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Resumo 
 

A Actividade Física parece ser importante na prevenção e redução dos 

factores de risco nas doenças cardiovasculares, obesidade, osteoporose entre 

outras. Pensamos que a infância e adolescência se constituem como períodos 

favoráveis à aquisição e desenvolvimento de estilos de vida activos e 

saudáveis. 
 

O presente trabalho pretendeu verificar a influencia do Estatuto Sócio-

Económico (ESE) nas Práticas de Lazer dos Jovens da Escola Secundária de 

Maximinos - Braga, nomeadamente, a influência ESE dos seus familiares. 
 

A amostra foi constituida por 284 adolescentes, de ambos os sexos, da Escola 

Secundária de Maximinos, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 

anos. Os instrumentos utilizados para a avaliação da actividade física foram: o 

questionário de avaliação da actividade física (Telama et al., 1997), que 

permite verificar o nível global de participação em actividades físicas; o 

questionário das práticas de lazer, elaborado por Cloes et al. (1997), que 

permite a identificação das actividades de lazer dos adolescentes. 
 

Os resultados encontrados, revelam uma influência do ESE na actividade física 

dos jovens. Os adolescentes do sexo masculino são mais activos do que os 

adolescentes do sexo feminino e, os desportos de natureza orientada são 

aqueles onde eles mais participam. Os adolescentes do sexo feminino cujos 

pais têm níveis de profissão mais elevados, pertencem a grupos de nível mais 

elevados de actividade física e participam mais em actividades orientadas. 

 

 PALAVRAS CHAVE: ACTIVIDADE FÍSICA, ADOLESCENTES, ESTATUTO 

SÓCIO-ECONÓMICO 
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Abstract 
 
 
 
Physical Activity seems to be important in the prevention and reduction of the 
risk factors in the cardiovascular diseases, obesity, osteoporosis among others. 
We think that childhood and adolescence are constituted as favourable periods 
to the acquisition and development of active and healthy lifestyles. 
 
The present study aims to verify the influence of Socio-Economic Status (SES) 
in the Practices of Leisure of the Maximinos High School Youth – Braga, 
namely, the influence of their relatives SES. 
 
The sample was constituted with 284 adolescents from different genders, of the 
High School of Maximinos, with ages between 12 and 15 years. The 
instruments used in the evaluation of the physical activity were:  evaluation of 
the physical activity questionnaire (Telama et al., 1997), that allows to verify the 
global level of participation in adolescents physical activities; the leisure 
practices questionnaire, elaborated by Cloes et al. (1997), that allows the 
identification of the adolescents leisure activities. 
 
The results found, an influence of SES in the youths' physical activity. Boys are 
more active than girls and, in organized sports activities they participate more. 
The female adolescents, whose parents have higher profession levels, belong 
to higher level groups of physical activity and they participate more in oriented 
activities. 
 
KEY WORDS: PYSICAL ACTIVITY, ADOLESCENTS, SOCIOECONOMIC 
STATUS 
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Résumé 

 

L’activité physique paraît être importante pour la prévention et réduction des 

facteurs de risque dans les maladies cardio-vasculaires, obésité, ostéoporose 

parmi d’autres. Nous pensons que l'enfance et l’adolescence sont constituées 

comme périodes favorables à l'acquisition et développement de styles de vie 

actifs et sains. 

 

Ce travail est un essai pour vérifier les influences du statut socio-économique 

(SSE) dans les Usages de Loisir des jeunes du lycée de Maximinos - Braga, à 

savoir, l'influence du SSE de leurs parents. 

 

L'échantillon a été constitué par 284 adolescents des deux sexes, du lycée de 

Maximinos, âges compris entre les 12 et les 15 ans. Les instruments utilisés 

pour l'évaluation de l'activité physique ont été: le questionnaire de l'activité 

physique (Telama et al., 1997) qui permet de vérifier le niveau global de 

participation dans les activités physiques des adolescents;  le questionnaire sur 

le loisir pratique, qui a été élaboré par Cloes et al. (1997), qui fait l'identification 

des l'activités de loisir des adolescents. 

 

Le résultat principal, est l’influence du SSE dans les activités physiques des 

jeunes. Les adolescents sont plus d'actifs que les adolescentes et, les sports 

de nature orientée sont ceux où les adolescents ont une participation plus 

active. Les adolescentes dont les parents ont une profession avec un haut 

niveau de rémunération, appartiennent à des groupes dont le  niveau d'activité 

physique est plus haut et participent plus à l’activité orientée. 

 

MOT-CLEF: ACTIVITÉ PHYSIQUE, ADOLESCENTS, STATUT 

SOCIOÉCONOMIQUE 
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Introdução 
 

A família e a escola assumem um papel fundamental no processo de 

socialização e de aprendizagem de estilos de vida activos e saudáveis, bem 

como na promoção da cultura e dos valores vigentes na sociedade em que o 

jovem se insere. 
 

Por outro lado, a actividade física e desportiva como meio de compensar os 

efeitos nocivos do modo de vida da sociedade actual, surge como catalizador 

da utilização do tempo livre e de afirmação na sociedade contemporânea 

(Mota, 1997).  
 

Hodiernamente, a inactividade física é uma preocupação cada vez maior na 

nossa sociedade pois, o aumento de comportamentos sedentários nos jovens 

põe em causa não só, a sua saúde actual, como também a sua saúde futura. 

Assim, o lazer assume-se como um meio privilegiado no desenvolvimento de 

estilos de vida activos no adolescente.  
 

 Para Esculcas (1999), o lazer pode ser entendido como um local privilegiado 

de experimentação de comportamentos e práticas, individualmente ou em 

grupo, onde os jovens ensaiam novos modos de ser e fazer, ajudando cada um 

a descobrir quem é, o que lhe dá mais prazer, realização e satisfação com a 

vida. 
 

Neste sentido, as vertentes, lúdica, de lazer e de recreação, contribuem para o 

incremento e generalização de uma grande variedade de formas de actividade 

física que têm vindo a assumir um papel importante no tempo de lazer das 

pessoas sendo particularmente importantes na generalização da actividade 

física enquanto actividade de lazer e espaço autónomo de realização pessoal 

(Mota, 1997). 
 

No entanto, segundo Yang et al. (1996), parece ser evidente que o Estatuto 

Sócio-Económico (ESE) e o apoio parental são decisivos na participação dos 
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jovens em actividades extra-escolares, nomeadamente, actividades de 

natureza lúdica e recreativa. A família, enquanto local de socialização para a 

actividade física e desportiva, pode reflectir influências ao nível cultural, 

económico e político, específicas dessa mesma sociedade.  
 

Neste sentido, a acção da família e do envolvimento e a influência desta no 

comportamento dos jovens, surge como um forte agente de socialização 

durante a infância, embora na adolescência a sua influência tende a diminuir 

(Greendorfer in Mota, 1997).  
 

De acordo com Shephard (1982), o papel dos pais na e para a motivação para 

a prática de actividades físicas é fundamental. A prática de actividade física é 

um comportamento com benefícios evidentes na saúde e, como tal, qualquer 

projecto ou plano de desenvolvimento e promoção desta requer o 

conhecimento ou o esclarecimento dos factores ou determinantes que 

influenciam os sujeitos na participação ou na sua inclusão nos seus 

comportamentos e hábitos diários (Maia et al., 2001). O mesmo autor refere 

ainda que, as influências sociais se apresentam associadas à actividade física, 

nomeadamente o apoio social da família e dos amigos. 
 

Assim, face ao anteriormente exposto, temos como objectivo, verificar a 

influência do ESE nas práticas de lazer dos jovens dos 12 aos 15 anos, da 

Escola Secundária de Maximinos – Braga. Desta forma também se pretende 

contribuir para um melhor conhecimento das práticas de lazer dos jovens, 

facultando elementos que possam ajudar na implementação ou reestruturação 

do lazer activo na escola e para todos, independentemente do seu ESE. 
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I. Revisão Bibliográfica 
 
1.1 - Actividade Física e Estatuto Socio-Económico 
 

O ESE é frequentemente determinado pelos anos de escolaridade, profissão e 

rendimento pecuniário nos adultos (Sallis et al., 1986) e que parece estar 

correlacionado com a actividade física praticada pelos jovens. 
 

Mota e Sallis (2002), afirmam que o ESE ou Classe Social, corresponde à 

estratificação horizontal da população a partir de factores como a profissão, 

rendimentos, prestígio social, instrução e grupo de afiliação. 
 

Na sociedade contemporânea, as práticas de actividade física no lazer, surgem 

como uma das manifestações sociais mais marcantes que induzem a um certo 

“estilo de vida”, particularmente no contexto ou expressão do significado sócio-

cultural mais abrangente do desporto (Mota, 1997). A prática social do corpo e 

a representação mental que dele se tem, para além de reflectir o modo de 

organização social, reflecte também um estatuto social próprio (Constantino, 

1993).  
 

Por outro lado, as influências sociais apresentam-se também associadas com 

a actividade física, nomeadamente o apoio social da família e dos amigos 

(Maia et al., 2001). Assim, um maior rendimento económico dos pais pode ser 

sinónimo de maior acesso e participação em programas de actividade física. 
 

Santos (2004) considera que, pais com níveis de escolaridade mais elevados 

podem ter mais e melhor informação no que toca aos benefícios da actividade 

física para a saúde e bem-estar dos seus filhos. 
 

A mesma autora refere ainda que qualquer iniciativa de promoção da 

actividade física, enquanto comportamento associado à saúde, deve considerar  

a existência de grupos distintos e também reflectir essa mesma diversidade 

(Santos, 2004). 
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Uma vez que a participação em actividades desportivas acarreta custos 

elevados, nomeadamente, na aquisição de material desportivo e/ou no 

pagamento de mensalidades ou cotas nos clubes e/ou associações 

desportivas, pais com níveis financeiros reduzidos poderão restringir a 

participação dos filhos em actividades desportivas (Santos, 2004). Deste modo, 

a classe social também afecta a natureza do lazer do sujeito e das suas 

práticas, sendo os custos um importante factor que pode explicar a maior 

participação das famílias de classe média do que da classe operária na maioria 

das modalidades de lazer (Parker, 1978).  
 

Assim, o nível sócio-económico constitui uma preocupação de relevo, visto que 

a disponibilidade de recursos económicos, tanto das famílias como das 

comunidades, pode afectar as oportunidades de envolvimento tanto em formas 

de actividade física organizada como espontâneas (Brustad, 1996). 
 

São muitas as variáveis que afectam o comportamento de actividade física. 

Para Sallis e Owen (1999), a actividade física varia com o sexo, a idade, o ESE 

e com um número considerável de factores ambientais, sociais, culturais e 

psicológicos. Porém, o nível sócio-económico em que cada um nasce não 

deve ser um preditor das oportunidades de lazer que cada indivíduo tem ao 

longo da sua vida (Monteiro, 2003). “Desporto para todos” é uma máxima da 

essência social e democrática da prática desportiva, onde cada cidadão deve 

ter acesso fácil a uma prática desportiva que corresponda à sua situação social 

e financeira, às suas disponibilidades temporais, aos seus interesses e estado 

de competência (Bento, 1993). 

 

A oportunidade de participar num conjunto variado de actividades durante a 

infância e juventude pode maximizar a probabilidade de que algum tipo de 

actividade seja adequado ao gosto e ao nível de habilidade de cada jovem que 

pode resultar na pratica regular de actividade física ao longo da vida (Aaron et 

al, 2002).  
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De facto, parece indispensável que existam intervenções para incrementar os 

níveis de actividade física dos jovens, de acordo com os interesses, 

necessidades e capacidades individuais, como também do grupo social em 

que os jovens se inserem (Santos, 2004). 

 
 
  1.2 - Actividade Física e os seus benefícios para os Jovens  
 

A partir do momento em que a parcela de tempo livre começou a ser superior à 

do tempo de trabalho, esta fez surgir uma cultura do tempo livre onde se 

delinearam novas necessidades, valores sociais e novos modos e estilos de 

vida (Constantino, 1993).  
 

A ligação da actividade física ao lazer, não pode ser dissociada do conceito de 

saúde, com o conjunto de referências, como o bem-estar e qualidade de vida 

que se lhe encontram associadas. A actividade física e desportiva é percebida 

como um dos meios de compensar os efeitos nocivos do modo de vida da 

sociedade actual (Mota, 1997). 
 

Se reflectirmos sobre a prática regular de actividade física deparamo-nos com 

alguns problemas, nomeadamente, o que concerne ao contexto da sua 

realização, bem como, os seus principais benefícios. Como afirma Maia e 

Lopes (2002), a infância e a juventude são consideradas idades determinantes 

no ganho de hábitos duradoiros de actividade física até à idade adulta. Deste 

modo, a sua promoção baseia-se no pressuposto de que esses hábitos se 

desenvolvem durante estes períodos e se mantêm até à idade adulta. Por 

outro lado, Constantino (1993), afirma que a prática desportiva dos jovens 

parece ser caracterizada por quebras de continuidade, sobretudo com a 

entrada na adolescência para ser retomada anos mais tarde.  
 

Assim, uma vez que a maior parte dos problemas crónicos de saúde aparecem 

apenas na idade adulta, tem sido difícil determinar os benefícios da actividade 

física durante a infância, para a saúde na idade adulta. No entanto, parece ser 
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razoável assumir que as crianças fisicamente activas sejam aquelas que 

venham a manter esse hábito em adulto (Maia et al., 2001). 
 

Considerando a importância da actividade física desde a infância até à idade 

adulta, Telama et al. (1996) realizaram um estudo longitudinal a jovens 

Finlandeses dos 9 aos 27 anos sobre a estabilidade da actividade física e 

participação em desportos. Estes autores concluíram que a estabilidade 

aumentou com a idade entre os rapazes mas não entre as raparigas, 

verificando no entanto um declínio da actividade física com a idade, em ambos 

os géneros. 
 

Araon et al. (2002) afirmam que o declínio da actividade física total durante a 

adolescência poderá ser resultado da diminuição do número de actividades ou 

da diminuição do tempo gasto nalgumas actividades ou a combinação das 

duas. Porém, os adolescentes que continuam a participar em actividades 

específicas durante e até ao final da adolescência mantêm ou aumentam o seu 

nível de participação uma vez que a participação em qualquer actividade tem 

um pouco de estabilidade ao longo do tempo. (Araon et al., 2002). 
 

Também o estudo levado a cabo por Caspersen et al. (2000) com 

adolescentes e adultos dos Estados Unidos e o estudo de Van Mechelen et al. 

(2000) com jovens Holandeses dos 13 aos 27 anos descrevem um maior 

declínio da actividade física durante a adolescência do que na idade adulta. 
 

Concretamente, os estudos referidos anteriormente (Telama et al., 1996; Araon 

et al., 2002; Caspersen et. al, 2000 e Van Mechelen et al., 2000) mostram 

diferenças relativamente ao género, verificando-se um maior declínio da 

actividade física para o sexo masculino comparativamente com o sexo 

feminino. 
 

Parece-nos relevante a este propósito que, a promoção da actividade física na 

infância e juventude se baseia, em parte, no pressuposto de que os hábitos de 

actividade física se desenvolvem durante estes períodos sendo transferidos 

para a idade adulta. Neste entendimento, a actividade física é um 
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comportamento com benefícios na saúde, embora, existam evidências claras 

de diminuição da quantidade de actividade física ao longo da adolescência até 

a idade adulta (Maia et al., 2001). 
 

 

  1.3 - Estatuto Sócio – Económico e Práticas de Lazer dos Jovens  
 

A inclusão da actividade física no estilo de vida baseia-se fundamentalmente 

nos pressupostos benefícios que aquela tem para a saúde (Matos et. al, 2001) 

pois, hodiernamente a inactividade física constitui-se como um factor de risco 

para a saúde e bem-estar das populações. 
 

Parece ser mais óbvio que a saúde e bem-estar dos jovens é afectada pelas 

deficiências higiénicas e nutricionais, além da actividade física, estatuto sócio-

económico e hábitos locais e culturais (Prista et al.,1997). 
 

Com efeito, não devemos esquecer que, a criação de um estilo de vida 

saudável/activo estabelece-se muito cedo, sendo determinado por factores 

familiares, logo, filhos de pais inactivos são potenciais indivíduos sedentários, 

em contrapartida, filhos de pais activos têm mais hipóteses de se tornarem 

adultos com um estilo de vida activo (Matos et al., 2001). No que concerne à 

promoção de estilos de vida saudáveis nos adolescentes, a importância dos 

contextos sociais do jovem, nomeadamente a família, o envolvimento escolar, o 

estabelecimento de laços de amizade com os pares, aparecem como factores 

potencialmente protectores (Matos et al., 2001). 
 

Nesta linha de pensamento, julga-se que a actividade física desenvolvida no 

tempo de lazer e os hábitos desportivos dos pais têm influência nos hábitos 

desportivos dos jovens, deste modo, quanto maior for o apoio material 

(financeiro) e afectivo, maior será a possibilidade dos jovens serem activos. 
 

Também Esculcas (1999), afirma que a participação em actividades 

desportivas/físicas pelos adolescentes parece depender do ESE dos pais. O 

estatuto profissional e o nível de instrução dos pais influenciam, positivamente, 
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a participação dos filhos em actividades desportivas/físicas, nomeadamente, 

em actividades formais mas, essa influência para as actividades informais 

parece não se verificar. 
 

O mesmo autor conclui que, para os grupos de ESE elevado, as actividades 

desportivas/físicas formais de lazer parecem constituir-se como uma 

componente, dos pais, de uma estratégia educativa na formação dos seus 

filhos. Para os adolescentes provenientes de agregados familiares de nível 

Socio-económico baixo, a ausência de “orientação” e acompanhamento, 

reflecte-se na maior participação em actividades de natureza informal (não 

orientadas) (Esculcas, 1999).  
 

Van Mechelen et al. (2000) verificaram no seu estudo que os desportos 

organizados são os mais praticados em todas as idades. Verificaram também 

que, os desportos não organizados eram a primeira componente da actividade 

que declinava. 
 

Os mesmos autores apontam ainda a diminuição dos desportos não 

organizados e a actividade física vigorosa como consequência do declínio da 

actividade física durante a adolescência (Van Mechelen et al., 2000). 
 

 De acordo com Araon et al. (2002), existem diferenças entre o género no que 

diz respeito à escolha de actividades praticadas. Os adolescentes femininos 

referem participar mais nas actividades individuais comparativamente com as 

actividades de equipa enquanto que os adolescentes masculinos referem 

participar mais em actividades de equipa relativamente às actividades 

individuais. 
 

Num estudo levado a cabo por Matos et al. (2001) em Portugal, verificou-se que 

os rapazes mais novos praticam mais frequentemente actividade física que os 

jovens mais velhos e mais do que as raparigas dos vários escalões etários 

estudados.  
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Nesta perspectiva, também Gomes (2003) e Santos (2004) verificaram, no seu 

estudo, a existência de diferenças no nível de actividade física, de acordo com 

o sexo e o grupo etário dos sujeitos, concluindo que os rapazes são mais 

activos que as raparigas durante a adolescência. Santos (2004) constatou 

ainda que, os mais novos são mais activos que os mais velhos e Gomes (2003) 

que o declínio da actividade física é mais acentuado nos rapazes relativamente 

às raparigas. 
 

Harro et al. (2001) concluiram no seu estudo que as raparigas fisicamente mais 

activas parecem pertencer a famílias com melhores condições económicas, no 

entanto, nenhuma diferença foi encontrada entre raparigas mais ou menos 

activas no desejo de ser mais activas se tivessem oportunidades. 
 

As diferenças para os grupos de nível de actividade física, em função da 

natureza da actividade, revelaram que o grupo menos activo apresenta uma 

maior adesão pelas actividades não formais, enquanto o mais activo apresenta 

uma maior escolha pelas actividades formais (Gomes, 2003). 
 

Prista et al. (1997) verificou a relação entre a actividade física, ESE e boa forma 

física dos 8 aos 15 anos em jovens Moçambicanos onde constataram que os 

estudantes oriundos do centro urbano (similar a um país industrializado), 

apresentavam um coeficiente de actividade física mais alto nos desportos do 

que os estudantes oriundos das regiões periféricas, especialmente nos 

rapazes. Segundo este autor, os estudantes da periferia tendiam a passar mais 

tempo em actividades de subsistência, como as actividades domésticas e 

passear (Prista et al.,1997). 
 

Woodfield et al. (2002) numa análise à relação entre o nível de actividade física 

e o estatuto sócio-económico, o sexo e a etnia, verificou que, a maioria dos 

jovens com baixo ESE foram classificados como inactivos comparativamente 

com os jovens de elevado ESE, sugerindo que o processo de se tornar mais 

activo parece ser mais difícil para os grupos desfavorecidos uma vez que estes 
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para além dum baixo rendimento têm menores facilidades de acesso para a 

prática desportiva. 
 

Contrariando esta ideia, os resultados encontrados por Prista et al. (1997) 

sugerem uma influência do factor sócio-económico no padrão de actividade, 

pois, os dados indicam o nível mais alto de actividade para aqueles de ESE 

mais baixo. Contudo, é importante notar que no estudo acima referido, as 

actividades de subsistência foram indicadas como a causa destes níveis altos. 

Assim, salienta-se a importância dos factores culturais, pois a dança e a 

música constituem-se como componentes fortes dos jogos e no estilo de vida 

local. 
 

Matos et al. (2001) e Santos (2004) constataram a existência de associações 

entre a prática de actividade física e o estatuto ou posição sócio-económica da 

família. Matos et al. (2001) concluíram que os jovens com famílias de ESE mais 

alto praticam mais frequentemente desporto. Referem ainda que, os inquiridos 

que praticam actividade física e são praticantes desportivos assumem a 

existência de uma relação mais positiva com os pais e com os seus colegas. 

Efectivamente, os resultados encontrados por Santos (2004) sugerem 

igualmente que, jovens de ambos os sexos, cujos pais têm níveis de 

escolaridade e de profissão elevados, tendem a pertencer aos grupos de nível 

mais elevado de actividade física. Neste estudo, Santos (2004) também 

constatou que a posição sócio-económica do pai e da mãe aponta para uma 

maior influência nas escolhas dos adolescentes por actividades organizadas.  
 

A participação em diferentes actividades fisicas/desportivas, bem como, o 

interesse dos pais nessa participação, o acesso a equipamentos, os programas 

e locais seguros para a sua realização, são factores determinados, na maioria 

das vezes pelo nível sócio-económico (Mota e Sallis, 2002).  
 

Assim, conforme o referido por Mota e Sallis (2002), as crianças e adolescentes 

de classes sociais mais elevadas são, geralmente, fisicamente mais activos do 

que aqueles cuja classe social é mais baixa. 
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II. Objectivos do Estudo 
 
 
2.1 - Objectivo Geral: 

 - Verificar a influência do ESE nas Práticas de Lazer dos jovens dos 12 

aos 15 anos. 

 

2.2 - Objectivos Específicos:  
 

- Verificar a influência do estatuto sócio-económico no tipo de práticas de 

lazer dos jovens dos 12 aos 15 anos; 

- Verificar se a um estatuto sócio-económico elevado corresponde níveis 

elevados de práticas de lazer; 

- Verificar se a um estatuto sócio-económico baixo corresponde níveis 

baixos de práticas de lazer. 
  

 III. Hipótese 
 

- Jovens de ESE mais elevado praticam mais actividades físicas de lazer 

do que os Jovens de ESE mais baixo; 
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IV. Metodologia  
   
  4.1 – Caracterização da Amostra 
 
Foi seleccionada uma amostra de 284 alunos de ambos os sexos, 138 do sexo 

feminino (48,6%) e 146 do sexo masculino (54,9%), com idades 

compreendidas entre os 12 e os 15 anos, a frequentar o 3º ciclo do Ensino 

Básico da Escola Secundária de Maximinos-Braga. 
 

 

 

Quadro 1 – Caracterização da Amostra em função do sexo e ano de escolaridade 

Sexo Ano de 
Escolaridade Fem. % Mas. % 

N = 284 % 

7º Ano 49 17,5 65 22,9 114 40,1 

8º Ano 45 15,8 55 19,3 100 35,2 

9º Ano 44 15,5 26 9,2 70 24,6 

Total (N=284) 138 48,6 146 54,9 
 

 

  4.2 – Instrumento 
 

No que concerne à recolha de dados de natureza sócio-demográfica, o 

instrumento utilizado foi um questionário onde as variáveis consideradas foram 

o sexo, a idade e o ano de escolaridade. Os anos de escolaridade do pai e da 

mãe, bem como a respectiva profissão foram os indicadores de posição sócio-

económica avaliados.  
 

Para determinar a respectiva posição sócio-económica, as profissões do pai e 

da mãe foram classificadas de acordo com a Classificação Internacional das 

Profissões (CITP-88.com) e posteriormente agrupadas em três categorias 

(baixa, média e elevada). O nível educacional do pai e da mãe foi definido de 

acordo com os níveis de escolaridade do sistema nacional e dividido em três 
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categorias (“baixa” – indivíduos com 9 ou menos anos de escolaridade; 

“média” – entre os 10 e os 12 anos de escolaridade e “elevada” – com mais de 

12 anos de escolaridade).  
 

O Questionário de Telama et al., (1997) foi utilizado para avaliar a actividade 

física, nomeadamente, o nível global de participação em actividades físicas 

dos adolescentes. A sua aplicação à população portuguesa foi anteriormente 

descrita (Ledent et al.,1997; Mota e Esculcas, 2002). Este instrumento era 

composto por cinco questões que procuravam identificar as práticas físicas 

extra-escolares, a sua frequência, intensidade, participação em actividade 

física organizada, participação em actividade física não organizada e 

participação em competições desportivas. Todas as questões permitiram 

apenas respostas numa escala de 1 a 4. Um índice de actividade física foi 

estabelecido a partir do somatório da pontuação obtida em cada uma das 

respostas do questionário, fornecendo uma avaliação compreendida entre 5 e 

20. O índice obtido foi validado por Raitakari et al. (1994). 
 

A avaliação das actividades de lazer dos adolescentes, foi efectuada mediante 

a aplicação do questionário desenvolvido por Cloes et al. (1997) que pretendeu 

identificar as práticas de lazer dos jovens por intermédio de uma lista de 21 

actividades, das quais os inquiridos seleccionavam aquelas que participavam 

ou não participavam. O instrumento foi utilizado em outros estudos 

portugueses (Matos e Equipa do Projecto Aventura Social e Saúde, 2003; Mota 

e Esculcas, 2002). Através deste questionário foi possível definir a variável 

“natureza” da actividade física, dividida na componente “orientada” 

correspondente às (“actividades desportivas orientadas ou de competição”) e 

na componente “não orientada” relativa às (“actividades desportivas não 

orientadas por um treinador”). 
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  4.3 - Procedimentos de Aplicação 
 

A Recolha dos Dados foi realizada com a colaboração dos Directores de 

Turma, que aplicaram os questionários aos Alunos nas respectivas Turmas, na 

sala de aula, sendo este de preenchimento individual, anónimo e voluntário. 

   
 

   4.4 - Procedimentos Estatísticos 

 

Todos os dados recolhidos foram codificados e analisados através da versão 

12.0 do programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para 

Windows. Foram calculadas as frequências de participação em actividades de 

lazer nos diferentes géneros. O teste padrão de Qui-quadrado (X2) foi utilizado 

para analisar a existência de dependência entre as variáveis nominais e 

ordinais. A correlação entre a actividade física (categorias) e a posição socio-

económica (escolaridade e profissão dos pais) foi calculada a partir  da 

correlação de Spearman. O nível de significância utilizado foi de 0.05. 

 

 

V. Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

 

Iniciamos este capítulo com a apresentação dos resultados referentes ao nível 

de actividade física dos jovens da nossa amostra, salientando que esta é 

constituída maioritariamente por jovens do sexo masculino. 

 

Como podemos verificar através da análise do Quadro 2, relativamente aos 

dois grupos de nível de actividade física, os rapazes são classificados como 

sendo mais activos do que as raparigas, embora a diferença encontrada não 

seja estatisticamente significativa.  
 

Esta constatação parece estar de acordo com os resultados encontrados por 

diferentes autores nas suas investigações, onde afirmam que os rapazes são 
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mais activos que as raparigas durante a adolescência (Telama e Yang, 2000; 

Gomes, 2003; Santos, 2004). 
 

Esta ideia é ainda corroborada no estudo de Sallis (1993) onde a actividade 

física declina drasticamente com a idade durante a adolescência e os rapazes 

quase sempre, parecem ser fisicamente mais activos que as raparigas. Melin 

et al. (2003) referem no seu estudo que os rapazes são mais activos que as 

raparigas embora unicamente no grupo de crianças desfavorecidas. Segundo 

os mesmos autores, os factores económicos e culturais poderão estar na 

origem destes mesmos resultados (Melin et al., 2003). 
 
 
Quadro 2 - Nível de actividade física por sexo 

  
 

Num estudo longitudinal efectuado a adolescentes inscritos no 3º ciclo do 

ensino básico, Araon et al. (2002) verificaram uma maior diminuição da 

actividade física para os adolescentes masculinos relativamente aos 

adolescentes do sexo feminino, concluindo ainda que, os primeiros são mais 

activos que os segundos.  
 

De acordo com Bastos (2001), tanto na observação efectuada hora a hora 

como na observação por períodos do dia, os rapazes são mais activos que as 

raparigas. 
 

Existem vários factores que influenciam a prática de actividade física e 

conforme o referido por Sallis e Owen (1999), a idade e o sexo são dois 

factores biológicos determinantes na actividade física na adolescência. 
 

Nível de Actividade Física X2 (g.l.) 

Sexo Pouco Activo (%) Activo (%) 
Feminino 51,4 42,8 

Masculino 29,5 68,5 

 
 

1,50(2)n.s 
 

1,63(2)n.s 
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Analisando os Quadros 3, 4, 5 e 6 relativos às percentagens de jovens do sexo 

masculino e do sexo feminino em cada nível de actividade e respectivas 

associações com a profissão e escolaridade do pai e da mãe, constatamos que 

no sexo masculino as associações com a profissão e escolaridade do pai e da 

mãe não apresentam diferenças estatisticamente significativas, o que no caso 

do sexo feminino não acontece pois, as associações com a profissão e 

escolaridade do pai e da mãe são estatisticamente significativas, excepto entre 

a profissão da mãe e a actividade física das raparigas.  
 
 

Quadro 3 – Percentagem de jovens do sexo masculino por nível de actividade física de acordo 

com a profissão e escolaridade do pai. 

 

 
Quadro 4 – Percentagem de jovens do sexo masculino por nível de actividade física de acordo 

com a profissão e escolaridade da mãe. 

 
 

 
Nível de Actividade Física 

 

  
SSeexxoo  MMaassccuulliinnoo  

Pouco Activo (%) Activo (%) X2 (g.l.) 
  
PPrrooffiissssããoo  ddoo  PPaaii                     Baixa             

                                           Média 
    Elevada 

  
EEssccoollaarriiddaaddee  ddoo  PPaaii               Baixa             

                                          Média 
Elevada 

   

                  
40,0 
52,5 
7,5 

 
27,5 
40,0 
32,5 

 

  
36,7 
50,0 
13,3 

 
29,9 
47,4 
22,7 

 

 
 
0,93(2) n.s 

 
 
 

1,47(2) n.s 
 

 

 
Nível de Actividade Física 

 

  
SSeexxoo  MMaassccuulliinnoo  

Pouco Activo (%) Activo (%) X2 (g.l.) 
                                 

PPrrooffiissssããoo  ddaa  MMããee                   Baixa             
                                           Média 

Elevada 
                                    

EEssccoollaarriiddaaddee  ddaa  MMããee             Baixa             
                                          Média 

Elevada 
 

                  
56,1 
36,6 
7,3 

 
35,0 
45,0 
 20,0 

  
54,6 
32,0 
13,4 

 
32,0 
47,4 
20,6 

 
 
1,12(2) n.s 

 
 
 

0,12(2) n.s 
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Quadro 5 – Percentagem de jovens do sexo feminino por nível de actividade física de acordo 

com a profissão e escolaridade do pai. 

 
Nível de Actividade Física 

 

 
SSeexxoo  FFeemmiinniinnoo  

Pouco Activo (%) Activo (%) X2 (g.l.) 
  
PPrrooffiissssããoo  ddoo  PPaaii                     Baixa            

                                           Média 
    Elevada 

  
EEssccoollaarriiddaaddee  ddoo  PPaaii               Baixa            

                                          Média 
Elevada 

                  
41,5 
50,8 
7,7 

 
45,6 
30,9 
23,5 

  
27,8 
48,1 
24,1 

 
22,6 
43,4 
34,0 

 

 
 

6,86 (2)* 
 
 
 

6,85 (2)* 
 

*p<0,05 
 
 
 

Quadro 6 – Percentagem de jovens do sexo feminino por nível de actividade física de acordo 

com a profissão e escolaridade da mãe. 

 
Nível de Actividade Física 

 

 
SSeexxoo  FFeemmiinniinnoo  

Pouco Activo (%) Activo (%) X2 (g.l.) 
                                 

PPrrooffiissssããoo  ddaa  MMããee                   Baixa            
                                           Média 

Elevada 
                                    

EEssccoollaarriiddaaddee  ddaa  MMããee             Baixa             
                                          Média 

Elevada 
 

                  
48,6 
45,7 
5,7 

 
41,2 
32,4 
26,5 

  
39,7 
41,4 
19,0 

 
20,0 
41,8 
38,2 

 
 

5,46(2) n.s 
 
 
 

6,36(2)* 
 

*p<0,05 
 

 

Melin et al. (2003) referem que a actividade física habitual das crianças 

depende do sexo e do ESE dos sujeitos. 
 

Diferentes autores afirmam que os rapazes de um meio familiar desfavorecido 

são mais activos do que aqueles que são de um meio favorecido e que não há 

influência do ESE sobre a actividade física das raparigas (Fuchs et al, 1988; 

Harrell et al., 1997; O’Loughlin et al., 1999, in Melin et al., 2003) 
 

Contrariamente Sallis et al. (1996) afirmam que, crianças desfavorecidas são 

menos activas que as do meio favorecido, tanto nos rapazes como nas 

raparigas. 
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Melin et al. (2003) verificaram no seu estudo a existência de um efeito do ESE 

na actividade física habitual dos rapazes pré-puberes franceses dos 10-12 

anos e nenhum efeito do ESE foi constatado para as raparigas da mesma 

idade.  
 

No que se refere à percentagem de adolescentes que referem participar em 

actividade física orientada e não orientada esta é maior no sexo masculino. A 

participação em actividade física não orientada tende a ser maior que a 

participação em actividade física orientada nos rapazes, o que já não se 

verifica para o sexo feminino, como podemos observar através das figuras 1, 2, 

3 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

sim
não

sim
não

Figura 3 – Participação do sexo masculino em 
actividade física não orientada 

Figura 4 – Participação do sexo feminino em 
actividade física não orientada  

sim
não

Figura 1 – Participação do sexo masculino 
em actividade física orientada  

sim
não

Figura 2 – Participação do sexo feminino em 
actividade física orientada 

53,4% 

46,6% 

74,6% 

25,4% 

52,7% 47,3% 

76,1% 

23,9% 
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Assim, ao analisar os resultados do presente estudo verificamos que as 

raparigas participam menos em actividades orientadas do que os rapazes, o 

que está de acordo com Van Mechelen et al. (2000) que referem que o tempo 

consagrado às actividades físicas em clubes associativos bem como os 

tempos totais de prática física, são superiores nos rapazes comparativamente 

às raparigas.  
 

Também Telama et al. (1996) verificaram que a frequência de participação em 

sessões de treino nos clubes têm valores de correlação mais elevados, 

nomeadamente, sobre os rapazes.  
 

Contrariando os nossos resultados, Esculcas (1999) refere que em relação ao 

género, os rapazes participam mais em actividades informais do que as 

raparigas. 
 

Para Van Mechelen et al. (2000), o declínio da actividade física durante a 

adolescência poderá ser consequência da diminuição dos desportos não 

organizados e de actividade física vigorosa. 
 

 Os quadros 7, 8, 9 e 10 apresentam a frequência de participação em 

actividade orientada e não orientada e sua associação com os indicadores da 

posição Socio-económica, para o sexo masculino e para o sexo feminino. 
 
Quadro 7 - Participação dos jovens do sexo masculino em actividade física orientada e não 

orientada de acordo com a profissão e escolaridade do pai. 

 
Natureza da Actividade 

 
Orientada Não Orientada 

 
SSeexxoo  MMaassccuulliinnoo  

Sim 
(%) 

Não 
(%) X2 (g.l.) Sim 

(%) 
Não 
(%) X2 (g.l.) 

  
PPrrooffiissssããoo  ddoo  PPaaii          Baixa             
                                    Média 

                                 Elevada 
  
EEssccoollaarriiddaaddee  ddoo  PPaaii     Baixa            
                                     Média 

                                  Elevada 

 
51,9 
39,4 
62,5 

 
43,9 
46,9 
48,6 

 
48,1 
60,6 
37,5 

 
56,1 
53,1 
51,4 

 
 

3,68(2) n.s 
 
 
 

0,18(2) n.s 
 

 
50,0 
46,5 
37,5 

 
53,7 
43,8 
48,6 

 
50,0 
53,5 
62,5 

 
46,3 
56,3 
51,4 

 
 

0,78(2) n.s 
 

 
 
0,99(2) n.s 
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Quadro 8 - Participação dos jovens do sexo masculino em actividade física orientada e não 

orientada de acordo com a profissão e escolaridade da mãe. 

* p<0,05 
 
 
 
Quadro 9 - Participação dos jovens do sexo feminino em actividade física orientada e não 

orientada de acordo com a profissão e escolaridade do pai. 
 

 

 

** p<0,01 
 

 

 

 
Natureza da Actividade 

 
Orientada Não Orientada 

 
SSeexxoo  MMaassccuulliinnoo  

Sim 
(%) 

Não 
(%) 

X2 (g.l.) Sim 
(%) 

Não 
(%) 

X2 (g.l.) 

  
PPrrooffiissssããoo  ddoo  MMããee           Baixa 

                                     Média 
                                      Elevada 

  
EEssccoollaarriiddaaddee  ddoo  MMããee     Baixa 

                                    Média 
                                      Elevada 

 
37,2 
53,2 
62,5 

 
30,4 
53,8 
51,7 

 
62,8 
46,8 
37,5 

 
69,6 
46,2 
48,3 

 
 

5,17(2) n.s 
 
 
 

6,48(2)* 

 
44,9 
55,3 
31,3 

 
52,2 
43,1 
51,7 

 
55,1 
44,7 
68,8 

 
47,8 
56,9 
48,3 

 
 

3,04(2) n.s 
 

 
 

1,11(2) n.s 
 

 
Natureza da Actividade 

 
Orientada Não Orientada 

 
SSeexxoo  FFeemmiinniinnoo  

Sim 
 (%) 

Não 
(%) X2 (g.l.) Sim 

(%) 
Não 
(%) X2 (g.l.) 

  
PPrrooffiissssããoo  ddoo  PPaaii                 Baixa           

                                       Média 
 Elevada 

  
EEssccoollaarriiddaaddee  ddoo  PPaaii          Baixa            

                                     Média 
                                         Elevada 
 

 
9,1 
30,6 
55,0 

 
9,1 
21,7 
44,7 
 

 
90,9 
69,4 
45,0 

 
90,9 
78,3 
55,3 

 
 

15,54(2)**
 

 
 

14,36(2)**
 
 

 
25,0 
22,6 
15,0 

 
22,7 
26,1 
23,7 

 
75,0 
77,4 
85,0 

 
77,3 
73,9 
76,3 

 

 
 

0,81(2) n.s 
 
 
 

0,15(2) n.s 
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Quadro 10 - Participação dos jovens do sexo feminino em actividade física orientada e não 

orientada de acordo com a profissão e escolaridade da mãe. 

** p<0,01 
 

Quanto à natureza da actividade, como podemos constatar, no sexo masculino 

não foram encontradas associações significativas entre todos os indicadores 

da posição Socio-económica, excepto entre o nível de escolaridade da mãe e 

actividade física orientada. Relativamente às actividades orientadas, para o 

sexo feminino, foram encontradas associações significativas entre todos 

indicadores da posição Socio-económica, excepto para o nível de escolaridade 

da mãe.  

 

Note-se ainda, no sexo feminino, uma tendência para a maior frequência de 

jovens em actividades orientadas cujos pais e mães têm níveis elevados tanto 

de profissão como escolaridade.  

 

Parece-nos, embora não tenha sido alvo de estudo neste trabalho, que estes 

resultados poderão estar relacionados com os níveis baixos de escolaridade 

das mães dos adolescentes da amostra, pois muitas delas são 

desempregadas ou domésticas, o que não se verifica com os pais. Assim, 

níveis baixos de escolaridade poderão estar associados à falta de informação 

e conhecimentos no que diz respeito às práticas de lazer dos jovens. Por outro 

lado, pensamos que, a participação das raparigas em actividades formais, 

poderá também dever-se ao aspecto financeiro/material pois, o apoio 

 
Natureza da Actividade 

 
Orientada Não Orientada 

 
SSeexxoo  FFeemmiinniinnoo  

Sim 
 (%) 

Não 
(%) X2 (g.l.) Sim 

(%) 
Não 
(%) X2 (g.l.) 

  
PPrrooffiissssããoo  ddaa  MMããee            Baixa            
                                        Média 
                                       Elevada 
                                     
EEssccoollaarriiddaaddee  ddaa  MMããee       Baixa           
                                         Média 
                                        Elevada 
            

 
20,3 
18,3 
70,6 

 
15,4 
25,5 
31,7 

 
79,7 
81,7 
29,4 

 
84,6 
74,5 
68,3 

 
 
20,51(2)** 

 
 
 

2,94(2)n.s 

 
28,8 
21,7 
17,6 

 
28,2 
29,4 
14,6 

 
71,2 
78,3 
82,4 

 
71,8 
70,6 
85,4 

 
 

1,29(2) n.s 
 

 
 
3,12(2) n.s 
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financeiro que estas mães poderão dar às suas filhas, poderá ser um factor 

limitador, nomeadamente para a compra de equipamento desportivo 

apropriado e o pagamento das cotas em instalações recreativas. Outro aspecto 

importante, embora não tenha sido verificado no nosso estudo, será o facto de, 

apenas aqueles pais e mães que se encontram empregados possuírem um 

meio de transporte, que permite levar e ir buscar os seus filhos aos locais de 

prática de actividade física,  
 

De acordo com Tammelin et al. (2003), uma classe social baixa pode debilitar 

a capacidade dos pais em transportar as crianças a jogos desportivos 

organizados, como também pagar as taxas e equipamentos requeridos para o 

jovem praticar. O apoio físico e social dos pais é importante pois, pode 

contribuir para o acesso a essas instalações, dando oportunidades aos seus 

filhos para a prática de actividade física (Wendy et al., 2001). 
 

Segundo Wendy et al. (2001), o transporte do pai parece ser mais importante 

para as raparigas do que para os rapazes. 
 

O presente estudo mostra alguma influência do ESE na actividade física das 

raparigas. As raparigas cujos pais têm maiores níveis de profissão e 

escolaridade são aquelas que participam mais em actividades orientadas. 

Conforme o referido por Cauley et al. (1991), a participação em desportos é 

mais frequente nos ESE elevados tanto nos rapazes como nas raparigas. As 

diferentes variáveis de enquadramento familiar como o grupo 

sociodemográfico, a profissão, a educação e a área de residência, podem 

afectar a prática de actividade física de crianças e adolescentes no seu tempo 

livre (Ford e col., 1991), nomeadamente no que se refere às práticas de 

actividade formal em clubes desportivos e/ou organizações comunitárias (Ross 

e Gilbert in Mota, 1997). 

 

Também Wendy et al. (1998), afirmam que um ESE mais baixo na infância 

pode causar privação financeira, nomeadamente a impossibilidade em praticar 
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em clubes, o que resulta em menos actividade física o que pode limitar a 

saúde dos Jovens. 

Os resultados deste estudo, no entanto, sugerem que a escolaridade da mãe 

pode estar associada à participação dos rapazes em actividades orientadas o 

que não acontece para as raparigas. 

  

Possivelmente, este facto estará na origem, do entendimento que estas mães 

possuem acerca da prática de actividade física dos seus filhos, estando mais 

conscientes dos benefícios que esta lhes trás, considerando-a importante ou 

até mesmo necessária, durante a adolescência uma vez que o respeito pelas 

regras, o espírito de grupo, a cooperação e responsabilidade estão presentes 

neste tipo de actividades. 
 

A persistência a longo prazo de actividade física e a participação no desporto 

competitivo na juventude aumenta a probabilidade de ser fisicamente activo na 

fase adulta (Telama e Yang, 2003). Deste modo, e no que concerne à 

actividade física, os resultados encontrados no presente estudo parecem ser 

consistentes com outros que investigaram as influências sociais, 

nomeadamente, dos pais e ESE da família, na actividade física dos 

adolescentes (Sallis e Owen, 1999; Raudsepp e Virra, 2000). 
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VI. Conclusões 
 

 

Os resultados do presente estudo revelam uma influência do ESE na actividade 

física dos jovens, o que parece estar de acordo com os objectivos e hipótese 

inicialmente traçados.  
 

Dos adolescentes da amostra, os rapazes são os mais activos. 
 

Quanto às associações com as variáveis da posição Socio-económica: 

- nos rapazes as associações entre as profissões e grau de escolaridade do 

pai e da mãe não apresentam diferenças estatisticamente significativas. 

- nas raparigas as associações entre as profissões e grau de escolaridade do 

pai e da mãe são estatisticamente significativas, excepto entre a profissão da 

mãe e a actividade física das raparigas, o que revela uma influência do ESE 

nas práticas de lazer para os adolescentes do sexo feminino. 

 

Entre as actividades de natureza orientada e não orientada, os desportos de 

natureza orientada são os que os rapazes mais participam. 

 

No que diz respeito à natureza da actividade: 

- para o sexo masculino não foram encontradas associações significativas 

entre todos indicadores da posição sócio-económica, excepto entre o nível de 

escolaridade da mãe e actividade física orientada; 

 - relativamente às actividades orientadas, para o sexo feminino, foram 

encontradas associações significativas entre todos indicadores da posição 

sócio-económica, excepto para o nível de escolaridade da mãe. 

 - os adolescentes do sexo feminino referem uma maior frequência em 

actividades orientadas cujos pais e mães têm níveis elevados tanto de 

profissão como escolaridade. 
 

Parece ser evidente a necessidade de pensar novas estratégias para incluir a 

prática de actividade física regular na vida dos nossos jovens sobretudo 



 34

durante a adolescência, fomentar os desportos de natureza não orientada 

nomeadamente na escola contribuindo deste modo para uma maior 

participação de todos os membros da comunidade escolar como também, para 

a melhoria da saúde pública. 
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QUESTIONÁRIO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sexo: 
Masculino  
Feminino  
 
1.Qual a tua idade ?_____________     
 
2. Qual o teu ano e turma? ____________ 
 
3. Qual a profissão do teu pai? _____________________________ 
 
4. Qual a profissão da tua mãe? _____________________________ 
 
5. Qual a escolaridade do teu pai? _______________________________ 
 
6. Qual a escolaridade da tua mãe? _______________________________ 
 
7. Quanto tempo costumas passar por dia a ver televisão? 
 

_____ Horas por dia durante a semana 
 
_____ Horas por dia durante o fim de semana 

   
8. Quanto tempo costumas passar por dia a utilizar o computador? 
 
           _____ Horas por dia durante a semana 
 

_____ Horas por dia durante o fim de semana 
 
9. Qual o meio de transporte que utilizas para ir para a escola? 

    a)Automóvel  b)Autocarro  c) A pé   d)Bicicleta  e)Mota  f)Outro  
            
10. Quanto tempo demoras no percurso? 
     
   a) Até 15 min.    b) 15-30 min.  c) 30 – 60 min.   d) Mais de 60 min.  
 
 

Caro Aluno, 

Muito obrigado pela tua disponibilidade para participar neste projecto, que procura recolher 

dados que permitam uma descrição dos hábitos de actividade física dos jovens. Por esta 

razão agradecemos que preenchas na totalidade as questões apresentadas de seguida e 

garantimos-te que as informações obtidas serão utilizadas apenas com este fim. 
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Questionário de Actividade Física 
 

 
 

 
 
  
QUESTÃO 1: Fazes parte de actividades desportivas extra-escola (num clube ou 
noutro sítio)?                                                          Faz uma cruz no quadrado correspondente 
 
Nunca           Menos de uma            Uma vez por        Quase todos os        
                            vez por semana                  semana                       dias 
 
 
QUESTÃO 2: Participas em actividades de lazer (ocupação do tempo livre) sem 
integrares um clube?                                           Faz uma cruz no quadrado correspondente 
 
Nunca           Menos de uma            Uma vez por        Quase todos os        
                            vez por semana                  semana                       dias 
 
 
QUESTÃO 3: Para além das horas lectivas, quantas vezes praticas desportos durante, 
pelo menos, vinte minutos?                                 Faz uma cruz no quadrado correspondente 
 

Nunca           Pelo menos             Entre uma vez        Entre 2 a 3 vezes      
                           uma vez por mês              por mês e uma              por semana 
                                                          vez por semana 
 
                          Entre 4 a 6 vezes       Todos os dias    
                          Por semana 
 
 
QUESTÃO 4: Fora do tempo escolar, quanto tempo por semana dedicas à prática de 
actividades desportivas ao ponto de ficares ofegante (respirar depressa e com 
dificuldade) ou transpirando?                             Faz uma cruz no quadrado correspondente 
 

Nunca           Entre meia-hora      Entre 2 a 3 horas       Entre 4 a 6 horas      
                           e uma hora              
 
                                               Sete ou mais horas     
 
QUESTÃO 5: Participas em competições desportivas? 
Faz uma cruz no quadrado correspondente 
 
 
Nunca           Não participo,         Sim, a nível          Sim, ao nível de      
participei             mas já participei             interescolar                um clube          
 
                                    Sim, a nível nacional e/ou internacional   

O presente questionário pretende identificar o nível de actividade física dos jovens, por isso, 
são-te postas questões sobre os teus hábitos de actividade física, mas não te preocupes em 
acertar ou errar, porque não existem respostas certas ou erradas. Procura ser sincero nas 
tuas respostas e, desde já, agradeço a tua colaboração. 
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Questionário das práticas de Lazer 
 
 
 
 
      
 
                               
 
 
 
 
 
1. Ouvir música……………………………………….………….……………………..  
2. Tocar música ou cantar………………………………………….…………………………  
3. Ver televisão……………………..……………...……………………………………………  
4. Trabalhar para ganhar algum dinheiro……...………………………………………….  
5. Conversar com os amigos (as)…………………………..……..………………………..  
6. Namorar; estar com o namorado (a)………………………………..…………………..  
7. Jogar às cartas, jogos de vídeo ou computador…………..…………...…………….  
8. Ler (livros, revistas, banda-desenhada)………………………………………………..  
9. Praticar um desporto dirigido/orientado por um treinador ou de competição….  
10. Assistir a acontecimentos desportivos….………………………………………..  
11. Fazer os trabalhos de casa ou um trabalho suplementar para a Escola……..  
12. Ir à discoteca….…………………………………………………………………………….  
13. Participar em actividades do tipo “Arte e Expressão” (fotografia, costura, 
teatro, bricolage, etc.)…………………………………………………………………... 

 
 

14. Estar só (relaxar, pensar)……………………….………………………………….  
15. Fazer compras ou ver montras………………………………..…..……………………  
16. Ir ao cinema, a um concerto ou ao teatro…………………………………………….  
17. Realizar um trabalho de solidariedade social  (peditórios, apoio a um 
hospital, etc)……………………………………………………………………………... 

 
 

18. Ajudar nos trabalhos domésticos (em casa)…………..…………………………….  
19. Participar em actividades de associações ou de movimentos de juventude 
          (escuteiros, catequese, etc.) 

 
 

20. Visitar pessoas conhecidas…………………………………………………………...  
21. Praticar um desporto não orientado por um treinador……………………………..  
22. Outras actividades:_____________________________________________   
 
Se respondeste à afirmação 9 (nove), refere qual é o desporto:_________________ 
Se respondeste à afirmação 21 (vinte e um), refere qual:______________________ 
 
                                      

O presente questionário pretende saber em que actividades ocupas, normalmente, o 
teu tempo livre. Por isso, são-te apresentadas vinte e uma actividades das quais 
escolherás (fazendo uma cruz no quadrado correspondente) aquela(s) em que 
ocupas o teu tempo livre. Caso haja alguma actividade que não esteja nesta lista, 
refere-a na opção número vinte e dois – “Outras”. Não te preocupes em acertar ou 
errar, porque não existem respostas certas ou erradas. Procura ser sincero nas tuas 
respostas e, desde já, agradeço a tua colaboração. 
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