas incapacidades; reforça a 

sua auto-estima, dando-lhe alegria de viver e qualidade de vida; reforça a 

vontade para a acção, disponibilidade para se aproximar dos outros, para 

comunicar e conviver; combate eficazmente atitudes pessimistas; e permite a 

mediatização das suas actividades, incidindo sobre as suas capacidades em 

desfavor das limitações.  

 Perante o exposto, a intervenção do nosso estudo recaiu sobre factores 

que têm influência directa da actividade física, tais como a aptidão física, a 

coordenação motora e a composição corporal e tentamos perceber a influência 

que a frequência semanal de treino tem sobre eles.  

 Os dados relativos às variáveis dependentes, reportam-se aos testes da 

aptidão física (agilidade, velocidade, flexibilidade, força inferior, força média e 

resistência), da coordenação motora (velocidade de reacção manual, destreza 

manual digital e orientação espacial, coordenação óculo-manual, ritmo e 

equilíbrio) e da composição corporal (altura, peso e índice de massa corporal). 

Estas serão analisadas em função das variáveis independentes sexo 



INTRODUÇÃO

 

5 

(masculino, feminino), idade (10-20 anos e 20-48), grau de deficiência 

intelectual (ligeiro ou moderado) e número de sessões semanais de actividade 

física (2 ou 3 sessões semanais). Por fim, serão apresentados os aspectos 

mais relevantes do estudo.  

O presente estudo está dividido em oito capítulos. O primeiro capítulo 

refere-se à introdução do nosso trabalho, com os objectivos e pertinência do 

nosso estudo. 

O segundo capítulo é dedicado à revisão da literatura, onde abordamos 

a definição da deficiência intelectual, a sua etiologia, as características do 

indivíduo com deficiência intelectual, a influência da actividade física na aptidão 

física, na coordenação motora e na composição corporal desta população.  

No terceiro capítulo, apresentamos os objectivos e as hipóteses que 

orientaram o nosso estudo.  

No quarto capítulo, expomos os materiais e métodos, no qual iniciamos 

pela caracterização da nossa amostra, referindo os instrumentos utilizados, 

procedimentos estatísticos e tecemos algumas considerações sobre a 

metodologia.  

O quinto capítulo, apresenta, analisa e discute os resultados obtidos, 

verificando a pertinência das hipóteses formuladas.  

No sexto capítulo, apresentamos as conclusões do nosso estudo e 

formulamos algumas sugestões para futuros estudos no âmbito desta temática.  

Nos últimos dois capítulos, expomos a bibliografia que serviu de suporte 

à nossa pesquisa e os anexos.  
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2. Revisão da Literatura 
 

2.1 - Deficiência Intelectual 
  

A partir do século XX o conceito de Deficiência Intelectual (DI) tem 

sofrido uma grande evolução, no sentido de descrever da forma mais correcta 

possível as suas particularidades, para que uma terminologia, um sistema de 

classificação e um sistema de apoio possa ser criado e aplicado, de forma a 

melhor ajudar a inclusão das pessoas com DI. 

Muitos conceitos foram propostos, revistos, debatidos e contrapropostos.  

Em 1941, Doll (cit. Peixoto & Reis, 1999) estabelece seis critérios 

essenciais para uma definição adequada de atraso mental:  

(1) Incompetência social;  

(2) Subnormalidade mental;  

(3) Condicionante do desenvolvimento;  

(4) Condicionante de alcançar a maturidade;  

(5) De origem constitucional; e  

(6) Geralmente incurável. 

 

Na revisão de 1961 do Manual de Terminologia e de Classificação do 

atraso mental, a American Association on Mental Retardation (AAMR) definiu a 

DI da seguinte forma: o atraso mental refere-se a um funcionamento intelectual 

geral abaixo da média, originado durante o período de desenvolvimento e está 

relacionado com transtornos da conduta adaptativa.  

Nesta definição o funcionamento intelectual geral é entendido como o 

resultado obtido, na avaliação realizada através de um ou mais testes de 

inteligência geral, administrados individualmente e construídos para esse fim. A 

conduta adaptativa é definida em termos de eficácia ou grau, segundo os quais 

o indivíduo realiza os padrões de independência pessoal e de responsabilidade 

social esperados para o seu grupo cultural e etário. O período de 

desenvolvimento é o período compreendido entre o nascimento e os dezoito 

anos. 
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Em 1983, Kylén caracterizou o deficiente mental como alguém que, 

devido a uma substancial redução das funções de raciocínio (inteligência) que 

ocorreu durante o período de desenvolvimento, tem dificuldade em se adaptar 

ao mundo que o rodeia.  

Esta definição divide-se em três partes:  

1) Redução substancial das funções de raciocínio; 

2) Que ocorreu durante o período de desenvolvimento; 

3) Tem dificuldade em se adaptar ao mundo que o rodeia. 

 

Cada uma destas partes é acompanhada por um problema especial. 

 Segundo o autor, há uma diferença considerável entre uma pessoa que 

nasceu com deficiência intelectual e outra que ficou deficiente por efeito de um 

acidente que teve aos 10 anos. Há também uma grande diferença entre 

alguém que viveu uma vida estimulante e alguém que sofreu privações 

emocionais e sensoriais (poucas experiências sensoriais). 

Nesta definição podemos ver que a DI começa a ser encarada não só 

pelo baixo funcionamento intelectual, mas também por dificuldades no 

comportamento adaptativo no meio em que o indivíduo está inserido.  

Grossman (1983) foi um dos percursores destas novas definições, 

descrevendo a DI da seguinte forma: atraso mental refere-se a um 

funcionamento intelectual geral muito abaixo da média, que coexiste com 

deficiências na conduta adaptativa e manifesta-se durante o período de 

desenvolvimento.  

Na mesma ordem de ideias, Bagatini (1987) define a DI como o 

desempenho intelectual geral significativamente abaixo da média que se 

origina durante o período de desenvolvimento, e se caracteriza pela 

inadequação do comportamento adaptativo (aprendizagem e socialização), 

necessitando de métodos e recursos didácticos especiais para a sua educação.   

Mais tarde, a Organização Mundial da Saúde (OMS) em conjunto com a AAMR 

(1992), definiram deficiência intelectual segundo três correntes: Psicológica ou 

Psicométrica, Sociológica ou Social, Médica ou Biológica. 
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 A corrente Psicológica ou Psicométrica considera deficiente intelectual, 

todo o indivíduo que manifesta escassez ou diminuição das suas capacidades 

intelectuais, medida através de testes e expressa em termos de QI. 

 A corrente Sociológica ou Social considera deficiente intelectual, aquele 

que apresenta, em maior ou menor grau, dificuldade de adaptação ao meio 

social e para viver uma vida autónoma.  

 Por seu lado, a corrente Médica ou Biológica considera deficiência 

intelectual como uma anomalia congénita ou precocemente adquirida da 

inteligência, que tem um substrato biológico, anatómico ou fisiológico e 

manifesta-se até aos 18 anos. 

 Posteriormente, Pacheco e Valência (1993) consideram que há outras 

duas correntes, igualmente relevantes, que podem ser acrescentadas às acima 

referidas:  

 A corrente Comportamentalista refere-se à influência do ambiente, 

resultando a deficiência intelectual da interacção de factores biológicos 

passados, factores biológicos presentes, história anterior de interacção com o 

meio e condições ambientais presentes ou outras situações actuais. Esta 

corrente foi popularizada por partidários da análise experimental do 

comportamento. 

 E finalmente a corrente Pedagógica em que o DI será o indivíduo que 

tem uma maior ou menor dificuldade em seguir o processo regular de 

aprendizagem e que por isso tem necessidades educativas especiais, ou seja, 

necessita de apoios e adaptações curriculares que lhe permitam seguir o 

processo regular de ensino. 

 Luckasson et al. (1992) desenvolveram um conceito de DI que foca a 

sua atenção nas relações que o indivíduo com DI estabelece com o 

envolvimento. Para estes autores, segundo Morato et al. (1996), a escola, mais 

especificamente os docentes, devem assumir a responsabilidade dos 

objectivos educacionais, sendo para tal necessário a formação de processos 

de avaliação e as tomadas de decisão passem a ser de facto actos 

responsáveis.  
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 Luckasson et al. (1992, p.5) apresentaram a seguinte definição de DI: “A 

deficiência mental refere-se a limitações substanciais na funcionalidade 

presente. É caracterizada por um funcionamento intelectual significativamente 

abaixo da média, que é concomitante com limitações relacionadas em duas ou 

mais das seguintes áreas das competências adaptativas: comunicação, 

autonomia pessoal, autonomia em casa, competências sociais, autonomia na 

comunidade, saúde e segurança, habilidades académicas, lazer e emprego. A 

deficiência mental manifesta-se antes dos 18 anos.”  

 Esta definição, também adoptada pela AAMR em 1992 (e mais tarde por 

autores como: Auxter et al. (1993); Haring et al. (1994); Jansma & French 

(1994); American Psychiatric Association (1994); Duarte (1995); Morato et al. 

(1996); Sherril (1998); Peixoto & Reis (1999); Albuquerque (2000) e Fonseca 

(2001), refere-se à DI como uma forma particular de funcionamento/acção na 

comunidade, que se evidencia a partir da infância e no qual coexistem 

limitações intelectuais e limitações concorrenciais das habilidades adaptativas. 

Deste modo, a definição de DI baseia-se numa abordagem multidimensional, 

atendendo a quatro dimensões fundamentais (Luckasson et al., 1992): (i) 

dimensão do funcionamento intelectual e habilidades adaptativas; (ii) dimensão 

psicológica e emocional; (iii) dimensão física, etiologia e de saúde; (iv) 

dimensão do envolvimento. 

 Nos anos 90, das quatro dimensões referidas, evidenciava-se mais o 

aspecto intelectual (avaliação do Q.l) No entanto, no início deste século, o QI 

passa apenas a ser considerado um dos aspectos avaliativos, tendo a 

capacidade adaptativa do comportamento, nomeadamente ao nível das 

relações interpessoais, tornado-se mais relevante no sistema de classificação 

da DI.  

 Em 2002, a AAMR actualiza a definição adoptada em 1992, salientando 

a necessidade de avaliar o indivíduo com vista a planificar estratégias, serviços 

e apoios, para potencializar as suas competências. Considera ainda a mutação 

das necessidades individuais e das circunstâncias, ao longo da vida (Cardoso, 

2003). 
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 Desta forma, a AAMR definiu a DI como “uma incapacidade 

caracterizada por limitações significativas no funcionamento intelectual e 

comportamento adaptativo, expresso nas capacidades conceptuais, sociais e 

práticas adaptativas, e tem origem antes dos 18 anos de idade” (AAMR, 2002, 

p.1), apontando cinco assunções para aplicação da definição:  

“1. As limitações do funcionamento têm de ser consideradas no contexto 

da comunidade em que o indivíduo se insere (idade, pares e cultura);  

2. No processo de avaliação deve ser considerada a diversidade cultural 

e linguística, assim como as diferenças ao nível dos factores de comunicação, 

sensoriais, motores e comportamentais;  

3. No indivíduo coexistem limitações com aspectos fortes;  

4. A descrição das limitações têm o propósito de desenvolver o perfil dos 

apoios necessários;  

5. Com os apoios personalizados e apropriados, a funcionalidade dos 

indivíduos com DI pode geralmente melhorar.” 

 O Quadro 1 mostra os vários sistemas classificativos utilizados para a 

DI. 

Quadro 1 – Níveis de Deficiência Intelectual (adaptado de Grossman, 1983 & Fonseca, 1989) 

Kirk (1972) 

Hewett e  

Forness 

(1974) 

Heber  (1961) 

Grossman 

(1973) 

Dunn (1973) NARC1 APA2 OMS3 AAMR 

Slow Learner 

ou Borderliner 

Q.I. (80-90) 

Borderline 

Q.I. (68-83) 

 

Ligeiros 

Q.I. (55-60 a 

70-80) 

Marginalmente 

Dependentes 

Q.I. (50-75) 

Ligeiramente 

DM 

Q.I. (70-85) 

Subnormalidade 

Ligeira 

Q.I. (50-69) 

Limite ou 

Borderline 

Q.I. (68-85) 

Educáveis 

Q.I. (50-55 a 

75-79) 

Ligeiros 

 

Moderados 

Q.I. (30-40 a 

55-65) 

Semi-

Dependentes 

Q.I. (25-50) 

Moderadame

nte DM 

Q.I. (50-70) 

Subnormalidade 

Moderada 

Q.I. (20-49) 

Ligeira 

Q.I. (52-68 

Treináveis 

Q.I. (30-35 a 

50-55) 

Moderados 

Q.I. (36-51) 

Severos 

Q.I. (15-25 a 

30-40) 

Dependentes 

Q.I. (<25) 

Severamente 

DM 

Q.I. (0-50) 

Subnormalidade 

Severa 

Q.I. (0-19) 

Moderada 

ou Média 

Q.I. (36-51) 

Dependentes 

ou Profundos 

Q.I. (<25-30) 

Severos 

Q.I. (20-35) 

Profundos 

Q.I. (<20) 

Profundos 

Q.I. (<15-25) 

   Severa ou 

Grave 

Q.I. (20-35) 

      Profunda 

Q.I. (<20) 

 
1 - National Association for Retarded Citizens.  
2 - Amencan Psychiatnc Association. 
3 - Organização Mundial de Saúde.  
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Segundo o Quadro 1, os diferentes níveis utilizados foram entendidos 

para descrever subcategorias do atraso baseado no Ql e no comportamento 

adaptativo. Contudo o QI domina estas delineações.  

Embora hoje a tendência, segundo Vicari, Albertini e Caltaginore (1992) 

e Zigler, Balia e Hodapp (1984), citados por David (1998), seja no sentido de a 

classificação englobar aspectos sociais e não sociais, para muitos autores a 

perspectiva de classificação mantém-se muito limitada ao conceito de 

inteligência, pela sua definição operacional através do quociente de inteligência 

(QI). 

 Este conceito de QI assume, como valor teórico de inteligência médio, 

um resultado de 100. Este valor é obtido tendo em consideração um quociente 

da idade mental (IM) sobre a idade cronológica (IC), que é igual a um. 

QI=IM/IC x100 

 

 Toda a formulação deste conceito de QI parte do pressuposto de que 

entre a idade cronológica e a idade mental, que é a capacidade média de 

resposta da maioria dos indivíduos de cada idade perante um conjunto 

estandardizado de situações problema (teste), existe uma razão de 

identificação total, a unidade (Morato, 1995). 

 Assim, a deficiência intelectual é definida em termos meramente 

psicométricos, revelando níveis de realização comportamental sem, no entanto, 

fazer qualquer tipo de referência à sua etiologia. 

 Com os estudos de Grossman (1983), assiste-se a uma notável 

evolução da classificação e definição de deficiência intelectual, uma vez que 

este propõe uma abordagem psicométrica, aliada a uma observação que 

envolva o conceito de adaptação (comportamento adaptativo) de um indivíduo 

perante um determinado envolvimento. 

 No entanto, para a AAMR, pelas revisões de Grossman (1983), o 

funcionamento intelectual deve ser avaliado e medido através de testes de 

inteligência estandardizados. Esta é uma afirmação que se evidencia, 

independentemente de todas as críticas válidas à abordagem psicométrica, que 

a AAMR reconhece. No entanto, a AAMR identifica a perspectiva psicométrica 



REVISÃO DA LITERATURA

 

15 

como a que continua a prevalecer como mais objectiva e, por isso, a mais 

reconhecida para verificar a presença de DI numa pessoa, ainda que não 

explique a natureza da DI (Vicari et al., 1992, cit. David, 1998). 

 Assim, para descrever os níveis da deficiência intelectual, a AAIDD e a 

OMS propuseram terminologia classificativa: DI Ligeira, indivíduos com o QI 

entre 68 e 52; DI Moderada, indivíduos com o QI entre 51 e 36; DI Severa, 

indivíduos com o QI entre 35 e 20; DI Profunda indivíduos com o QI menor que 

20.  

 Grossman (1977) e Zigler et al. (1984), citados por David (1998), 

sugerem que a investigação da classificação passe pela análise de uma 

proposta de classificação por categorias, salientando que uma das dificuldades 

metodológicas mais intransponíveis é o problema da variabilidade etiológica da 

DI. De facto, nas pessoas com deficiência intelectual estão englobadas todas 

aquelas que têm e que não têm dificuldades por razões de origem orgânica e 

genética e, apesar de esta diferença ser substancial quer a nível causal como 

comportamental, não tem sido devidamente ponderada uma forma de evitar as 

propostas de classificação da deficiência intelectual baseadas apenas no 

critério de definição psicométrico, que e indiferente à variabilidade etiológica 

(Morato, 1995). Efectivamente, a discussão sobre a classificação e definição da 

deficiência intelectual, englobando a sua etiologia, tem reunido opositores e 

adeptos desta questão. A classificação da deficiência intelectual do ponto de 

vista exclusivamente psicométrico é aceite pela generalidade dos autores como 

uma concepção operacional limitada, enquanto constructo de definição da 

inteligência, pela pouca expressão relativa aos processos cognitivos (Barnett, 

1986, O’Oconor, 1987, cit. David, 1998) 

 Os técnicos desta área, conscientes de toda a polémica da evolução que 

o conceito de deficiência intelectual tem sofrido, referem-se invariavelmente à 

deficiência intelectual como sendo caracterizada por uma lentidão invulgar do 

desenvolvimento, de dificuldades de adaptação às exigências da vida 

quotidiana, dificuldades de compreensão e de utilização da linguagem e de 

compreensão de conceitos gerais e abstractos. 
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 Em suma, dado que a deficiência intelectual é fundamentalmente um 

problema de desenvolvimento, devemos ter como principal finalidade ajudar 

cada indivíduo a desenvolver as suas possibilidades a fim de aumentar a sua 

competência pessoal, diminuindo a sua dependência e tornando-se cada vez 

mais adaptado socialmente (David, 1998). 

 

Etiologia da Deficiência Intelectual 
 

 Para uma boa prevenção e intervenção de qualquer doença é 

importante, para todo o investigador, perceber todo o conjunto de factores que 

podem levar a tal.  

 A DI não é excepção, mas com todas as suas particularidades, sendo 

uma condição que, com vimos no ponto anterior, é definida não só por 

aspectos de Q.I. mas também pelas dificuldades do comportamento adaptativo 

e das relações interpessoais, torna-se difícil definir com clareza a causa desta 

deficiência. 

 A DI pode ter diversas causas e pode mesmo aparecer associada a 

outro tipo de deficiência ou ser consequência desta. Também qualquer 

problema ocorrido durante a formação e desenvolvimento do cérebro a pode 

causar (Maia, 2002).  

 No final do século XX, em particular a partir da década de oitenta, 

autores como Leitão e Morato (1983) e Sanchez e Alonso (1986) apresentaram 

vários factores para explicar a DI, e mais tarde, em meados dos anos noventa 

estes factores foram consolidados por autores como Pacheco e Valência 

(1993) e Harting et al. (1994). 

Factores Genéticos: são factores que existem antes da gestação, 

determinados pela herança genética dos pais e podem ter dois tipos de causas, 

como as genopatias e as cromossomopatias.  

As genopatias são alterações genéticas que produzem metabolopatias 

ou alterações no metabolismo, endocrinopatias ou alterações endócrinas e 

hormonais, síndromes polimalformativos e outras genopatias. As 

cromossomopatias são síndromes devidas a anomalias ou alterações nos 
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cromossomas e podem ser fundamentalmente de três tipos. O primeiro inclui 

síndromes autossómicos específicos - em que podemos destacar o síndrome 

de Down. O segundo constituído por síndromes autossómicos não específicos. 

E o terceiro composto por síndromes gonossómicos que são designados por 

alterações ligadas aos cromossomas sexuais.  

Factores Progenéticos: Estudo do fundo genético do património 

hereditário duma população, das causas da sua evolução e das influências 

mutagénicas a que está sujeito (ao nível do casal, da família e do indivíduo).  

Factores Extrínsecos: Estes factores compreendem todos os acidentes 

que se podem produzir desde o momento da concepção, ao longo dos vários 

estádios da vida intra-uterina, no parto e até ao final da primeira infância. Os 

factores extrínsecos são constituídos por factores pré-natais, factores peri ou 

neo-natais e factores pós-natais.  

Os factores pré-natais são factores que actuam antes do nascimento e 

podem classificar-se das seguintes formas: embriopatias (actuam durante os 

três primeiros meses de gestação), fetopatias (actuam a partir do terceiro mês 

de gestação). Dentro destas podemos encontrar infecções, 

endocrinomatabolopatias, intoxicações, radiações e perturbações psíquicas. 

Os factores peri ou neo-natais actuam durante o momento do parto ou 

no recém-nascido, onde se destacam a prematuridade, as infecções, a 

meningite, a incompatibilidade RH, entre a mãe e o recém-nascido.  

Os factores pós-natais. São factores que actuam após o nascimento, tais 

como: infecções, meningite, encefalite, vacinas, endocrinometabolopatias 

(hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipoglicemia, hipercalcemia, malnutrições) 

convulsões, síndrome de West, lesão cerebral, anóxia, cardiopatias congénitas, 

asfixia, intoxicações, traumatismos crânio-encefálicos, hemorragias cerebrais e 

factores ambientais (deficientes «culturais-familiares» que são geralmente 

ligeiros ou borderline, com antecedentes em qualquer familiar próximo — pais 

ou irmãos — não se detectando nenhuma patologia orgânica e pertencendo 

geralmente a famílias de baixo nível cultural e socioeconómico).  
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 Mais autores como Luckasson et al. (1992), Sherril (1998), Peixoto e 

Reis (1999) e Santos e Morato (2002) adoptam uma abordagem 

multidimensional para explicar a DI, reforçando a ideia que um evento pode ser 

inerente às causas (por exemplo, o peso inferior na altura do nascimento é 

considerado como um acontecimento biológico, mas poderá ser também 

considerado como uma ocorrência psicossocial devido à pobreza do agregado 

ou às condições menos boas da mãe ou a outras condições) (Santos e Morato, 

2002).  

 Esta corrente etiológica reporta-nos a quatro factores: biomédicos, 

sociais, comportamentais e educacionais (Luckasson et al., 1992).  

 Os factores biomédicos estão relacionados com os processos biológicos 

como a nutrição e as desordens genéticas.  

 Os factores sociais prendem-se com as interacções sociais onde a 

estimulação e a responsabilidade está coordenada pelos adultos. 

O factor comportamental está relacionado com os comportamentos 

potenciais de casualidade, assim como com o abuso de substâncias tóxicas 

por parte da mãe.  

Finalmente os factores educacionais, estão relacionados com a 

viabilidade dos apoios educativos que promovam o desenvolvimento mental e o 

desenvolvimento dos comportamentos adaptativos. 

 

Características do Indivíduo com Deficiência Intelectual 
 

 Apesar do vastíssimo património genético, único para cada indivíduo, e 

de todos os estímulos a que o mesmo está sujeito e que cada um interpreta, 

assimila e responde de forma diferente, existem características pessoais, 

sociais, físicas e motoras comuns e semelhantes nos indivíduos com DI 

(Pacheco e Valência, 1993; Jansma & French, 1994; Haring et al., 1994; 

Fonseca e Santos, 1995; Santos & Morato, 2002).  

Estas características, que distinguem os deficientes intelectuais dos 

outros devem ser tidas em conta, pois qualquer programa educativo estará por 

elas condicionado e, em muitos casos, se essas características não estiverem 
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devidamente contempladas serão um entrave para o desenvolvimento dessas 

crianças (Pacheco e Valência, 1993).  

De acordo com Pacheco e Valência (1993), confirmado por Fonseca 

(2001), as características comportamentais mais significativas que 

caracterizam a DI são:   

Pessoais: Ansiedade, falta de auto-controlo, perturbações de 

personalidade, fraco controlo interior, falta de motivação, tendências para evitar 

situações de insucesso mais do que procurar êxitos. 

Físicas: Falta de equilíbrio, dificuldades de locomoção, dificuldades de 

coordenação e dificuldades de manipulação. 

Sociais: Dificuldades em realizar funções sociais e em estabelecer 

ligações afectivas. Atraso evolutivo em situações de jogo, lazer e de actividade 

sexual. 

 

Relativamente às características cognitivas mais relevantes na área da 

DI podemos destacar as seguintes: problemas de memória (activa e 

semântica), problemas de categorização, dificuldades de atenção, auto-

regulação, aprendizagem escolar, de resolução de problemas e podendo ainda 

ser verificado défices linguísticos. (Pacheco & Valencia, 1993; Fonseca, 2001). 

 Em relação à evolução global de um deficiente intelectual, Pacheco e 

Valência (1993) referem que esta se processa segundo as mesmas etapas 

consideradas normais no desenvolvimento e evolução de qualquer outra 

pessoa, não devendo esta evolução ser enquadrada nos períodos concretos de 

aprendizagem, tendo em conta exclusivamente as correntes psicométricas.  

 Então o indivíduo deficiente intelectual passa pelas mesma etapas de 

desenvolvimento (Sensóriomotora, Operações Concretas e Operações 

Formais), sendo necessário uma avaliação complexa e exaustiva para 

podermos situar o indivíduo no processo geral de desenvolvimento, realçando 

tudo o que o indivíduo é capaz de fazer.  

 Pacheco e Valência (1993) classificam ainda as dificuldades com que 

nos deparamos no desenvolvimento de um deficiente intelectual da seguinte 
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forma: dificuldades psicomotoras, dificuldades sensoriais, dificuldades nas 

relações sociais, dificuldades de autonomia e dificuldades de linguagem.  

 Para planificar qualquer intervenção educativa, com um programa 

adaptado, devemos ter presentes as dificuldades, possibilidades e limitações, 

atendendo também às capacidades de aprendizagem de cada um, para evitar 

que os objectivos educacionais não sejam nem demasiado exigentes, a ponto 

de o aluno não poder atingi-los, nem tão simples, que não favoreçam ao 

máximo o desenvolvimento das suas potencialidades (Pacheco & Valência, 

1993).  

 No que diz respeito às características dos indivíduos com DI podemos 

dizer que em virtude do património genético herdado dos nossos progenitores, 

e das variadíssimas experiências ambientais a que somos sujeitos em todos os 

momentos da nossa vida, nem mesmo os gémeos mais parecidos podem 

pretender ser absolutamente iguais. Simplesmente não há duas pessoas iguais 

e as crianças com DI não fogem a este enunciado. 

 Os indivíduos com DI manifestam, regulamente, dificuldades de atenção, 

concentração e memória. Demonstram ainda uma fraca capacidade de resistir 

à frustração, uma baixa motivação, atrasos no desenvolvimento da linguagem, 

inadequação social e dificuldades de aprendizagem (Fonseca e Santos, 1995). 

Para Santos e Morato (2002), esta população apresenta ainda, afectadas 

outras áreas como a da comunicação, da socialização, de coordenação fina e 

global, assim como o seu desenvolvimento sócio-emocional. 

 Para Fonseca (2001), as características cognitivas mais relevantes na 

área da DI são: problemas de memória, problemas de categorização, 

dificuldades de atenção, auto-regulação, aprendizagem escolar, resolução de 

problemas e défices linguísticos. 

 Quanto às relações sociais e à autonomia dos indivíduos com DI, é de 

registar que estes podem encontrar emprego e muitos poderão mesmo 

constituir família. Citando Martins (1999), o emprego poderá proporcionar ao 

indivíduo com DI um desenvolvimento maturacional, ajudando-o a ter 

experiências em actividades variadas, ao nível profissional e que promovam o 

seu desenvolvimento vocacional, não o limitando ao espaço da escola. 
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 No que concerne ao aspecto motor, podemos verificar que ainda hoje 

não existe um consenso por parte dos autores no que respeita a esta temática. 

Isto é, se para uns as crianças com DI se encontram quatro anos abaixo das 

crianças sem DI, ao nível da capacidade do desenvolvimento motor, outros 

dizem que isso foi uma questão do passado, das décadas de 50, antes da lei 

que exigia às pessoas com DI praticar actividade física como qualquer outra 

pessoa excepto em crianças com anormalidades cromossómicas ou com 

lesões cerebrais (Sherrill, 1998). 

 Como afirmaram Carretero e Madruga (1984), Kirk e Gallagher (1996), 

Hallahan e Kauffman (1997) e Martins (1997), no conjunto dos indivíduos com 

DI existe uma grande variedade de capacidades, incapacidades, áreas fortes e 

necessidades. Há, no entanto, quatro áreas em que as crianças com DI podem 

apresentar diferenças em relação aos outros. São elas a área motora, área 

cognitiva, área da comunicação e área sócio educacional: 

Área Motora: 

 Geralmente as crianças com DI ligeira não apresentam diferenças em 

relação aos colegas da mesma idade sem Necessidades Educativas Especiais, 

podendo por vezes ter alterações na motricidade fina. 

 Em casos com problemáticas mais severas, as incapacidades motoras 

são mais acentuadas, nomeadamente na mobilidade, falta de equilíbrio, 

dificuldades de locomoção, de coordenação e de manipulação.  

 Comparativamente aos seus colegas sem necessidades educativas 

especiais, as crianças com DI podem começar a andar um pouco mais tarde, 

sendo geralmente de estatura mais baixa e mais susceptíveis a doenças. 

 Apresentam uma maior incidência de problemas neurológicos, de visão 

e audição. 

Área Cognitiva: 

 As crianças com DI apresentam dificuldades na aprendizagem de 

conceitos abstractos, em focar a atenção, ao nível da memória, tendem a 

esquecer mais depressa que os seus colegas sem Necessidades Educativas 

Especiais; demonstram dificuldades na resolução de problemas e em 
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generalizar para situações novas a informação apreendida, conseguindo, no 

entanto, generalizar situações específicas utilizando um conjunto de regras.  

 Podem atingir os mesmos objectivos escolares que os seus colegas sem 

Necessidades Educativas Especiais até certo ponto, mas de uma forma mais 

lenta.  

Área da Comunicação: 

 Apesar de podermos comunicar com os nossos pares de muitas e 

variadas formas, é através da linguagem falada e escrita que geralmente o 

fazemos. Comunicamos por meio de símbolos, tão importantes pelo seu papel 

de ponte entre o pensamento e a linguagem. Para além da sua função social e 

comunicativa, a linguagem desempenha um papel de grande importância como 

instrumento do pensamento ao serviço da resolução de problemas cognitivos, 

na planificação e regulação da conduta. É através da linguagem que nos 

apropriamos da cultura e interagimos socialmente. Aqui, as crianças com DI 

apresentam muitas vezes dificuldades, quer ao nível da fala e sua 

compreensão, quer no ajustamento social. Sabendo-se que os estímulos 

ambientais são fundamentais ao desenvolvimento do indivíduo, estes 

problemas poderão ser, se não a causa, pelo menos um factor a considerar 

com grande influência no desempenho das crianças com DI.  

Área Sócio Educacional: 

 Como já foi dito, demonstram dificuldades na generalização para novas 

situações de aquisições e comportamentos anteriormente experimentados, 

assim como nas interacções sociais. Pelo que, assume capital importância o 

desenvolvimento desta área para uma real e efectiva inserção na sociedade.  

 A discrepância entre as idades mental e cronológica provoca uma 

diminuição das capacidades para interagir socialmente, o que é, sem dúvida, 

agravado pelo facto de muitas vezes estas crianças serem vistas apenas de 

acordo com a sua idade mental e não em relação à sua idade cronológica, 

sendo colocadas fora dos grupos da sua faixa etária. No entanto, é através da 

interacção com os seus pares da mesma idade, participando nas mesmas 

actividades, que aprendem os comportamentos, valores e atitudes apropriados 

à sua idade.  
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 A aprendizagem de competências sociais é, pois, fundamental para as 

crianças com DI com vista à sua inclusão quer no ambiente escolar, quer na 

sociedade. 

 

 

2.2 – Aptidão Física 
 

O conceito de aptidão física (AF) tem sofrido alterações significativas ao 

longo dos anos, sendo tratada em diversos estudos com terminologias 

diferentes, tais como “aptidão motora, “capacidade motora geral” e “aptidão 

física relacionada com a saúde” (Pate, 1988; Pate & Shephard, 1989; Thomas, 

1989; Barbanti, 1990; Riddoch e Boreham, 2000; Malina, 2001). 

Ao abordar-mos este tema encontramos várias definições que variam 

consoante as linhas conceptuais de orientação da investigação e do modo 

como a expressão é utilizada e generalizada (Safrit, 1990).  

Do ponto de vista médico, Safrit (1973) definiu a AF como a capacidade 

de adaptação e de recuperação de exercícios energéticos.  

Segundo o mesmo ponto de vista, Pate (1983) e Barbanti (1997) 

definiram a AF como a capacidade de realizar tarefas do dia a dia com vigor, 

sem fadiga excessiva com baixo risco de desenvolvimento prematuro de 

doenças hipocinéticas. 

 De facto, podemos afirmar que a AF tem uma relação directa com a 

saúde, sendo esta definida como um estado caracterizado pela capacidade de 

realizar e sustentar actividades diárias, e poderá ainda demonstrar aptidões ou 

capacidades associadas a um baixo risco de desenvolvimento prematuro de 

doenças e limitações relacionadas ao movimento (Winnick & Short, 2001).

  

 Por seu lado Rintala (1995), relaciona a AF com a condição 

cardiorespiratória. O autor refere os numerosos riscos de saúde que estão 

associados a estilos de vida inactivas, sendo os riscos ampliados para pessoas 

com DI devido aos baixos níveis de AF e a uma propensão para a obesidade.  
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 No entanto não devemos ter uma perspectiva reducionista da AF e 

relaciona-la apenas à aptidão cardiorespiratória. Segundo Gomes (1996), 

citando Barros (1987) e Rowland (1990), relacionar a AF apenas com a sua 

componente cardiorespiratória é tomar a parte pelo todo, descurando-se, por 

exemplo, os indicadores antropométricos e as avaliações das restantes 

componentes da AF.  

Winnick (1990) define a AF como um desenvolvimento da aptidão física 

e motora, dos desempenhos motores fundamentais e padrões, assim como 

desempenhos na água, na dança, em jogos individuais e em grupo e o 

desporto (incluindo o desporto intravertical e durante a vida). 

O Quadro 2 é demonstrativo de várias definições para a AF bem como 

da sua evolução ao longo dos anos.  

 
Quadro 2 – Evolução do conceito de Aptidão Física (adaptado de Martins, 2005). 

Autores / Ano Definições 
Darling et al., 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. 

Karpovich, 1965 
O grau de capacidade para executar uma tarefa física particular sob 
condições específicas do ambiente. 

Clark, 1967 
Capacidade de executar tarefas diárias com vigor e vivacidade, sem 
apresentar fadiga e com ampla energia para fruir os momentos de lazer 
e enfrentar emergências imprevistas. 

OMS, 1968 Capacidade de produzir satisfatoriamente trabalho. 

AAHPERD, 1980 
É um continuum multifacetado que se prolonga desde o nascimento até 
à morte. Os níveis de aptidão são afectados pela actividade física e 
variam desde a capacidade de doença e disfunções.  

Sobral e Barreiros, 1980 Capacidade de efectuar de modo eficiente um determinado esforço.  

Casperson et al., 1985 
Um conjunto de atributos que as pessoas têm ou adquirem e que estão 
relacionadas com a capacidade de executar actividades físicas. 

AAHPERD, 1985 

É um estado 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.  

Pate, 1988 

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

Nierman, 1990 

Estado dinâmico de energia e de vitalidade que permite a cada um 
realizar não somente as tarefas do quotidiano, as distracções dos 
tempos livres, fazer face a situações imprevisíveis sem excesso de 
fadiga, mas também combater as doenças hipocinéticas, 
proporcionando um nível óptimo de capacidade intelectual e sentido de 
alegria d viver. 

Rowland, 1990 
Estado geral de prontidão motora e de bem-estar, com associação às 
vértebras da saúde, bem estar físico, social e desportivo-motor. 
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Safrit, 1990 É um constructo multifacetado. 

Wilmore, 1990 
Capacidade de realizar níveis de actividade física moderada e 
actividade sem excesso de fadiga e com capacidade para manter tais 
índices de aptidão física ao longo da vida. 

Miller et al., 1991 
É a capacidade para realizar trabalho físico continuado, caracterizado 
pela integração efectiva das componentes resistência cardiorespiratória, 
força muscular, flexibilidade, coordenação e composição corporal.  

Marsh, 1993 
É um constructo multidimensional que não pode ser compreendido se a 
sua multidimensionalidade for ignorada.  

Kent, 1994 

É a aptidão para o funcionamento activo e eficiente, desfrutando dos 
tempos de lazer e adoptando estilos de vida saudável, resistir às 
doenças hipocinéticas e com reservas de energia suficientes para 
ocorrer a situações de emergência.  

Noah, 1994 
É a condição na qual é permitido ao corpo a manutenção de óptimos 
estados de saúde, eficiência no sentido da aquisição de óptimos níveis 
de desempenho físico e mental.  

ACSM, 1995 
É a capacidade para realizar, satisfatoriamente, actividades físicas e 
desempenho muscular necessário para uma determinada ocupação nas 
tarefas diárias e no desfrutar dos tempos de lazer.  

Prentice, 1997 

É o funcionamento eficiente dos sistemas corporais, capaz de 
proporcionar à pessoa o envolvimento eficaz e produtivo nas tarefas do 
quotidiano, bem como no desfrutar saudável das actividades de 
recreação e tempo livre. 

OMS, 1998 É a capacidade de realizar trabalho muscular de forma satisfatória.  

  

Podemos então verificar que a AF pode ser entendida como a adaptação 

do indivíduo ao meio físico e social que o rodeia, sendo que a sua definição 

representada por um perfil que expressa as capacidades ou traços dos 

indivíduos, num determinado momento, sendo que esses traços podem não 

apresentar um mesmo tipo de variação (Safrit, 1990; March, 1993) 

 Na conferência sobre Exercício, Aptidão Física e Saúde, realizada em 

Toronto (Canadá) foi adoptado o conceito de AF proposto pela OMS, que 

define a AF como “a capacidade de desempenhar de modo satisfatório 

trabalhos musculares” (Bouchard et al., 1990), com as seguintes componentes: 

resistência cardiorespiratória, força, resistência muscular, flexibilidade e 

composição corporal, em que estão incluídos o nível de actividade física 

habitual, a dieta e a hereditariedade. 

 Também nesta conferência, foi elaborado um esquema (Figura 1) que 

relaciona a AF a saúde e factores como a hereditariedade, o modo de vida, o 

meio ambiente e os atributos pessoais. 
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Figura 1 – Relação entre a Aptidão Física e a Actividade Física e a Saúde (adaptado de 

Bouchard et al., 1990). 

 

 Verificamos, então, que a aptidão física sofre uma influência directa da 

actividade física e da saúde, na medida em que elevados níveis de actividade 

física levam a elevados níveis de aptidão física que, como vimos anteriormente, 

elevam os níveis de saúde do indivíduo (Malina, 1991; Armstrong et al., 2000; 

Boreham et al., 2001). 

 O estado de AF de um indivíduo reflecte a capacidade física num dado 

momento e possui todas as características de um estado variável. A AF é a 

expressão de potencialidades geneticamente determinadas e da interacção de 

inúmeros factores (psicológicos, sócio-culturais, estruturação física, maturidade 

fisiológica, actividade física habitual, motivação, entre outros possíveis) que 

permitem ou não emergência e lhe dão forma (Ostyn et al., 1980; Malina, 

1993). 

 Como já referimos, a AF é constituída por várias componentes, das 

quais se destacam: equilíbrio, agilidade, flexibilidade, força muscular, 

resistência muscular, resistência cardiorespiratória e velocidade (Safrit, 1973; 

Franks & Howley, 1986; Lago, 1997; Miller, 1998). De forma sucinta iremos 

definir as componentes da AF que foram utilizadas no nosso estudo.  

 A agilidade é uma habilidade de mudar de posição e de direcção do 

corpo ou das várias partes do corpo. A hereditariedade é um factor 

fundamental nos níveis da agilidade, mas também depende da força, da 
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velocidade, da coordenação e do equilíbrio dinâmico (Franks & Howley, 1986; 

Milier, 1998). 

 A velocidade é uma capacidade motora do indivíduo que lhe permite 

desenvolver acções motoras no menor tempo possível. A velocidade depende 

da velocidade de propagação dos impulsos nervosos, da quantidade de fibras 

de contracção rápida, da capacidade de recrutar essas mesmas fibras, da 

sinergia muscular, da amplitude de movimento e da predisposição na 

realização da tarefa (Lago, 1997). 

A resistência cardiorespiratória é a capacidade do sistema 

circulorespiratório ser capaz de funcionar durante a prática de actividades 

físicas que requerem um esforço sustentado (Safrit, 1973). 

A força muscular é a quantidade máxima de tensão realizada por um 

músculo ou grupo muscular, num determinado movimento, sendo considerada 

uma capacidade física fundamental para atletas e não atletas (Komi, 2003). 

Segundo Mil-Homens (1996), podemos considerar três formas de manifestação 

da força: força máxima, força rápida e força de resistência. Assim, a força 

máxima é o valor mais elevado de força que o sistema neuromuscular é capaz 

de produzir, independentemente do factor tempo e contra uma resistência 

inamovível; a força rápida é a capacidade do sistema neuromuscular gerar uma 

elevada quantidade de força por unidade de tempo ou vencer uma resistência 

com uma velocidade de contracção a mais elevada possível (assim, podemos 

considerar esta força como sendo o melhor impulso que o sistema 

neuromuscular é capaz de produzir num determinado período de tempo (Mil-

Homens, 1996); a força resistência é a capacidade do sistema neuro-muscular 

sustentar níveis de força moderada por intervalos de tempo prolongado 

(Guedes, 1997; Bulatova, 1998; Weineck, 1999). 

A flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos com amplitude em 

diferentes partes do corpo, sem distensão excessiva das articulações e 

ligamentos musculares (Gettman, 1994). Esta capacidade resulta da 

elasticidade evidenciada pelos músculos e tecidos conectivos, associados à 

mobilidade articular (Hali, 1993; Guedes, 1995; Weineck, 1991). 
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O equilíbrio é a habilidade de manter o equilíbrio contra a força da 

gravidade. Em certas situações o equilíbrio também é influenciado pela força. 

Se os músculos de apoio não conseguem suportar o peso corporal e as partes 

do corpo, o equilíbrio torna-se limitativo. Em alguns indivíduos o aumento da 

força resulta numa melhoria do equilíbrio (Milier, 1998). 

 

Reportando todos estes dados para a população do nosso estudo 

podemos afirmar que melhorias na aptidão física promove também melhorias 

na saúde e consequentemente, na sua qualidade de vida. 

Safrit (1973) referiu que a realização habitual de actividade física poderá 

proporcionar vantagens aos indivíduos com DI a vários níveis, desde o 

desenvolvimento físico a melhores condições de aprendizagem – área 

cognitiva – e poderão ainda constituir uma oportunidade de integração social. A 

AF é reconhecida do público em geral, assim como para os profissionais de 

educação física, como um dos objectivos de um programa de actividade física. 

Na mesma ordem de ideias, Dahms et al. (1989), referem que a 

participação de indivíduos com DI em actividades físicas pode influenciar os 

seus meios reabilitativos.  

 Também Rimmer (1994), recomenda exercícios de treino para 

populações especiais “para contrariar, em detrimento os efeitos psicológicos de 

descanso permanente e da vida sedentária, e para optimizar a patente 

funcional ao alcance das limitações psicológicas de doenças.”  

  
Na avaliação da aptidão física, podem ser utilizadas várias baterias de 

testes, das quais podemos salientar a AAHPERD, Teste do Comité 

Internacional para a Verificação das Provas de Aptidão Física e o EUROFIT 

(Nunes, 1999).  

O Conselho da Europa desenvolveu um conjunto de provas da Bateria 

EUROFIT, destinadas à aplicação dos estados membros, com vista a aferição 

da aptidão física de crianças e jovens, com e sem deficiência (EUROFIT, 

1990). 

 



REVISÃO DA LITERATURA

 

29 

Parece-nos importante, após abordarmos os conceitos de aptidão física 

as suas componentes e de verificarmos que a melhoria da AF em populações 

com DI traz realmente benefícios, incidirmos sobre alguns estudos realizados 

nesta área.  

Pitetti et al. (1989) avaliaram a aptidão cardiovascular, a percentagem de 

gordura corporal e os perfis lipídicos de adultos com DI que participaram nos 

Jogos Olímpicos Especiais (JOE). Estes parâmetros fisiológicos foram 

comparados com indivíduos adultos não treinados sem DI e com indivíduos 

adultos treinados sem DI. A finalidade do estudo era de determinar se os níveis 

de ActF dos que estavam envolvidos nos JOE eram iguais ou melhores dos 

outros dois grupos. O grupo era constituído por 31 adultos com DI com idades 

entre os 18 e os 36 anos de idade. 23 Indivíduos estavam envolvidos nos JOE 

em actividades de Inverno que incluíam bowling, voleibol, basquetebol e ténis 

fechado, e os outros 8 indivíduos participavam na ronda anual de competição 

dos JOE, que incluíam todos os desportos mencionados em adição ao softball, 

pista de campo, natação, ginástica e ciclismo. Os resultados deste estudo 

demonstraram que, os rapazes participantes nos JOE, apresentaram 

percentagens de gordura corporal, perfis lipídicos e aptidão cardiovascular 

iguais aos indivíduos que não treinavam sem DI. As participações femininas 

também demonstraram perfis lipídicos semelhantes ao grupo que não treinado 

sem DI, obtendo uma percentagem mais elevada nos níveis de gordura 

corporal e uma percentagem menos elevada para a aptidão cardiovascular.  

Pitetti e Tan (1991) desenvolveram um estudo experimental com 12 

adultos com DI ligeira. Sete do sexo masculino e cinco do sexo feminino foram 

seleccionados de um workshop e de um centro de treino vocacional. O 

programa de exercício durou 16 semanas. Os resultados do estudo formam os 

seguintes: (i) os indivíduos com DI ligeira, em geral, estão habilitados a 

participarem em programas de exercícios por vontades próprias (sem 

encorajamento verbal) por aproximadamente dois a três dias por semana; (ii) 

os indivíduos estão aptos a manter uma duração e um nível de intensidade que 

estão recomendados no guia da American Coliege of Sports Medicine para 
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melhorar a aptidão cardiovascular; (iii) e, onze dos doze indivíduos que 

participaram neste estudo poderão melhorar a aptidão cardiovascular. 

Um estudo realizado por Jansma e French (1994), mostra-nos que 

pessoas que têm DI ligeira estão significativamente abaixo dos seus pares 

“normais” na AF (Eichstedt et al., 1991), e os desempenhos das actividades 

físicas dos rapazes são melhores do que os das raparigas (Rarick et al., 1976). 

Pessoas com DI ligeira tendem a ter um peso mais elevado do que as pessoas 

sem DI. O desempenho destas pessoas no desenvolvimento das habilidades 

motoras, como o balanço, a locomoção e a destreza manual, é 

significativamente abaixo do normal quando comparados com pares “normais” 

(Cratty, 1974; Rarick et al., 1976: Drew et al., 1990; Eichstaedt et al., 1991). 

Rimmer e Kelly (1991), citados em Rimmer (1994), desenvolveram um 

programa de treino de resistência para um grupo de adultos com DI. Eles 

escolheram 12 adultos para o grupo de controlo e outros 12 para um grupo 

experimental. O grupo experimental recebeu um programa de treino 

progressivo de resistência, na Universidade, às quintas-feiras à noite e aos 

sábados de manhã. O grupo de controlo participou, na Universidade, em 

actividades de dança (35 mm), em actividades na água (35 mm) e no desporto 

de tempo livre (35 mm). O equipamento utilizado neste estudo foi o sistema 

Nautulis. Os resultados deste estudo demonstraram que um programa de treino 

de alta intensidade foi capaz de induzir melhorias na força muscular e que a 

resistência deverá fazer parte de um programa de ActF para pessoas com DI.  

Por seu lado, Winnick (1995) refere, em estudos comparativos, que as 

crianças com DI apresentam desempenhos inferiores às ditas “normais” nas 

seguintes capacidades: agilidade, equilíbrio, endurance, força, velocidade e 

velocidade de reacção. No entanto, na adolescência alguns indivíduos com DI 

moderada, apresentam desempenhos semelhantes aos seus pares ditos 

“normais”. Este autor, ainda refere que em relação a esta população, a 

performance dos indivíduos do sexo masculino é geralmente superior à do 

sexo feminino, com excepção da flexibilidade e do equilíbrio. Quando 

comparada esta população com a dos indivíduos com SD, observamos que 

estes indivíduos evidenciam desempenhos inferiores ao nível da aptidão física 
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(Eichstaedt et al., 1991). Segundo os autores, isto poderá dever-se ao facto 

dos indivíduos com DI sem SD terem apenas limitações ao nível cognitivo, 

enquanto os indivíduos com SD têm problemas ao nível físico e fisiológico que 

limita a sua prestação motora.  

Silva (1997) efectuou um estudo sobre quais os motivos que levam o DI 

a praticar desporto de competição. O instrumento utilizado para este estudo foi 

uma entrevista aplicada a 51 indivíduos com idades compreendidas entre os 12 

e os 31 anos de idade, DI ligeiros e alguns moderados, praticantes de desporto 

de competição. As principais conclusões admitiram que os motivos 

relacionados com a filiação e com o estatuto/influência própria são os que mais 

influenciam os DI a praticarem desporto. Parece ainda haver alguma 

semelhança entre os motivos para a prática desportiva entre os atletas com e 

sem deficiência. A variável sexo não evidenciou diferenças estatisticamente 

significativas relativamente aos motivos do DI para a prática desportiva. 

Um estudo realizado por Teixeira (1998), em que participaram 80 

indivíduos (46 do sexo masculino e 34 do sexo feminino), a partir de uma 

população com DI, consistia na aplicação da bateria de testes de avaliação da 

AF AAHPERD Best Test Battety (AAHPERD, 1988), para as componentes da 

composição corporal, da flexibilidade, da força, da capacidade aeróbia; e, para 

os indicadores da força superior, da força média, da flexibilidade, da corrida de 

resistência e, das pregas de adiposidade subcutânea. As principais conclusões 

deste estudo revelaram que as maiores limitações da categorização 

ligeiros/moderados encontram-se na separação dos indivíduos em estudo. Do 

ponto de vista da AF os indivíduos com DI ligeira e moderada, tanto do sexo 

masculino como do sexo feminino, apresentam iguais valores para o conjunto 

de indicadores do estudo. Por outro lado, a categorização por indicadores 

pedagógicos afigura-se relevante no contexto do desempenho diferencial na 

AF de indivíduos com DI. A configuração desta noção decorre dos valores 

diferentes nos dois subgrupos em estudo para a generalidade dos indicadores 

da AF.  

Fradoca (1999) efectuou um estudo onde participaram 12 jovens com DI 

(3 com SD, e 9 sem SD). Os sujeitos foram submetidos a um protocolo de 
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esforço máximo em tapete rolante e os dados metabólicos foram recolhidos por 

espirometria em cada 30 segundos da prova. Os sujeitos com DI apresentaram 

um nível de CCR mais elevado, próximos da população em geral, 

demonstrando os efeitos da prática de actividade física regular.  

Santos (1999), realizou um estudo onde comparou a tipologia 

morfológica e a composição corporal de DI dentro do grau médio da deficiência 

com e sem SD, praticantes e não praticantes de actividade física. A amostra 

contemplou 26 DI sem SD e 22 DI com SD. Os resultados deste estudo 

realçam diferenças estatisticamente significativas ao nível das medidas 

antropométricas, das componentes do somatótipo e da composição corporal, 

quando comparados DI sem SD praticantes com os não praticantes. O mesmo 

não se verificou para os DI com SD, os quais apenas apresentaram uma 

diferença estatisticamente significativa ao nível das medidas antropométricas.  

Varela et al. (2001) realizaram um estudo onde examinaram os efeitos 

de um regime de exercício de aptidão cardiovascular em jovens adultos com 

SD. Foram seleccionados dezasseis indivíduos, do sexo masculino. Todos os 

participantes executaram um pré e um pós-treino num exercício de rotina de 

campo e de remo ergométrico. No resultado do treino não ocorreram mudanças 

na aptidão cardiovascular para o grupo em estudo. Contudo, eles alcançaram 

níveis significativamente altos de desempenho de trabalho para ambos os 

exercícios de pós-treino, onde demonstraram que um regime de treino não 

melhorará a aptidão cardiovascular dos jovens adultos com SD, mas poderá 

melhorar a capacidade de trabalho e de resistência aos exercícios. 

 

Através da apresentação de todos estes estudos, verificamos que a 

prática da AF é muito importante para todos os indivíduos em geral e para os 

indivíduos com DI, em particular. De acordo com Pitetti e Campbel (1991), o 

exercício é imprescindível para a população com DI.  
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2.3 – Coordenação Motora 
 

Ao abordarmos o tema coordenação motora (CM) verificamos que não 

existe um consenso, entre os vários autores, em relação à sua definição.  

As principais divergências têm origem nos diferentes objectivos visados 

pelas respectivas áreas de investigações (desporto alta competição, actividade 

física adaptada, actividade física de recreação e educação física) (Hirtz, 1986).  

Segundo Bernstein (1967), a coordenação motora é a forma de ordenar 

e organizar várias acções motoras em função do objectivo ou tarefa motora, 

tendo em consideração os graus de liberdade do aparelho motor, as fontes de 

variabilidade condicionadas ao contexto da sua realização, assim como a 

modelação ou sintonização das estruturas coordenativas pela informação 

perceptiva.  

Piret e Bziers (1971) afirmaram que a coordenação é como uma sinopse 

da anatomia e da fisiologia ao nível do movimento, como a composição que 

permite obter um equilíbrio entre os grupos musculares antagonistas, 

organizados pelos músculos condutores. Assim, Coordenação é, num sentido 

lato, o processo pelo qual é assegurada, nos centros nervosos, a combinação 

de ordens a serem emitidas aos aparelhos efectores, que por exercitação ou 

inibição fazem com que os diversos grupos musculares actuem com vista a um 

objectivo definido. A CM requer a capacidade de controlar grupos musculares 

com superior precisão, a fim de efectuar com êxito determinada tarefa. 

Kelso (1982), autor de estudos na área do controlo motor, refere-se à 

CM como uma estrutura onde um grupo de músculos, habitualmente ligado a 

variadas articulações, é obrigado a actuar como uma unidade funcional. 

De acordo com Meinel e Schnabel (1987), o conceito de coordenação 

relaciona-se com a ordenação e organização de acções motoras no sentido de 

uma meta determinada. 

Por seu lado, Bompa (1990) refere que a CM é uma capacidade motora, 

que engloba diferentes formas de manifestação, com alguma independência 

entre si. Embora esteja presente em todas as acções motoras tem uma 

influência preponderante na agilidade e tem como fim a coordenação máxima. 
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Matvéiev (1991) definiu a CM como a aptidão para regular eficazmente a 

tensão muscular no tempo e no espaço. 

Para Pimentel e Oliveira (1997), a coordenação motora é a capacidade 

de dominar acções motoras, de forma segura e económica em situações 

previsíveis e imprevisíveis, possibilitando a aprendizagem relativamente rápida 

das habilidades motoras. 

Gallahue e Ozmun (2001) referem-se a esta capacidade como a 

habilidade motora de integrar, em padrões eficientes de movimento, sistemas 

motores separados com modalidades sensoriais variadas. Assim sendo, quanto 

maior a complexidade das tarefas motoras, maior o nível de coordenação 

necessário para um desempenho eficiente. 

 

A coordenação motora dos diferentes segmentos corporais implica uma 

acção precisa dos vários grupos musculares, a qual não pode ser encarada 

como um músculo ou um grupo muscular agindo sobre uma articulação, mas 

sim como um conjunto muscular que pretende realizar determinado movimento 

(Martinho, 2003).  

Deste modo, verificamos não existir um consenso relativo à definição de 

coordenação e CM, bem como das diferentes capacidades coordenativas.  

Segundo Hirtz (1986), as capacidades coordenativas são uma classe 

das capacidades motoras (corporais) e, conjuntamente com as capacidades 

condicionais e habilidades motoras, elementos das capacidades de rendimento 

corporal. Estas permitem ao indivíduo identificar a posição do seu corpo, ou 

parte dele, no espaço, a sintonização espaço temporal aos movimentos, reagir 

prontamente a diversas situações, manter-se em equilíbrio ainda que em 

situações dificultadas, ou ainda realizar gestos com referência a ritmos pré 

determinados (Gomes, 1996). 

De acordo com Carvalho (1988), as capacidades coordenativas (âmbito 

qualitativo), assim como as capacidades condicionais (âmbito quantitativo), 

fazem parte das capacidades motoras (Figura 2). As capacidades 

coordenativas são, predominantemente, determinadas pelas componentes, 
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onde prevalecem os processos de condução do sistema nervoso (Carvalho, 

1988; Pimentel e Oliveira, 1997).  

Para Marques (1995), as capacidades motoras baseiam-se na 

interacção entre as capacidades condicionais, dependentes de factores 

funcionais-energéticos e as capacidades coordenativas, condicionadas por 

processos sensório-motores.  

No entanto, também não existe consenso em relação às componentes 

das capacidades coordenativas (Figura 2).  

 

 
Figura 2 – Divisão das Capacidades Motoras (adaptado de Carvalho, 1988). 

 

Fleisheman (1972) considera as seguintes capacidades coordenativas: 

coordenação multimembros, precisão de controlo, orientação da resposta, 

tempo de reacção, velocidade do movimento do braço, controlo de graduação, 

destreza manual, destreza dos dedos, estabilidade braço-mão, velocidade 

punho-dedos e pontaria. 

Mais tarde, Hirtz (1979) apresentou nove capacidades coordenativas: 

capacidade de diferenciação sensorial, capacidade de observação, capacidade 

de representação, capacidade de antecipação, capacidade de ritmo, 
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capacidade de coordenação motora, capacidade de controlo motro, capacidade 

de reacção motora e capacidade de expressão motora.  

Por seu lado, Blume (1981, cit. Melo, 1998), nomeia sete capacidades 

coordenativas: a capacidade de combinação motora, capacidade de orientação 

espaço temporal, capacidade de diferenciação cinestésica, capacidade de 

equilíbrio estático-dinâmico, capacidade de transformação motora e 

capacidade de ritmo. 

Grosser (1983) apresentou as seguintes capacidades coordenativas: 

capacidade de equilíbrio, fluidez do movimento, precisão do movimento, 

constância do movimento, ligação do movimento e capacidade de ritmo.  

 

Em 1986, Hirtz apresentou cinco Capacidades Coordenativas, sendo 

esta sua última classificação a mais utilizada, no entanto, não deverá ser 

considerada como única, nem tão pouco como uma representação 

multidimensional definitiva destas capacidades complexas (Andrade, 1996).  

Estas cinco capacidades e s sua respectivas classificação são as 

seguintes: (i) capacidade de orientação espacial — capacidade de um indivíduo 

determinar a posição, a modificação e o movimento do corpo como um todo no 

espaço, as quais precedem à condução de orientação espacial de acções 

motoras; (ii) capacidade de diferenciação cinestésica — capacidade de um 

indivíduo realizar acções motoras correctas e económicas, através da recepção 

e da assimilação diferenciada e precisa de influências cinestésicas; (iii) 

capacidade de reacção motora — capacidade de um indivíduo realizar acções 

motoras no mais curto espaço de tempo; (iv) capacidade de ritmo — 

capacidade de um indivíduo percepcionar e interpretar estruturas temporais e 

dinâmicas, durante um movimento; (v) capacidade de equilíbrio — capacidade 

de um indivíduo manter ou recuperar equilíbrio, durante a modificação das 

condições externas.  

Vasconcelos (1994) refere que apesar de não haver unanimidade em 

relação a estas classificações e que o conhecimento científico ainda não está 

em condições de dar resposta cabal para descrever com precisão científica o 

número, a exacta estrutura e as correlações dos diversos componentes das 
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capacidades coordenativas, a sua divisão deve apenas ser considerada como 

uma simples orientação para efeitos didácticos 

Importante de salientar que, segundo Hirtz (1986), o desenvolvimento 

das capacidades coordenativas depende dos processos de maturação 

biológica, da quantidade e da qualidade de actividade motora, das acções 

realizadas para a formação e educação e ainda dos factores da actividade 

social. Se uma criança saudável tem possibilidade de se exercitar em situações 

variadas, ela poderá receber uma elevada experiência do movimento, existindo 

todas as hipóteses de se alcançar um desenvolvimento normal das 

capacidades coordenativas (Mota e Appell, 1995). O desenvolvimento motor 

tem uma sequência previsível de mudanças qualitativas, ou seja, qualquer 

indivíduo passa pelas mesmas fases e com a mesma sequência, embora esse 

desenvolvimento ocorra em função do ritmo de evolução de cada um 

(Roberton, 1982). 

Alguns estudos são demonstrativos da importância do treino da CM em 

indivíduos com DI.  

Rarick et al. (1967) e Eichstaedt et al. (1991) verificaram que existe uma 

tendência para os indivíduos com DI apresentarem valores inferiores para 

alguns parâmetros da coordenação motora (equilíbrio, locomoção, 

coordenação e manipulação), quando comparados com os indivíduos ditos 

“normais”. É de referir que, Frith e Frith (1974) e Henderson et al. (1981) 

afirmam que as crianças com SD apresentam dificuldades ao nível da 

lateralidade e da coordenação oculo-manual. Estes autores, tal como Connoly 

e Michael (1986), referem ainda que estas crianças apresentam baixos 

desempenhos ao nível do equilíbrio e do controlo visuo-motor, quando 

comparadas a crianças com DI. 

Eichstaedt et al. (1991), estudando uma amostra constituída por 

indivíduos com DI ligeira e moderada e indivíduos com SD, demonstraram 

relativamente ao equilíbrio, que os indivíduos com SD têm esta habilidade 

menos desenvolvida. Deste modo, os autores consideram que a prática de 

exercício físico regular constitui-se relevante no desenvolvimento das 
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habilidades motoras e do controlo dos movimentos rítmicos, na população com 

DI.  

Um estudo realizado por Teles (2004), avaliou os efeitos de um 

programa de actividades motoras orientadas para desenvolver a coordenação 

motora, aplicado numa população com DI, em ambos os sexos, em idades 

compreendidas entre os 17 e os 39 anos. A amostra foi constituída por 30 

indivíduos, dos quais 13 com DI ligeira sem SD (7 do sexo masculino e 6 do 

sexo feminino) e 17 com DI grave (6 do sexo masculino e 5 do sexo feminino 

sem SD; 6 do sexo masculino com SD). Para avaliar os níveis de coordenação 

motora, foram aplicados os seguintes testes: Minnesota Manual Dexterity, 

Bassin Antecípation Timing, Pursuit Rotor, Tapping Pedal, Mira Stambak e 

Teste de Equilíbrio à Retaguarda (KTK). Verificou-se que, antes da aplicação 

desse programa: (i) os indivíduos do sexo feminino apresenta melhores 

desempenhos, relativamente aos indivíduos do sexo masculino, em todos os 

testes, apesar de não existirem diferenças estatisticamente significativas; (ii) os 

indivíduos com DI ligeira evidenciaram desempenhos significativamente 

superiores, relativamente aos indivíduos com DI grave; (iii) ainda relativamente 

aos DI graves, os indivíduos com SD apresentam melhores resultados, que os 

indivíduos sem SD, em todos os testes, com excepção dos testes Tappíng 

Pedal e Mira Stambak as diferenças entre os dois grupos foram 

estatisticamente significativas para todos os testes, com excepção do Bassin 

Anticipation Timing; (iv) com o aumento da idade, verifica-se uma tendência 

para haver um decréscimo no desempenho, apenas não existindo diferenças 

estatisticamente significativas no Teste de Bassin Anticipation Timing.  

 

 

2.4 – Composição Corporal 
 

O estudo da composição corporal (CC) tornou-se uma prática regular e 

popular para muitos médicos, treinadores e profissionais relacionados com a 

saúde. A evidência suporta a noção de que estar com excesso de peso 

(excesso de massa gorda) se encontra relacionado com lesões, não aderência 
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ao treino físico, performance desportiva reduzida e variados problemas de 

saúde (Cureton et al., 1978). 

Segundo Hubert et al. (1983), o excesso de massa gorda está associado 

com vários problemas de saúde, tais como hipertensão, diabetes meilitus, 

depressão, hiperlipidemia e doença cardíaca coronária.  

A composição corporal está relacionada com as proporções relativas 

entre a massa magra e a massa gorda corporais (Kell et al., 2001). Para além 

da massa gorda, a massa corporal total inclui o mineral, a proteína, a massa 

residual (formada essencialmente por glicogénio) e a água que representa 73% 

da massa corporal isenta de gordura e está distribuída tanto no meio intra-

celular como no meio extra-celular. A proteína representa 19,4% da massa 

isenta de gordura (MIG), sendo o músculo a sua componente mais 

representativa. Estas componentes corporais no seu conjunto formam a massa 

magra (Heymsfield et al., 1996; cit. Moreira, 2002). 

A massa gorda está armazenada em dois locais. Um dos deles é o 

tecido adiposo. Esta reserva nutricional inclui os tecidos gordos que protegem 

os vários órgãos internos de traumatismos e choques, assim como o maior 

volume de gordura subcutânea (tecido adiposo subcutâneo). 

O outro grande depósito é o denominado de gordura essencial, sendo 

esta a gordura armazenada na medula óssea, e em órgãos como o fígado, os 

rins, o baço, os intestinos, o coração, os pulmões e os tecidos ricos em lípidos, 

na espinal medula e cérebro(Katch & McArdle, 1974; Katch & Katch, 1984). 

Ao nível dos tecidos encontramos as seguintes componentes corporais: 

o tecido adiposo, o músculo e o osso. Relativamente ao primeiro este está 

armazenado em células designadas por adipócitos que se encontram em vários 

locais do corpo e têm a função de reservatório de gordura. A quantidade de 

massa gorda (MG) que um sujeito possui está dependente não só do número 

de células gordas, mas também da quantidade de lípidos que cada célula 

contém (Sternfeld et al., 2002).  

Segundo Malina e Bouchard (1991), existem dois tipos de tecido adiposo 

nos mamíferos, o branco e o castanho, sendo que este último após a infância 

involui e desaparece na maioria das regiões do corpo. O tecido adiposo branco 
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é constituído por 83% de massa gorda e por estruturas de suporte formadas 

por 15% de água e 2% de proteínas (Moreira, 2002).  

Para determinar o peso apropriado que um indivíduo deve ter, a 

Metropolitan Life Insurance elaborou tabelas para o peso e altura. Tabelas 

estas que foram referência para os profissionais da saúde durante anos. 

(Harrison, 1985).  

Mais recentemente, o índice de massa corporal (IMC), que é a relação 

entre o peso e a altura ao quadrado (IMC = Peso/Altura2, expresso em Kg/m2), 

tornou-se mais popular no uso em pesquisas epidemiológicas (Millar, e 

Stephens, 1987).  

 

De acordo com os estudos realizados por The Cooper Institute for 

Aerobics Research (2002), o IMC dá uma estimativa apropriada da relação 

peso-altura. Contudo, ainda segundo este organismo, este indicador pode 

apresentar uma classificação distorcida do grau de obesidade, já que um 

indivíduo pode ter hipertrofia muscular (sendo a massa muscular mais densa 

do que a massa gorda) e por isso evidenciar um IMC acima do normal. Assim, 

o IMC poderá não ser a melhor medida, uma vez que não mede a quantidade 

de gordura corporal, medindo apenas o peso total, que inclui massa gorda e 

massa magra.  

Nos indivíduos que praticam mais actividade física existe um maior 

índice de massa magra, o que subestima a diferença do IMC, entre os que 

praticam menos com os que praticam mais. 

 

O Quadro 3 apresenta os valores padronizados internacionalmente do 

IMC, que representam excesso de peso e obesidade aos 18 anos, em idades 

compreendidas entre os 10 — 18 anos, para ambos os sexos (Cole et al., 

2000). 
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Quadro 3 – Valores padronizados internacionalmente do IMC, que representam excesso de 

peso e obesidade aos 18 anos, em idades compreendidas entre os 10 — 18 anos, para ambos 

os sexos (Cole et al., 2000). 

 

Através da leitura do Quadro 3, podemos analisar os valores médios do 

IMC, com excesso de peso e obesidade, tendo como referência, 

respectivamente, IMC de 25 kg/m2 e um de 30 kg/m2 aos 18 anos, para ambos 

os sexos, entre os 10 e 18 anos. Estes valores foram obtidos através de um 

estudo de Cole et al. (2000), numa amostra de 97 876 indivíduos do sexo 

masculino e de 94 851 indivíduos do sexo feminino, desde o nascimento aos 

25 anos, que provinham do Brasil, Grã-Bretanha, Hong Kong, Holanda, 

Singapura e Estados Unidos da América.  

Os autores pretenderam aferir o IMC ao longo da infância e da 

adolescência.  

 

Segundo Atkinson e Walberg-Rankin (1994), Hili et al. (1994) e Médis 

(1999), existem vários graus de obesidade, considerados para a população 

adulta. 

 

O Quadro 4 mostra os graus de obesidade para a população adulta.  

  

Excesso de Peso - 1MC de 25 kg/m2 Obesidade - IMC de 30 kg/m2 Idade  
(anos) 

Sexo Masculino Sexo Feminino Sexo Masculino 
Sexo 

Feminino 

10 19,8 19,9 24,0 24,1 

11 20,6 20,7 25,1 25,4 

12 21,2 21,7 26,0 26,7 

13 21,9 22,6 26,8 27,8 

14 22,6 23,3 27,6 28,6 

15 23,3 23,9 28,3 29,1 

16 23,9 24,4 28,9 29,4 

17 24,5 24,7 29,4 29,7 

18 25 25 30 30 
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Quadro 4 – Graus de obesidade, para a população adulta (adaptado de Médis, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a avaliação da CC existem dois conjuntos de métodos. Os métodos 

directos e os métodos indirectos.  

Os métodos directos, unicamente através da análise química de 

cadáveres de animais e de humanos. Foi através do conjunto variado de 

informações originadas neste tipo de investigação fundamental que foram 

demonstradas algumas invariantes da CC (Mitchell, et al, 1945; Widdowson, et 

al, 1951; Forbes, et al, 1953; Martin, et al, 1984, cit. Janeira, 1994).  

Por seu lado, os métodos indirectos estão divididos em métodos de 

laboratório e métodos de terreno. Os métodos laboratoriais, embora rigorosos 

nas avaliações são, pela sua natureza, complexos e dispendiosos. Os métodos 

de terreno, baseados em pressupostos aceitáveis apesar de controversos são 

contudo, de mais fácil administração e mais rápida aplicação, tendo um lugar 

muito próprio no universo da avaliação da CC (Ward, et al, 1984. cit. por 

Janeira, 1994).  

O método indirecto mais utilizado é a avaliação das pregas da 

adiposidade subcutânea (Skf) para estimar a densidade corporal e a 

percentagem de gordura. Refira-se que os valores das pregas de adiposidade 

subcutânea, que medem a espessura da camada de gordura, mostraram ser 

bons preditores da totalidade da gordura corporal (Ward, et al, 1984, citado por 

Janeira, 1994) bem como evidenciaram valores elevados de validade 

concorrente e preditiva (Lohman, 1992, cit. Janeira, 1994).  

Esta técnica surgiu com a noção que os maiores depósitos de gordura 

estão localizados a nível subcutâneo. A partir daqui, os investigadores 

Grau IMC 

Normal 20-24.9

Excesso Peso 25-26.9

Obesidade Ligeira 27-29.9

Obesidade Moderada 30-34.9

Obesidade Severa 35 
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desenvolveram um compasso especial de pinças, que lhes permitia medir esta 

gordura em locais representativos do corpo, com relativa precisão.  

Os locais preferencialmente avaliados são as pregas cutâneas 

destacadas nas regiões tricipital, subescapular, suprailíaca, abdominal e crural, 

dado serem os que apresentam uma maior facilidade para o destacamento do 

tecido subcutâneo das estruturas mais profundas (Guedes, 1987).  

Depois da recolha dos dados, estes podem ser analisados de duas 

formas. Uma que considera os valores de espessura de cada prega 

individualmente, oferecendo informações quanto à distribuição de gordura de 

região para região corporal, numa mesma pessoa. Outra utiliza o somatório dos 

valores registados em vários locais, dando-nos uma indicação relativamente à 

quantidade de gordura subcutânea total. 

 

A actividade física regular tem um papel fundamental na manutenção de 

índices de massa corporal aceitáveis e na prevenção da obesidade. Segundo 

vários autores (Cohen et al.,1991; Bar-Or, 1993; Epstein et al.,1996; Gutin et 

al., 1996), a actividade física é definitivamente relevante na prevenção e no 

tratamento da obesidade na infância e na adolescência da população dita 

“normal”.  

O aumento da actividade física resulta num aumento de energia gasta, 

podendo ser particularmente importante na manutenção de bons níveis de CC 

e na prevenção da obesidade. Pequenos erros de balanço energético, são 

passíveis de ser corrigidos aumentando a actividade física, prevenindo deste 

modo a obesidade (Epstein et al., 1996).   
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3. Objectivos e Hipóteses 
 

3.1 – Objectivo Geral  
 

Este estudo tem como objectivo verificar a influência da frequência 

semanal de sessões de treino, nos níveis de Aptidão Física, Coordenação 

Motora e nos parâmetros de Composição Corporal, em indivíduos com 

Deficiência Intelectual. 

 

3.2 – Objectivos Específicos 
 
 Assim, mais especificamente, pretendemos: 

 

(i) Analisar os níveis de aptidão física, os níveis de coordenação 

motora e os parâmetros de composição corporal em indivíduos com deficiência 

intelectual, do sexo masculino e feminino.  

 

(ii) Analisar os níveis de aptidão física, os níveis de coordenação 

motora e os parâmetros de composição corporal em indivíduos com deficiência 

intelectual, com idades compreendidas entre os 10 – 20 anos e entre os 20 - 48 

anos de idade. 

 

(iii) Analisar os níveis de aptidão física, os níveis de coordenação 

motora e os parâmetros de composição corporal em indivíduos com deficiência 

intelectual ligeira e moderada. 

 

(iv) Analisar os níveis de aptidão física, os níveis de coordenação 

motora e os parâmetros de composição corporal em indivíduos com deficiência 

intelectual, entre grupos de diferente frequência semanal de actividade física.  
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3.3 – Hipóteses de Investigação 
 

 Partindo dos objectivos delineados, estabeleceram-se as seguintes 

hipóteses de investigação:  

 

H1: Os indivíduos com deficiência intelectual, do sexo masculino, 

apresentam melhores desempenhos ao nível da aptidão física, da coordenação 

motora e dos diferentes parâmetros de composição corporal, relativamente aos 

indivíduos com deficiência intelectual do sexo feminino. 

 

 H2: Os indivíduos com deficiência intelectual, dos 10 aos 20 anos de 

idade, apresentam melhores desempenhos ao nível da aptidão física, da 

coordenação motora e dos diferentes parâmetros de composição corporal, 

relativamente aos indivíduos com deficiência intelectual dos 20 aos 48 anos de 

idade. 

 

 H3: Os indivíduos com deficiência intelectual, com deficiência intelectual 

ligeira, apresentam melhores desempenhos ao nível da aptidão física, da 

coordenação motora e dos diferentes parâmetros de composição corporal, 

relativamente aos indivíduos com deficiência intelectual moderada. 

 

H4: Os indivíduos com deficiência intelectual, com maior frequência de 

actividade física, apresentam melhores desempenhos ao nível da aptidão 

física, da coordenação motora e dos diferentes parâmetros de composição 

corporal, relativamente aos indivíduos com uma menor frequência semanal de 

actividade física. 
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4. Material e Métodos 
 

4.1 – Descrição e Caracterização da Amostra  
  

A amostra provém da população com deficiência intelectual ligeira e 

moderada de Trás-os-Montes e Alto Douro e do Nordeste Transmontano, 

designadamente da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental de Vila Real – Sabrosa (APPACDM Sabrosa) e da 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de 

Mirandela (APPACDM Mirandela).  

Foram endereçados pedidos de autorização aos Directores das 

respectivas Associações (Anexo I) e aos Encarregados de Educação dos 

indivíduos (Anexo I), para de aprovarem a realização deste estudo.  

O total da amostra é de 64 indivíduos, 27 do sexo feminino e 37 do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 15 e os 48 anos, com uma 

média de idades de 23,3 anos. 

Para uma caracterização mais explícita da amostra, apresentamos os 

Quadros 5 e 6 que se seguem. 

O Quadro 5 mostra-nos a caracterização da amostra, em função do grau 

de deficiência intelectual, do sexo e do número de sessões de actividade física 

(ActF) por semana.  

 
Quadro 5 – Caracterização da amostra dos indivíduos, em função do grau de deficiência 

intelectual, do sexo e do número semanal de sessões de actividade física. 

Número e percentagem de indivíduos. 

  2 x semana 3x semana Total Percentagem 

Feminino 6 6 12 18,75% 
DI Ligeira 

Masculino 11 6 17 26,56% 

Feminino 4 11 15 23,44% 
DI Moderada 

Masculino 7 13 20 31,25% 

 Total 28 36 64 -  

 Percentagem 43,75% 56,25% -  100% 
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No Quadro 5 podemos observar, em relação aos indivíduos com duas 

sessões de ActF que 10 são do sexo feminino e 18 do masculino. Destes há 17 

com DI ligeira (6 mulheres e 11 homens) e 11 com DI moderada (4 mulheres e 

7 homens). Em relação aos indivíduos com três sessões, 17 são do sexo 

feminino e 19 do masculino. Destes há 12 com DI ligeira (6 mulheres e 6 

homens) e 24 com DI moderada (11 mulheres e 13 homens).  

  

O Quadro 6 mostra-nos a caracterização da amostra em função do sexo, 

da idade e do número semanal de sessões de ActF.  

Em relação à idade dos indivíduos, eles foram agrupados em dois 

grupos denominados de Adolescência, com idades entre 10 e 20 anos e Idade 

Adulta Jovem, com idades entre 20 e 40 anos (Gallahue & Ozmun, 2005).  

De referir que por razões práticas de número de indivíduos da amostra, 

por apresentarem características semelhantes às dos restantes colegas, e por 

já estarem, nas associações, agrupados nos grupos de trabalho, incluímos no 

grupo Idade Adulta Jovem 4 indivíduos com idade superior a 40 anos. Também 

observamos, na análise exploratória dos dados, que estes indivíduos não foram 

considerados outliers nos testes em questão.  

 
Quadro 6 – Caracterização da amostra dos indivíduos em função do sexo, da idade e do 

número semanal de sessões de actividade física. Número e percentagem de 

indivíduos. 

 

 

No Quadro 6 verificamos, em relação aos indivíduos com duas sessões 

semanais de ActF, que 6 mulheres e 12 homens estão no grupo Adolescência 

e que 4 mulheres e 6 homens no grupo Idade Adulta Jovem. No que diz 

  2x semana 3 x semana Total Percentagem

10-20 anos 6 6 12 18,75% 
Feminino 

20-48 anos 4 11 15 23,44% 

10-20 anos 12 8 20 31,25% 
Masculino 

20-48 anos 6 11 17 26,56% 

 Total 28 36 64 - 

 Percentagem 43,75% 56,25% - 100% 
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respeito aos indivíduos com três sessões semanais, constatamos que 6 

mulheres e 8 homens estão no grupo mais novo, enquanto que 11 mulheres e 

11 homens no grupo dos mais velhos.  

Em relação à prática de actividade física, todos os indivíduos têm duas 

ou três sessões semanais, variando esta entre educação física, natação, 

hipoterapia e psicomotricidade.  

Os programas das diferentes práticas tentam englobar todas as 

componentes da aptidão física, de modo a trabalhar de forma regular as 

diferentes capacidades motoras. Os mesmos foram elaborados de modo a 

serem atractivos à população alvo, com exercícios que, apesar de se revelarem 

de fácil compreensão e execução, sejam motivantes e desafiadores. Estes 

exercícios são elaborados de forma progressiva, quer em termos de 

intensidade, como em termos de complexidade, e aplicados preferencialmente 

em grupo, no sentido de promover a socialização.  

As aulas de educação física são a prática mais regular que os alunos 

têm, decorrendo num pavilhão desportivo. Nelas, são abordadas modalidades 

desportivas colectivas e individuais. 

As aulas de natação são realizadas na piscina municipal, sempre com 

um clima de segurança, facilitador de uma resposta positiva por parte dos 

alunos. Estas aulas pretendem promover o desenvolvimento global do aluno, 

maximizar os seus potenciais de aprendizagem e manter a funcionalidade em 

diferentes áreas e contextos. 

 As aulas de hipoterapia decorrem num picadeiro, com técnicos 

especializados e, para além das qualidades inerentes à prática de uma 

actividade física, oferecem outros benefícios devido à transmissão contínua de 

movimentos do cavalo ao cavaleiro. O cavalo, a passo, produz movimentos 

tridimensionais que são similares aos padrões de movimento humano, que se 

podem encontrar alterados nesta população.  

As aulas de psicomotricidade decorrem nas associações, onde se 

trabalha, de forma integrada, as funções cognitivas, sócio-emocionais, 

simbólicas psicolinguísticas e motoras.  
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4.2 – Procedimentos Metodológicos e Instrumentos de Avaliação 
 

Os indivíduos foram submetidos a três tipos de testes de avaliação, ou 

seja, avaliação das variáveis de aptidão física, das variáveis de coordenação 

motora e das variáveis de composição corporal.  

Previamente à aplicação de cada teste, os indivíduos receberam 

instruções precisas sobre o modo de realização das respectivas tarefas.  

De seguida, passamos a descrever as avaliações acima referidas.  

 

4.2.1 – Avaliação da Aptidão Física  
 

Na escolha dos testes para aferir a aptidão física tivemos especial 

atenção algumas características da população em causa, tais como problemas 

psicomotores a nível de coordenação e de manipulação, daí termos 

seleccionado provas simples, de fácil aplicação e que já estivessem validados 

para a mesma.  

A selecção dos testes foi então baseada em duas baterias de testes 

devidamente validadas para a população deficiente mental, a bateria de testes 

da AAHPERD (1998) e a bateria de testes da Eurofit (1993 e 1995).  

Deste modo utilizamos a bateria de testes da AAHPER (adaptada por 

Rarick et al., 1967, para a população com DI) para avaliar (Anexo II): 

 Agilidade; 

 Resistência Aeróbia – 500 m (rapazes) 300 m (raparigas); 

 Velocidade – 50 metros; 

Utilizamos a bateria de testes da Eurofit (1993) para avaliar (AnexoII):  

 Flexibilidade – Sit – and – Reach; 

 Força Média – Abdominais ; 

Utilizamos a bateria de testes da Eurofit (1995) para avaliar (ver anexo 

II):  

 Flexibilidade – Sit – and – Reach; 

 Força Inferior – Força explosiva dos membros inferiores.  
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4.2.2 – Avaliação da Coordenação Motora 
 

Pelo papel fundamental da coordenação motora na aquisição e suporte 

das aprendizagens e de habilidades sensoriais, neurológicas e musculares, 

bem como na resposta aos estímulos do meio envolvente (Kiphard, 1976; 

Meinel, 1984; Schmidt, 1991), torna-se muito importante avaliar esta 

capacidade.  

Deste modo, neste estudo, pretendemos avaliar o nível de 

desenvolvimento das capacidades coordenativas mais significativas. Para tal, 

seleccionamos testes com uma validade, fidelidade e objectividade 

comprovada, tornando-os exequíveis nos diversos escalões etários e na 

população por nós avaliada.  

Também levaremos em conta o facto de: 

 Utilizarmos testes de elevada objectividade, permitindo uma 

compreensão quantitativa do movimento; 

 Não ser necessário um treino prévio para serem realizados; 

 Cingirmos à avaliação das capacidades que se pretende realmente 

aferir, reduzindo ao mínimo as influências exteriores das outras capacidades 

coordenativas.  

 

No Quadro 7 apresentamos de forma sucinta as capacidades 

coordenativas que seleccionamos bem como o teste que escolhemos para as 

medir. Para uma consulta mais aprofundada, todos os testes encontram-se no 

Anexo II onde podemos consultar a sua descrição, as suas regras de 

realização e a sua forma de registo.  
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Quadro 7 – Capacidades coordenativas estudadas e testes utilizados para as avaliar. 

Capacidade Teste 

Velocidade de Reacção Manual 
Teste de Velocidade de Reacção Manual de 

Nelson (1986)  

Destreza Manual, Digital e Orientação 

Espacial 
Grooved Pegboard Test (2002) 

Coordenação Oculo-Manual Pursuit Rotor (2002) 

Ritmo   Teste de Mira Stambak (1972) 

Equilíbrio 
Teste de Equilíbrio de Johnson e Nelson 

(1986) 

 

4.2.3 – Avaliação da Composição Corporal 
 

A avaliação da composição corporal foi feita através da aferição do 

índice de massa corporal (IMC), calculado através do coeficiente kg/m2 Para 

tal, foram recolhidos, de forma directa no local de execução dos testes de 

coordenação motora, os valores do peso e da altura de todos os participantes 

deste estudo.  

 

Todos os dados recolhidos nos testes foram registadas em fichas 

elaboradas para o efeito (Anexo III).  

 

4.3 – Procedimentos Estatísticos 
 

Procedeu-se a uma análise exploratória dos dados com o objectivo de 

averiguar, através do teste Shapiro Wilk, a normalidade da distribuição 

correspondente a cada uma das variáveis em estudo, assim como a eventual 

localização dos outliers. Foram assim retirados os outliers mais extremos e 

assegurada a normalidade da distribuição.  

Após a recolha dos dados, procedeu-se à sua análise estatística. Para 

tal utilizou-se o programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), versão 14.0.  
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Para a análise dos dados utilizamos a estatística descritiva e a 

estatística inferencial.  

Com a estatística descritiva analisamos os dados através dos cálculos 

das médias e dos desvios padrão, assim como a distribuição de frequências, 

para as variáveis medidas em escala nominal e intervalar.  

A estatística inferencial foi utilizada para o tratamento das variáveis 

dependentes, em função das variáveis independentes, através do teste não 

paramétrico de Mann Whitney, devido à amostra ser reduzida. O nível de 

significância foi estabelecido em p ≤ 0,05.  

 

4.4 – Considerações sobre a Metodologia Utilizada 
 

Em primeiro lugar, achamos importante referir que a amostra revelou-se 

reduzida, visto que, por um lado, os indivíduos com deficiência intelectual são 

uma população minoritária e, por outro lado, porque o nosso estudo cingiu-se 

às APPACDM de Sabrosa e de Mirandela 

Relativamente aos testes utilizados, podemos referir que a sua aplicação 

se revelou muito prolongada e demorada. Apesar de termos escolhido os 

testes, tendo em conta as características específicas da população do estudo, 

a sua compreensão, inicialmente, revelou-se complexa por parte de alguns 

indivíduos.  

Os testes que tiveram maior dificuldade de aplicação foram os da 

aferição da Coordenação Motora, nomeadamente o Grooved Pegboard Test e 

o Pursuit Rotor. No primeiro alguns indivíduos demonstraram dificuldades na 

compreensão da capacidade Orientação Espacial e o facto de terem um limite 

de tempo para executarem o teste também foi perturbador para o decorrer do 

mesmo. No Pursuit Rotor, muitos indivíduos tiveram dificuldades em 

acompanhar o movimento do disco, mesmo utilizando a rotação mais baixa.  

Os testes de aptidão física correram bem. De referir apenas a 

necessidade constante de incentivos verbais para os indivíduos se aplicarem 

na execução dos mesmos, sendo que, por vezes, no teste de resistência 
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aeróbia, foi mesmo necessário o avaliador executar o teste para incentivar os 

intervenientes a concluir o mesmo.  
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5. Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

A partir dos objectivos e das respectivas hipóteses que guiaram o nosso 

estudo, foram analisados os valores de aptidão física, coordenação motora e 

composição corporal em indivíduos com deficiência intelectual, em função da 

frequência de prática, do sexo, da idade e do grau de deficiência intelectual 

(ligeiro ou moderado).  

  

5.1 – Aptidão Física 
 

Neste sub-capítulo, em primeiro lugar será aferida a aptidão física geral 

da amostra em função da frequência de prática. Seguidamente, será analisada 

a aptidão física, dividindo a amostra segundo os dois grupos de frequência de 

prática, em função do sexo, da idade e do grau de deficiência intelectual.  

 

O Quadro 8 apresenta-nos a aptidão física geral da amostra em função 

da frequência de prática.  

 
Quadro 8 – Aptidão Física em função da frequência de prática. Média, desvio padrão, valores 

de mean rank, de z e de p.  

 2 x semana 3 x semana z p 

Agilidade 12,68+2,23 27,50 13,90+2,18 36,39 1,895 0,058 

Velocidade 9,37+1,75 27,04 10,72+2,80 34,94 1,711 0,087 

Flexibilidade 3,55+9,26 34,75 1,72+9,95 30,75 0,853 0,394 

Força Inferior 139,82+40,23 36,89 111,60+41,30 28,33 1,834 0,067 

Força Média 14,86+6,21 38,08 11,50+4,71 28,15 2,124 0,034 

Resistência 159,57+43,03 25,63 164,22+37,98 28,05 0,565 0,572 

 

Após a análise do Quadro 8, podemos verificar que apesar dos 

resultados serem próximos, apenas existem diferenças significativas no 

parâmetro Força Média (p=0,034), em que os indivíduos com duas sessões 

semanais de ActF obtiveram melhores resultados.  
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O Quadro 9 apresenta-nos a aptidão física em função do sexo, dos 

indivíduos com duas sessões semanais de ActF.  

 

Quadro 9 – Aptidão Física em função do sexo dos indivíduos com duas sessões de treino 

semanais. Média, desvio padrão, valores de mean rank, de z e de p.  

  

Tendo em conta apenas os indivíduos com duas sessões semanais de 

ActF, o Quadro 9, mostra-nos que há diferenças significativas entre indivíduos 

do sexo Feminino e Masculino, no que diz respeito aos parâmetros Agilidade 

(p=0,001), Velocidade (p=0,002) e Força Inferior (p=0,008). Nos três casos, os 

indivíduos do sexo masculino apresentaram melhores resultados. Nos 

restantes parâmetros não existem diferenças estatisticamente significativas. 

 O Quadro 10 apresenta-nos a aptidão física em função do sexo, dos 

indivíduos com três sessões semanais de ActF. 

 

Quadro 10 – Aptidão Física em função do sexo dos indivíduos com três sessões de treino semanais. 

Média, desvio padrão, valores de mean rank, de z e de p.  

 Sexo Masculino Sexo Feminino z p 

Agilidade 12,60+1,38 13,13 15,19+2,09 24,50 3,232 0,001 

Velocidade 9,27+1,66 12,28 12,17+3 24,06 3,400 0,001 

Flexibilidade -0,57+11,02 17,53 4+8,52 19,59 0,587 0,557 

Força Inferior 131,2+39,07 23,50 92+34,39 12,91 3,011 0,003 

Força Média 12,47+3,60 20,29 10,53+5,57 16,50 1,082 0,279 

Resistência 164,82+31,95 14,93 163,61+44,35 16,07 0,353 0,724 

 

A análise do Quadro 10 mostra que existem novamente diferenças muito 

significativas nos parâmetros Agilidade (p=0,001), Velocidade (p=0,001) e 

 Sexo Masculino Sexo Feminino z p 

Agilidade 11,44+1,05 10,56 14,64+2,28 21,60 3,405 0,001 

Velocidade 8,54+1,32 10,72 10,83+1,43 20,56 3,035 0,002 

Flexibilidade 2,61+8,36 13,03 5,19+11,08 17,15 1,271 0,204 

Força Inferior 155,14+37,86 17,09 113+30,03 8,75 2,637 0,008 

Força Média 15,79+6,93 16,39 13,25+4,65 11,10 1,638 0,102 

Resistência 161,12+37,33 12,32 156,85+54,35 11,50 0,284 0,777 
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Força Inferior (p=0,003). Nestes três parâmetros, foi o grupo do sexo masculino 

que obteve os melhores resultados. Nos restantes parâmetros não existem 

diferenças estatisticamente significativas.  

No entanto, achamos importante referir que, para ambos os grupos de 

frequência de prática, o sexo feminino obteve melhores resultados nos 

parâmetros Flexibilidade e Resistência, apesar dessas diferenças não serem 

significativas.  

  

O Quadro 11 apresenta-nos a aptidão física em função da idade dos 

indivíduos, com duas sessões semanais de ActF.  

 

Quadro 11 – Aptidão Física em função da idade dos indivíduos com duas sessões de treino 

semanais. Média, desvio padrão, valores de mean rank, de z e de p.  

 

Após análise do Quadro 11, verificamos que existem diferenças 

significativas, nos parâmetros Velocidade (p=0,016) e Força Inferior (p=0,037), 

conquistando os sujeitos mais novos melhores resultados. Nos restantes 

parâmetros não existem diferenças estatisticamente significativas, obtendo os 

melhores resultados os indivíduos com idades compreendidas entre os 10 e 20 

anos, com excepção do parâmetro Flexibilidade.  

 

O Quadro 12 apresenta-nos a aptidão física em função da idade, dos 

indivíduos com três sessões semanais de ActF.  

 
 
 

 Adolescência Idade Adulta Jovem z p 

Agilidade 12,31+2,17 12,58 13,25+2,24 17,95 1,654 0,098 

Velocidade 8,92+1,59 11,18 10,34+1,78 18,80 2,410 0,016 

Flexibilidade 2,47+9,22 13,39 5,86+9,63 16,50 0,959 0,337 

Força Inferior 147,47+38,69 16,44 123,43+41,38 9,85 2,084 0,037 

Força Média 15,47+6,61 15,39 13,57+5,47 12,90 0,771 0,441 

Resistência 156,30+46,28 11,59 166,57+37,41 12,93 0,434 0,664 
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Quadro 12 – Aptidão Física em função da idade dos indivíduos com três sessões de treino 

semanais. Média, desvio padrão, valores de mean rank, de z e de p.  

 Adolescência Idade Adulta Jovem z p 

Agilidade 12,89+1,51 14,36 14,67+2,33 21,14 1,882 0,060 

Velocidade 9,52+1,46 13,71 11,64+3,25 20,86 2,020 0,043 

Flexibilidade -1,15+10,71 16,50 3,91+9,04 19,77 0,909 0,363 

Força Inferior 124,46+36,37 21,32 101,76+43,15 16,70 1,282 0’200 

Força Média 12,38+4,60 21,32 10,82+4,83 16,70 1,288 0,198 

Resistência 166,65+38,46 15,69 162,36+38,69 15,35 1,105 0,917 

 

Através da leitura do Quadro 12, verificamos que entre os indivíduos 

com três sessões semanais de treino, somente existem diferenças 

estatisticamente significativas no parâmetro Velocidade (p=0,043), obtendo os 

indivíduos mais novos os melhores resultados. Nos restantes parâmetros, 

apesar de não haverem diferenças significativas, os indivíduos mais novos 

obtiveram os melhores resultados, com excepção dos parâmetros Flexibilidade 

e Resistência. 

 

O Quadro 13 apresenta-nos a aptidão física em função do grau de 

deficiência intelectual, dos indivíduos com duas sessões semanais de ActF. 

 

Quadro 13 – Aptidão Física em função do grau de deficiência intelectual dos indivíduos com 

duas sessões de treino semanais. Média, desvio padrão, valores de mean rank, de z e de p.  

 DI Ligeira DI Moderada z p 

Agilidade 12,44+2,18 12,68 12,96+2,41 17,32 1,145 0,145 

Velocidade 9,08+1,65 11,91 9,99+1,92 17,55 1,783 0,075 

Flexibilidade 3,30+9,16 13,74 4,07+10,19 15,68 0,612 0,541 

Força Inferior 148,07+35,22 17,13 122,14+47,28 9,45 2,468 0,014 

Força Média 16.40+5,61 17,12 11,57+6,53 10,45 2,103 0,035 

Resistência 156,30+47,05 11,50 166,58+35,10 12,94 0,484 0,628 

 

Através do Quadro 13, verificamos que os indivíduos com DI ligeira e 

moderada, que praticam ActF duas vezes por semana, obtiveram resultados 

semelhantes, apenas existindo diferenças significativas nos parâmetros Força 
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Inferior (p=0,014) e Força Média (p= 0,035), pendendo os melhores resultados 

para o grupo com DI ligeira.  

 

O Quadro 14 apresenta-nos a aptidão física em função do grau de 

deficiência intelectual, dos indivíduos com três sessões semanais de ActF. 

 

Quadro 14 – Aptidão Física em função do grau de deficiência intelectual dos indivíduos com 

três sessões de treino semanais. Média, desvio padrão, valores de mean rank, de z e de p.  

 DI Ligeira DI Moderada z p 

Agilidade 12,86+1,66 14,08 14,42+2,26 20,71 1,779 0,075 

Velocidade 9,46+1,57 13,42 11,36+3,09 20,39 1,911 0,056 

Flexibilidade 1,85+10,24 18,71 1,65+10,08 18,40 0,084 0,933 

Força Inferior 134+34,70 23,58 100,40+40,45 15,96 2,047 0,041 

Força Média 12,40+4,86 21,21 11,05+4,70 17,15 1,096 0,273 

Resistência 164,17+41,34 15,10 164,24+37,32 15,70 0,176 0,860 

 

Após a leitura do Quadro 14, verificamos novamente resultados 

semelhantes entre os grupos em causa, existindo apenas diferenças 

estatisticamente significativas no parâmetro Força Inferior (p=0,041), havendo 

igualmente melhores resultados para os indivíduos com DI ligeira. 

 

 

Discussão  

 

A aptidão física de um indivíduo é variável, sendo a expressão das suas 

potencialidades genéticas, num dado momento e a sua interacção com 

inúmeros factores, como por exemplo a regularidade da actividade física (Ostyn 

et al., 1980; Malina, 1993) 

No entanto o nosso estudo vem contrariar os resultados encontrados na 

bibliografia, visto que os indivíduos com duas sessões semanais de ActF 

obtiveram melhores resultados em todos os parâmetros de aptidão física 

avaliados.  

O estudo de Amaral (1996), que tinha como objectivo avaliar a aptidão 

física (agilidade, velocidade, flexibilidade, força inferior, força média e 
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resistência) numa população com SD de ambos os sexos, com idades 

compreendidas entre os 13 e 28 anos, que praticavam actividade física duas, 

três ou quatro vezes por semana, verificou que os indivíduos com mais 

sessões semanais obtiveram melhores resultados nas capacidades estudadas.  

Também Santos (2005), que elaborou um estudo com uma amostra de 

60 indivíduos com SD, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre 

os 10 e 19 anos, em que avaliou a variação dos níveis de aptidão física, 

coordenação motora e composição corporal em função da frequência semanal 

de actividade física, verificou que quantas mais sessões semanais melhores os 

resultados obtidos em todos os parâmetros avaliados.  

Resultados semelhantes foram também encontrados por Rimmer e Kelly 

(1991), que desenvolveram um programa de treino de resistência para adultos 

com DI, com um grupo experimental e um de controlo, ambos com 12 

indivíduos, e que verificaram que um programa de treino de alta intensidade 

induz melhorias na força e na resistência.  

Pitetti et al. (1993) verificaram que numa população com DI, à 

semelhança da população sem DI, há um aumento da força muscular, em 

função do treino.  

Também Blair et al. (1992), afirmam que elevados níveis de actividade 

física estão associados a elevados níveis de aptidão física.  

 

Julgamos que estas diferenças entre o nosso estudo e os pesquisados 

se devem a três factores: (i) o facto de existir um desequilíbrio no que diz 

respeito ao número de mulheres, havendo menos 6 no grupo com duas 

sessões semanais (10 praticam 2 vezes, 17 praticam 3 vezes), enquanto que o 

número de homens é semelhante (18 praticam 2 vezes, 19 praticam 3 vezes); 

(ii) o facto de que no grupo com duas sessões semanais existirem mais 

indivíduos com DI ligeira (17 com DI ligeira, 11 com DI moderada), enquanto 

que no grupo com três sessões existem mais indivíduos com DI moderada (12 

com DI ligeira, 24 com DI moderada); e (iii) o facto de que no grupo com duas 

sessões semanais existirem mais adolescentes (18 adolescentes, 10 adultos 
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jovens), enquanto que no grupo com três sessões semanais existirem mais 

adultos jovens (14 adolescentes, 22 adultos jovens).  

Estes factores, como vamos demonstrar no decorrer desta discussão, 

levam a resultados gerais mais baixos, por parte do grupo com duas sessões 

semanais de ActF.  

 

Em relação à variável sexo, os resultados do nosso estudo confirmam os 

de outros já mencionados na nossa revisão bibliográfica, os quais sugerem que 

os indivíduos do sexo masculino apresentam normalmente melhores 

resultados, em testes de aptidão física, à excepção do parâmetro flexibilidade, 

quando comparados com o sexo feminino (Sallis & Fancette, 1992; Sallis et al., 

2000). De referir também que no nosso estudo o sexo feminino também 

apresentou melhores resultados no parâmetro resistência.  

Maia (2002), que estudou os níveis de aptidão física em indivíduos com 

DI com e sem síndrome de Down, com uma amostra de 60 indivíduos de 

ambos os sexos, concluiu que os indivíduos do sexo masculino apresentam 

melhores resultados nos parâmetros de aptidão física (agilidade, equilíbrio, 

força estática e explosiva, resistência cardiorespiratória, velocidade de 

membros superiores e inferiores) que os indivíduos do sexo feminino.  

Rarick et al. (1976), citados por Jasma e French (1994), referem que os 

indivíduos do sexo masculino obtêm resultados superiores do que os indivíduos 

do sexo feminino nos desempenhos das actividades físicas.  

Na mesma ordem de ideia, Barabás (1989) concluiu que: os rapazes 

apresentam, ao longo da idade, um maior ganho de força em relação às 

raparigas, nomeadamente na força média; que nos testes de corrida de 

resistência, velocidade e força inferior as diferenças não são relevantes; e que 

as raparigas obtiveram melhores resultados na prova de flexibilidade.  

No estudo de Amaral (1996) encontramos resultados semelhantes aos 

nossos, nos parâmetros agilidade, velocidade, força média e força inferior e 

resistência. No entanto, o autor encontrou resultados diferentes no parâmetro 

flexibilidade.  
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Também Winnick (1995), afirma que em populações com DI, os 

resultados de aptidão física, com excepção da flexibilidade, são melhores por 

parte do sexo masculino.  

O estudo realizado por Santos (2005) vai de encontro com os nossos 

resultados, relativamente aos parâmetros agilidade, velocidade, flexibilidade e 

resistência, diferindo nos parâmetros força média e força inferior.  

 

No que diz respeito à variável Idade, verificamos que os indivíduos do 

grupo Adolescência obtiveram melhores resultados nos parâmetros agilidade, 

velocidade, força inferior, força média e resistência nos indivíduos com duas 

sessões semanais, e que os indivíduos do grupo Adulto Jovem obtiveram 

melhores resultados nos parâmetros flexibilidade e resistência no grupo com 

três sessões semanais de actividade física.  

Na bibliografia pesquisada, verificamos que, para além do treino, a 

aptidão física desenvolve-se através dos processos de crescimento e 

maturidade fisiológica (Ostryn et al., 1980), o que vem de encontro dos nossos 

resultados, visto que os indivíduos do grupo mais novo estão no pico desse 

desenvolvimento apresentando melhores resultados que os mais velhos. 

 

Relativamente à variável Grau de Deficiência Intelectual, verificamos que 

os indivíduos com DI têm, na generalidade, menos oportunidades para 

praticarem ActF, o que os leva a demonstrar piores valores de aptidão física, 

relativamente aos indivíduos ditos “normais” (Jansma e French, 1994).   

O nosso estudo vem ao encontro dos pesquisados, no sentido em que 

os indivíduos com DI ligeira obtiveram os melhores resultados, quando 

comparados com os indivíduos com DI moderada.  
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5.2 – Coordenação Motora 
 

Á semelhança do anterior, este sub-capítulo analisa em primeiro lugar a 

coordenação motora geral da amostra em função da frequência de prática. 

Seguidamente, será analisada a coordenação motora, dividindo a amostra 

segundo os dois grupos de frequência de prática, em função do sexo, da idade 

e do grau de deficiência intelectual.  

 

O Quadro 15 apresenta-nos a coordenação motora geral, em função da 

frequência de prática. 

 

Quadro 15 – Coordenação Motora em função da frequência de prática. Média, desvio padrão, 

valores de mean rank, de z e de p.  

 2 x semana 3 x semana z p 

MP 240,76+38,151 27,37 259,13+38,92 33,88 1,423 0,155 Velocidade de 

Reacção Manual MNP 238,05+37,68 26,02 262,10+43,39 33,14 1,580 0,114 

MP 124,07+71,70 26,00 143,41+73,00 35,74 2,113 0,035 Destreza Manual, 

Digital e 

Orientação 

Espacial 

MNP 132,29+59,00 24,13 176,77+76,77 36,10 2,609 0,009 

MP 15,42+3,63 39,11 13,57+4,49 27,36 2,504 0,012 Coordenação 

Oculo-Manual MNP 14,72+3,95 37,34 13,24+4,17 27,73 2,068 0,039 

Ritmo 12,90+6,66 41,00 7,08+4,10 25,89 3,226 0,001 

Equilíbrio 2,61+1,15 29,17 2,70+1,87 24,21 1,175 0,240 

 

Analisando o Quadro 15, encontramos diferenças estatisticamente 

significativas no que diz respeito aos parâmetros Destreza Manual Digital e 

Orientação Espacial em ambas as mãos (MP p=0,035; MNP p=0,009), 

Coordenação Óculo-Manual em ambas as mãos (MP p=0,012; MNP p=0,039) e 

Ritmo (p=0,001). Em todos os casos, verificamos que os sujeitos que praticam 

ActF apenas duas vezes por semana mostram melhores resultados.  

Nos restantes dois parâmetros, os indivíduos com duas sessões 

semanais de ActF apresentaram melhores resultados no que diz respeito à 

Velocidade de Reacção Manual, em ambas as mãos, mas no Equilíbrio os 
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sujeitos com três sessões semanais de ActF conseguiram os melhores 

resultados.  

 

O Quadro 16 apresenta-nos a coordenação motora em função do sexo, 

dos indivíduos com duas sessões semanais de ActF. 

 

Quadro 16 – Coordenação Motora em função do sexo dos indivíduos com duas sessões de 

treino semanais. Média, desvio padrão, valores de mean rank, de z e de p.  

  Sexo Masculino Sexo Feminino z p 

MP 232,73+37,08 12,81 260,84+35,99 16,39 1,106 0,269 Velocidade de 

Reacção Manual MNP 299,33+36,06 12,18 259,84+35,21 16,00 1,213 0,225 

MP 115,16+65,50 13,71 146,35+87,84 14,50 0,251 0,802 Destreza Manual, 

Digital e 

Orientação 

Espacial 

MNP 118,62+44,34 12,53 166,48+80,36 15,33 0,889 0,374 

MP 15,68+3,43 14,39 14,75+4,34 14,70 0,096 0,924 Coordenação 

Oculo-Manual MNP 15,11+3,66 14,81 13,73+4,82 13,95 0,264 0,792 

Ritmo  13,67+7,06 15,36 11+5,66 12,95 0,745 0,456 

Equilíbrio  2,81+1,28 13,76 2,11+0,52 9,43 1,366 0,172 

 

Após a observação do Quadro 16, verificamos que não existem 

diferenças significativas em nenhum dos parâmetros de CM.  

De salientar que apesar da proximidade dos resultados, o grupo do sexo 

masculino obteve sempre os melhores resultados, à excepção do parâmetro 

Velocidade de Reacção Manual com a mão não preferida, em que o Grupo do 

sexo feminino conquistou os melhores resultados. 

 

O Quadro 17 apresenta-nos a coordenação motora em função do sexo, 

dos indivíduos com três sessões semanais de ActF. 
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Quadro 17 – Coordenação Motora em função do sexo dos indivíduos com três sessões de 

treino semanais. Média, desvio padrão, valores de mean rank, de z e de p.  

  Sexo Masculino Sexo Feminino z p 

MP 247,50+30,20 16,26 270,75+44,28 19,07 0,815 0,415 Velocidade de 

Reacção Manual MNP 252,13+36,84 16,58 272,08+48,61 17,50 0,271 0,786 

MP 130,44+58,07 19,44 156,37+86,04 16,47 0,862 0,389 Destreza Manual, 

Digital e 

Orientação 

Espacial 

MNP 173,63+78,05 19,67 179,91+78,81 16,24 0,996 0,319 

MP 15,07+2,38 19,11 12,08+5,62 17,82 0,364 0,716 Coordenação 

Oculo-Manual MNP 14,84+2,63 19,25 11,65+4,88 16,68 0,743 0,458 

Ritmo  7,75+4,05 19,61 6,42+4,21 17,26 0,668 0,504 

Equilíbrio  2,76+2,23 14,75 2,64+1,54 14,25 0,161 0,872 

 

Após a leitura do Quadro 17, e à semelhança do que verificamos nos 

indivíduos com duas sessões de ActF (Quadro 16), não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas em nenhum dos parâmetros 

avaliados.  

Neste caso, os indivíduos do sexo masculino apresentaram melhores 

resultados em todos os parâmetros avaliados. 

O Quadro 18 apresenta-nos a coordenação motora em função da idade, 

dos indivíduos com duas sessões semanais de ActF. 

 

Quadro 18 – Coordenação Motora em função da idade dos indivíduos com duas sessões de treino 

semanais. Média, desvio padrão, valores de mean rank, de z e de p.  

  Adolescência Idade Adulta Jovem z p 

MP 227,85+26,26 11,89 261,75+46,51 18,22 1,955 0,051 Velocidade de 

Reacção Manual MNP 223,08+21,76 11,41 262,38+46,39 17,44 1,914 0,056 

MP 90,88+31,25 11,41 178+87,43 18,40 2,211 0,027 Destreza Manual, 

Digital e 

Orientação 

Espacial 

MNP 106,86+41,34 10,56 173,63+62,15 18,20 2,478 0,013 

MP 17,22+1,83 16,56 12,49+3,99 10,80 1,774 0,076 Coordenação 

Oculo-Manual MNP 16,50+2,61 16,75 11,82+4,17 10,45 1,942 0,052 

Ritmo  15,15+4,51 16,61 9,25+8,21 10,70 1,827 0,068 

Equilíbrio  3,08+1,11 14,75 1,84+0,76 8,00 2,205 0,027 
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O Quadro 18 mostra-nos que entre os indivíduos com duas sessões 

semanais de ActF apenas existem diferenças significativas nos parâmetros 

Destreza Manual, Digital e Orientação Espacial em ambas as mãos (MP 

p=0,027; MNP p=0,013) e Equilíbrio (p=0,027). Em ambos os casos, os 

indivíduos mais novos apresentaram melhores resultados, como nos restantes 

parâmetros.  

O Quadro 19 apresenta-nos a coordenação motora em função da idade, 

dos indivíduos com três sessões semanais de ActF. 

 

Quadro 19 – Coordenação Motora em função da idade dos indivíduos com três sessões de 

treino semanais. Média, desvio padrão, valores de mean rank, de z e de p.  

  Adolescência Idade Adulta Jovem z p 

MP 235,70+22,74 9,69 275,86+39,98 22,33 3,598 0,000 Velocidade de 

Reacção Manual MNP 239,05+32,51 10,15 278,57+43,58 21,45 3,279 0,001 

MP 103,31+25,48 11,31 172,05+82,81 21,95 2,982 0,003 Destreza Manual, 

Digital e 

Orientação 

Espacial 

MNP 120,33+28,39 10,89 217,08+75,30 22,74 3,370 0,001 

MP 16,23+1,40 24,79 11,68+4,99 14,50 2,856 0,004 Coordenação 

Oculo-Manual MNP 15,49+2,16 23,89 11,64+4,56 14,07 2,778 0,005 

Ritmo  8,90+4,33 23 5,79+3,51 15,64 2,051 0,040 

Equilíbrio  2,15+0,97 13,25 3,08+2,27 15,44 0,696 0,486 

 

Ao estudarmos a mesma variável nos indivíduos que praticam três 

sessões de ActF por semana (Quadro 19), constatamos que existem diferenças 

significativas em todos os parâmetros de CM à excepção do parâmetro 

Equilíbrio. Em todos os que existem diferenças, Velocidade de Reacção 

Manual em ambas as mãos (MP p<0,000; MNP p=0,001), Destreza Manual, 

Digital e Orientação Espacial em ambas as mãos (MP p=0,003; MNP p=0,001), 

Coordenação Óculo-Manual em ambas as mãos (MP p=0,004; MNP p=0,005) e 

Ritmo (p=0,04), os indivíduos mais novos apresentam melhores resultados. O 

único parâmetro que os indivíduos mais velhos se superiorizam é o Equilíbrio.  
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O Quadro 20 apresenta-nos a coordenação motora em função do grau 

de deficiência intelectual, dos indivíduos com duas sessões semanais de ActF. 

 

Quadro 20 – Coordenação Motora em função do grau de deficiência intelectual dos indivíduos 

com duas sessões de treino semanais. Média, desvio padrão, valores de mean rank, de z e de 

p.  

  DI Ligeira DI Moderada z p 

MP 226,65+26,80 11,56 263,69+44,24 17,55 1,925 0,054 Velocidade de 

Reacção Manual MNP 222,04+22,14 10,80 264,06+44,35 17,18 2,102 0,036 

MP 95,21+32,91 11,13 170,97+93,65 18,18 2,271 0,023 Destreza Manual, 

Digital e 

Orientação 

Espacial 

MNP 111,49+41,16 10,47 166,09+70,24 17,64 2,362 0,018 

MP 16,83+2,11 16,76 13,12+4,49 11,00 1,811 0,070 Coordenação 

Oculo-Manual MNP 16,03+2,85 19,97 12,58+4,72 10,68 1,976 0,048 

Ritmo  15,15+4,51 16,21 9,25+8,21 11,86 1,368 0,171 

Equilíbrio  2,90+0,98 14,13 2,13+1,31 9,25 1,593 0,111 

 

Estudando agora a variável Grau de Deficiência, através do Quadro 20, 

verificamos que existem diferenças estatisticamente significativas, entre os 

indivíduos com duas sessões de ActF, nos parâmetros Velocidade de Reacção 

Manual com a mão não preferida (p=0,036), Destreza Manual, Digital e 

Orientação Espacial em ambas as mãos (MP p=0,023; MNP p=0,018) e 

Coordenação Óculo-Manual com a mão não preferida (p=0,048). Em todos 

estes parâmetros os indivíduos com deficiência intelectual ligeira obtiveram 

melhores resultados.  

 

O Quadro 21 apresenta-nos a coordenação motora em função do grau 

de deficiência intelectual, dos indivíduos com três sessões semanais de ActF. 

 

 

 



APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

 

74 

Quadro 21 – Coordenação Motora em função do grau de deficiência intelectual dos indivíduos 

com três sessões de treino semanais. Média, desvio padrão, valores de mean rank, de z e de 

p.  

  DI Ligeira DI Moderada z p 

MP 231,11+19,80 8,54 275,93+38,17 22,39 3,875 0,000 Velocidade de 

Reacção Manual MNP 236,72+30,41 9,58 277,33+43,62 21,24 3,331 0,001 

MP 97,39+22,83 7,82 171,02+79,23 22,67 3,995 0,000 Destreza Manual, 

Digital e 

Orientação 

Espacial 

MNP 118,92+29,75 9,17 211,48+75,73 22,61 3,706 0,000 

MP 15,94+1,98 26,08 12,15+5,01 14,71 3,054 0,002 Coordenação 

Oculo-Manual MNP 15,04+2,59 24,54 12,16+4,62 14,59 2,728 0,006 

Ritmo  9+4,44 24,54 5,93+3,54 15,48 2,441 0,015 

Equilíbrio  1,94+0,61 13,80 3,16+2,23 14,89 0,336 0,737 

 

Após leitura do Quadro 21, constatamos que existem diferenças 

significativas em todos os parâmetros à excepção do parâmetro Equilíbrio, 

sendo este o único em que os indivíduos com deficiência intelectual moderada 

obtiveram melhores resultados. Nos restantes parâmetros, Velocidade de 

Reacção Manual em ambas as mãos (MP p<0,000; MNP p=0,001), Destreza 

Manual, Digital e Orientação Espacial em ambas as mãos (MP p<0,000; MNP 

p<0,000), Coordenação Óculo-Manual em ambas as mãos (MP p=0,002; MNP 

p=0,006) e Ritmo (p=0,015) os indivíduos com deficiência intelectual ligeira 

conseguiram os melhores resultados.  

 

 

Discussão  

 

A prática de exercício físico regular torna-se relevante no 

desenvolvimento das habilidades motoras e do controlo dos movimentos 

rítmicos, na população com deficiência intelectual, tal como considera 

Eichstaedt e Lavay (1991). 

Teles (2004) no seu estudo com indivíduos com deficiência intelectual 

ligeira, grave e com síndrome de Down, pôde constatar que, após a 
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participação no programa de intervenção, os indivíduos apresentam, em média, 

melhorias nos níveis de CM. Entre estes destacou os resultados que ocorreram 

ao nível do ritmo, da velocidade e da coordenação dos membros inferiores, 

assim como do equilíbrio, por apresentarem níveis de significância de p<0,00. 

Na mesma ordem de ideias, Alves (2000) refere a importância da prática 

de actividade física regular, como instrumento de reabilitação e integração do 

deficiente, pois: i) contribui para a aceitação das suas limitações; valoriza e 

divulga as suas capacidades físicas, ajudando-o a relativizar as suas 

incapacidades; ii) reforça a sua auto-estima, dando-lhe alegria de viver e 

qualidade de vida, condições consideradas imprescindíveis para a alteração da 

sua visão perante a vida; iii) reforça a vontade para a acção, disponibilidade 

para se aproximar dos outros, para comunicar, para conviver; iv) combate 

eficazmente atitudes pessimistas; e v) e permite a mediatização das suas 

actividades, incidindo sobre as suas capacidades em desfavor das limitações. 

Santos (2005), realizou um estudo com uma amostra de 60 Indivíduos 

de ambos os sexos, com síndrome de Down, e concluiu que quantas mais 

sessões semanais de actividade física praticam, melhores performances 

evidenciam.  

O nosso estudo vem contrariar todos estes resultados, visto que os 

indivíduos com duas sessões semanais de ActF obtiveram melhores resultados 

em todos os parâmetros, com excepção do Equilíbrio.  

Firth e Firth (1974) corroboram esta ideia, referindo que, após um 

programa de treino, não existiram melhorias na execução das capacidades 

motoras.  

 

Em relação à variável Sexo, os nossos resultados vão de encontro aos 

obtidos por Winnick (1995), que afirma que, relativamente a esta população 

especial, geralmente, a performance do sexo masculino é melhor que a do 

sexo feminino, com excepção da flexibilidade e do equilíbrio.  

As diferenças entre sexos tendem, segundo Hirtz e Shieke (1986) e 

Vasconcelos (1991), a aumentar a partir dos 13 anos de idade. No entanto 

verificamos no trabalho de Moris et al. (1982, cit. Silva 2003), que estudaram a 
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CM de crianças com idades entre os 3 e os 6 anos e verificaram melhores 

resultados por parte do sexo masculino relativamente à performance manual, 

sugerindo que as diferenças entre os sexos podem começar desde cedo.  

Nesta ordem de ideias, Chan (2000, cit. Silva, 2003) efectuou um estudo 

com o objectivo de verificar a destreza manual e dos dedos, utilizando dois 

testes de destreza manual e digital, englobados no Dexterity Test. A amostra 

foi constituída por 60 estudantes, 30 de cada sexo, com idades compreendidas 

entre os 19 e 23 anos. O autor verificou que os homens obtiveram melhores 

resultados que as mulheres.  

Num estudo semelhante, Vasconcelos (1993), que avaliou a preferência 

manual e a performance manual, também obteve melhores resultados por parte 

do sexo masculino. A amostra deste estudo foi constituída por 513 adultos 

jovens de ambos os sexos, com média de idade de 30 anos. A destreza 

manual foi avaliada através de Tapping Test, que consta na bateria de testes 

“EUROFIT”.  

No entanto, existem também estudos que contrariam os resultados por 

nós encontrados.  

Teles (2004), que estudou indivíduos com deficiência intelectual ligeira, 

grave e com síndrome de Down, teve como um dos objectivos comparar os 

níveis de Coordenação Motora em ambos os sexos e concluiu que os 

indivíduos do sexo feminino apresentavam desempenhos superiores de 

coordenação motora, à excepção do Teste Bassin Anticipation Timer (que 

avalia a capacidade de antecipação-coincidência) e do Teste de Equilíbrio, em 

que o melhor desempenho pertence ao sexo masculino. 

Também Desrosiers et al. (1994, cit. Silva, 2003) obtiveram na sua 

investigação melhores resultados por parte do sexo feminino. A amostra deste 

estudo foi constituída por 360 indivíduos de ambos os sexos, com idades 

superiores a 60 anos.  

Na mesma ordem de ideias, Heuvelen et al. (1998) aplicaram uma 

bateria de testes para avaliação da aptidão física, a qual incluía a avaliação da 

destreza manual. Nesta investigação em 624 indivíduos, dos quais 274 do sexo 

masculino e 350 do sexo feminino, entre 57 e 91 anos de idade, os autores 



APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

 

77 

observaram que os indivíduos do sexo feminino obtiveram valores da destreza 

manual superiores comparativamente aos indivíduos do sexo masculino. 

 

Relativamente à variável Idade, não encontramos estudos que 

investigassem a coordenação motora, comparando os intervalos de idades por 

nós estudados. Deste modo iremos mencionar alguns estudos que abordem a 

CM com populações de várias idades.  

Um estudo realizado por Jebsen et al. (1969), teve como finalidade 

avaliar a destreza manual através do Jebsen Test of Hand Function, constituído 

por sete sub-testes representativos de várias actividades manuais. A amostra 

era constituída por 300 indivíduos, que foram divididos em dois grupos de 

idades, 150 adultos jovens (homens e mulheres) entre os 20 e os 59 anos e 

150 adultos idosos (homens e mulheres) entre os 60 e os 94 anos de idade. Os 

resultados evidenciaram que em ambos os sexos com o avançar da idade 

houve um decrescimento na destreza manual. 

Com resultados semelhantes, York e Biederman (1990) realizaram um 

estudo com uma amostra constituída por 146 sujeitos de ambos os sexos, com 

idades compreendidas entre os 20 e 89 anos, com o objectivo de avaliar a 

velocidade e exactidão de pequenos movimentos manuais utilizando uma 

tarefa de batimento (Fitt’s Task). Os autores verificaram que a partir dos 40 

anos, os sujeitos aumentaram consideravelmente o tempo de execução da 

tarefa, sendo que nos homens esse declínio foi mais acentuado.  

Tendo em conta populações mais jovens, a investigação de Martinek et 

al. (1977), que aplicaram um programa de actividades físicas para o 

desenvolvimento na coordenação, envolvendo uma amostra de 299 crianças 

com idades compreendidas entre os 7 e os 11/12 anos, concluíram que o 

desempenho coordenativo melhora com o aumentar da idade.  

Um trabalho semelhante elaborado por Gomes (1996), que avaliou os 

níveis de coordenação motora em crianças de duas freguesias de Matosinhos, 

com uma amostra de 214 crianças de ambos os sexos de 8, 9 e 10 anos, 

concluiu que através dos grupos etários, o desempenho nos testes melhorou.  
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Teles (2004), pretendendo comparar a coordenação motora em 

diferentes idades, realizou um estudo em indivíduos com deficiência intelectual 

ligeira, grave e com síndrome de Down com idades compreendidas entre os 15 

aos 39 anos de idade. Observou que os indivíduos com menos idade 

alcançaram desempenhos superiores em relação aos indivíduos com mais 

idade, em todos os testes aplicados.  

Todos os estudos mencionados apresentam resultados semelhantes aos 

nossos e apesar de só este último estudo se reportar à população com DI, 

podemos concluir que os níveis de coordenação motora melhoram até à 

puberdade, diminuindo depois progressivamente com o avançar da idade.  

 

No que diz respeito à variável Grau de Deficiência Intelectual, 

verificamos que os indivíduos com DI ligeira apresentaram melhores resultados 

em todos os parâmetros da CM avaliados, à excepção, no grupo com três 

sessões semanais, do parâmetro equilíbrio. 

Os indivíduos com DI apresentam desempenhos significativamente 

inferiores dos indivíduos dito “normais”, no que diz respeito aos desempenhos 

de actividade física, mais especificamente nas habilidades motoras como o 

equilíbrio, a locomoção e a destreza manual (Cratty, 1974; Rarick et al., 1976; 

Drew et al., 1990; Eichstaedt et al., 1991; cit. Jansma e French, 1994).  

Em concordância com o referido, Quiroga (1989, cit. Pacheco e 

Valência, 1997) referiu como principais características diferenciadoras entre 

indivíduos com e sem DI, a falta de equilíbrio, as dificuldades de locomoção, de 

coordenação e de manipulação.  

Maia (2002, cit. Cratty, 1974; Rarick et al., 1976; Drew et al., 1990; 

Eichstaedt et al., 1991) também refere um desenvolvimento baixo nas 

habilidades motoras, tais como o equilíbrio, a locomoção e a destreza manual, 

quando comparados com os pares ditos “normais”.  

Estas diferenças poderão ser explicadas por características específicas 

desta população, que apresenta uma velocidade de aprendizagem lenta, 

índices de prática de actividade físicas baixos e um natural proteccionismo 
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excessivo por parte dos pais, o que leva à ausência de um variadíssimo leque 

de experiências, com consequentes atrasos no desenvolvimento da CM.  

Para Sherril (1998, cit. Eichstaedt et al., 1991), o trabalho com 

populações com DI deve incluir a prática regular de ActF. Através dela é 

possível melhorar as habilidades motoras e o controlo dos movimentos 

rítmicos.  

Silva (2000, cit Beuter, 1983; Salbenblant, 1987; e Bruininks, 1989), 

verificou diferenças nos rendimentos, entre crianças com dificuldades de 

aprendizagem e crianças sem essas dificuldades, na coordenação dos 

membros superiores, na motricidade global, mais especificamente na corridada 

de agilidade, no equilíbrio e na força.  

Segundo Winnick (1995), as crianças com DI apresentam desempenhos 

inferiores às crianças ditas “normais” nas capacidades força, resistência, 

agilidade, equilíbrio, corrida de velocidade e tempo de reacção. No entanto, o 

autor também refere que jovens com DI moderada podem apresentar 

resultados semelhantes aos seus pares ditos “normais”, já os jovens com DI 

severa apresentam, de acordo com os seus estudos, desempenhos inferiores 

numa média de 4 anos em testes de fitness e performance motora.  

No nosso estudo concluímos que os indivíduos com DI ligeira 

apresentam melhores resultados que os indivíduos com DI moderada.  

 

5.3 – Composição Corporal 
 

 

Novamente, este sub-capítulo analisa em primeiro lugar a composição 

corporal geral da amostra em função da frequência de prática. Seguidamente, 

será analisada a composição corporal, dividindo a amostra segundo os dois 

grupos de frequência de prática, em função do sexo, da idade e do grau de 

deficiência intelectual.  

Em relação às grandezas representadas por cada variável, o peso está 

em quilogramas a altura em centímetros e o IMC, tal como foi referido na 

metodologia, foi calculado através do coeficiente kg/m2.  
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O Quadro 22 apresenta-nos a composição corporal geral, em função da 

frequência de prática. 

 

Quadro 22 – Composição Corporal em função da frequência de prática. Média, desvio padrão, 

valores de mean rank, de z e de p.  

 2 x semana 3 x semana z p 

Peso 65,89+11,82 33,23 65,56+15,48 31,93 0,278 0,781 

Altura 167,40+10,98 36,38 162,47+13,39 29,49 1,470 0,142 

IMC 23,74+4,96 30,05 24,89+5,51 34,40 0,927 0,354 

 

Tendo agora em conta a composição corporal, podemos verificar, 

através da leitura do Quadro 22, que não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os indivíduos que praticam ActF duas ou três vezes por 

semana. 

 

 No entanto, achamos importante salientar que os indivíduos que 

praticam ActF três vezes por semana apresentam um IMC mais elevado, o que 

poderá ser explicado pelo facto de apresentarem uma média de peso próxima 

(média peso 2X = 65,89; média peso 3X= 65,56), mas serem cerca de 5 

centímetros, em média, mais baixos.  

 

O Quadro 23 apresenta-nos a composição corporal em função do sexo, 

dos indivíduos com duas sessões semanais de ActF.  

 

Quadro 23 – Composição Corporal em função do sexo dos indivíduos com duas sessões de 

treino semanais. Média, desvio padrão, valores de mean rank, de z e de p.  

 Sexo Masculino Sexo Feminino z p 

Peso 64,78+11,65 13,56 67,90+12,49 16,20 0,816 0,415 

Altura 171,89+11,03 17,89 159,30+4,32 8,40 2,929 0,003 

IMC 22,07+4,30 11,61 26,74+4,81 19,79 2,493 0,013 

 

Através da leitura do Quadro 23, verificamos que existem diferenças 

estatisticamente significativas no IMC (p=0,013) e na Altura (p=0,003). 



APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

 

81 

Podemos observar que o sexo feminino é muito mais baixo, com uma média de 

altura de 159,30, enquanto que o sexo masculino apresenta uma média de 

171,89. Em relação ao peso, apesar de não haverem diferenças significativas, 

constatamos que o sexo feminino é em média 3,12 quilos mais pesado. Estes 

valores levam a que o sexo feminino apresente valores superiores de IMC. 

 

O Quadro 24 apresenta-nos a composição corporal em função do sexo, 

dos indivíduos com três sessões semanais de ActF.  

 

Quadro 24 – Composição Corporal em função do sexo dos indivíduos com três sessões de 

treino semanais. Média, desvio padrão, valores de mean rank, de z e de p.  

 Sexo Masculino Sexo Feminino z p 

Peso 69,32+16,77 20,61 61,35+13,12 16,15 1,268 0,205 

Altura 170,32+11,85 24,92 153,71+8,92 11,32 3,874 0,000 

IMC 23,80+4,80 16,68 26,11+6,13 20,53 1,093 0,274 

 

Após análise do Quadro 24, encontramos diferenças estatisticamente 

significativas no parâmetro Altura (p<0,000), sendo os indivíduos do sexo 

masculino mais altos em média 16,61 centímetros mais altos. Nos restantes 

parâmetros não existem diferenças significativas, mas de salientar a grande 

diferença entre a média do IMC entre os grupos, tendo novamente o grupo do 

sexo feminino obtido resultados mais altos. 

 

O Quadro 25 apresenta-nos a composição corporal em função da idade, 

dos indivíduos com duas sessões semanais de ActF.  

 

Quadro 25 – Composição Corporal em função da idade dos indivíduos com duas sessões de 

treino semanais. Média, desvio padrão, valores de mean rank, de z e de p.  

 Adolescência Idade Adulta Jovem z p 

Peso 61,39+9,57 11,47 74+11,52 19,95 2,615 0,009 

Altura 168,33+12,18 15,03 165,70+8,74 13,55 0,456 0,648 

IMC 21,77+3,30 11,61 27,27+5,61 19,70 2,493 0,013 
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Estudando a variável Idade podemos constatar, através do Quadro 25, 

que apenas existem diferenças significativas no parâmetro Peso (p=0,009) e no 

parâmetro IMC (p=0,013). Os indivíduos do grupo Adulto Jovem apresentam 

valores médios de peso superiores, sendo 12,61 quilos mais pesados, o que 

fez com que os valores do IMC fossem superiores.  

 

O Quadro 26 apresenta-nos a composição corporal em função da idade, 

dos indivíduos com três sessões semanais de ActF.  

 

Quadro 26 – Composição Corporal em função da idade dos indivíduos com três sessões de 

treino semanais. Média, desvio padrão, valores de mean rank, de z e de p.  

 Adolescência Idade Adulta Jovem z p 

Peso 62,21+12,39 17,25 67,68+17,09 19,30 0,568 0,570 

Altura 164,64+10,42 20,14 161,09+15,05 17,45 0,748 0,455 

IMC 22,93+4,21 14,71 26,13+5,95 20,91 1,720 0,085 

 

Após analisar o Quadro 26 e apesar de não haverem diferenças 

estatisticamente significativas, verificamos que os indivíduos do grupo Adulto 

Jovem, apresentam novamente piores resultados no IMC, por serem mais 

baixos e mais pesados do que o grupo Adolescência 

 

O Quadro 27 apresenta-nos a composição corporal em função do grau 

de DI, dos indivíduos com duas sessões semanais de ActF.  

 

Quadro 27 – Composição Corporal em função do grau de deficiência intelectual dos indivíduos 

com duas sessões de treino semanais. Média, desvio padrão, valores de mean rank, de z e de p.  

 DI Ligeira DI Moderada z p 

Peso 61,59+8,62 11,94 72,55+13,35 18,45 2,047 0,041 

Altura 168,88+12,60 15,18 165,09+7,85 13,45 0,542 0,588 

IMC 21,71+2,85 11,71 26,87+5,96 18,82 2,234 0,025 

 

Analisando o Quadro 27, aferimos que existem diferenças 

estatisticamente significativas nos parâmetros Peso (p=0,041) e IMC (p=0,025), 

entre os indivíduos com 2 sessões semanais de ActF. Os indivíduos com DI 
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moderada são em média, 10,96 quilos mais pesados e 3,79 centímetros mais 

baixos, o que leva a que obtenham valores de IMC mais altos. 

  

O Quadro 28 mostra-nos a composição corporal em função do grau de 

DI, dos indivíduos com duas sessões semanais de ActF.  

  

Quadro 28 – Composição Corporal em função do grau de deficiência intelectual dos indivíduos 

com três sessões de treino semanais. Média, desvio padrão, valores de mean rank, de z e de p.  

 DI Ligeira DI Moderada z p 

Peso 62,33+13,50 17,13 67,17+16,41 19,19 0,554 0,580 

Altura 163+11,55 18,38 162,21+14,45 18,56 0,050 0,960 

IMC 23,41+4,47 15,92 25,62+5,91 19,79 1,040 0,298 

 

Entre os indivíduos com três sessões semanais de ActF, Quadro 28, não 

se encontraram diferenças estatisticamente significativas em nenhum dos 

parâmetros. No entanto é de destacar que os valores do IMC no grupo DI 

ligeira são mais altos do que no mesmo grupo com duas sessões de ActF, 

enquanto que os valores do IMC dos indivíduos com DI moderada são mais 

baixos que no grupo homólogo com duas sessões semanais. 

 

 

Discussão 

 

Todos os estudo que pesquisamos que reunissem estas variáveis 

apresentam resultados divergentes dos nossos, ou seja, no nosso estudo os 

indivíduos que praticam ActF duas vezes por semana apresentaram valores de 

IMC mais baixos que os que praticam três vezes.  

Estes resultados podem ser explicados pelo facto dos indivíduos com 

duas sessões de ActF serem, em média, mais altos e apresentarem uma média 

de peso semelhante, relativamente aos sujeitos com três sessões semanais. 

Outro facto que pode ter contribuído para este resultado reside no 

próprio IMC, que apesar de dar uma estimativa apropriada para a relação peso-
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altura, pode deturpar os dados pois não faz a distinção entre a massa gorda e 

a massa magra (The Cooper Institute for Aerobics Researsh, 2002).  

Os indivíduos com mais sessões semanais de treino exibem mais massa 

muscular, que é mais densa que a massa gorda, o que os leva a apresentar 

maiores valores de peso corporal e consequentemente um IMC mais elevado.  

Santos (2005) verificou, num estudo com indivíduos com SD, que 

praticavam ActF duas, três ou quatro vezes por semana, que os sujeitos com o 

maior número de sessões semanais apresenta melhores resultados no que diz 

respeito ao IMC. No entanto, quando a autora comparou apenas os grupos 

com duas ou três sessões semanais, verificou que os indivíduos com três 

sessões semanais apresentaram piores resultados em relação aos indivíduos 

com duas sessões em todos os parâmetros avaliados (peso, perímetro do 

braço, perímetro da cintura, perímetro da anca, prega tricipital, prega bicipital 

percentagem de gordura corporal, massa gorda e massa não gorda) à 

excepção do parâmetro altura. De qualquer forma, este grupo apresentou um 

IMC mais baixo, porque apesar de serem mais pesados são também mais 

altos.  

 

Em relação à variável Sexo, o nosso estudo confirma resultados 

encontrados na bibliografia pesquisada, que nos mostra que tal como na 

população sem DI (Malina & Bouchard, 1991; Guerra 2002), o sexo feminino 

apresenta valores de IMC mais elevado que o sexo masculino, tanto para os 

indivíduos com duas ou três sessões semanais de ActF.  

Para além da natural maior concentração de gordura nas mulheres, as 

representantes do sexo feminino do nosso estudo são consideravelmente mais 

baixas que os elementos do sexo masculino. 

 

Em relação à variável Idade, é um facto que, com o avançar da mesma, 

os indivíduos, com ou sem DI, tendem a aumentar de peso (Varela & 

Rodrigues, 2000). Segundo Buckler (1987), estas alterações são seguidas por 

aumentos consideráveis de gordura corporal nos anos que imediatamente 

precedem o pico da puberdade.  
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O nosso estudo confirmou estes resultados, com os indivíduos do grupo 

Adulto Jovem a apresentarem valores mais elevados, de peso e IMC, que os 

indivíduos do grupo Adolescência.  

Também é importante considerar a tendência para uma vida mais 

sedentária com o avançar da idade, o que acentua o aumento do peso 

(Rimmer, 1992; Pitetti et al., 1993; Cluphf et al., 2001).  

 

Em relação à variável Grau de DI, o nosso estudo demonstrou que os 

indivíduos com DI ligeira apresentam valores inferiores de IMC quando 

comparados com os indivíduos com DI moderada.  

Santos (1999) comparou a tipologia morfológica e a composição corporal 

de indivíduos com DI dentro do grau médio com e sem SD, praticantes e não 

praticantes de actividade física. A amostra contemplou 48 indivíduos, 26 sem 

SD e 22 com SD. Os resultados mostraram piores resultados, com diferenças 

estatisticamente significativas, por parte dos não praticantes sem SD quando 

comparados com os praticantes. No entanto não foram encontradas diferenças 

entre os indivíduos praticantes e não praticantes com SD. 

Teixeira (1998) realizou um estudo com 80 indivíduos com DI ligeira e 

moderada, com 46 do sexo masculino e 34 do sexo feminino. Para avaliação 

da CC foi aplicada a bateria de testes da AAHPERD Best Test Battery 

(AHPERD, 1988) e o autor concluiu que os indivíduos com DI ligeira 

apresentaram melhores resultados quando comparados com indivíduos com DI 

moderada em ambos os sexos. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES



 

 

 



CONCLUSÕES E SUGESTÕES

 

89 

6. Conclusões e Sugestões 
 

6.1 – Conclusões 

 

A partir dos resultados obtidos no presente estudo e através da 

comparação com as diferentes hipóteses formuladas, foram retiradas as 

seguintes conclusões e sugestões:  

 

H1: Os indivíduos com deficiência intelectual, do sexo masculino, 

apresentam melhores desempenhos ao nível da aptidão física, da coordenação 

motora e dos diferentes parâmetros de composição corporal, relativamente aos 

indivíduos com deficiência intelectual do sexo feminino. 

 

A hipótese não se confirmou. 

Contudo, no que diz respeito à aptidão física, verificaram-se diferenças 

estatisticamente significativas entre os sexos na agilidade, na velocidade e na 

força inferior, em ambos os grupos de diferente frequência semanal de 

actividade física, com o sexo masculino a obter os melhores resultados.  

No que concerne à coordenação motora, o sexo masculino apenas 

demonstrou uma tendência para melhores desempenhos do que o sexo 

feminino. 

Quanto à composição corporal, apenas no grupo com duas sessões 

semanais de actividade física, o sexo masculino apresentou melhores 

resultados do que o feminino ao nível do IMC, tendo sido essa diferença 

estatisticamente significativa. 

 

H2: Os indivíduos com deficiência intelectual, dos 10 aos 20 anos de 

idade, apresentam melhores desempenhos ao nível da aptidão física, da 

coordenação motora e dos diferentes parâmetros de composição corporal, 

relativamente aos indivíduos com deficiência intelectual dos 20 aos 48 anos de 

idade. 
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A hipótese não se confirmou. 

Todavia, no que diz respeito à aptidão física, verificaram-se diferenças 

estatisticamente significativas nos parâmetros velocidade e força inferior, no 

grupo com duas sessões semanais e no parâmetro velocidade, no grupo com 

três sessões. Na generalidade de todos os parâmetros avaliados, o grupo 

Adolescência apresentou melhores resultados.  

Considerando a coordenação motora, a tendência dos melhores 

resultados pendeu para o grupo Adolescência, registando-se diferenças 

estatisticamente significativas nos parâmetros destreza manual, digital e 

orientação espacial em ambas as mãos e equilíbrio, no grupo com duas 

sessões semanais e nos parâmetros velocidade de reacção manual em ambas 

as mãos, destreza manual, digital e orientação espacial em ambas as mãos, 

coordenação óculo-manual em ambas as mãos e ritmo, nos indivíduos com 

três sessões semanais de actividade física.  

Em relação à composição corporal, apenas no grupo com duas sessões 

semanais de actividade física, o grupo Adolescência apresentou os melhores 

resultados ao nível do IMC, tendo sido essa diferença estatisticamente 

significativa. 

 

H3: Os indivíduos com deficiência intelectual ligeira, apresentam 

melhores desempenhos ao nível da aptidão física, da coordenação motora e 

dos diferentes parâmetros de composição corporal, relativamente aos 

indivíduos com deficiência intelectual moderada. 

 

A hipótese não se confirmou. 

Porém, considerando a aptidão física, nos parâmetros força inferior e 

força média, no grupo com duas sessões semanais e para o parâmetro força 

inferior, no grupo com três sessões semanais foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas, com os melhores resultados a pertencerem aos 

indivíduos com DI ligeira.  

Relativamente à coordenação motora, os indivíduos com DI ligeira 

apresentaram tendencialmente melhores resultados, mas apenas se 
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verificaram diferenças estatisticamente significativas nos parâmetros 

velocidade de reacção manual com a mão não preferida, destreza manual, 

digital e orientação espacial em ambas as mãos e coordenação óculo-manual 

com a mão não preferida, no grupo com duas sessões semanais. No grupo 

com três sessões semanais, as diferenças significativas foram encontradas em 

todos os parâmetros avaliados à excepção do equilíbrio.  

Relativamente à composição corporal, o grupo com DI ligeira, apenas no 

grupo com duas sessões semanais de actividade física, apresentou melhores 

resultados ao nível do IMC, sendo essa diferença estatisticamente significativa. 

 

H4: Os indivíduos com deficiência intelectual, com maior frequência de 

actividade física, apresentam melhores desempenhos ao nível da aptidão 

física, da coordenação motora e dos diferentes parâmetros de composição 

corporal, relativamente aos indivíduos com uma menor frequência semanal de 

actividade física. 

 

A hipótese não se confirmou. 

No que diz respeito aos níveis de aptidão física, a tendência dos 

resultados de todos os parâmetros avaliados, revelou melhores desempenhos 

por parte dos indivíduos com duas sessões semanais de actividade física, 

verificando-se diferenças significativas apenas no parâmetro força média. 

Quanto aos níveis de coordenação motora, também os indivíduos 

apresentaram, tendencialmente, os melhores resultados, com diferenças 

estatisticamente significativas nos parâmetros destreza manual, digital e 

orientação espacial em ambas as mãos, coordenação óculo-manual em ambas 

as mãos e ritmo.  

Considerando os níveis de composição corporal, o grupo com duas 

sessões semanais de actividade física apenas demonstrou uma tendência para 

melhores resultados, do que o sexo com três sessões semanais.  
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6.2 – Sugestões 
 

A partir dos resultados obtidos no presente estudo, podemos sugerir às 

instituições que trabalham com este tipo de populações que proporcionem a 

oportunidade da prática de actividade física, pois estes indivíduos beneficiam 

largamente em termos de saúde e qualidade de vida. 

Para futuros estudos sugerirmos as seguintes propostas:  

(i) Realizar um estudo com amostras de outras zonas do país; 

(ii) Alargar o estudo a uma amostra mais extensa; 

(iii) Realizar estudos comparativos com populações sem deficiência 

intelectual.  
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ANEXO I – Pedidos de Autorização



 

 



 
 

V 

António Melo 
Rua do Corgo, n.º 34 
5000 Vila Real 

 
 
Exma. Senhora 
Directora da Associação Portuguesa de 
Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 
Menta 

Dr.ª Narcisa Castro 

 
 

Assunto: Pedido de autorização para a realização de uma investigação 
intitulada “Relação entre a frequência semanal de Actividade Física 
e os níveis de Aptidão Física, Coordenação Motora e os 
parâmetros de Composição Corporal em Indivíduos com 
Deficiência Intelectual”. 

 
 

Vila Real, 30 de Janeiro de 2007 
 
Eu, António Melo, licenciado em Educação Física e Desporto e aluno do 
Mestrado em Actividade Física Adaptada, na Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto, orientado pela Professora Doutora Adília Silva e co-
orientado pela Professora Doutora Olga Vasconcelos, venho por este meio 
solicitar a V. Excia. autorização para a participação de alguns utentes da 
APPACDM de Mirandela na presente investigação. 
 
O objectivo deste estudo é determinar os efeitos da frequência semanal de 
actividade física, na aptidão física, coordenação motora e na composição 
corporal em indivíduos com deficiência intelectual. Para efectuar esta 
investigação será necessário a recolha de dados através da realização de 
testes específicos. A recolha será individual, feita na instituição e demorará 
cerca de 30 minutos. 
 
 
 
Com os meus melhores cumprimentos,  

 
 
    De V. Exa.  
    Atentamente,  
 
             ______________ 
     (António Melo)  
 



 
 

VI 

António Melo 
Rua do Corgo, n.º 34 
5000 Vila Real 

 
 
Exma. Senhor 
Presidente da Direcção da Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental 

 
 
 
 

Assunto: Pedido de autorização para a realização de uma investigação 
intitulada “Relação entre a frequência semanal de Actividade Física 
e os níveis de Aptidão Física, Coordenação Motora e os 
parâmetros de Composição Corporal em Indivíduos com 
Deficiência Intelectual”. 

 
 

Vila Real, 30 de Janeiro de 2007 
 
 
Eu, António Melo, licenciado em Educação Física e Desporto e aluno do 
Mestrado em Actividade Física Adaptada, na Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto, orientado pela Professora Doutora Adília Silva e co-
orientado pela Professora Doutora Olga Vasconcelos, venho por este meio 
solicitar a V. Excia. autorização para a participação de alguns utentes da 
APPACDM de Sabrosa na presente investigação. 
 
O objectivo deste estudo é determinar os efeitos da frequência semanal de 
actividade física, na aptidão física, coordenação motora e na composição 
corporal em indivíduos com deficiência intelectual. Para efectuar esta 
investigação será necessário a recolha de dados através da realização de 
testes específicos. A recolha será individual, feita na instituição e demorará 
cerca de 30 minutos. 
 
 
 
Com os meus melhores cumprimentos,  
 

 
    De V. Exa.  
    Atentamente,  
 
             ______________ 
     (António Melo)  
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Ex.mo(a) Senhor(a) 
Encarregado de Educação 

 
 
 
Assunto: Pedido de autorização para a realização de uma investigação 

subordinada ao tema “Relação entre a frequência semanal de 
Actividade Física e os níveis de Aptidão Física, Coordenação 
Motora e os parâmetros de Composição Corporal em Indivíduos 
com Deficiência Intelectual”. 

 
 
António Melo, licenciado em Educação Física e Desporto e aluno do Mestrado 
em Actividade Física Adaptada na Faculdade de Desporto da Universidade do 
Porto, orientado pela Professora Doutora Adília Silva e co-orientado pela 
Professora Doutora Olga Vasconcelos, vem por este meio solicitar a 
autorização para o seu educando participar na presente investigação. 
 
O objectivo deste estudo é determinar os efeitos da frequência semanal de 
actividade física na aptidão física, coordenação motora e na composição 
corporal do seu educando. Para efectuar esta investigação será necessário a 
recolha de dados através da realização de testes específicos. A recolha de 
dados será feita na instituição/escola e demorará cerca de 30 minutos. 
 
Para a participação do seu educando no referido trabalho será necessário a 
autorização do Encarregado de Educação, a qual agradeço antecipadamente. 
 

 
Porto, 30 de Janeiro de 2007      

Com os melhores cumprimentos, 
 

António Melo  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
Eu,_____________________________________________ , Encarregado de Educação, 

autorizo a participação do meu educando______________________________________ na 

investigação subordinada ao tema “Relação entre a frequência semanal de Actividade Física e 

os níveis de Aptidão Física, Coordenação Motora e os parâmetros de Composição Corporal em 

Indivíduos com Deficiência Intelectual”. 

  
____/____/2007 

___________________________________ 
               Assinatura Encarregado de Educação 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – Lista Descritiva dos Testes
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TESTES DE APTIDÃO FÍSICA 

  

TESTE DA AGILIDADE  

Descrição: são colocados dois objectos numa linha a dez metros de uma outra 
linha paralela, onde o aluno deverá iniciar e acabar a prova. Ao sinal de partida, 
o aluno irá buscar um objecto de cada vez, deslocando-se o mais rápido 
possível. A prova termina quando é pousado o segundo objecto na linha onde 
iniciou a prova. Previamente será feita uma demonstração, de forma a que os 
alunos compreendam o que é solicitado.  

Regras: neste teste o aluno deverá colocar o apoio da frente atrás da linha de 
partida. O aluno deverá realizar quatro percursos de dez metros, deslocando-
se o mais rápido possível. Os objectos deverão ser pousados (não devendo ser 
atirados ou deixados cair) e deverá tocar com um dos pés na linha de partida. 

Registo: é registado o valor do melhor ensaio em segundos e décimas de 
segundos, tendo o aluno direito a dois ensaios válidos.  

 

TESTE DE RESISTÊNCIA AEROBIA — 500M (RAPAZES) E 300M (RAPARIGAS)  

Descrição: o aluno deverá correr o mais rápido possível um determinado 
percurso. Inicia a prova atrás de uma linha marcada no solo, na posição de pé.  

Regras: neste teste o aluno poderá caminhar, mas tendo em atenção que o 
percurso deverá ser concretizado o mais rápido possível. O sinal de partida é 
executado com o apito, mas só se acciona o cronómetro, apenas quando o 
aluno iniciar o movimento. Os indivíduos do sexo masculino percorrem 
quinhentos metros e os do sexo feminino percorrem trezentos metros.  

Registo: é registado o tempo dispendido para a realização da prova, em 
minutos, segundos e décimas de segundos.  

 

 

 

 

 



 
 

XII 

 
TESTE DA VELOCIDADE — 50 METROS  

 
Descrição: o aluno deverá correr o mais rápido possível o percurso 
determinado. Inicia a prova com o um apoio em cima da linha marcada no solo, 
na posição de pé.  

Regras: neste teste o aluno deverá realizar o percurso o mais rápido possível. 
O sinal de partida é executado com o apito, mas só se acciona o cronómetro, 
apenas quando o aluno iniciar o movimento. O aluno percorre cinquenta 
metros.  

Registo: é registado o tempo dispendido para a realização da prova, em 
segundos, décimas de segundos e centésimas de segundos.  
 

 

 
TESTE DE FLEXIBILIDADE — SIT-AND-REACH  

Descrição: o aluno deverá realizar o teste descalço. Para iniciar o teste o 
aluno senta-se em frente ao aparelho (que tem uma escala de medida  
desenhada no mesmo), com os pés encostados a este, onde o valor  
correspondente a zero, coincidindo com a posição dos pés. Os joelhos  
deverão estar completamente estendidos. De seguida o aluno estende os 
braços para a frente, deslocando as palmas das mãos ao longo do aparelho o 
mais à frente possível.  

Regras: neste teste o aluno avança com as palmas das mãos paralelas ao 
longo da escala desenhada no aparelho, sempre com as pernas estendidas. 
Os avanços são repetidos três vezes consecutivas e na última repetição, o 
avanço máximo terá de ser mantido pelo menos durante um segundo.  

Registo: é registado o valor da marca máxima alcançada na última tentativa 
(aproximado aos 0,5). As pontas dos dedos de ambas as mãos, devem estar 
paralelas alcançando o mesmo ponto, se este alcance não for igual o teste 
deverá ser readministrado.  
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TESTE DA FORCA INFERIOR — FORCA EXPLOSIVA – Membros Inferiores  

Descrição: o aluno coloca-se atrás de uma linha marcada no solo. O aluno 
deverá ter os pés ligeiramente afastados, os joelhos flectidos, o tronco 
inclinado para a frente e, aproveitando o balanço dos braços (de trás para a 
frente), deve saltar o mais longe possível. Previamente será feita uma 
demonstração, de forma a que os alunos compreendam o que é solicitado.  

Regras: neste teste os apoios devem estar atrás da linha antes do salto. O 
aluno deverá saltar simultaneamente com ambos os pés, estando estes 
paralelos. A recepção ao solo deve ser feita mantendo o equilíbrio. Serão 
permitido duas tentativas.  

Registo: é registado o valor a partir da linha até ao calcanhar do apoio mais 
próximo dessa mesma linha. Será considerado o valor do melhor salto, sendo 
este medido em centímetros. 

  
  

 

TESTE DA FORCA MÉDIA — ABDOMINAIS 

 
Descrição: o aluno deverá estar em posição sentada, com as mãos 
entrelaçadas na nuca (cotovelos orientados para os joelhos), joelhos  
flectidos a noventa graus, pés ligeiramente afastados e apoiados no solo.  
Deve ter uma pessoa a segurar os pés, fixando-os no solo. A partir desta 
posição, o aluno deverá realizar o maior número de flexões abdominais, 
durante trinta segundos.  

Regras: neste teste o aluno deverá manter sempre a mesma posição de 
braços, devendo também manter os pés fixos no solo. Deverá tocar com os 
cotovelos nos joelhos, sendo só assim realizada a contagem da flexão pedida. 
Só serão contabilizados as flexões completas, executadas no período de tempo 
de trinta segundos.  

Registo: é registado o número total de flexões correctas e completamente 
executadas, em trinta segundos.  

  

 

 



 
 

XIV 

TESTES DE COORDENAÇÃO MOTORA 

 

Teste de Velocidade de Reacção Manual de Nelson 

Descrição: O aluno senta-se com o antebraço e a mão em apoio confortável 
na mesa. As pontas dos dedos polegar e indicador colocam-se numa posição 
pronta para apertar, cerca de 7 a 10 cm fora do bordo da mesa. Os dedos 
deverão estar colocados horizontalmente. O examinador segura a régua na 
extremidade mais afastada, deixando a outra extremidade pender entre os 
dedos polegar e indicador do aluno. A linha de base deverá estar coincidente 
com o bordo superior do polegar. Precedido do comando “Pronto”,o aluno 
deverá segurar a régua, entre as extremidades do dedo indicador e polegar, 
quando esta for largada. 

Regras: O aluno deverá olhar directamente para a zona de concentração 
(entre linhas 120 e 130) e é-lhe dito para reagir, apanhado a régua entre as 
extremidades dos dedos polegar e indicador, quando ela for largada. Deve 
transmitir-se a imagem de que os dedos funcionam como uma tenaz. O aluno 
não deve olhar para a mão do examinador nem mexer a mão enquanto espera 
para apanhar a régua. São permitidas 20 tentativas para cada mão, cada uma 
precedida do comando “Pronto!”. 

Registo dos dados: Quando o indivíduo apanha a régua, o resultado é lido na 
linha imediatamente acima do bordo superior do polegar. Para cada mão, as 5 
tentativas mais lentas e as 5 mais rápidas são rejeitadas e a média das 10 
tentativas intermédias é registada como resultado. Os números da régua 
representam milésimas de segundo. Os resultados podem ser registados ao 
próximo 5/1000 do segundo.   

Material: Régua de Nelson, mesa e cadeira. 

 

 

Teste de Destreza Manual, Digital e Orientação Espacial 
– GROOVED PEGBOARD TEST 

Descrição: O Grooved Pegboard é um teste que consiste 
numa caixa que contém 25 buracos, com ranhuras 
orientadas aleatoriamente e 25 cavilhas. Todas as cavilhas 
são iguais e contêm uma ranhura. As cavilhas devem ser 
correctamente orientadas, para que a sua ranhura encaixe 
na dos buracos. O Pegboard deve ser colocado numa mesa, centrado com o 
aluno, ficando a parte com os buracos mais próxima do aluno e 
consequentemente a parte onde estão as cavilhas mais longe. O teste está 



 
 

XV 

dividido em dois ensaios, tendo o aluno que usar a mão dominante no primeiro 
e a mão não-dominante no segundo. 
Após o sinal, o aluno deve colocar as cavilhas nos buracos, o mais rápido 
possível, usando apenas1 mão. Só após o preenchimento da primeira fila estar 
completo se pode passar à segunda, e assim sucessivamente.  
Ao explicar o teste, o examinador deve demonstrar a forma correcta de o 
executar.  
 
Regras: Ao executar o teste com a mão direita, o aluno deve colocar as 
cavilhas da esquerda para a direita. Ao executar o teste com a mão esquerda, 
o aluno deverá colocar as cavilhas da direita para a esquerda.  
O aluno só deve usar 1 mão de cada vez e pegar numa cavilha de cada vez.  
Caso uma cavilha caia ao chão esta não deve ser recolhida pelo examinador. 
Neste caso o aluno deve usar uma das cavilhas já colocadas (regra geral a 
primeira ou a segunda).  
Cabe ao examinador ajudar no cumprimento destas regras. 

Registo dos dados: Durante cada ensaio são feitos 3 registos:  

O primeiro registo é o do tempo que o aluno demora, nos dois ensaios, desde 
que o aluno começa o teste até colocar a última cavilha. Se o aluno demorar 
mais de 5 minutos, o teste deve ser anulado.  

O segundo registo é o registo das “quedas”, que é o número de cavilhas 
deixadas cair. È considerado “queda” sempre que o aluno deixar cair a cavilha 
sem intenção, desde que pega nela até a colocar  correctamente no buraco. Se 
ao escolher 1 cavilha, no local onde elas estão colocadas, alguma cair, não é 
considerado “queda”. Se 1 cavilha for intencionalmente colocada na mesa, ao 
lado do Pegboard, para ser melhor manipulada não é considerado “queda”. Se 
o aluno manipular a cavilha, por engano, com a mão que não está a ser testada 
é tomado nota, e se este comportamento se repetir mais de 1 vez é 
considerado “queda”  

O terceiro registo é o do número de cavilhas correctamente colocadas em cada 
ensaio.  

Para cada ensaio são somados os 3 registos (tempo total, número de “quedas” 
e número de cavilhas correctamente colocadas), para obter a pontuação final. 

Material: Pegboard, mesa e cadeira.  
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Avaliação da Coordenação Oculo-Manual — Pursuit Rotor  

 
Neste teste, pretendemos novamente avaliar a coordenação óculo-manual e a 
destreza, mas conhecendo a diferença e a capacidade coordenativa entre as 
duas mãos.  

Descrição: o aluno, em frente a um disco que está em rotação, deverá 
perseguir com o estilete em cima de uma marca, tentando manter o estilete o 
máximo de tempo possível, nessa mesma marca. Será testado em ambas as 
mãos. Antes das três tentativas para cada mão, o aluno realiza um ensaio para 
cada mão.  

Regras : este teste só se iniciará quando o aluno estiver com o estilete em 
cima da marca, mas sem existir contacto com a mesma. O aparelho tem 
diferentes velocidades de rotação, mas a velocidade será de quinze rotações 
por minuto. O tempo de execução é determinado pelo próprio aparelho de 
avaliação.  

Registo: é registado o valor do tempo permanecido em cima da marca, nas 
três tentativas, para cada mão, sendo considerado a média das trés. Os 
registos são feitos pelo próprio aparelho.  

Material: Disco rotativo, estilete, mesa e cadeira. 
 

Avaliação do ritmo – Teste de Mira Stambak 

Descrição: O avaliador e o participante encontram-se frente a frente. O 
avaliador deverá incentivar o participante a escutar com a tenção as estruturas 
rítmicas que lhe vão ser transmitidas. O avaliador transmite ao participante a 
primeira sequência (batendo com o lápis ou esferográfica na mesa), e o 
participante deverá repeti-la, e assim sucessivamente.  

Regras: O participante executa o teste com a sua mão preferida. Assim, que o 
participante atinge o êxito, o avaliador deverá passar à estrutura seguinte. Se o 
participante não consegue repetir a sequência em duas tentativas, o avaliador 
deverá passar à estrutura seguinte registando a falha. Se forem verificadas três 
falhas seguidas o avaliador deverá dar por terminada a aplicação do teste. 

Registo: O registo dos resultados é efectuado numa folha própria. 

Material: Ficha de observação, dois lápis ou duas esferográficas. 
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Teste de Equilíbrio  - Johnson e Nelson  

Descrição: a partir do pé da perna dominante, coloque o outro pé no lado de 
interior do joelho apoiando e coloque as mãos nos quadris. Ao sinal, eleve o 
calcanhar do chão e mantenha o equilíbrio sem mover o pé de apoio da sua 
posição inicial.  

Resultado: o resultado será dado através do máximo tempo a contar entre o 
calcanhar no chão. O equilíbrio será realizado em três tentativas com o pé 
preferido. Só o melhor resultado será registado. 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – Fichas de Registo
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Testes de Aptidão Física 
 
 
 
 

Instituição:  
Data de Realização dos Testes: 
Hora de Realização dos Testes: 
ID.: 
Nome: 
Data de Nascimento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teste 1ª Tentativa 2ª Tentativa 
Resultado  
(o melhor) 

Agilidade    

Velocidade    
Flexibilidade    
Força Inferior    
Força Média    
Resistência    
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Testes de Coordenação Motora 
 
 
 
 

Instituição:  
Data de Realização dos Testes: 
Hora de Realização dos Testes: 
ID.: 
Nome: 
Data de Nascimento: 

 
 
 

Teste de Velocidade de Reacção Manual de Nelson 
 
Mão direita 
 
1- 6- 11- 16- 
2- 7- 12- 17- 
3- 8- 13- 18- 
4- 9- 14- 19- 
5- 10- 15- 20- 
 
 
Mão esquerda 
 
1- 6- 11- 16- 
2- 7- 12- 17- 
3- 8- 13- 18- 
4- 9- 14- 19- 
5- 10- 15- 20- 
 
 
 



 
 

XXIII 

 

 
 
 
 
 

Testes de Coordenação Motora 
 
 

Instituição:  
Data de Realização dos Testes: 
Hora de Realização dos Testes: 
ID.: 
Nome: 
Data de Nascimento: 

 
 
 
Teste de Destreza Manual e Digital e Orientação Espacial – 
GROOVED PEGBOARD TEST 
 
 

Tempo 
(máx. 5 m) 

Quedas Cavilhas Pontuação 
Final 

1º Ensaio 
Mão 

Dominante 

    

2º Ensaio 
Mão Não 

Dominante 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

XXIV 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Testes de Coordenação Motora 
 
 
 

Instituição:  
Data de Realização dos Testes: 
Hora de Realização dos Testes: 
ID.: 
Nome: 
Data de Nascimento: 

 
 
 

Teste de Coordenação Óculo-Manual – Pursuit Rotor 
 
 

15 rpm 1ª Tentativa 2ª Tentativa 3ª Tentativa Média 

Mão Dominante 
 

 

   

Mão Não 

Dominante 

    

 
Registo do resultado em segundos 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

XXV 

 
 
 
 

Testes de Coordenação Motora 
 

Instituição:  
Data de Realização dos Testes: 
Hora de Realização dos Testes: 
ID.: 
Nome: 
Data de Nascimento: 
 

Teste de Ritmo – Vinte e Uma Estruturas Rítmicas de Mira 
Stambak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

XXVI 

 
 
 
 
 
 

Testes de Coordenação Motora 
 
 
 

Instituição:  
Data de Realização dos Testes: 
Hora de Realização dos Testes: 
 
 

Teste de Equilíbrio Johnson e Nelson 
 

Nome 1ª Tentativa 2ª Tentativa 3ª Tentativa 
Resultado 

(O Melhor) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

XXVII 

 
 
 
 

Aferição Composição Corporal 
 
 

Instituição:  
Data de Realização dos Testes: 
Hora de Realização dos Testes: 
ID.: 
Nome: 
Data de Nascimento: 

 
 
 

Nome Peso Altura 
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