
Actividade física e sucesso escolar. 
Estudo em crianças e adolescentes 
institucionalizados e não institucionalizados.

Vitor Filipe Couto Novais

Porto, 2007



 



 i

Actividade física e sucesso escolar. 
Estudo em crianças e adolescentes 
institucionalizados e não institucionalizados.

Orientador: Prof. Doutora Maria Paula Maia Santos
Vitor Filipe Couto Novais

Porto, 2007

Monografia realizada no âmbito da disciplina de Seminário 
do 5º ano da licenciatura em Desporto e Educação Física, 
na área de Recreação e Tempos Livres, da Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto



 ii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novais, V. (2007). Actividade física e sucesso escolar. Estudo em crianças e 

adolescentes institucionalizados e não institucionalizados. Dissertação de 

Licenciatura apresentada à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 

Palavra-chave: ACTIVIDADE FÍSICA; SUCESSO ESCOLAR; 

INSTITUCIONALIZAÇÃO.



 iii

Agradecimentos 

 

Este trabalho não poderia ter sido realizado se para ele não tivessem 

contribuído um conjunto de pessoas e instituições, que de uma ou outra forma 

nos apoiaram e nos guiaram. 

Assim, queria deixar o meu agradecimento a todos a quantos contribuíram para 

que este momento se concretizasse: 

• À Prof. Doutora Paula Santos, pela sua orientação, disponibilidade e 

atenção facultadas sempre que necessário; 

•  Aos responsáveis pelas instituições às quais me desloquei e que tão 

bem me receberam; 

• Aos meus amigos que tanto me ajudaram e motivaram; 

• Ao meu irmão, Miguel Novais, que tanto me apoiou e motivou; 

• Aos meus Pais, pelo apoio incondicional que sempre me deram e pela 

confiança que me incutiram ao longo da realização deste trabalho. 

A todos, os meus sinceros agradecimentos! 



 iv



 v

Índice 
 
Agradecimentos iii 

Índice Geral v 

Índice de Quadros vii 

Lista de Abreviaturas ix 

1. Introdução 1 

2. Revisão da literatura 3 

2.1. Actividade física 3 

2.1.1. Conceito da actividade física 3 

2.1.2. Contributo da actividade física nas crianças e jovens 5 

2.1.2.1. Na inclusão social 8 

2.1.2.2. No sucesso escolar 10 

2.1.3. Avaliação da actividade física 13 

2.2. A institucionalização e o conceito de risco 16 

2.3. O perfil da criança institucionalizada 23 

3. Objectivos 25 

4. Material e métodos 27 

4.1. Caracterização da amostra 27 

4.1.1. Caracterização do Colégio São Caetano 27 

4.1.2. Caracterização da Escola EB 2,3 Cego do Maio 27 

4.2. Caracterização do instrumento 29 

4.2.1. Avaliação da Actividade Física - Questionário de Baecke 29 

4.2.2. Caracterização do Sucesso/Insucesso Escolar 30 

4.3. Procedimentos estatísticos 31 

5. Apresentação e discussão dos resultados 33 

6. Conclusão e sugestões 39 

7. Referências bibliográficas 41 

Anexos x 



 vi



 vii

Índice de Quadros 

 

Quadro 1 – Resumo dos métodos de avaliação da AF (Caspersen, 

1989; Welk, 2002). 13 

Quadro 2 – Distribuição da amostra global pela institucionalização (I e 

NI), sexo, e sucesso escolar/insucesso escolar (SE/IE). 28 

Quadro 3 – Distribuição da amostra quanto ao sexo na sua 

institucionalização. 28 

Quadro 4 - Distribuição da amostra global relativamente aos índices de 

actividade física na escola e de lazer, em função do sexo. Frequência 

absoluta (N), média (X), desvio padrão (SD). 33 

Quadro 5 - Caracterização das variáveis relativas ao IAF na escola, de 

lazer, desporto, total, amostra (n), valores de F e p. 34 

Quadro 6 – Distribuição da amostra relativamente aos índices de 

actividade física na escola, de lazer, e desporto em função do SE/IE. 

Frequência absoluta (N), média (X), desvio padrão (SD). 36 

Quadro 7 – Distribuição da amostra quanto ao SE/IE na sua 

institucionalização. 37 

Quadro 8 – Coeficientes de correlação de Spearman entre a 

institucionalização (NI/I), o SE/IE e o índice de AF total. 38 

 
 



 viii



 ix

Lista de Abreviaturas 

 

AF – Actividade Física 

AFD – Actividade Física no Desporto 

IAFE – Índice de Actividade Física na Escola 

IAFD - Índice de Actividade Física no Desporto 

IAFL - Índice de Actividade Física no tempo de Lazer 

IAFT - Índice de Actividade Física Total 

IE – Insucesso Escolar 

SE – Sucesso Escolar 

I – Institucionalizadas 

NI – Não institucionalizadas 



 

 



 

Introdução 1

1. Introdução

Conhecer os comportamentos das crianças e jovens, integrados nos sistemas 

educativos, é em nosso entender, condição determinante para poder intervir 

adequadamente em estratégias preventivas.  

Toda a prevenção é uma “educação” de gostos, de hábitos, de atitudes, de 

comportamentos, por ordem a evitar certo ou certos riscos, a eliminar ou 

minimizar certo ou certos perigos (Ventura, 2002; citado por Matos 2003). 

Tanto a escola como as instituições de apoio social caracterizam-se por serem 

um espaço de instrução, de socialização e fundamentalmente de educação em 

sentido amplo. Entre as diversas vertentes, a Educação para a Saúde ocupa 

um papel determinante. Se considerarmos como refere Cristoph Djours (citado 

por Matos, 2003, p. 5) que, “a saúde é a capacidade de cada homem, mulher 

ou criança para criar e lutar pelo seu projecto de vida, pessoal e original, em 

direcção ao bem-estar”, cabe sem dúvida aos sistemas educativos, perante o 

conhecimento rigoroso das características e dimensões dos problemas de 

saúde, condicionados pelos comportamentos, para eles construir respostas 

preventivas que são parte integrante da formação global do cidadão. 

Bento (1999) alude à importância da educação como tentativa de reparar ou 

corrigir os problemas das ditas doenças de civilização, e portanto, problemas 

sociais. Estudar os comportamentos de saúde, nomeadamente entre a 

actividade física das crianças e jovens e os factores que os influenciam, é 

essencial para o desenvolvimento de políticas de educação para a saúde, para 

a promoção da saúde e para programas e intervenções dirigidas a crianças e 

jovens. A saúde dos adolescentes tem de ser considerada num contexto mais 

alargado tendo em conta o bem-estar físico, emocional e social, como defende 

a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007). Como refere Mota (1997), 

“uma percepção de liberdade, de competência, de satisfação e de qualidade de 

vida é provavelmente, experimentar um estado satisfatório de saúde”.  

A actividade física (AF) é uma ferramenta importante para o desenvolvimento 

psicológico, físico e social do ser humano. Com efeito, desde muito cedo, o 

desporto ocupou um lugar de destaque na formação educativa bem como na 
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transmissão de valores quando considerados socialmente positivos. Neste 

contexto pensamos que a AF, de carácter educativo, sempre motivante para as 

crianças e jovens, desempenha um papel importante no desenvolvimento 

curricular dos temas transversais, bem como da educação de valores e de 

integração (Allès et al., 2003). 

Em concreto, a AF organizada fornece a oportunidade ampla para as crianças 

e jovens poderem interagir com os outros, utilizando simplesmente o 

divertimento através do jogo (Martinek, Schilling e Johnson, 2001). Estes 

autores salientam que o carácter interactivo e emocional da actividade 

desportiva permite ensinar valores humanistas e promover o crescimento social 

e emocional.  

Outros estudos sugerem que, a AF pode ajudar as crianças e jovens a ter 

melhores níveis de desempenho escolar (Byrd, 2007; Franklin, 2007; Kolbe et 

al, 1986; Sallis et al, 1999; Shephard, 1997; Shephard et al, 1984; Symons et 

al, 1997). Embora diversos autores focalizem que a saúde das crianças poderá 

afectar os estudantes no desempenho escolar, há escassez na investigação 

que relaciona especificamente a actividade física com o sucesso/insucesso 

escolar (AASA, 2006, citado por Byrd, 2007).  

As crianças institucionalizadas caracterizam-se pela falta de capacidades na 

adaptação às exigências habituais da sociedade, empurrando-as, pelo 

contrário, para comportamentos de inadaptação, marginalização e de auto-

exclusão (Amado, 2003). Reconhecendo as características desta população e 

se compararmos com os aspectos positivos que a AF organizada pode 

oferecer, revelamos uma maior importância em incluir no nosso estudo 

crianças institucionalizadas.  

Desta forma, o principal objectivo do nosso estudo, é conhecer a actividade 

física, enquanto comportamento de promoção da saúde, e a sua relação com o 

sucesso/insucesso escolar de jovens institucionalizados e não 

institucionalizados. 
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2. Revisão da literatura 

2.1. Actividade física 

2.1.1. Conceito da actividade física 

O conceito de AF tem sido objecto de alterações ao longo do tempo, visto ser 

um fenómeno/comportamento extremamente complexo (Caspersen et al., 

1985; Puyau et al., 2002). No entanto, a definição que nos parece reunir maior 

consenso, é definida por Caspersen, Powell & Christenson (1985, p. 126), 

“como qualquer movimento produzido pelos músculos esqueléticos que resulta 

em dispêndio energético para além do metabolismo de repouso”.  

A expressão AF é por vezes utilizada como sinónimo de exercício físico e 

aptidão física, apesar da diferença conceptual e operativa que inequivocamente 

existe entre estes conceitos (ACSM, 2003; CDC, 2006; Caspersen, 1989; 

Sousa e Maia, 2005). Neste contexto importa, desde já, diferenciar o conceito 

de AF do conceito de aptidão física, que se pode definir como “uma gama de 

atributos que as pessoas têm ou adquirem, que se relacionam com a 

capacidade de desempenhar a AF” (Riddoch, 1998; Morrow et al., 2000), bem 

como do conceito de exercício físico, definido por “o movimento corporal 

planeado, estruturado e repetitivo, executado com a finalidade de melhorar ou 

manter uma ou mais componentes da aptidão física” (Riddoch, 1998; ACSM, 

2003).  

A AF é pois um conceito multi-dimensional que engloba todas as actividades 

realizadas pelas pessoas no seu dia-a-dia, tais com tarefas domésticas, 

deslocações, actividades lúdicas, actividades de lazer, actividades desportivas 

mais ou menos organizadas, entre outras, e que sofre e exerce influência sobre 

inúmeros factores, tais como a aptidão física, a saúde e, consequentemente, o 

bem-estar, a morbilidade e a mortalidade (Bouchard et al., 1990). 

Segundo Bento (2004), a AF é pertencente ao próprio Homem pois todos os 

seres humanos sentem necessidade de a realizar de forma a poderem 

prolongar e sustentar a sua vida de relação interpessoal com o seu meio 

ambiente. Assim, através da AF, o ser humano usa o seu corpo induzindo 
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neste, adaptações e alterações morfo-funcionais condizendo com um estilo de 

vida saudável e activo. 

A AF é um conceito abrangente, uma vez que inclui todo tipo de movimento, 

desde mexer os dedos, a caminhar intencionalmente, até participar num triatlo 

(Kaplan et al., 1993). E, nesse sentido, inclui o desporto e o exercício. Outra 

perspectiva importante a extrair da noção de AF, e que cada vez mais interessa 

responder e especificar, é: o que é ser ”activo”. A definição deste conceito 

remete-nos para a noção de vida activa, demonstrando a complexidade, 

diversidade e amplitude da AF na medida em que pode constituir um 

comportamento representativo de um estilo de vida. Como exemplo, podemos 

constatar que algumas rotinas diárias se integram no conceito de AF: subir 

escadas, realizar algumas tarefas domésticas, jogar com os amigos, entre 

outras. 

Definir e implementar uma linha de investigação com a população adolescente 

no domínio da AF é um desafio constante pela dificuldade em avaliar e 

operacionalizar a própria AF. De facto, quantificar a AF exigida para uma 

qualidade de vida saudável é uma tarefa difícil e complexa (Bouchard et al., 

1993), pois pode assumir uma enorme diversidade de formas; pode ser 

realizada em contextos formais e informais, inclusive nas tarefas mais rotineiras 

do quotidiano.  

Segundo Seabra (2007), a Comissão Europeia e Organização Mundial de 

Saúde (OMS) realizou estudos em crianças e jovens quanto ao índice de AF, e 

verificou-se que: as crianças portuguesas são das que menos cumprem as 

linhas de recomendação para a AF; em todos os grupos etários, os rapazes 

são mais activos que as raparigas; em ambos os sexos, e observa-se um 

declínio acentuado na AF com o avanço da idade. Segundo estudos realizados 

em Portugal verificou-se que os rapazes são fisicamente mais activos que as 

raparigas, e não se verifica uma diminuição da AF com o avanço da idade.  

Segundo Seabra (2007, p. 352), “é claramente demonstrativo da enorme 

importância e interesse que a participação em AF e práticas desportivas tem 

junto da população portuguesa”. Esta é, de facto, uma evidência clara da forte 
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defesa do desporto, do seu valor educativo e do modo como os portugueses 

nele reconhecem uma parte fundamental da sua formação pessoal e social. 

 

2.1.2. Contributo da Actividade Física em Crianças e Jovens 

Os benefícios da AF podem fazer-se sentir em três vertentes: fisiológica, 

psicológica e social. De uma forma sucinta, os benefícios fisiológicos prendem-

se com a melhoria da circulação sanguínea, das funções cardíacas e 

pulmonares, do aumento da resistência e da tonificação muscular, da melhoria 

da mobilidade articular e da estimulação do metabolismo. Os benefícios 

psicológicos relacionam-se com a promoção da auto-estima, da autoconfiança 

e da melhoria dos estados de humor e consequentemente reduz os níveis de 

ansiedade e de depressão. Em relação aos benefícios sociais, ocorre a 

promoção de um incremento no relacionamento interpessoal (EUFIC, 2007). 

Marques (1997), considera que a própria AF contém virtualidades que 

justificam a generalização do envolvimento em programas educativos e 

recreativos: (i) desenvolvimento motor e formação corporal; (ii) 

desenvolvimento emocional; (iii) integração social; (iv) desenvolvimento de 

traços positivos do carácter; (v) aptidão física; (vi) saúde; (vii) prevenção da 

delinquência. 

De acordo com Brito (1994), os “programas sistemáticos de exercício físico 

com um mínimo de três sessões semanais de trinta minutos” podem reduzir a 

depressão ligeira e moderada, provocar um efeito psicológico estável e diminuir 

a ansiedade em sujeitos normais, moderando também os sentimentos de 

perturbação física e emocional e a sensação de auto-eficiência. Também 

referiu que a natação, especificamente, pode diminuir significativamente “a 

tensão”, a depressão, a angústia e a ansiedade” e o treino com pesos ”contribui 

para uma melhoria do auto conceito”. 

Biddle e Mutrie (2001), referem que a prática de AF promove um estilo de vida 

activo contribuindo para uma melhoria da saúde e bem-estar. 
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A posição anterior é reforçada por Wiberg e Gould (2003), onde referem que a 

manutenção de um estilo de vida activo é essencial para a promoção de 

sentimentos de autonomia e de controlo e que por sua vez estão fortemente 

relacionados a sentimentos de bem-estar, satisfação com a vida e espelham a 

estreita ligação que existe entre a saúde física e mental. 

Segundo o Department of Health and Human Services (2000) relativamente a 

crianças e jovens, a AF promove um crescimento saudável, aumenta os níveis 

de desempenho escolar, enriquece o reportório psicomotor e ajuda na 

prevenção e controlo de comportamentos de risco, como a dependência de 

substâncias ilícitas e a adesão e dietas pouco saudáveis. 

A AF, por sua própria natureza, é altamente socializadora, na medida em que 

oferece excelentes oportunidades de relações interpessoais. Apresenta-se 

também como actividade compensadora das expressões quotidianas. Nesta 

perspectiva, a AF proporciona vivência do jogo, da competição, do rendimento, 

do risco, da configuração da comunicação, da cooperação, do convívio e da 

sociabilidade. Sob esse prisma a criança e o adolescente como seres integrais 

e em desenvolvimento, podem ser resgatados da situação em que se 

encontram já que, quando submetidos às actividades do desporto, apresentam 

comportamentos diferentes daqueles demonstrados antes do processo de 

intervenção (Vargas, 1999). 

Tubino (1992), afirma que a AF terá obrigatoriamente de estar vinculada a 

áreas de actuação pedagógica como a de integração social e a de 

desenvolvimento psicomotor. Deverá, portanto, na integração social, ser 

assegurada à criança a oportunidade de participação autêntica nas decisões 

que envolvem a organização das actividades desportivas na própria 

comunidade escolar e em ambientes extra-escolares. Na área do 

desenvolvimento psicomotor, deverão ser exercidas na criança, participações 

que atendam sobretudo, às necessidades de movimento, assim como 

situações que desenvolvam o juízo crítico e a auto-avaliação.     

Para Martinek (2005), o desporto apresenta um conjunto de virtualidades que 

atraem e mantêm a fidelidade dos alunos de uma forma mais constante que 
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outras actividades. Os alunos, de uma maneira geral, gostam de desporto e 

encontram-se naturalmente motivados para ele. Esta atracção resulta, em 

grande parte, do facto de se apresentar com uma forte componente lúdica. A 

actividade desportiva pode veicular a transmissão de valores de uma forma 

significativa (porque pragmática do ponto de vista do jovem) e pode contribuir 

para a construção da personalidade dos jovens. 

A influência positiva do exercício físico sobre a saúde é intuitiva. Segundo Silva 

(2006), a prática regular de AF, para além da ausência de doença ou 

enfermidade, são comummente associados a factores muito importantes na 

preservação do bem-estar físico, mental e social das pessoas. 

Vários autores concluem das suas práticas e dos seus estudos que o Desporto 

pode verdadeiramente ajudar alunos em risco de insucesso escolar e de 

abandono escolar e, consequentemente de marginalização social (DiSibio, 

2001; Escarti e Gutiérrez 2001; Hellison e Wright, 2003). 

Neste ambiente é possível proporcionar aos alunos oportunidades de 

enfrentarem desafios, de lidarem com os outros de acordo com regras, de se 

esforçarem e de rentabilizarem o esforço, de se exercitarem em grupo e 

sozinhos, de se empenharem em atingir objectivos e de proporem os seus 

próprios objectivos, de enfrentarem a dificuldade com optimismo e de 

experimentarem a satisfação pela vitória pessoal e a admiração pelo sucesso 

alheio (Bento, 1998). 

A actividade desportiva, no contexto de desporto/educação, posiciona o adulto 

numa situação muito privilegiada em relação às crianças e jovens. Em 

momentos do desenvolvimento, em que o adolescente luta pela sua 

“autodeterminação” em relação à família e aos educadores, a actividade 

desportiva orientada aparece como um meio onde adultos e jovens 

estabelecem frequentemente relações de amizade, de diálogo e de apoio que 

podem ser determinantes no equilíbrio da transição para a idade adulta 

(Edginton e Randall, 2005). 
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Toda esta riqueza pedagógica pode ser proporcionada pelo desporto, sem o 

peso inerente a uma disciplina “imposta”, proporcionando ao aluno a sensação 

de ser activo, útil e capaz. 

A experiência do jogo desportivo colectivo é normalmente uma das que marca 

mais os jovens. O trabalho cooperativo, como acontece no desporto (mormente 

colectivo), aumenta a percepção que o aluno tem da sua própria competência 

ao permitir que cada um atribua a si mesmo uma capacidade positiva pelo 

efeito sinérgico de todo o grupo. É o tão popular “Ganhámos!” 

independentemente do contributo real de cada um para a vitória (Barnet et al., 

2003). 

Outros autores salientam também o contributo do desporto para além do 

“domínio puramente motor e corporal”. É o caso de Bento et al. (1999) que 

responde à questão “Porquê o Desporto?” chamando a atenção para o 

desenvolvimento de dimensões cognitivas, afectivas e sociais do 

desenvolvimento humano, tais como: a personalidade, a capacidade de 

rendimento geral e da saúde, a aquisição dos valores do fair play e do respeito 

pelos outros e na formação de um estilo de vida saudável. 

 

2.1.2.1. Na Inclusão social 

O Programa de Estratégias e Técnicas contra a Exclusão e a Pobreza (Estivill; 

2003) relaciona a exclusão social com “a insatisfação, o mal-estar de todo o ser 

humano quando se encontra em situações nas quais não pode realizar aquilo 

que deseja e ambiciona para si próprio e para a sua família”. 

Por outro lado, a exclusão social liga-se, também, à falta de oportunidades e à 

incapacidade dos grupos com menores recursos materiais, culturais, sociais e 

com menor capital político para expressarem os seus interesses e para 

reivindicarem a ruptura com as condições e as imagens que os marcam. Só 

quando a escala de análise desce ao terreno, se percebe como os pobres 

organizam os seus modos de vida, constroem estratégias de rentabilidade dos 
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escassos recursos, tecem teias que muitas vezes acabam por enclausurá-los. 

(Capucha, 2000) 

As causas da exclusão social colocam-se, a um primeiro nível, na falta de 

recursos associada a baixos rendimentos, em condições sócio-demográficas, e 

como resultado de processos específicos de produção do território; a um 

segundo nível, a exclusão pode ser contextualizada no quadro da 

reestruturação económica e dos processos de internacionalização (Salgueiro; 

2000). 

Bento & Barreto (2002) considera que o termo ”exclusão social” designa não 

apenas o estado final, mas um processo de sucessivas rupturas com os vários 

sistemas sociais básicos (o social, o económico, o institucional, o territorial e o 

das referências simbólicas). 

A exclusão não resulta de factores isolados, trata-se um fenómeno sistémico. A 

AF é igualmente apenas uma das componentes de suporte a uma solução, 

também ela de natureza sistémica (Marques, 1997b). 

O desporto, independentemente da sua expressão, congrega em si um 

potencial de inclusão social, mantém-se na moda, contraria na sua prática a 

desvantagem, o isolamento e o separatismo que conduzem à exclusão social. 

Segundo Marques (1997b), fazer parte do “mundo do desporto” pode fazer cair 

barreiras restritivas ou impeditivas. Pode alterar significativamente as 

consequências negativas da exclusão ou pré-exclusão social. É lícito afirmar 

que a simples prática desportiva (em quaisquer das suas formas) é um meio de 

prevenção da exclusão ou um meio de re-inclusão social. 

Os efeitos de uma qualquer AF para o grupo em risco, será sempre efémero e 

relativizado ao seu tempo e duração e envolvimento. Porém são esperados 

factores secundários positivos de natureza psicológica, física e moral, os quais 

devem ser potenciados de forma a constituírem-se em efeitos temporais mais 

duradouros (Marques, 1997b). 

Participar na instituição desporto é uma forma de estar presente (incluindo) na 

organização social e a permeabilidade dos fenómenos sociais levanta a forte 
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probabilidade de, na organização social, se esbaterem as causas e os 

etnocentrismos que tendem para a exclusão social. O “síndrome” de 

desvantagem, o isolamento, o separatismo e a visão da necessidade especial 

como doença social são elementos da pré-exclusão. A probabilidade de reduzir 

o impacto desses elementos face ao grupo de risco também parece ser uma 

forte probabilidade. 

Marques (1997b), refere que os grupos que já se encontrem numa situação de 

exclusão não têm capacidade própria de aceder a uma prática da AF regular e 

significativa. São portanto os outros elementos da sociedade (indivíduos, 

grupos ou instituições) que, pelo menos na fase inicial, tem de assegurar as 

condições mínimas para que tal prática surja, seja duradoura, tenha efeitos 

secundários eficazes. 

Em resumo diremos que os responsáveis pelo arranque de uma AF, dos e para 

os excluídos ou de e para o grupo de risco, devem assegurar as duas 

condições chave para qualquer inclusão, a eficácia e o sucesso. 

 

  2.1.2.2. No sucesso escolar 

Segundo V. Fonseca (1984, p. 363), “a busca do sucesso escolar é uma 

condição do sistema social actual”; é ele que reforça expectativas e que 

justifica projectos e esperanças familiares. Segundo este autor, podemos 

mesmo garantir que o sucesso escolar é um meio de higiene mental a todos os 

níveis sociais. Na prossecução do que foi dito anteriormente, surge um novo 

conceito, por oposição ao sucesso escolar, o insucesso.  

O insucesso escolar pode ser definido a vários níveis: “No senso comum falar 

de insucesso é o mesmo que falar de reprovações (…) costumamos medir o 

insucesso escolar pelas suas consequências – as repetições e os abandonos” 

(Rodrigues et al., citado por Regueiras, 2006, p.12). Segundo João Formosinho 

e Sousa Fernandes (1987, citados por Regueiras, 2006, p.12) a definição legal 

de insucesso escolar é a retenção e o abandono e, acrescenta, que esta 
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definição “pressupões um regime que, no fim de cada ano, compara o nível de 

conhecimentos obtidos em cada disciplina com um padrão mínimo”.  

Muñiz (1993), entende por “insucesso escolar a grande dificuldade que pode 

experimentar uma criança, com um nível de inteligência normal ou superior, 

para acompanhar a formação escolar correspondente à sua idade, partindo do 

princípio de que esta criança não sofra de nenhuma lesão cerebral, assista 

regularmente às aulas que se ministram na escola e a sua família não tenha 

um nível cultural excessivamente baixo”. 

Numa perspectiva mais global e abrangente V. Fonseca (1999, p.366) afirma 

“Muito do insucesso escolar das crianças é apenas o espelho do insucesso 

social e pedagógico que não permite responder às suas necessidades”. 

O conceito de insucesso escolar, que aqui utilizamos, traduz o não atingir de 

metas. Os indicadores que traduzem este fenómeno são, na prática, as taxas 

de reprovação/retenção e repetência. 

Num estudo realizado por Byrd (2007), verificou uma relação positiva entre AF 

e realização académica. Por outras palavras, os estudantes que mantiveram 

um nível mais alto de AF e obtiveram um índice de sucesso educativo mais 

elevado do que os estudantes que eram fisicamente menos activos.  

Num programa, com uma redução de 240 minutos por semana do tempo na 

sala de aula, aumentando o tempo de AF, conduziu a melhorias dos testes na 

disciplina de matemática (Sallis et al, 1999; Shephard, 1997; Shephard et al, 

1984). 

Segundo Symons et al (1997), uma boa condição aeróbia pode melhorar a 

capacidade de memorização. O exercício pode fortalecer certas áreas 

particulares do cérebro, e a entrada do oxigénio durante o exercício poderá 

melhorar as conexões entre os neurónios.  

A AF tem um papel significativo no sucesso académico.   Vários estudos 

referem a existência de uma relação entre AF e aumento dos níveis da função 

mental e da aprendizagem. A pesquisa indica que as escolas que oferecem 

intensos programas de actividade físicos verificam efeitos positivos quanto à 
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realização académica: aumento da concentração, melhoria da interpretação 

oral e escrita e de cálculos matemáticos. Verificou-se também uma redução de 

comportamentos disruptivos (Franklin, 2007; Kolbe et al, 1986; Symons et al, 

1997). 

Apresentamos, de seguida, uma panorâmica das pesquisas realizadas em 

crianças e jovens em idades escolares que relacionam a actividade física e o 

desempenho escolar.  

Caterino MC, Polak Ed (1999), realizaram testes de concentração e utilizaram 

num total de 54 crianças do 2º, 3º e 4º ano de escolaridade. Dividiram em dois 

grupos, sem AF e com AF, e concluíram que os alunos do 4º ano de 

escolaridade que realizaram AF previamente ao teste, apresentaram resultados 

significativamente melhores nos testes de concentração. Nos restantes 

estudantes não se verificou diferenças significativas.  

Daley A., Ryan J. (2000), utilizaram estudantes do ensino secundário e 

relacionaram o desempenho académico com a sua participação em AF. Como 

conclusão, não se verificou resultados significativos na correlação entre o 

desempenho académico e actividade física. 

Fisher M, Juszczak l, Friedman SB (1996), utilizaram cerca de 838 

questionários anónimos, e verificaram que o envolvimento desportivo não está 

estatisticamente relacionado com o desempenho académico. 

Oh SY, Kim WK, Jang YA, Won HS, Lee HS, Kim SH (2003) estudaram o 

desempenho académico em crianças Koreanas associado a comportamentos 

dietéticos e “status” físico, e encontraram uma pequena associação entre a 

aptidão física e o desempenho académico. 

Os programas de actividade física, em crianças de idade escolar, ajudam-nas a 

desenvolver habilidades sociais, melhorar a saúde mental, e reduzir 

comportamentos de risco. Relativamente poucos estudos exploraram a relação 

entre actividade física e desempenho académico. Esta limitação na evidência 

não deve ser considerada como justificação para limitar os programas de 

educação física da escola porque eles podem melhorar o tempo gasto em 
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outras áreas. Há evidência para sugerir a actividade física durante o dia de 

escola, tendo benefícios cognitivos a curto prazo, compensando o tempo 

passado longe de outras áreas (Taras, 2005). 

 

2.1.3. Avaliação da actividade física 

As crianças são, de facto, por natureza fisicamente activas. Dada a importância 

da AF, torna-se imprescindível o conhecimento da maneira como esta se 

integra no dia-a-dia das pessoas, e de algumas das suas características, 

nomeadamente, a suas frequência, intensidade e duração. 

A AF é uma das actividades humanas mais difíceis de medir de modo exacto, 

tendo sido difícil aos vários autores quantificá-la com rigor, devido 

fundamentalmente aos seguintes factores: a inexistência de instrumentos de 

medida estandardizados, fiáveis e válidos que permitam a uniformização dos 

critérios dos diferentes estudos e a escolha inadequada dos instrumentos de 

medição para a avaliação de uma ou mais componentes desta actividade 

(Caspersen, 1989; Ken-Dror et al., 2005). 

Às dificuldades acima descritas, acresce ainda a não existência de uma 

unidade de medida comum aos diferentes métodos. 

Segundo Freedson et al. (1998), existem variados métodos de avaliação da AF 

e a utilização de qualquer um deles apresenta incondicionalmente vantagens e 

inconvenientes, uma vez que não foram ainda identificados métodos ideais 

nem nenhum procedimento universal, apesar de alguns progressos verificados 

do número e sofisticação de alguns métodos.  

Quadro 1 – Resumo dos métodos de avaliação da AF (Caspersen, 1989; Welk, 

2002). 

Métodos Laboratoriais Métodos de Terreno 

1. Fisiológicos: 

- Calorimetria directa 

1. Diário 

2. Observação directa 
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- Calorimetria indirecta 

2. Biomecânicos: 

- Plataforma de força 

- Método fotográfico 

3. “Double Labeled Water” (DLW) 

3. Questionário e entrevistas 

4. Marcadores fisiológicos 

5. Monitorização mecânica e 
electrónica: 

- Sensores do movimento: 
Pedómetros; Acelerómetros 

- Monitores de frequência 
cardíaca 

6. Aporte nutricional 

7. Classificação profissional 

 

Se a escolha do método de avaliação parece ser difícil em adultos, quando a 

população em estudo são crianças, as dificuldades relacionadas com a 

avaliação da AF são ainda maiores (Louie et al., 1999), uma vez que a AF que 

as crianças realizam, tende a ser, espontânea, esporádica e realizada em 

pequenos intervalos (Treuth et al., 2004) e os seus níveis apresentam uma 

grande variação (Bender et al., 2005).  

Na verdade, especialmente no que se refere à avaliação da AF em crianças, 

onde todos os problemas de avaliação anteriormente referidos estão 

especialmente exacerbados, a criação do método ideal continua sem surgir 

(Sirad e Pate, 2001) e não existe consenso na literatura, particularmente em 

crianças mais jovens, acerca do método que deve ser usado para avaliar a AF 

(Fisher et al., 2005). 

Os métodos utilizados deverão ser adaptados de acordo com a amostra, 

objectivos do estudo e condições de aplicabilidade disponíveis (Maia et al., 

2004). 

Os questionários constituem o método mais adequado para a avaliação do 

padrões habituais de AF em grandes amostras (Caspersen et al., 1985; 

Bouchard e Shephard, 1990; Montoye, 1990) porque são de fácil 

administração, permitem avaliar grandes populações, a um custo relativamente 
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baixo, fornecendo detalhes sobre a AF específica, realizada num determinado 

período de tempo. Existem no entanto outras vantagens na utilização dos 

questionários, nomeadamente, não interferir com a actividade das crianças e 

jovens, possibilidade de aceder às várias dimensões do comportamento da AF, 

abrangendo variadas idades, estando adaptados às necessidades específicas 

da população (Sallis et al., 2000). 

A maioria dos estudos com amostras numerosas utilizaram questionários para 

avaliar e medir a AF. Embora os adolescentes com cerca de 15, 16 anos sejam 

capazes de relatar/descrever a sua actividade tão bem quanto os adultos, 

verificou-se que a qualidade do auto-registo nos adolescentes mais novos é 

limitada, sendo que essa qualidade aumenta para recordações a curto prazo 

(Alves, 2006; Trost et al., 1997). 

No que concerne às crianças, o auto-relato não deve ser aplicado quando 

estas têm menos de nove, dez anos (Sallis e Owen, 2002). Deste modo, os 

auto-registos devem ser usados com precaução em jovens com idades 

compreendidas entre os nove e os quinze anos, partindo do princípio que as 

recordações de períodos recentes são mais fiáveis do que recordações mais 

antigas, apesar dos adolescentes com mais idade serem capazes de relatar 

padrões de AF no último ano. 
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2.2. A institucionalização e o conceito de risco 

“Antes eu pensava que era pobre; depois disseram-me que não era pobre, mas 

antes carenciado; depois disseram-me que mostrar-me carenciado era contra 

mim próprio e o que eu sofria era de privações; depois convenceram-me que 

sofrer de privações me dava uma má imagem e o que eu era mesmo era 

desprivilegiado; depois, ainda, disseram-me que desprivilegiado era exagero e 

que o que eu era mesmo era desfavorecido… ainda não tenho um tostão, mas 

tenho um vocabulário formidável” (referido em Unidade de Formação da Open 

University – Inglaterra). 

Todos os dias milhares de crianças e jovens estão expostas a muitos e 

variados problemas, desde a mais complexa solidão até à convivência com 

situações que apagam numa criança qualquer ilusão de felicidade. A fome, a 

falta de cuidados de higiene e saúde, o analfabetismo e o abandono escolar, a 

exploração do trabalho infantil, os maus tratos e as torturas (emocionais e 

psicológicas) são apenas alguns exemplos de situações que colocam em risco 

as crianças e jovens de hoje. 

O que entendemos por risco? Entendemos como tal, aquele tipo de situações 

que criam dificuldades e obstáculos ao normal desenvolvimento e adaptação 

das pessoas às exigências habituais da sociedade, empurrando-as, pelo 

contrário, para comportamentos de inadaptação, marginalização e de auto-

exclusão (Amado et al., 2003).  

A infância e a adolescência são períodos fulcrais do desenvolvimento cognitivo 

e social, em que são alicerçados os conhecimentos, as atitudes e os 

comportamentos que irão influenciar a saúde e a qualidade de vida dos anos 

vindouros. A criança é, no fundo, o artífice e actor na construção do seu mundo 

social, e a forma como a criança vê e sente o meio que a rodeia é determinante 

para a construção social da infância. 

No entanto, a percepção da existência de risco junto das crianças leva a que a 

sociedade reaja defensivamente através da adopção de mecanismos de 

controlo social, que se caracteriza pela imagem protectora e vigilante, da 
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responsabilidade do Estado (Conselho Técnico Científico da Casa Pia de 

Lisboa (CTCCPL), 2005). 

Ainda de acordo com Fonseca (2004), o estudo das crianças e jovens de risco 

pode ter implicações importantes na prevenção e na actuação sobre os 

problemas existentes. 

Fonseca (2004) apresenta alguns estudos longitudinais de diversos autores 

relacionados com crianças e jovens de risco, pois possibilita uma melhor 

análise entre os problemas observados na infância e os distúrbios ou 

problemas apresentados mais tarde, na juventude ou na vida adulta, bem como 

qual a natureza dessa relação. 

Um estudo realizado por Werner (1993, citado por Fonseca, 2004) refere que 

duas em cada três crianças de alto risco apresentavam, aos dez anos de idade, 

graves problemas de aprendizagem e de comportamento; aos dezoito anos de 

idade, diferenciavam-se do resto da amostra pela sua taxa mais elevada de 

problemas de saúde, delinquência e gravidez ocorrida na adolescência; e aos 

30 anos de idade continuavam a apresentar mais problemas de saúde mental, 

mais casamentos desfeitos, mais criminalidade e autoconceito mais baixo.  

Loeber e Farrington (2001, citado por Fonseca, 2004) referem que os 

resultados dos estudos que têm feito, concluem que quanto mais numerosos e 

diversos forem os factores de risco, mais pobre se revela o prognóstico, 

designadamente no domínio da delinquência. Estes estudos confirmam que as 

crianças de risco, se não beneficiarem de uma intervenção adequada, terão o 

seu desenvolvimento bastante comprometido (Rutter, 1979 e Robins, 1966; 

citado por Fonseca, 2004).  

Os estudos realizados nesta área dão-nos um contributo muito importante para 

a organização de programas destinados a tratar os problemas das crianças e 

jovens de risco. No entanto, os dados são por vezes muito dispersos e 

fragmentados. Assim, Mulvey & Woolard (1997, citado por Fonseca, 2004) 

defendem que muitos dos problemas de inadaptação social são causados e 

mantidos por múltiplos factores e suas interacções, definidos cultural e 

socialmente e raramente poderão ser explicados por uma única teoria. 
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As conclusões de Fonseca (2004) incidem sobre o facto de que os problemas 

das crianças e jovens de risco são visíveis desde cedo, caracterizando-se por 

uma grande diversidade, e mantêm-se estáveis através da adolescência, da 

juventude e de grande parte da vida adulta. Em muitos desses casos, o 

prognóstico é bastante pobre, incluindo toxicodependência, alcoolismo, 

insucesso escolar, dificuldades no emprego, problemas de saúde, 

encarceramento e/ou até morte prematura. Desta forma, a investigação nesta 

área é fundamental, tendo incidido sobre a identificação de factores de risco e 

de factores de protecção, que são muitas vezes responsáveis por retardarem 

ou impedirem, em vez de solucionarem ou minorarem o problema. 

Assim, a principal ideia que Fonseca (2004) defende é a de que os programas 

para crianças e jovens de risco devem ter início cedo na infância, prolongar-se 

no tempo, envolver vários agentes e várias estratégias, estender-se a diversas 

áreas de funcionamento da criança e incidir tanto na redução de factores de 

risco como na promoção de factores de protecção. Não têm existido programas 

que combatam os problemas mais importantes, uma vez que muitas vezes os 

governos não investem em programas de prevenção que visem evitar 

problemas graves que ainda não se manifestaram, mas que, a longo prazo, 

serão visíveis. Por vezes existe pouca motivação para participar em 

programas, ou então, desconhece-se a sua existência.  

No entanto, importa salientar que as crianças em situação de grande 

vulnerabilidade (biológica, psicológica ou social) podem atingir níveis de 

desenvolvimento ou de adaptação normais em vários domínios. Existem 

exemplos de indivíduos criados em circunstâncias muito adversas que tiveram 

uma evolução inteiramente positiva e favorável. Para explicar esse fenómeno 

tem-se recorrido aos conceitos de factores de protecção e de resiliência. 

A resiliência é descrita na literatura como a capacidade que o indivíduo pode 

apresentar para funcionar de uma forma positiva, mesmo em situações de 

adversidade, e a capacidade de recuperação na sequência de uma experiência 

traumática prolongada. Vários estudos realizados neste âmbito mostraram 

claramente que é possível haver uma adaptação bem sucedida apesar do 

contacto com vários factores de risco. (Heller et al., 1999) 



 

Revisão da literatura 20

Em condições muito semelhantes de institucionalização, as crianças e jovens 

apresentavam diferentes níveis de resistência face à adversidade. Num 

extremo, situavam-se aqueles que demonstravam uma surpreendente 

capacidade de resiliência, isto é, os que tendo sido, desde muito cedo, privados 

de um contacto relacional privilegiado e/ou tendo sido vítimas de maus-tratos e, 

posteriormente, tendo sido expostos a condições institucionais de grande 

adversidade, evidenciaram uma invulgar resistência física e psicológica, 

fazendo progressos muito nítidos e rápidos nos planos intelectual e relacional 

quando as suas condições de vida melhoraram. (Kotliarenco e Cáceres, 1996). 

McWhirter e seus colaboradores (1998, citado por Fonseca, 2004) organizaram 

características distintivas das crianças em risco em cinco grandes categorias:  

1. Défices relacionados com competências escolares necessárias 
para o bom desempenho académico. Estas competências podem 

conduzir a formas de inadaptação: abandono escolar, problemas no 

emprego, baixos salários, stress na família, delinquência juvenil e 

outras formas de inadaptação. Por vezes, as dificuldades escolares 

são acompanhadas por problemas como: défices de atenção, 

hiperactividade, impulsividade, ou outras, que podem levar a um 

fraco desempenho no domínio das aprendizagens. 

2. Características relacionadas com uma avaliação positiva e 
realista de si próprio ou dos outros em diferentes situações. Por 

exemplo, a tendência para ver as coisas de forma pessimista, 

negativa, desesperada, entender os outros como hostis e agressivos 

a nosso respeito, podendo conduzir à agressão ou violência.  

3. Competências para a resolução de problemas, capacidade de 
ver ou examinar as situações do ponto de vista dos outros. Os 

défices a este nível são tópicos dos conflitos no trabalho e na família, 

bem como de numerosos problemas de relacionamento com outras 

pessoas em diversos contextos.  

4. Factores relativos ao modo como os indivíduos lidam com as 
experiências negativas de dia-a-dia, com o insucesso, a 
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frustração e o stress em geral. Os indivíduos com estratégias de 

coping inadequadas têm maiores probabilidades de apresentar mais 

tarde problemas de saúde física e mental, bem como dificuldades de 

relacionamento com os outros. 

5. Nesta categoria, incluem-se certos défices na área de auto-
controlo. Ou seja, défices a nível da antecipação das consequências 

das próprias acções, da capacidade de adiar a satisfação imediata 

das necessidades, da capacidade de planificação das actividades a 

médio e longo prazo, da capacidade de reflexão e de introspecção, 

bem como da capacidade de persistir na realização de uma tarefa 

mesmo em situação de grandes dificuldades. Para designar este 

conjunto de défices do indivíduo, alguns autores recorrem à noção de 

baixo auto-controlo ou à noção de impulsividade. 
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2.3. O perfil da criança institucionalizada 

A situação pessoal destes alunos é vista em três vertentes: a de uma “história 

de vida” trágica, com um passado de sofrimento; a de uma ”personalidade” 

marcada por uma “auto-estima negativa” (que leva a desistir facilmente de 

qualquer esforço) e por “carências afectivas” que se exprimem em expressões 

muito variadas com falta de afecto, de carinho, de amor, de contacto físico; a 

“adaptação social” que se traduz em alguma indefinição, talvez devido ao facto 

de não se poderem generalizar todos estes traços, e haver sempre 

características positivas (alguns são meigos e de fácil integração) e negativas a 

ter em conta. Porém, os traços negativos são em grande número e mais 

facilmente invocados: sem regras; com outras regras; sem auto-controlo; 

revoltados, ressentidos e apáticos; oportunistas, impenetráveis; pouco 

solidários e egoístas; violentos entre si (Amado, et al. 2003). 

No que respeita à motivação e aprendizagem trata-se de alunos com grandes 

“dificuldades, desinteressados e desmotivados”, e sobre uma forte correlação 

observada entre as dificuldades de aprendizagem e um autoconceito negativo 

(Veiga, 1995; citado por Amado, et al., 2003). 

A literatura permite, irmanar este perfil aos que, de algum modo, têm sido 

traçados em contextos semelhantes por outras investigações. Amado et al. 

(2003), entre os problemas encontrados em crianças institucionalizadas, 

destaca uma grande variedade de problemas, que vai dos distúrbios orgânicos 

à incapacidade conceptual especialmente em relação ao tempo, passando 

pelos mais variados défices intelectuais, depressões, falta de controlo 

emocional, incapacidade para o estabelecimento de laços de amizade, roubo, 

mentira, ausência de sentimentos de culpa, falta de concentração no trabalho 

escolar, incapacidade de confiança em companheiros do mesmo grupo. 

Segundo Célile (2000; citado por Amado 2003), a investigação realizada em 

torno das práticas pedagógicas destinado a crianças difíceis em 

estabelecimentos especiais, se dá conta de situações problemáticas 

semelhantes: “rejeição escolar acompanhada de violência, ou mesmo de 

delinquência caracterizada nos casos mais agudos, fracasso escolar que 
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arrasta ao absentismo, desmotivação, indiferença, perda do interesse por saber 

e investir”. 

Perante a literatura apresentada, pode então dizer-se, em traços gerais, que as 

crianças institucionalizadas, vivem um processo de crescimento comprometido 

quer pelo desinvestimento social e familiar, o que condiciona uma deficiente 

aprendizagem de competências pessoais e sociais fundamentais para a 

construção da sua própria identidade e para o estabelecimento de relações que 

permitam a vida em grupo; quer pela própria inexistência dessas competências, 

aliada à vida num contexto cultural e afectivamente pobre (lar). E tudo isso 

permite, em parte, compreender condutas como: comportamentos agressivos, 

confrontações físicas violentas; ausência de culpa e de remorsos; 

incompreensão das emoções e dos motivos dos outros; desinteresse e 

insensibilidade aos seus sentimentos e necessidades; dificuldades 

interaccionais; desconfiança; oposição sistemática; ressentimento constante; 

baixa capacidade de resistir às frustações, desmotivação, comportamento 

disruptivo; inflexibilidade, excessiva fantasmização que é vulgarmente 

interpretada como “mentira”; irritabilidade; hiperactividade ou apatia; 

irresponsabilidade (Amado et al., 2003).  
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3. Objectivos 

  

1. Avaliar os níveis da AF em crianças e adolescentes institucionalizados e 

não-institucionalizados 

2. Verificar a existência de relações entre a AF e o sucesso/insucesso 

escolar. 
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4. Material e métodos 
 
Ao longo deste capítulo, será apresentada a metodologia e a concepção 

experimental aplicadas no nosso estudo, bem como a respectiva 

caracterização da amostra, instrumentos e protocolos de avaliação, os 

procedimentos e a organização utilizadas para a recolha dos dados e, por fim, 

os procedimentos estatísticos a que recorremos. 

 

4.1. Caracterização da amostra 

A nossa amostra para este estudo é constituída por um total de 38 alunos, com 

idades compreendidas entre os 9 e os 14 anos (X= 11,8; SD= 1,18). Destes 

alunos, 19 são institucionalizados (I) Colégio São Caetano (Braga), enquanto 

os restantes 19 são não institucionalizados (NI), da Escola EB 2,3 Cego do 

Maio (Póvoa de Varzim). 

 4.1.1. Caracterização do Colégio São Caetano 

Esta instituição situa-se no meio urbano e tem como finalidade o acolhimento 

de crianças e jovens em situação de risco. A acção da Instituição estende-se 

ao distrito de Braga. Juridicamente a Instituição é considerada uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS). O Estado reconhece o seu contributo 

na efectivação dos direitos sociais, prestando-lhe apoio, através de acordos de 

cooperação, ficando a instituição sujeita à sua fiscalização e à obrigatoriedade 

do cumprimento de determinadas cláusulas.  

Trata-se de uma casa de acolhimento de jovens de ambos os géneros, que têm 

sido vítimas de desintegrações familiares ou que se encontram em situações 

de risco. A finalidade desta Instituição consiste em aceitar estas crianças 

procurando reinstalá-las nas suas famílias e/ou fornecer formação para a sua 

educação, desenvolvendo ferramentas para que possam ter uma vida 

autónoma. 

 4.1.2. Caracterização da Escola EB 2,3 Cego do Maio 
A Escola E.B. 2,3 do Cego do Maio, foi concluída no ano de 1997 (na altura, 

sob a designação de Penalves). O agrupamento de escolas Cego do Maio 



 

Material e métodos 28

destina-se a absorver preferencialmente os alunos provenientes das 

freguesias da Póvoa de Varzim e de Argivai. Estas zonas de absorção situam-

se na freguesia da Póvoa de Varzim numa faixa mais a este e a sul do centro 

da cidade. Esta zona em geral situa-se a sul e sudeste do concelho da Póvoa 

de Varzim.  

 

Quadro 2 – Distribuição da amostra global pela institucionalização (I e NI), 

sexo, e sucesso escolar/insucesso escolar (SE/IE). 
 

  N % 

NI 19 50 
Institucionalização 

I 19 50 

M 21 55,3 
Sexo 

F 17 44,7 

SE 19 50 
SE/IE 

IE 19 50 

M: Masculino; F: Feminino 

 

Quadro 3 – Distribuição da amostra quanto ao sexo na sua institucionalização. 

 

 N % 

M 6 31,6
NI 

F 13 68,4

M 15 78,9
I 

F 4 21,1

M: Masculino; F: Feminino 

 

No quadro anterior, podemos verificar que, prevalece o sexo feminino quanto 

ao número (N) de alunos não institucionalizados, e o sexo masculino prevalece 

em alunos institucionalizados. 
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4.2. Caracterização do instrumento 

4.2.1. Avaliação da Actividade Física - Questionário de Baecke 

Na sua versão original o Questionário de Baecke et al. (1982), era composto 

por 29 itens, tendo sido posteriormente, reduzido para 16 itens, sendo as 

questões respondidas numa escala de Lickert de 5 pontos, com descrição que 

variam entre “Nunca”, “Raramente”, “Algumas vezes”, “Frequentemente” e 

“Muito Frequentemente”. Este instrumento de avaliação contempla as três 

expressões da AF, identificadas através da análise factorial, a saber: (1) AF na 

escola; (IAFE); (2) AF no desporto (IAFD); (3), AF no tempo de lazer (IAFL) 

calculando-se o índice de AF Total através do somatório dos índices relativos 

às três expressões da AF (Montoye, Kemper, Saris, e Wasburn, 1996). 

 

Estes índices são obtidos a partir das seguintes fórmulas: 

Índice de AF na escola (IAFE) 

Para o cálculo deste índice utilizam-se as questões seguintes: 1,2,3,4,5,6,7 e 8.  

A fórmula que se segue foi a utilizada para o cálculo do referido índice: 

IAFE = (I1+(6-I2)+I3+I4+I5+I6+I7+I8)/8, em que Ii, I = 1,2,3,4,5,6,7,8, são itens do 

questionário. 

Consideram-se três níveis para a profissão do pai e da mãe: 

(1) Nível baixo – 1 (exemplo: dona de casa, estudante, professora, 

empregada de escritório e todas as profissões de nível universitário). 

(2) Nível médio – 3 (exemplo: carpinteiro, picheleiro, lavrador, etc). 

(3) Nível elevado – 5 (exemplo: trabalhador de construção civil, 

desportista trabalhador portuário). 

 

Índice de actividade das práticas desportivas (IAFD) 

Este índice é determinado através das questões 9,10,11 e 12. Pelo facto de a 

questão 9 apresentar uma maior dificuldade na determinação do índice, a 

mesma imana do valor relativo do seguinte cálculo: 

I9 = ∑2
i=1 (intensidade x tempo x proporção) 

O conceito de intensidade refere-se à estimativa de dispêndios energéticos 

médios em função das diferentes actividades desportivas. Deste modo, 
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segundo Durnin e Passmore (1967) as actividades são organizadas em três 

níveis. 

(1) Nível baixo – (por exemplo: vela, golfe, bilhar) actividade que 

promove um consumo calórico médio de 0,76 MJ/h. 

(2) Nível médio – (por exemplo: dança, natação, ténis, ciclismo, 

badminton) actividade que promove um consumo calórico médio de 1,26 MJ/h. 

(3) Nível elevado – (por exemplo: futebol, basquetebol, boxe, remo) 

actividade que promove um consumo calórico médio de 1,76 MJ/h. 

Assim sendo, índice anterior referido é calculado através da seguinte fórmula: 

IFAD = (I9+I10+I11+I12)/4, em que Ii, i = 9,10,11 e 12 são os itens do 

questionário. 

 

Índice de AF no tempo de lazer (IAFL) 

As questões 13,14,15 e 16 são as utilizadas na determinação do referido 

índice. 

A fórmula apresentada seguidamente é utilizada no cálculo do IAFL. 

IAFL = ((6-I13)+L14+l15+l16)/4, em que Ii, I = 13,14,15 e 16 são itens do 

questionário. 

A AF Total corresponde ao somatório do IAFT/E + IAFD + IAFL. 

 

O questionário de Baecke está aferido para a produção portuguesa e é 

comummente usado em estudos epidemiológicos para estimar diferentes  

valores da AF anual (Fernandes e Maia, 2006). 

 

4.2.2. Caracterização do Sucesso/Insucesso Escolar 

Considerando o objectivo do estudo, os critérios de selecção adoptados 

identificaram crianças que apresentavam as seguintes características: 

Grupo com Sucesso Escolar (SE) 

Crianças de ambos os sexos: 

-  Faixa etária dos 9 ao 14 anos, e não apresentavam qualquer retenção; 
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Grupo com Insucesso Escolar (IE) 

Crianças de ambos os sexos: 

- Faixa etária dos 9 ao 14 anos, e que apresentavam alguma retenção; 

Para um maior controlo, no que se refere à caracterização da amostra, foram 

excluídas as crianças que apresentavam as seguintes características: 

retenções por razões não académicas; deficiências sensoriais, mentais, 

motoras ou de comunicação.  

 

4.3. Procedimentos estatísticos 

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

averiguar a normalidade da distribuição a cada uma das variáveis em estudo, 

bem como a presença de “outliers”. 

A descrição das variáveis foi efectuada a partir das medidas descritivas média 

e desvio padrão. 

Para a análise das diferenças entre as médias dos valores dos domínios do 

Questionário de Baecke foi utilizado o T-test e o teste de Mann-Whitney. 

Posteriormente foi realizada a correlação entre os níveis de AF que foi 

determinada a partir do coeficiente de Spearman. 

O tratamento estatístico foi realizado com recurso ao programa de análises 

estatísticas “Statistical Package for Social Science” (SPSS) versão 15. 

O nível de significância considerado foi de 0,05. 
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5. Apresentação e discussão dos resultados 

Como já referimos, o nosso propósito para este estudo consistiu em conhecer 

os níveis de AF dos jovens institucionalizados e não-institucionalizados, e o 

relacionamento deste, com o sucesso/insucesso escolar, utilizando uma 

amostra de alunos institucionalizados e não-institucionalizados.  

Quadro 4 - Distribuição da amostra global relativamente aos índices de 

actividade física na escola e de lazer, em função do sexo. Frequência absoluta 

(N), média (X), desvio padrão (SD). 

 

Índice de AF Sexo N X SD F p 

M 21 2,86 0,36 
Escola 

F 17 2,63 0,33 
0,121 0,730 

M 21 3,11 0,42 
Lazer 

F 17 2,93 0,43 
0,523 0,474 

M 21 2,99 0,73 
Desporto 

F 17 2,71 0,61 
0,119 0,732 

M 21 8,96 1,11 
Total 

F 17 8,26 0,74 
2,356 0,134 

F: sexo feminino; M: sexo masculino  

Após a observação do quadro anterior, relativamente aos índices de AF na 

escola, de lazer e desporto, em função do sexo, apesar de não se verificar 

diferenças significativas, ficou demonstrado que os alunos do sexo masculino 

apresentam uma média superior quanto ao índice de AF em todas as 

situações, e consequente no índice de AF total.   

Os rapazes apresentam um IAFD mais elevado que as raparigas. Estes 

resultados estão de acordo com os de Caspersen et al., (2000), em que se 

observa que os rapazes adolescentes possuem padrões de AF mais favoráveis 

que as raparigas. 

As diferenças biológicas e sociais podem ser a causa das diferenças entre 

sexos (Sallis et al., 1992). Para além destes factores acrescem, ainda, os 
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valores culturais diferentes que poderão justificar o afastamento das 

actividades físicas e desportivas de uma grande parte da juventude, sobretudo 

raparigas (Martins, 2005). 

O dimorfismo sexual é visível no IAFT com vantagem nítida para os rapazes. 

Os rapazes são mais activos que as raparigas. Estes resultados estão em 

consonância com os da literatura nacional e internacional consultada, tais 

como, Cardoso (2000); Vasconcelos (2001); Castro (2001); Magalhães (2003); 

Gomes (2003); Santos (2004); Martins (2005); Frazão (2004); King e Coles 

(2000). 

Quadro 5 - Caracterização das variáveis relativas ao IAF na escola, de lazer, 

desporto, total, amostra (n), valores de F e p. 

 

Índice de AF Institucionalização N X SD F p 

NI 19 2.62 0.35
Escola 

I 19 2.89 0.33
0,088 0,768 

NI 19 2.87 0.44
Lazer 

I 19 3.18 0.37
0,744 0,394 

NI 19 2.84 0.71
Desporto 

I 19 2.88 0.68
0,731 0,398 

NI 19 8.33 0.90
Total 

I 19 8.96 1.02
0,206 0,653 

NI: Não institucionalizados; I: Institucionalizados 

Devido ao facto de, não termos conseguido encontrar literatura que nos desse 

qualquer informação relativamente à comparação entre alunos 

institucionalizados e não institucionalizados, a nossa análise não poderá ser 

aprofundada neste campo, visto não possuirmos qualquer base de 
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comparação. Todavia, verificamos que o índice de AF foi sempre superior nos 

alunos institucionalizados, e as diferenças entre alunos NI e I não são 

estatisticamente significativas. 

Para uma compreensão e justificação dos resultados obtidos, analisaremos as 

características destes dois grupos. Apesar das crianças institucionalizadas 

viverem num processo de crescimento comprometido quer pelo 

desinvestimento social e familiar, e das suas famílias apresentarem 

dificuldades condições económicas favoráveis, verificou-se um maior índice de 

AF. Segundo Seedfeldt et al (2002), verificaram ser habitual as pessoas com 

um estatuto socioeconómico baixo terem dificuldades de transporte, vizinhança 

com segurança reduzida, horários de trabalho pouco flexíveis e 

responsabilidades familiares acrescidas, condições favoráveis à AF de 

transporte e trabalho e prejudiciais à AF de lazer. Perante este informação, 

verificou-se que na pergunta (16) que questionava “o número de minutos que 

andava a pé? (para se dirigir à Escola, local de treino, compras, etc.)”, e 

obtivemos uma média de 4,05 (na escala do questionário de Baecke) nas 

respostas das crianças institucionalizadas e de 2,94 nas crianças não 

institucionalizadas. 

Outra justificação que encontramos para o índice de AF ser sempre superior 

nos alunos institucionalizados, é a partir da diferença do número de alunos do 

sexo masculino e sexo feminino (quadro 3). Uma vez que o número de alunos 

masculinos é superior no grupo de crianças institucionalizadas, e segundo os 

resultados apresentados no quadro 4, poderá ser mais uma justificação para 

que o índice de AF em crianças institucionalizadas seja superior.     
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Quadro 6 – Distribuição da amostra relativamente aos índices de actividade 

física na escola, de lazer, e desporto em função do SE/IE. Frequência absoluta 

(N), média (X), desvio padrão (SD). 

 

 Índice 
de AF 

SE/IE N X SD F p 

SE 19 2.68 0.44
Escola 

IE 19 2.83 0.26
3,394 0,74 

SE 19 2.96 0.49
Lazer 

IE 19 3.09 0.37
1,673 0,204 

SE 19 2.83 0.57
Desporto 

IE 19 2.89 0.80
2,806 0,103 

SE 19 8.47 0.94
Total 

IE 19 8.81 1.06
0,305 0,584 

SE: sucesso escolar; IE: Insucesso escolar 

Após a observação do quadro anterior, relativamente aos índices de AF em 

função do SE/IE, ficou demonstrado que os alunos com IE apresentam, um 

maior índice de AF em todas as situações, e consequente no índice de AF 

total. As diferenças entre alunos com SE e IE não são estatisticamente 

significativas. 

Estes resultados não vão de encontros aos dados do estudo realizado por  

Matos (2003), uma vez que refere que os alunos com sucesso escolar praticam 

mais frequentemente AF na escola com os colegas. Também Byrd (2007), 

verificou uma relação positiva entre AF e sucesso académico. Por outras 

palavras, os estudantes que mantiveram um nível mais alto de AF e obtiveram 
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uma taxa de instrução mais elevadas do que os estudantes que eram 

fisicamente menos activos.  

Deste modo, os resultados obtidos não vão de acordo com a revisão da 

literatura encontrada. 

 

Quadro 7 – Distribuição da amostra quanto ao SE/IE na sua 

institucionalização. 

 

 N % 

SE 12 63,2
NI

IE 7 36,8

SE 7 36,8
I 

IE 12 63,2

 

Referente ao quadro 5, podemos verificar que, a taxa de sucesso prevalece 

nos alunos não institucionalizados em 63,2 %, e a taxa de insucesso prevalece 

nos alunos institucionalizados em 63,2%. 

Segundo as conclusões de Fonseca (2004) incidem sobre o facto de que os 

problemas das crianças e jovens de risco são visíveis desde cedo, 

caracterizando-se por uma grande diversidade, sendo o insucesso escolar, 

uma dessas características. Também McWhirter e seus colaboradores (1998) 

apresentaram como uma das características distintivas das crianças 

institucionalizadas, défices relacionados com competências escolares 

necessárias para o bom desempenho académico. 

Deste modo, os resultados obtidos vão de acordo com a revisão da literatura 

encontrada. 
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Quadro 8 – Coeficientes de correlação de Spearman entre a institucionalização 

(NI/I), o SE/IE e o índice de AF total (IAFT). 

 

 NI/I SE/IE 

NI/I 

SE/IE 0,26

IAFT 0,30 0,14

 

Através da observação do quadro anterior, os resultados mostram-nos que, 

não existem correlações significativas entre as crianças I/NI e o SE/IE. 

Os resultados obtidos vão de encontro aos dados do estudo realizado por 

Daley e Ryan (2000) e Fisher, Juszczack e Friedman (1996), onde não se 

verificou resultados significativos na correlação entre o sucesso escolar e 

actividade física. 
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6. Conclusão e sugestões 
 
Com base na análise e discussão dos resultados, emerge o seguinte quadro de 

conclusões: 

 Perante o índice de AF na escola, de lazer e desporto, em função do 

sexo, ficou demonstrado que os alunos do sexo masculino apresentam, 

um maior índice de AF em todas as situações, e consequente no índice 

de AF total. 

 O índice de AF foi sempre superior nos alunos institucionalizados. 

 Relativamente aos índices de AF em função do sucesso e insucesso 

escolar, ficou demonstrado que os alunos com IE apresentam, um maior 

índice de AF em todas as situações, e consequente no índice de AF 

total.  

 A percentagem de alunos com sucesso escolar prevalece nos alunos 

não institucionalizados em 63,2 %, e a percentagem de alunos com 

insucesso prevalece nos alunos institucionalizados em 63,2%. 

 Não existem correlações significativas entre as crianças I/NI e o SE/IE. 

 

À medida que o presente estudo foi sendo elaborado, surgiram algumas 

limitações que condicionaram a realização do mesmo. Estas limitações não 

são, no entanto, mais do que dúvidas que gostaríamos de ver esclarecidas em 

futuros estudos científicos.  

Assim sendo, propomos a realização de estudos semelhantes que recorram a 

uma amostra mais numerosa, no sentido de uma representação mais completa 

e fidedigna da nossa população. Também deveríamos optar por utilizar um 

número de amostra semelhante do sexo masculino como feminino. 

Por último, seria interessante realizar uma intervenção que desse a conhecer o 

estilo de vida praticado pelos jovens institucionalizados e não 

institucionalizados, e a sua relação com o sucesso/insucesso escolar.  



 

 40
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Anexos 
 

UNIVERSIDADE DO PORTO 
FACULDADE DE DESPORTO 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
   

Data de aplicação do questionário: _____ /_____ /________           Data de Nascimento: _____ /_____ /________ 
Profissão do Pai:_________________________________ Profissão da Mãe:________________________________ 

 
1 – Qual é a tua principal ocupação: 
_______________________________________ 
 

2 – Na Escola, nos períodos de recreio, costuma sentar-se? 

Nunca Raramente      Algumas vezes       Frequentemente      M.º Frequentemente 
 
 

3 – Na actividade escolar mantém-se de pé? 

Nunca Raramente      Algumas vezes       Frequentemente      M.º Frequentemente 
 

4 – Desloca-se a pé da sua casa para a Escola? 

Nunca  Raramente      Algumas vezes       Frequentemente      M.º Frequentemente 
 

5 – Na Escola pega em cargas pesadas? 

Nunca  Raramente      Algumas vezes       Frequentemente      M.º Frequentemente 
 

6 - Depois do seu dia escolar sente-se cansado? 

Nunca Raramente      Algumas vezes       Frequentemente      M.º Frequentemente 
 

7 - Durante o trabalho escolar diário transpira? 

Nunca  Raramente      Algumas vezes       Frequentemente      M.º Frequentemente 
 

8 - Em comparação com outros colegas da sua idade, pensa que a sua actividade é fisicamente… 

Mais leve              Leve              Tão pesada                        Pesada                               Muito pesada 
 

9 - Pratica algum desporto? 

       Sim           Não 
Se respondeu afirmativamente: 

- Qual o desporto que pratica frequentemente?________________________________________________________ 

- Quantas horas por semana? 

      < 1            1 - 2                          2 - 3                        3 - 4                   > 4 
 

 

 



 

xi 

- Quantos meses por ano? 

     < 1             1 - 3                          4 - 6                      7 - 9                   > 9 
 

Se pratica um segundo desporto: 

- Qual é o desporto?_____________________________________________________________________________ 

- Quantas horas por semana? 

      < 1              1 - 2                          2 - 3                      3 - 4                    > 4 
  

- Quantos meses por ano? 

     < 1      1 - 3                          4 - 6                             7 - 9                   > 9 
 

10 – Em comparação com outros colegas da sua idade, pensa que a sua actividade física, durante os tempos livres, é? 

M.º Menor Menor                         Igual                          Maior                                      M.º Maior 
 
 

11 – Durante os tempos livres transpira? 

Nunca  Raramente      Algumas vezes    Frequentemente      M.º Frequentemente 
 

12- Durante os tempos livres pratica desporto? 

Nunca  Raramente      Algumas vezes   Frequentemente      M.º Frequentemente 
 
 

13- Durante os tempos livres vê televisão? 

Nunca  Raramente      Algumas vezes   Frequentemente      M.º Frequentemente 
 

 
14 – Durante os tempos livres anda a pé? 

Nunca  Raramente     Algumas vezes   Frequentemente      M.º Frequentemente 
 
15 – Durante os tempos livres anda de bicicleta? 

Nunca  Raramente      Algumas vezes   Frequentemente      M.º Frequentemente 
 
16 – Quantos minutos anda a pé por dia? (para se dirigir à Escola, local de treino, compras, etc.) 

  
  < 5            5 - 15                     15 - 30              30 - 45                                       > 45 

 
 

Pergunta de caracterização do sucesso/insucesso escolar 
 

 Repetiste algum ano de escolaridade? 
 
Sim   Não 

 
 Se respondes-te sim, quantas vezes repetis-te? ____ 

 
 
 

Muito obrigado pela sua colaboração! 


