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Resumo 

 

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito da dissertação de mestrado em ensino 

de Educação Física nos ensinos básico e secundário pela recomendação CRUP, tem o intuito 

de relacionar o desempenho máximo da variabilidade do desempenho nas habilidades 

motoras do salto horizontal e do lançamento da bola em crianças do 1.º CEB.  

Este documento reúne uma extensiva descrição, análise e reflexão das 2 habilidades 

motoras que foram realizadas em 3 escolas, estiveram envolvidas e participaram 73 alunos 

com idades compreendidas entre 6 e os 10 anos. 

A aptidão física relacionada com a saúde constitui cada vez mais um dos principais 

objetivos da Educação Física, como consubstanciado nos programas oficiais da disciplina nos 

diferentes ciclos de ensino. Estes especificam, inclusivamente, a necessidade de proporcionar 

aos alunos conhecimentos relativos aos processos de elevação e manutenção de aptidão 

física. Assim sendo, o desenvolvimento da força deve fazer parte da matéria de ensino nas 

aulas de Educação Física. 

A força como capacidade motora é uma das principais constituintes das baterias de 

testes para a aptidão física. Nas baterias de testes mais utilizadas e referidas na literatura, a 

força tem um papel de destaque, tanto ao nível da performance como ao nível da saúde, o 

que se confirma pelo número de testes que compõe essas baterias e que avaliam a força. 

Assim, e com o objetivo de verificar uma eventual associação entre tarefas onde a 

componente força – nomeadamente na sua componente explosiva – é decisiva, testámos 73 

alunos do 1.º CEB (30 rapazes e 43 raparigas), assim como associamos a variabilidade da 

magnitude dos desempenhos das tarefas do salto horizontal e do lançamento da bola. Os 

resultados demonstraram uma correlação positiva moderada (r=0,62, p<0,001) entre os 

desempenhos nas habilidades do salto horizontal e de lançamento da bola. Por outro lado, 

não foi encontrada associação significativa entre a variabilidade de resultados numa e noutra 

provas, medida pela variância (p>0,05). 

Estes resultados, no seu conjunto, apontam para um fator coordenativo comum a 

ambas as tarefas em causa (uma mais generalizada e outra mais localizada), ainda que, em 

termos de estabilidade e consistência de resultados, não tenha sido encontrada essa 

associação, aparentando ser específica de cada tarefa.  

Palavras Chave: desenvolvimento motor; crianças; força; ensino básico; variabilidade 

do desempenho motor; Educação Física; Habilidades motoras 
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Introdução 

 

 

“Cultivai a inteligência dos vossos alunos, mas cultivai antes de tudo o seu físico, 

porque é dele que vai orientar o desenvolvimento intelectual” (Rousseau, 1768). 

As capacidades e habilidades do ser humano, são processos complexos que 

conduzem ao desenvolvimento do ser humano e, por isso tem sido foco de muitas pesquisas 

na área de Educação Física. 

Cada fase, cada momento da vida revela uma harmonia entre que é inato e o que é 

adquirido e especialmente na infância em que a criança não tem medo de errar. A sua 

espontaneidade, vivacidade, energia e disponibilidade para apreender tornam-se 

características explicitas. 

O saber estar em sociedade é determinante para que a mesma se possa desenvolver. 

A educação tem como objetivo preparar os jovens pra o mundo de amanhã. No processo 

ensino/aprendizagem a Educação Física é uma disciplina, cujo contributo é essencial para o 

desenvolvimento da personalidade do ser humano (Lima, 2010). 

As razões pelas quais os jovens praticam desporto podem ser influenciadas por 

experiências primitivas ou acontecimentos mais recentes, atuando sobre a consciência do 

jovem e influenciando-o no seu desempenho (Lima, 2010). 

A presente dissertação de mestrado em ensino de Educação Física nos ensinos básico 

e secundário pela recomendação CRUP, pretende relacionar o desempenho máximo e a 

variabilidade do desempenho nas habilidades motoras do salto horizontal e do lançamento da 

bola em crianças do 1.º CEB. 

A primeira parte está dividida em 8 pontos, em que o primeiro e segundo abordam o 

desenvolvimento motor da criança e suas características físicas, cognitivas e afetivas, o 

terceiro a aprendizagem e desempenho, o quarto refere e descreve as capacidades motoras, 

o quinto as habilidades motoras, no sexto aborda os estilos de vida da criança e sua relação 

com o desenvolvimento, o sétimo integra a prestação motora nos dois sexos e o oitavo 

descreve o sistema educativo português. 

Na segunda parte, consta a pertinência do estudo, o problema e a questão de 

investigação, é referido o objetivo geral e o específico, as várias hipóteses, a amostra que foi 

recolhida para o estudo e seus procedimentos. Na apresentação e discussão de resultados 

está enumerada a testagem de hipóteses, assim como sua reflexão e conclusões e por fim 

uma reflexão global, as referências bibliográficas e os anexos.  
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Parte l - Revisão da literatura 

  

1.1. Desenvolvimento motor da criança 

O desenvolvimento motor é a persistente alteração do comportamento motor ao longo 

do ciclo da vida, proporcionada pela interação entre as necessidades da tarefa, a biologia do 

individuo e as condições do ambiente.  

O estudo do desenvolvimento humano tem sido de enorme interesse para estudiosos 

e educadores há muitos anos. O conhecimento dos processos de desenvolvimento situa-se 

no amargo da educação, seja na sala de aula, no ginásio ou no campo da prática desportiva. 

Sem um profundo conhecimento dos aspetos do desenvolvimento do comportamento 

humano, os educadores somente podem supor as técnicas educacionais e os procedimentos 

de intervenção apropriados. 

 “Os educadores que se baseiam no modo desenvolvimentista em seu ensino 

incorporam experiências de aprendizado que são apropriadas não somente as idades 

cronológicas, mas também, de maneira mais importante, aos níveis de desenvolvimento dos 

indivíduos que tão sendo ensinados. Os educadores desenvolvimentistas reconhecem que, 

embora a instrução seja um aspeto importante do processo ensino-aprendizagem, ela não 

explica o aprendizado, ao passo que desenvolvimento o faz” (Gallahue & Ozmun, 2005). 

“O estudo do desenvolvimento motor pelos profissionais de educação física, como um 

campo especializado de pesquisa académica não ganhou o verdadeiro ímpeto até aos anos 

70. O desenvolvimento é um campo de estudo legítimo que disseca as áreas de fisiologia do 

exercício, biomecânico, aprendizado motor, bem como as áreas da psicologia 

desenvolvimentista e psicologia social. A busca pela compreensão progrediu a passos lentos, 

mas firmes, nos anos 60, e então começou a progredir velozmente nos anos 70, quando 

cinesiologias e psicólogos desenvolvimentistas mudaram o seu foco da abordagem 

normativo-descritiva para o estudo dos processos desenvolvimentistas subjacentes” 

(Gallahue & Ozmun, 2005). 

“Nos anos 80, um corpo de pesquisa sempre em expansão, composto por uma nova 

geração de estudiosos, intensificou o interesse pelo estudo do desenvolvimento motor. Uma 

quantidade sem precedentes de pesquisa, baseadas em teorias, foi realizada desde a década 

de 1980 até a de 1990, com desenvolvimentistas de várias áreas confrontando-se com os 

estudiosos de desenvolvimento motor. O estudo do desenvolvimento motor ocupou o seu 

lugar como área legítima de pesquisa científica nos campos da cinesiologia e da psicologia 

desenvolvimentista. Atualmente, os especialistas estão estudando tanto os processos 
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subjacentes de desenvolvimento quanto seus mais variados produtos” (Gallahue & Ozmun, 

2005). 

O desenvolvimento é um processo seguido que se inicia na conceção e termina com 

a morte. O desenvolvimento inclui todos os aspetos do comportamento humano e, como 

resultado, somente artificialmente pode ser separado em “áreas”, “fases” ou “faixas etárias”. 

A aceitação crescente do conceito de desenvolvimento “permanente” é muito importante de 

deve ser mantida na mente. Da mesma forma que estudo do atleta treinado em adolescência 

e na idade adulta é importante, assim o é estudo do movimento no período neonatal na 

primeira infância, na infância e na vida posterior. Muito pode ser ganho com o aprendizado do 

desenvolvimento motor em todas as idades e com a análise desse desenvolvimento como um 

processo que dura toda a vida.  

Uma perspetiva constante não considera o desenvolvimento como específico por 

áreas, por fases ou dependente de faixa etária. Em vez disso, tal perspetiva sugere que alguns 

aspetos do desenvolvimento podem ser considerados em esferas de áreas, estando 

relacionadas a fases ou faixas etárias, enquanto outros não podem. Além disso, o conceito 

de desenvolvimento permanente incluiu alteração desenvolvimentista – as mudanças 

positivas geralmente relacionadas a infância e à adolescência e as mudanças que ocorrem 

com o processo regressivo do envelhecimento. 

“O desenvolvimento motor é estudado de três maneiras: o estudo longitudinal, o estudo 

transversal e o estudo longitudinal misto. Visto que a pesquisa do desenvolvimento motor 

envolve o estudo das alterações que ocorrem no comportamento motor ao longo do tempo, o 

método longitudinal de estudo é o ideal e o único meio real de estudar o desenvolvimento.  

O método longitudinal de recolha de dados tenta explicar alterações de 

comportamento ao longo do tempo (isto é, tempo desenvolvimentista) e envolve o 

mapeamento de vários aspetos do comportamento motor de um individuo de vários anos. A 

abordagem longitudinal permite a observação de alterações em variáveis selecionadas ao 

longo do tempo e, embora consuma tempo, trata o estudo desenvolvimento motor como 

função do tempo, e não da idade (isto é, tempo real). O método longitudinal envolve estudo 

de um grupo de indivíduos; todos da mesma idade, ao longo de vários anos. O principal 

objetivo do estudo longitudinal é medir as “alterações” relacionadas à idade no 

comportamento. Esse estudo não permite, entretanto, a mesma mensuração de “diferenças” 

etárias de desenvolvimento. Em suma, o método longitudinal permite o estudo de alterações 

intra - individuais ao longo do tempo” (Gallahue & Ozmun, 2005). 
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“O método de estudo transversal permite ao pesquisador coletar, simultaneamente, 

dados de grupos de pessoas de variadas faixas etárias. O objetivo principal do estudo 

transversal é medir as diferenças relacionadas à idade no comportamento. Esse método não 

permite medir “alteração” relacionada à idade, tendo atraído muita controvérsia em anos 

recentes. Basicamente o método transversal apresenta apenas "diferentes" médias em 

grupos no decorrer do tempo desenvolvimentista. A conclusão básica subjacente ao estudo 

transversal é de que a seleção randômica de participantes de pesquisa fornecerá amostragem 

representativa na população para grupo etário testado. É questionável, que essa conclusão 

possa ser alcançada na maioria das vezes. Na realidade, os estudos transversais, embora 

simples e diretos, apenas podem descrever comportamentos típicos das idades especificas 

abordadas. Como resultado, eles não são considerados pela maioria dos especialistas como 

estudos desenvolvimentistas reais. O problema é que, historicamente, a maior parte da 

pesquisa de desenvolvimento motor tem usado a abordagem transversal” (Gallahue & Ozmun, 

2005). 

Para superar a notória fraqueza da técnica transversal, os psicólogos 

desenvolvimentistas e pesquisadores do desenvolvimento motor começaram a olhar com 

mais atenção a combinação de projetos e pesquisa longitudinais e transversais nas pesquisas 

de investigação individuais. Esse método sequencial de estudo do desenvolvimento ou 

método longitudinal misto, como é frequentemente denominado, combina os melhores 

aspetos dos métodos longitudinal e transversal, abrangendo todos os dados possíveis que 

são necessários à descrição e/ou à explicação de diferenças e de alterações, no decorrer do 

tempo, tanto das funções do desenvolvimento como também das funções etárias. 

Basicamente, os participantes das pesquisas são selecionados e estudados de maneira 

transversal, mas também são acompanhados longitudinalmente por vários anos. Isso permite 

comparar os resultados obtidos pelos dois métodos e serve de base para validar ou para 

refutar alterações relacionadas à idade e as alterações realmente desenvolvimentistas. É 

fornecido ao pesquisador, também, a oportunidade de apresentar num curto período análises 

preliminares dos dados da pesquisa, em vez de esperar cinco ou mais anos” (Gallahue & 

Ozmun, 2005). 

O termo motor, quando usado sozinho, refere-se aos factos biológicos e mecânicos 

que manipulam o movimento. O termo, entretanto, excecionalmente é usado sozinho, 

servindo de sufixo ou de prefixo em palavras como: psicomotor; percetivo-motor; sensório-

motor; aprendizado-motor e, é claro, desenvolvimento motor. Os termos psicomotor, 

percetivo-motor e sensório-motor ganharam fama no jargão de psicólogos e educadores. Os 

profissionais da atividade física, em compensação, tendem a limitar o uso destes afixos a 
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discussões que enfocam aspetos específicos do processo motor. Em outras palavras, o afixo 

"motor" é usado para descrever áreas específicas de estudo. Segue-se breve descrição de 

vários termos e de como eles geralmente são empregados. 

A aprendizagem é um processo interno que produz alterações firmes no 

comportamento individual em decorrência da interação da experiência. Da educação e do 

treinamento com processos biológicos. A sua constatação tem forte vínculos com o estado de 

desenvolvimento de um individuo, relacionando-se diretamente com a prática, ou seja, a 

aprendizagem é um fenómeno no qual a experiência é pré-requisito; o desenvolvimento, em 

oposição, é um processo que pode ocorrer independentemente da experiência. O 

aprendizado motor, assim corresponde apenas a um aspeto no qual o movimento 

desempenha parte principal, significando uma alteração relativamente constante no 

comportamento motor em função da prática ou de experiências passadas.  

“Comportamento motor, nesse contexto, engloba alterações no aprendizado e no 

desenvolvimento, incluindo os processos maturacionais vinculados ao desempenho motor. A 

pesquisa do comportamento motor envolve, pois, estudos referentes ao aprendizado, ao 

controle e ao desenvolvimento” (Gallahue & Ozmun, 2005). 

O controlo motor é um aspeto da aprendizagem e desenvolvimento que lida com o 

estudo de tarefas isoladas em condições especificas. A pesquisa nessa área leva em reflexão 

os processos implícitos envolvidos no desempenho de um ato de movimento que se torna 

consistente conforme a experiência de cada tentativa. Grande parte da pesquisa atual do 

desenvolvimento motor, especialmente a realizada sob perspetiva de sistemas dinâmicos, 

aborda o assunto a partir do ponto de vista do controlo motor. 

“O desenvolvimento motor é uma alteração contínua no comportamento motor ao 

longo do ciclo da vida. Pode ser estudado como um processo ou como um produto. Como um 

processo, um desenvolvimento motor envolve as necessidades biológicas subjacentes, 

ambientais e ocupacionais, que influenciam o desempenho motor e as habilidades motoras 

dos indivíduos desde o período neonatal até à velhice. Como um produto, o desenvolvimento 

motor pode ser considerado como descritivo e normativo, sendo analisado por fases (período 

neonatal, infância, adolescência e idade adulta) que refletem o particular interesse do 

pesquisador” (Gallahue & Ozmun, 2005). 

Segundo (Gallahue 1989), o movimento é ele próprio o centro da vida ativa das 

crianças, é importante em todos os aspetos do desenvolvimento, seja no domínio motor, 

cognitivo ou afetivo do corpo humano, negar as crianças a oportunidade de colher os muitos 

benefícios de uma atividade física forte e regular é negar-lhes a oportunidade de experimentar 
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a alegria do movimento eficiente, os efeitos saudáveis do movimento e uma vida inteira como 

seres móveis competentes e confiantes; se as crianças não forem capazes de desenvolver e 

aperfeiçoar competências motoras fundamentais o resultado mais frequente será a frustração 

e o fracasso nos jogos, desportos e atividades recreativas. 

 

 

1.1.1. Características do desenvolvimento físico e motor da criança 

 

 

Neste ponto vamos relacionar a altura dos rapazes e das raparigas e a sua estrutura 

corporal, realçar o período da infância em que decorre algumas habilidades motoras, assim 

como a fase da realização de algumas tarefas do quotidiano. 

 

De acordo com a perspetiva de Gallahue & Ozmun (2005): 

• “Meninos e meninas variam aproximadamente 33 a 47 polegadas (88,8-119,4 cm) na 

altura e 25 a 53 libras (11,3-24,0 kg) no peso. 

• As habilidades preceptivo-motoras estão se desenvolvendo rápido, mas 

frequentemente existe confusão na consciência corporal, direcional, temporal e espacial. 

• Um bom controle de bexiga e dos intestinos é geralmente estabelecido por volta do 

final desse período, mas acidentes ainda decorrem. 

• As crianças, nesse período, estão rapidamente desenvolvendo uma variedade de 

habilidades motoras fundamentais. Movimentos bilaterais, como pular, entretanto, 

frequentemente apresentam mais dificuldade do que movimentos unilaterais.  

• As crianças são ativas e enérgicas e preferem correr a andar, mas ainda precisam de 

períodos curtos de descanso. 

• Habilidades são desenvolvidas até o ponto em que as crianças aprendem a vestir-se 

sozinhas, embora possam necessitar de ajuda para endireitar ou abotoar certas peças de 

roupa. 

As funções e os processos corporais regulam-se bem. Um estado de homeostasia 

fisiológica (estabilidade) fica estabelecido. 

• As estruturas corporais tanto de meninos como de meninas são notavelmente 

similares. Uma visão de meninos e meninas de costas não mostra nenhuma diferença 

estrutural prontamente observável. 
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• O controle motor refinado ainda não está totalmente restabelecido, embora o controle 

motor rudimentar esteja desenvolvendo-se rapidamente. 

• Os olhos ainda não estão aptos a períodos extensos de trabalhos minuciosos por 

causa da hipermetropia”.  

 

 

1.1.2. Características do desenvolvimento cognitivo 

 

 

Neste irei abordar, alguns desenvolvimentos cognitivos da criança que são expressos e 

desenvolvidos muito durante a infância, nomeadamente a imaginação, a descoberta, o 

“como”, o “porquê” entre outros. 

De acordo com a perspetiva de Gallahue & Ozmun (2005): 

• “Existe uma habilidade crescente de expressar pensamentos e ideias verbalmente. 

• Uma imaginação fantástica leva a imitação tanto de ações como de símbolos, com 

pouca preocupação com a precisão ou com a sequência lógica dos eventos. 

• Há continua pesquisa e descoberta de novos símbolos que tem, basicamente, 

referencia pessoal. 

• O “como” e o “porquê” das ações da criança são aprendidos por meios das quase 

constantes brincadeiras. 

• Trata-se de uma fase de desenvolvimento de raciocínio pré-operacional, resultado de 

um período de transição de um comportamento de autossatisfação para comportamentos 

socializados fundamentais”. 
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1.1.3. Características do desenvolvimento afetivo 

 

 

De acordo com a perspetiva de Gallahue & Ozmun (2005): 

• “Nesta fase as crianças são egocêntricas e supõem que as todas as pessoas 

raciocinam da mesma maneira que elas. Como resultado, frequentemente parecem ser 

briguentas e relutantes em compartilhar objetos e sentimentos e em socializar-se com as 

outras. 

• As crianças geralmente têm medo de situações novas, são tímidas, introvertidas e não 

deixam deixar a segurança do que lhe é familiar. 

• Elas estão aprendendo a distinguir o certo do errado e começando a desenvolver as 

suas consciências. 

• Crianças de 2 a 4 anos tem comportamento incomum e irregular, enquanto de 3 a 5 

anos de idade são estáveis e bem-adaptados. 

• O autoconceito está desenvolvendo-se rapidamente.  

Uma orientação criteriosa, experiências voltadas ao sucesso e encorajamento positivo 

são especialmente importantes nestes anos”. 

 

 

 

1.2.  Aprendizagem e desempenho 

 

 

Segundo Barreiros J., Godinho M., Melo F., Mendes R., Matos R (2000) a 

aprendizagem pode ser definida como o conjunto de modificações estruturais em diferentes 

sistemas (e.g., sistema nervoso, aparelho muscular, etc.) que se refletem geralmente numa 

alteração do comportamento como resultado da prática do individuo. As alterações do 

comportamento são compreendidas como processos adaptativos, ou seja, a aprendizagem é 

considerada como uma forma particular de adaptação crónica que perdura ao longo do tempo. 

A avaliação do nível de aprendizagem do indivíduo só se pode realizar de forma 

indireta, ou seja, medindo a performance ou nível de desempenho motor do sujeito. 

Para distinguir performance é necessário analisar a influência da prática, ou de outros 

fatores de aprendizagem, numa tarefa em termos imediatos, ou seja, separar os efeitos 

temporários (performance) dos efeitos duradouros (aprendizagem). Assim, para analisar a 

aprendizagem é vulgar considerar três fases distintas: aquisição, retenção e transfer. 
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Entenda-se por fase de aquisição o conjunto de ensaios ou sessões de prática numa 

habilidade motora. O nível de desempenho nesta fase corresponde à performance, ou seja, 

aos efeitos temporários da prática. 

No teste de retenção é solicitada a realização do movimento efetuado anteriormente. 

Separado da fase de aquisição, o intervalo de tempo entre esta e o teste de retenção deve 

ser preenchido por um período de repouso ou, pelo menos, sem prática do movimento em 

estudo. Na retenção avalia-se a capacidade do sujeito em reter uma determinada 

competência, no caso, a performance no movimento adquirido em resultado da prática na fase 

de aquisição. O nível de desempenho na fase de retenção é interpretado como um indicador 

das alterações mais ou menos permanentes resultantes da prática, ou seja, a aprendizagem. 

É frequente na fase de aquisição, em consequência da dissipação por esquecimento dos 

efeitos temporários da prática anterior. 

 

 

Quadro n.º 1. Fase experimental (performance vs aprendizagem) 

Performance Aquisição   

Aprendizagem  Retenção Transfer 

 

 

No teste de tranfers é requerida a produção de um movimento semelhante ao anterior, 

mas diferente por alteração, por exemplo, das suas características temporais ou de 

intensidade (e.g., lançar mais ou menos longe do alvo). Desta forma avalia-se a capacidade 

do sujeito em transferir a competência adquirida para uma situação diferente, ou seja, a 

capacidade de realizar movimentos novos. O nível de desempenho nesta fase corresponde 

ao transfer de aprendizagem entre a tarefa praticada na fase de aquisição e a realizada no 

teste de retenção. 

Para analisar o progresso do desempenho durante a prática, isto é, para medir a 

aprendizagem, utilizam-se curvas de desempenho ou performance. Estas representam 

graficamente a evolução da performance ao longo da prática, em que o eixo das abcissas 

(eixo x ou horizontal) corresponde ao fator tempo, ou seja, ao número de sessões, períodos 

de prática, ensaios ou blocos de ensaios de prática e o eixo das ordenadas (eixo y ou vertical) 

representa as unidades de medida do desempenho (e.g, segundos, centímetros, erros, etc.). 

Segundo Barreiros, Godinho, Melo, Mendes, Matos (2000) um fenómeno observado 

com frequência é o efeito de crossover, que resulta no cruzamento das duas curvas, 
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alterando-se o posicionamento relativo de nível de desempenho dos dois indivíduos ou 

grupos, ou seja, quem até então tinha melhor resultado passa a ter pior e vice-versa. 

Quando se analisa o processo de aprendizagem através da observação de curvas de 

performance é frequente observarem-se períodos de estagnação na melhoria do 

desempenho. Tais períodos, na sequência de ensaios, designam-se por plateaux ou 

plataformas de desempenho, e podem ser o reflexo do fenómeno da aprendizagem latente. 

Os efeitos de teto e solo são exemplos externos de plataformas de desempenho. A falta de 

aptidão física, o cansaço e a fadiga, a perda de interesse e a falta de motivação, a falta de 

compreensão de como se realizar a tarefa motora, ou níveis de desempenho próximos do 

limite máximo de execução, são algumas das causas que promovem a ocorrência de 

plataforma de performance.   

As curvas representam o desempenho em todos os ensaios permitindo obter 

informação detalhada sobre a evolução do processo de aprendizagem. É comum, 

principalmente quando é elevado o número de ensaios de prática, calcular valores médios de 

desempenho por blocos de ensaios. Um bloco de ensaios corresponde a um determinado 

número de ensaios sucessivos (por exemplo, três ensaios). 

Segundo Barreiros, Godinho, Melo, Mendes, Matos (2000) o processo de 

aprendizagem é inferido através do nível de desempenho demonstrado na realização de 

habilidades motoras. As características da tarefa, o seu objetivo e o critério de êxito 

estabelecido para sua realização são fatores a ponderar na seleção de medidas de 

desempenho consideradas relevantes para a avaliação da performance motora. 

Geralmente consideram-se dois tipos de medida de desempenho: (1) medidas 

associadas ao produto, ou seja, centradas no resultado quantitativo do movimento e, (2) 

medidas relacionadas com o processo, isto é, com o especto qualitativo ou forma do 

movimento onde se avalia as componentes críticas do padrão motor produzido. 

Pela sua predominância nas experiências efetuadas em controlo motor e 

aprendizagem, destacamos as medidas de desempenho referentes ao erro da resposta. 

Também consideradas como medidas de precisão, a avaliação analisa a quantidade de erro 

(e.g., distância, em centímetros, duma bola em relação a um alvo) e também a natureza ou a 

tendência do erro da resposta (ex. se a bola ficou aquém ou além do alvo). 

Note-se que muitas das formas de medição do desempenho em tarefas de precisão 

não são suficientes discriminativas. 

Segundo Barreiros J., Godinho M., Melo F., Mendes R., Matos R (2000), não é só o 

valor que importa considerar, mas também como é que este resultado é composto. As 

medidas do erro mais comuns são o erro absoluto (absolute error ou AE), o erro constante 

(constant error ou CE) e o erro variável (variable error ou VE). 
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Quadro n.º 2. Medidas de erro 

Medida de desempenho Definição 

Erro absoluto (AE) 

Medida de precisão do desempenho que representa o 
valor médio absoluto (em módulo) de desvio do 
resultado do conjunto de ensaios em relação ao 
objetivo na tarefa. 

Erro constante (CE) 

Medida de magnitude e direção do erro da resposta, 
que representa o valor médio de desvio do resultado 
do conjunto de ensaios em relação ao objetivo da 
tarefa. A direção do erro (enviesamento da resposta) 
indica o tipo de desvio da resposta (sub estimativa se 
valor de CE negativo e sobre estimativa se CE positivo) 

Erro variável (VE) 

Medida da variabilidade ou consistência da resposta 
que traduz a variabilidade do desempenho do sujeito 
num bloco de ensaios em relação à sua performance 
média (valor médio de CE) nesse mesmo grupo de 
ensaios. 

 

 

Segundo Barreiros, Godinho, Melo, Mendes, Matos (2000), a objetivação da 

aprendizagem só é possível através da análise da prestação, isto é, da performance do 

aprendiz. Este capítulo aborda as diferenças entre a aprendizagem e a manifestação dessa 

aprendizagem, situando as condições que permitem ou impedem a relação transparente entre 

as duas. O processo de aprendizagem é apresentado também por referência ao ensino e os 

mecanismos de controlo motor. 

O homem é um sistema complexo em constante transformação e sofrendo um 

conjunto alargado de influências de fatores internos e externos. Para compreender esta 

complexidade podemos utilizar diferentes instrumentos de análise. Rosnay (1977) avança 

dois tipos de abordagem: a sistemática e a sistémica, cada um deles mais adequado a certo 

tipo de objetivos.  

É difícil analisar o ensino sem abordar o processo de aprendizagem. Mas falar de 

aprendizagem não é obrigatoriamente falar de ensino. É frequente a utilização da expressão 

“processo ensino aprendizagem” visto a ligação entre ambos ser determinante. O processo, 

que do ponto de vista da organização da sociedade, tem em vista a transmissão de 

conhecimentos e de cultura, é o ensino. Este processo só faz sentido quando existe uma 

identidade que recebe, processa e transforma a informação (o aluno, o atleta, o trabalhador, 

etc.) isto é, que no fundo aprende. É evidente que não é apenas a escola que permite a 

aprendizagem do ser humano, nem é apenas em situações institucionalmente reconhecidas 

que se aprende. 
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Segundo Barreiros, Godinho, Melo, Mendes, Matos (2000), a evolução histórica do 

ensino passou por muitas fases diferenciadas, em função da cultura e das condições 

socioeconómicas existentes. Os valores transmitidos invariavelmente da cultura dominante 

na época respetiva, promovem o alargamento do horizonte de conhecimentos dos 

intervenientes. No entanto, os processos usados nem sempre foram os mais adequados, por 

lacunas na compreensão das componentes essenciais, quer ao nível do processo de ensino 

em si, quer ao nível do comportamento dos educandos e da forma como estes aprendem. 

Apenas no início do século XX se tenta abordar de forma experimental a aprendizagem 

procurando, numa primeira fase, sistematizar cientificamente o conjunto de conhecimentos 

empíricos acumulados até à época, para depois equacionar as dúvidas mais importantes e 

desenvolver as metodologias de investigação necessárias para as esclarecer. 

Porque a aprendizagem é elemento essencial do desenvolvimento humano, surge 

muitas vezes alguma confusão entre dois processos. No domínio motor, em particular, são 

muito frequentes as intersecções, sendo por isso útil estabelecer algumas fronteiras. 

O objeto de estudo do desenvolvimento humano são as transformações a longo prazo 

do comportamento motor, associando os mecanismos de controlo e a natureza dos processos 

de aprendizagem a variáveis que ajudam à sua compreensão e modificação num sentido 

considerado positivo. Então nesta situação as variáveis a que vulgarmente chamados 

biossociais. 

Contudo o estudo dos processos de transformação de comportamentos no âmbito do 

desenvolvimento motor, não está apenas limitado aos processos evolutivos biológicos típicos 

da ontogénese sendo difícil quebrar a associação, e por vezes a unidade entre o organismo 

que se desenvolve e o organismo que aprende. Uma das principais razões do 

desenvolvimento humano é o facto do ser humano aprender e dessa aprendizagem se revestir 

de uma tão grande importância na nossa espécie. 

 Um aspeto que ajuda a estabelecer as nuances entre os dois conceitos é o facto das 

preocupações fundamentais da área do desenvolvimento motor não se prenderem com o 

processo aprendizagem no seu sentido restrito. A tónica essencial do desenvolvimento é 

colocada na evolução dos indivíduos num tempo mais alargado que o tempo considerado no 

processo ensino aprendizagem e que transcende os limites colocados pelas variáveis 

relevantes para a compreensão da aprendizagem. 
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Conceito de aprendizagem 

 

 

O ser humano modifica de forma evidente o seu comportamento ao longo da sua vida. 

Algumas destas alterações são devidas a fatores pontuais e desaparecem após algum tempo, 

outras perduram de forma quase irreversível. Entendendo estas alterações como processos 

adaptativos poderíamos com propriedade aplicar a designação de “adaptações agudas” para 

o primeiro tipo, e de “adaptações crónicas” para o segundo.  Em geral, as adaptações agudas 

tendem a desaparecer pouco tempo após a supressão do estímulo ou condição que as 

desencadeou pelo contrário, as adaptações crónicas apresentam a fantástica caraterística de 

resistência aos efeitos do tempo, podendo ser observadas a diferentes níveis e intensidades. 

Aprender implica uma modificação estrutural que se reflete geralmente numa alteração 

do comportamento como resultado da prática do individuo. Trata-se precisamente de uma 

forma particular de adaptação crónica, isto é um efeito persistente no tempo. 

Vários sistemas, como o nervoso, o muscular, ou o cardiovascular, alteram-se de 

acordo com a solicitação a que são sujeitos. Se aprender implica novas respostas estas são 

a consequência da alteração estrutural que resulta da prática. 

A repetição é sem dúvida, um dos fatores mais importantes que condicionam o 

processo de aprendizagem, processo esse que é influenciado por um conjunto vasto de 

variáveis entre as quais se realça por exemplo o grau de empenhamento do individuo.  

 

 

1.2.1.  Aprendizagem versus performance 

 

 

A avaliação do grau de aprendizagem do individuo só se pode realizar de forma 

indireta, já que as transformações estruturais que resultam da prática apenas se depreendem 

através das alterações comportamentais. O indicador objetivo do nível de aprendizagem é a 

performance ou nível de desempenho (cf. com tranfer). No entanto a performance não reflete 

de forma transparente as alterações estruturais correspondentes. Existem fatores que 

impedem por vezes que essa relação seja perfeitamente linear, isto é, que quanto melhor a 

performance melhor a aprendizagem. 

Entre as várias causas que limitam a correspondência entre a aprendizagem e 

performance estão por exemplo, o estado emocional / afetivo do individuo ou fatores de 

condição do sistema muscular. Em situações de grande stress é possível alterar, 
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momentaneamente a capacidade de resposta. Essa alteração pode ter repercussões positivas 

ou negativas, de acordo com as caraterísticas do individuo e da situação. Do mesmo modo, 

fatores ocasionais ligados à eficiência muscular ou energética podem alterar a qualidade ou 

expressão da resposta, sem que isso signifique qualquer alteração de aprendizagem. 

 

Quadro nº 3. Aprendizagem vs perfomance  

Aprendizagem Performance 

Não observável (inferida através da 

performance) 

Observável  

Efeitos duradouros Efeitos momentâneos  

Traduz-se em transformações internas 

(SNC etc.) 

Resulta em manifestações externas 

Resulta da prática É uma execução 

Processo de transformação Alteração de estado 

 

 

Aprendizagem latente  

 

 

A aprendizagem latente exprime a incapacidade de um individuo manifestar de forma 

objetiva, através da performance, as competências já adquiridas. É comum, por exemplo, 

observar-se um determinado nível de desempenho em treino que não se reflete na 

competição. O facto de não se demonstrar nesse momento o que habitualmente se atinge em 

situação de treino, indica que o sujeito não foi capaz de expressar o que aprendeu e que a 

sua competência que se encontra num estado latente naquele momento, inúmeros fatores 

podem ajudar a entender esta discrepância que, mais do que uma situação excecional, deve 

ser entendida como fenómeno habitual e corrente. 

 

 

Performance sem aprendizagem 

 

 

No lado oposto encontra-se por exemplo, o efeito de drogas ou de condições 

ambientais excecionais, positivas ou negativas, na performance. É infelizmente ainda comum 

o recurso a substâncias dopantes que alteram pontualmente as condições de performance do 

individuo. O nível da performance atingido não reflete qualquer alteração estrutural 
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permanente. Após o efeito da droga em questão o nível reduz-se, por vezes, a limites 

inferiores ao nível inicial. 

Outro exemplo da observação de níveis de performance, que não têm origem em 

alterações estruturais, é o caso do uso de implementos tecnológicos que reduzem o atrito, 

dão melhores condições de conforto, etc. 

Um caso particularmente interessente da discrepância entre performance e 

aprendizagem pode ser observado durante o crescimento rápido, típico do salto pubertário, 

que provoca alterações nas capacidades do jovem. A redução ou o aumento de capacidades 

pode ser devida a alterações nas proporções dos membros ou da massa muscular, fatores 

ligados ao processo de crescimento que não foram ainda integrados pelo individuo.  

 

 

Controlo motor versus aprendizagem 

 

 

O nível de execução está condicionado pela experiência passada, mas, como vimos, 

pode ser influenciado por um conjunto de fatores extemporâneos que não permitam a 

correspondência exata entre nível de aprendizagem e a performance. Uma vez criadas 

potencialidades para a ação há que manifestar o que se aprendeu em função das solicitações 

existentes. A produção de uma resposta depende da capacidade do sujeito ler e perceber o 

envolvimento, e em particular a sua inserção neste. Depois desta leitura há que escolher qual 

a resposta mais adequada, podendo ou não incluir uma vertente motora baseada em posturas 

e/ou movimentos específicos. A este processo de organização e regulação chama-se controlo 

motor. 

Assim, quando observamos o comportamento, analisando os mecanismos associados 

à sua ocorrência desde o estímulo e seu processamento, à intenção e à resposta, referimo-

nos ao processo de controlo motor. Quando abordamos o comportamento, na perspetiva da 

sua transformação ao longo do tempo, por efeito da prática, referimo-nos a aprendizagem. 
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1.3. Capacidades Motoras 

 

 

1.3.1. Conceitos e classificação 

 

A nomenclatura relacionada com as capacidades motoras é bastante diversa, devido 

a muitas designações sinonimas acerca deste termo: capacidades corporais, capacidades 

físicas, qualidades do movimento, qualidades motoras. 

Qualquer uma delas é frequentemente utilizada na literatura para se referir aos 

pormenores da natureza humana que estarão na base do rendimento físico e desportivo. 

Em 1968, Gundlach, propôs uma classificação que divide as capacidades em dois 

grupos fundamentais: capacidades coordenativas e as capacidades condicionais (Barbanti, 

1996).  

“As capacidades coordenativas são capacidades determinadas essencialmente por 

componentes onde predominam os processos de condução nervosa, aspetos de natureza 

sensoriomotora. As capacidades condicionais são capacidades que dependem de aspetos de 

natureza energético-funcional, onde predominam os processos metabólicos nos músculos e 

sistemas orgânicos” (Grosser, 1983; Prata, 1987; Marques, 1989; Barbanti, 1996). 

“As capacidades como a força, a velocidade, a resistência e a flexibilidade incluem-se 

na família das condicionais; o equilíbrio, as capacidades de ritmo, orientação espaciotemporal, 

diferenciação cinestésica, reação na família das coordenativas” (Marques, 1989). 

“As capacidades motoras são as condições endógenas que permitem a realização das 

diversas ações motoras” (Manno, 1994). 

As capacidades motoras são características individuais e inatas, que podem ser 

sujeitas a um desenvolvimento, e que, em conjunto, determinam aptidão física de um 

individuo. 

Em 1968, Gundlach propôs a divisão das capacidades motoras em 2 grupos distintos: 

- Capacidades condicionais (caracter quantitativo);  

- Capacidades coordenativas (caracter qualitativo). 
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Quando se procura desenvolver uma das capacidades motoras, todas as outras são 

influenciadas, a grandeza dessa influência depende de 2 fatores, a sobrecarga utilizada e o 

nível de treino físico.  

 

Capacidades condicionais: 

- Força; 

- Velocidade; 

- Resistência; 

- Flexibilidade. 

A força é a capacidade de um corpo alterar o seu estado de movimento ou de repouso, 

criando uma aceleração ou deformação do mesmo. 

Existem 3 tipos de força: 

 Força explosiva que é a capacidade que o atleta tem de usar o máximo de energia 

num ato explosivo, podendo também ser chamada de potência muscular. Exemplo: Serviço 

de um tenista. 

Força máxima é o desempenho da força “pura”, a maior resistência que se consegue 

vencer, independentemente do tempo que demora, assim sendo é a quantidade máxima de 

força que um músculo pode desenvolver com uma máxima contração voluntária. Dentro da 

força máxima existe ainda: 

Força máxima estática ou isométrica que aparece quando força muscular se iguala 

à resistência, não havendo movimento e a força máxima dinâmica ou isotónica que é a 

força muscular que se diferencia da resistência, produzindo movimento tratando-se assim da 

força em movimento.  

A Força de resistência é o desempenho da força (submáxima) em que a duração do 

esforço transforma a resistência muscular no fator limitante, ou seja, trata-se do número 

máximo de vezes que conseguimos repetir determinado exercício com determinada carga. 

A velocidade é a capacidade motora que permite a máxima rapidez de execução de 

um movimento (ação motora) ou de uma série de movimentos, de um mesmo padrão. 
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Bauersfeld & Voss, em 1992, mencionaram seis variantes da velocidade: a velocidade 

de reação, de deslocamento e dos membros/execução, bem como a velocidade acíclica, 

cíclica e de ação.  

A velocidade de reação ou de resposta, também chamada de tempo de reação pode 

ser definida como a “a velocidade com a qual um atleta é capaz de responder a um estímulo” 

(Tubino, 1994). 

A velocidade de deslocamento representa uma forma especial cíclica referindo-se à 

capacidade locomotora das extremidades inferiores, isto é, é a capacidade máxima de um 

individuo se deslocar de um ponto para o outro.  

A velocidade dos membros ou de execução é a velocidade dos membros é a 

capacidade de mover os braços ou as pernas o mais depressa possível. É essencial para os 

corredores e nadadores de velocidade, lutadores de boxe, ciclistas, esgrimistas, jogadores de 

voleibol, entre outras modalidades.    

A velocidade acíclica manifesta-se no desporto na forma de lançamento, de 

arremesso, de salto, de chuto ou de batida, conteúdo, por isso, movimentos motores únicos. 

A velocidade cíclica, segundo Weineck, consiste numa sequência de ações motoras, 

ritmicamente repetidas, independentemente do facto de se tratar de movimentos das 

extremidades superiores ou inferiores, assim como do tronco.  

A velocidade de ação diz respeito à orientação da aplicação da velocidade em 

determinados desportos ou em grupos de desportos, abstraindo-se do aspeto puramente 

motor, salientando fortemente os fatores espaciais e temporais que dirigem as exigências 

subjetivas da ação. 

A velocidade de contração depende do grau de coordenação neuromuscular e da 

condição fisiológica da musculatura. 

A resistência é a qualidade física que permite um esforço proveniente de exercícios 

prolongados, durante um determinado tempo, ou seja, a resistência é a capacidade de 

suportar e recuperar da fadiga física e psíquica que permite a realização de esforços, sem a 

perda de eficácia motora. 
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Tipos de resistência: 

 

Relativamente à massa muscular mobilizada existe a resistência geral que é aquela 

em que é a solicitada mais de 1/6 da massa muscular total, sendo limitada pelo sistema cárdio-

respiratória e a resistência local é solicitada menos de 1/6 da massa muscular total, sendo 

a mesma fundamental para os exercícios de braços como, por exemplo, no levantamento de 

pesos e no boxe. 

Quanto aos processos de obtenção de energia a resistência aeróbia é aquela em 

que há equilíbrio entre o oxigénio que está a ser requisitado para o trabalho muscular e o que 

é transportado pela circulação até esse tecido, isto é, a qualidade física que permite a um 

individuo sustentar um exercício com uma intensidade e duração relativamente longas. A 

resistência anaeróbia é aquela onde há ausência de oxigénio e a energia é produzida 

através da fermentação. 

Em relação modalidade desportiva a resistência geral é a capacidade de executar 

um tipo de atividade independentemente do desporto praticado, que implique muitos grupos 

musculares e sistemas (sistema nervoso central, sistema cardiovascular e respiratório) e a 

resistência específica é a forma de manifestação própria de um determinado desporto ou 

modalidade praticada. 

Quanto a duração de esforço, existe a resistência de curta duração (35 segundos a 

2 minutos); a resistência de média duração (2 a 10 minutos) e a resistência de longa duração 

que se divide em 4 níveis: nível I (10 a 35 minutos); nível II (35 a 90 minutos); nível III (90 

minutos a 6 horas) e nível IV (mais de 6 horas). 

A flexibilidade é a capacidade motora responsável pela execução de um movimento 

de amplitude angular máxima, por uma articulação ou um conjunto de articulações, dentro dos 

limites morfológicos, sem o risco de provocar lesão, ou seja, a flexibilidade permite efetuar 

movimentos com a maior amplitude possível. 

A flexibilidade “é a capacidade motora que depende da elasticidade muscular e da 

mobilidade articular, expressa pela máxima amplitude de movimentos necessária para a 

perfeita execução de qualquer atividade física eletiva, sem que ocorram lesões 

anatomopatológicas” (Pavel e Araújo, sd).  

Existem várias formas de classificar os tipos de flexibilidade, relativamente à 

localização corporal temos a flexibilidade geral e a especifica; quanto às forças que originam 
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a ação existe a flexibilidade ativa e passiva; quanto a existência de movimento existe a 

flexibilidade estática e dinâmica. 

A composição corporal, as superfícies articulares, a capacidade de alongamento 

muscular dos tendões, ligamentos e cápsulas articulares, a coordenação dos processos 

neuromusculares, a fadiga, a temperatura exterior e interior e aquecimento, a hora do dia, a 

idade, o sexo e fatores psíquicos são alguns fatores que condicionam a flexibilidade. 

 

 

Capacidades coordenativas 

 

 

São capacidades determinadas principalmente pelos processos nervosos de 

orientação regulação e controlo de movimentos, isto é, são determinadas pelas componentes 

onde predominam os processos de condução do sistema nervoso central. 

O treino das capacidades coordenativas é realizado especialmente durante os 

primeiros anos de escolaridade (1º e 2º ciclos) uma vez que é dos 6 aos 12 anos que estas 

se desenvolvem intensamente, estagnando ao atingir a puberdade. 

A capacidade de diferenciação cinestésica refere-se à qualidade do rendimento, é 

a capacidade de diferenciar as informações provenientes dos músculos, tendões e 

ligamentos, que nos informam sobre a posição do nosso corpo num determinado momento e 

espaço, que nos permite realizar as ações motoras de uma forma correta e económica, 

conseguindo assim a coordenação dos movimentos. 

A capacidade de equilíbrio é a capacidade de manter uma posição, mesmo que a as 

condições sejam desfavoráveis ou de a recuperar rapidamente após amplos movimentos e 

solicitações. 

A capacidade de orientação espacial é a capacidade que permite modificar a 

posição e o movimento do corpo no espaço e no tempo, com referência a um espaço de ação 

definido. 

A capacidade de controlo motor é a capacidade de respostas às elevadas 

exigências, no que diz respeito à precisão de movimentos, do ponto de vista espacial, 

temporal e dinâmico. 
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A capacidade da coordenação motora é a capacidade de garantir uma boa 

combinação de movimentos, de modo que estes se desenvolvam ao mesmo tempo ou em 

sucessão. 

A capacidade da reação motora é a capacidade de reagir rápida e corretamente a 

determinados estímulos, na reação motora, podem ser distinguidas a reação simples, a 

reação complexa e a reação de escolha. 

A capacidade de expressão motora é a capacidade de criar, com base nas leis da 

estética e do belo, os próprios movimentos originando uma expressão artística e provocando 

uma expressão estética.  

As capacidades de adaptação e readaptação motora estão relacionados com os 

mecanismos da apreensão e do tratamento da retenção de informação. 

A capacidade de observação é a capacidade de perceção do desenvolvimento de 

algum movimento dos colegas de equipa, adversários ou de objetos móveis, tendo como 

referência objetos imóveis, podendo também ser observação de uma corrida ou do adversário 

em desportos de combate.    

A capacidade de antecipação é a capacidade de prever o desenvolvimento e o 

resultado de uma determinada ação que se está a desenrolar, para que assim o desportista 

possa preparar a sua própria ação.  

A capacidade de ritmo é a capacidade de prever o desenvolvimento e o resultado de 

uma determinada ação que se está a desenrolar, para que assim o desportista possa 

recuperar a sua própria ação. 

A capacidade de representação é a capacidade de representar mentalmente 

situações bem determinadas de acordo com as informações disponíveis.  

A capacidade diferenciação sensorial consiste na capacidade de diferenciar as 

sensações extraídas de objetos e dos processos através dos nossos órgãos sensoriais, frente 

a uma necessidade especifica de uma atividade. 
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1.3.2.  O desenvolvimento das capacidades motoras na aula de Educação 

Física  

 

 

“A Educação Física procura fornecer aos alunos uma formação desportiva de base, 

um aumento programado do seu reportório motor, fomentar o desenvolvimento das 

capacidades condicionais e coordenativas, despertar alegria e prazer pela ação do 

movimento” (Bento, 1991). 

“Os jovens de hoje, de uma maneira geral ocupam mais tempo a realizarem atividades 

que não solicitam o físico, do que o contrário. Eles carecem de atividade física; de uma certa 

quantidade de movimento para um desenvolvimento psicofísico harmonioso (Weineck, 1986). 

As atividades físicas e desportivas representam um fator favorável para esse 

desenvolvimento” (Delmas, 1984). 

Fazendo uma ligação de continuidade os tempos se mantêm nestes termos sugerido 

pelo (Delmas 1984) e com tendências para agravar 

Atualmente, a maior preocupação deverá centrar-se não no excesso da atividade 

física, mas sim na insuficiência da prática desportiva, com todas as consequências que lhe 

são imanentes ao nível do desenvolvimento ótimo do individuo e, mesmo, da sua saúde. Isto 

porque, além dos baixos níveis de condição física que caracterizam a juventude em geral e 

até que podem condicionar o desempenho motor na atividade quotidiana, sabe-se que as 

doenças degenerativas parecem ter a sua origem na infância, sendo que, padrões de vida 

com uma forte componente física em idades mais jovens podem ser transferidos para idades 

adultas, reduzindo essa tendência” (Ross e Pate, 1987). 
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1.3.3.  A força como capacidade motora na escola   

 

 

“No caso concreto da força, o panorama é idêntico ao das capacidades motoras, 

constatou-se que a juventude escolar, do ponto vista físico, ganhou em agilidade, velocidade, 

força rápida e coordenação, mas perdeu em resistência e força”. (Marques, 1988) 

A população urbana tem a seu favor um conjunto de formas para ocupar os tempos 

livres (sem esforço corporal), que não existe no meio rural, onde as brincadeiras passam por 

jogos de corrida, saltos, trepar às árvores… tudo formas de ocupar o tempo em que o carácter 

do esforço físico está sempre presente. Por outro lado, esta população também tem a seu 

dispor um conjunto de condições de prática das mais variadas modalidades, que não estão 

ao alcance da população, não a incluindo num todo, o que não acontece no meio rural em 

que muitas atividades desenvolvidas no âmbito do esforço físico, são atividades quotidianas 

do trabalho rural.   

A força como capacidade motora é fundamental para a plena realização das tarefas 

diárias e um elemento decisivo para evolução nos conteúdos próprios da atividade motora e 

desportiva, quer na aula de Educação Física, quer no desporto de rendimento, quer nas 

atividades de lazer. 

 

 

1.3.4.  Desenvolvimento de força no contexto escolar 

 

 

O desenvolvimento de força na escola é um dos conteúdos programáticos para a 

disciplina de Educação Física. Nos programas do Ministério da Educação são claros os seus 

objetivos, relativamente a esta capacidade, principalmente no que se refere à força resistente 

e à força rápida. 

De uma forma mais específica, estes programas referem a realização de ações 

motoras vencendo resistência de fracas e ligeiras, em máxima velocidade de contração 

muscular (salto horizontal a pés juntos e lançamento da bola medicinal). 

Torna-se importante treinar a força nos nossos alunos e porque é que isso deverá 

constituir um objetivo da nossa prática e assim sendo podemos enumerar os seguintes 

objetivos para o treino da força em crianças e jovens: 
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• “Promoção de um desenvolvimento muscular equilibrado e harmonioso da 

musculatura e, principalmente dos principais grupos musculares (Marques, 1989; Mitra e 

Mogos; Vieira, 1993; Ferreira, 1994; Manso et al.,1996); 

• Conseguir uma boa postura corporal (Borzi 1986; Mitra e Mogos, 1990; Vieira, 1993; 

Manso et al., 1996) 

• Fortalecimento dos músculos dos membros inferiores e cintura abdominal, bem como 

os das costas, ombros e tórax (Mitra & Mogos, 1990);  

• Fortalecimento do aparelho locomotor passivo (Vieira, 1993);  

• Melhoria do equilíbrio de força em torno das articulações (Kraemer & Fleck, 1993); 

• Melhoria da força total do corpo (Kraemer & Fleck, 1993); 

• Prevenção de lesões nos jogos desportivos (Kraemer & Fleck, 1993; Ferreira, 1994; 

Manso et al., 1996); 

• Influencia positiva do desempenho desportivo (Matvéiev, 1986; 1991; Kraemer & 

Fleck, 1993), prolongando-o o maior tempo possível ( Borzi, 1986);  

• Criar bases que permitam, no futuro, atingir o alto rendimento desportivo (Borzi, 1986; 

Vieira, 1993; Manso et al., 1996) 

• Recuperação da funcionalidade do músculo (Ferreira, 1994);  

• Influência positiva na composição corporal (Kraemer & Fleck, 1993), com melhoria de 

estética corporal (Borzi, 1996);  

• Melhoria da força, potência muscular e da resistência muscular”. (Kraemer & Fleck, 

1993; Ferreira, 1994) 

A força rápida e força resistente são os tipos de força que devem ser desenvolvidos 

com maior incidência no 3º. ciclo, a realização de ações motoras de contração muscular 

localizada, para vender resistências, de carga fraca ou ligeira, com elevada velocidade em 

cada ação, em esforços de duração relativamente prolongada, resistindo à fadiga, sem 

diminuição nítida da eficácia (flexões/extensões de braços, flexões de tronco e salto vertical 

a pés juntos). 

A perfeição ou não deste tipo de tarefas vai depender da sua adequação ao contexto 

escolar, em termos de princípios, métodos e estratégias normalmente utilizadas no treino 

desportivo de competição. 

Segundo Raposo (2005), a força de resistência é a capacidade do organismo que 

resiste ao aquecimento da fadiga, em solicitações de prestação de força, durante um período 

de tempo prolongado e a força rápida como capacidade do sistema neuromuscular vence as 

resistências com uma elevada velocidade de contração. 
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Pode-se concluir que a força em regime de velocidade é a forma de manifestação mais 

frequente, nomeadamente durante a execução das ações técnicas especificas da maior parte 

das atividades físicas desportivas e das atividades rítmicas expressivas. Contudo, sabemos 

que para os alunos manterem um elevado nível de eficácia nos elementos técnicos 

específicos utlizados repetidamente durante a atividade da aula, tem de se apresentar níveis 

satisfatórios de força em regime de resistência (Carvalho, 1996). 

Considerando as exigências que os conteúdos próprios da atividade motora e 

desportiva na aula de Educação Física colocam, importa salientar que o desenvolvimento 

desta capacidade condicional em ambiente escolar constitui uma necessidade imprescindível, 

uma vez que a maioria das crianças e jovens hoje não consegue alcançar níveis satisfatórios 

de condição física, nomeadamente ao nível da força muscular (Rodrigues, 2000; Angélico et 

al., 2007). Já Faigenbaum (2004), refere que um trabalho insuficiente de força muscular nas 

idades mais jovens é limitador do posterior desenvolvimento dos níveis da força muscular nas 

suas múltiplas dimensões. 

A metodologia ou a estratégia a adotar para o desenvolvimento da força em Educação 

Física, tem necessariamente de considerar o modo do treino, o volume, a intensidade e a 

duração, assim como a possibilidade de lecionação de unidades didáticas das matérias 

mantendo em regime de trabalho desta capacidade motora de trabalho desta capacidade 

motora, como fatores que devem ser manipulados de forma adequada para proporcionar a 

combinação ótima (Raposo, 2005), com o intuito de se alcançarem significativos ganhos de 

força nos nossos adultos. Contudo, é importante que os professores tenham consciência de 

que o desenvolvimento da força muscular é um processo longo e não linear (Barros, 2000). 

A avaliação da força permite aos profissionais averiguar os níveis iniciais de força, 

identificar os desequilíbrios musculares, desenvolver programas individualizados e 

monitorizar o progresso dos alunos (Behm et al., 2008).  

A avaliação da força muscular em crianças e jovens é geralmente efetuada através 

dos dinamómetros isocinéticos computadorizados e do método de peso máximo. No entanto, 

devemos ter em conta, que realizar exercícios de força e elevada intensidade, pressupõe que 

a criança tenha um domínio neuromuscular efetivo dos diversos segmentos articulares, altos 

níveis de flexibilidade e de desempenho técnico (Tavares, 2008). 
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1.3.5.  A força e a aptidão física na escola 

 

 

“A aptidão física relacionada com a saúde, constitui cada vez mais um dos principais 

objetivos da Educação Física. Mesmo os programas emitidos pelo Ministério da Educação, 

especificam a necessidade de proporcionar aos alunos conhecimentos relativos aos 

processos de elevação e manutenção de aptidão física” (Ministério da Educação, 1992, p.21). 

Assim sendo o desenvolvimento da força deve fazer parte da matéria de ensino nas aulas de 

Educação Física. 

A força como capacidade motora é uma das principais constituintes das baterias de 

testes para a aptidão física. Nas baterias de testes mais utilizadas e referidas na literatura, a 

força tem um papel de destaque, tanto ao nível da performance como ao nível da saúde, o 

que se confirma pelo número de testes que compõe essas baterias e que avaliam a força. 

 

 

1.3.6.  As formas e tipos de manifestação de força 

 

 

“Na atividade física e desportiva estamos sempre a utilizar vários tipos de força, a força 

geral é um tipo de força mais referenciado para as idades mais jovens e especialmente para 

a aula de Educação Física (Mitra & Mogos, 1982; 1990), sendo a manifestação de força de 

todos os grupos musculares, independentemente da disciplina desportiva” (Weineck, 1986; 

Mitra & Mogos, 1990).   

“A força especifica que é a forma de manifestação da força, para os músculos ou 

grupos musculares diretamente implicados na disciplina desportiva, a que se refere 

(Weineck”, 1986; Mitra & Mogos, 1990), querendo isto dizer que a primeira refere-se a um 

nível inicial de treino e a segunda a um nível mais avançado e especializado. A força máxima, 

a força rápida e a força resistência, são três formas de manifestação da força que estão 

englobadas no desenvolvimento das outras duas quando fazemos um trabalho geral ou 

especifico, os conteúdos de treino vão assentar na força máxima, rápida e de resistência, 

modificando apenas as componentes da carga de treino (intensidade, duração, frequência, 

densidade e volume), consoante o tipo de trabalho objetivado. 
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Existem ainda outros tipos de força: 

• “Força dinâmica: manifestação de força através de contrações musculares isotónicas 

(Mitra e Mogos, 1990). 

• Força estática: manifestação da força através de contrações musculares isotérmicas, 

sem ações de alongamento e encurtamento do músculo (Mitra e Mogos, 1990) 

• Força absoluta: força máxima que se pode desenvolver em determinado momento 

desportivo (Wazny, 1975, referenciado por Ferreira, 1994; Matvéiev, 1991; Silva, 1992) 

• Força relativa: força que se pode desenvolver em determinado movimento desportivo, 

em função do peso corporal do desportista. (Wazny, 1975, referenciado por Ferreira, 1994; 

Mitra & Mogos, 1990”; Matvéiev, 1991; Silva, 1992).  

“A grande parte dos movimentos desportivos dependem da força máxima e/ou da força 

rápida. A força de resistência é uma capacidade que vai contribuir para que esses movimentos 

se possam repetir por um tempo mais alargado e sem perder a sua qualidade. Isto é, enquanto 

a força máxima e força rápida constituem os pressupostos condicionais das prestações 

maximais dos movimentos singulares (cíclicos e acíclicos), a resistência garante a necessária 

presença da continuidade das ações, com a aplicação dos níveis de força mais adequados 

ao número de ciclos sucessivos do movimento, que é preciso realizar” (Harre & Leopold, 1990 

a, p.29). 

“A força rápida, apesar de constituir um dos pressupostos para atingir as prestações 

maximais em determinado movimento, também depende da força máxima. Isto é, a força 

máxima influência a produção de força rápida, particularmente, em ações isométricas e 

concêntricas (Castelo et al., 1998), aumentando a correlação entre as duas forças, logo que 

a carga cresce”. (Weineck, 1986)  

A força da resistência é a capacidade que vai permitir a repetição e a duração no tempo 

dos movimentos, nas modalidades desportivas que são baseadas em grandes e prolongados 

esforço, quer de carácter continuo, quer de carácter explosivo e de carácter mais intermitente.  
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1.4. Habilidades Motoras 

 

 

Os termos padrões motores; padrão motor fundamental, habilidade motora e 

habilidade preceptivo-motor referem-se aos processos sensoriais, integrativos e decisivos que 

procedem o desempenho de um movimento observável. A perceção e a cognição são 

variáveis importantes porque influenciam os processos motores subjacentes que estão 

envolvidos no desempenho de todo o movimento voluntário. 

O termo movimento refere-se à alteração real observável na posição de qualquer parte 

do corpo. O movimento é o ato culminante dos processos motores subjacentes. A palavra 

movimento está frequentemente vinculada a outras para ampliar ou para esclarecer o seu 

significado, porém, em geral, ela se refere ao ato manifesto de mover-se. Segue-se uma breve 

descrição de alguns termos de movimento, conforme são habitualmente usados.  

Um padrão de movimento é uma série organizada de movimentos relacionados. Mais 

especificamente, um padrão de movimento representa o desempenho de um movimento 

isolado que, em si, demasiadamente restrito para ser classificado como padrão de movimento 

fundamental. Por exemplo, os padrões de movimento do braço, antebraço ou das axilas, 

sozinhos, não constituem o movimento fundamental de arremessar ou de alcançar um alvo, 

representando apenas uma série organizada de movimentos.  

Um padrão de movimento fundamental refere-se ao desempenho observável de 

movimentos básicos locomotores, manipulativos e estabilizadores. Os padrões de movimento 

fundamentais envolvem a combinação de padrões de dois ou mais segmentos corporais. 

Correr, pular, derrubar, arremessar, girar e virar são exemplos de padrões de movimentos 

fundamentais.  

Embora os termos de padrões de movimento e habilidade motora sejam 

frequentemente usados um pelo outro, habilidade motora é entendida aqui como padrão de 

movimento fundamental com precisão, exatidão e controlo maiores. Na habilidade motora, a 

precisão é enfatizada e o movimento extrínseco é limitado; em um padrão de movimento 

fundamental, o movimento é enfatizado, mas a precisão é limitada não é necessariamente 

vista como o objetivo. 

Uma habilidade desportiva é o apuro ou a combinação de padrões de movimento 

fundamentais ou de habilidades motoras para desempenhar atividade relacionada com um 

desporto. Os padrões de movimento fundamentais de girar o corpo e bater podem ser 
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desenvolvidos em um grau superior de precisão e aplicados, na forma horizontal, para 

rebatimento no beisebol ou, na forma vertical, para jogar golfe ou sacar uma bola de tênis. O 

desempenho de uma habilidade desportiva requer que se façam alterações frequentemente 

precisas nos padrões básicos de movimento para atingir níveis superiores de habilidades. 

A educação motora tem sido definidas de muitas maneiras, as quais, de alguma forma, 

são restritas e limitadas. Ela tem sido definida como um método, como um processo e como 

um aspeto do programa da educação física geralmente limitado às crianças. 

A aptidão relacionada ao desempenho, também largamente conhecida com aptidão 

motora, é o aspeto de desempenho da aptidão física. A aptidão motora é geralmente 

considerada como nível de desempenho atual de um individuo, conforme influenciado por 

fatores como movimento, velocidade, agilidade, equilíbrio, coordenação e força. 

“A generalidade e a especificidade da aptidão motora têm sida debatidas e 

pesquisadas há anos, com a maior parte das evidências de pesquisa a favor da sua 

especificidade” (Magill, 2001). Durante anos, muitos educadores físicos acreditaram que a 

aptidão motora era geral em sua natureza. Os educadores concluíram que, se um indivíduo 

se sobressaísse em determinado desporto, aquela habilidade automaticamente seria 

transferida às outras atividades. Em geral, isso ocorre, provavelmente por causa da motivação 

pessoal do individuo, das numerosas experiências de atividades e das várias aptidões 

desportivas específicas, não em função de transferência de habilidades de uma atividade para 

outra. A aptidão motora de um individuo tem efeito decisivo no desempenho de qualquer 

atividade motora que requeira reações rápidas, velocidade de movimento, agilidade e 

coordenação de movimento, força explosiva e equilíbrio. 

O corpo humano é capaz de se mover de inúmeras maneiras. Aprender todas as 

habilidades envolvidas na realização de uma brincadeira de crianças, de um desporto ou de 

uma dança pode parecer uma tarefa impossível. Uma inspeção mais cuidadosa do espectro 

do movimento irá revelar, contudo, que as leis básicas de mecânica influenciam todo o 

movimento humano.  

          Todas as massas estão sob influência gravitacional da terra. Assim, os três 

fatores primários de preocupação no estudo dos princípios do equilíbrio são: centro de 

gravidade, linha de gravidade e base de apoio. 

Existe um centro de gravidade em todos os objetos. Em formas geométricas, localiza-

se exatamente no centro do objeto. Nos objetos assimétricos (por exemplo, corpos humanos), 

está constantemente a mudar durante o movimento. O centro de gravidade dos nossos corpos 
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sempre se desloca na direção do movimento ou do peso do adicional. O centro de gravidade 

de uma criança em pé, na posição ereta, está aproximadamente no alto dos quadris, entre a 

parte da frente e a parte de trás do tronco. Atividades nas quais o centro de gravidade 

permanece em posição estável como sustentar-se em pé só ou plantar bananeira, são 

chamadas de atividades estáticas de equilíbrio. Se o centro de gravidade estiver 

constantemente se deslocando, como nos atos de saltar a corda, caminhar ou rolar 

cambalhota, as atividades são movimentos de equilíbrio dinâmico. 

A linha da gravidade é a linha imaginária que se estende verticalmente do centro de 

gravidade ao centro da terra. A inter-relação do centro de gravidade e da linha de gravidade 

com base de apoio determina o grau de estabilidade do corpo. 

A base de apoio é a parte do corpo que entra em contacto com a superfície de apoio. 

Se a linha de gravidade passar pela base de apoio, o corpo está em equilíbrio. Se ela estiver 

fora dessa base, estará fora do equilíbrio. Quanto mais ampla a base de apoio, maior a 

estabilidade, como podemos observar quando se equilibra em dois pés, em vez de um só. 

Quanto mais próxima a base de apoio estiver do centro de gravidade, maior a estabilidade. 

Alguém que está em pé e ereto pode ser empurrado e desequilibrado mais facilmente do que 

alguém em posição atacante, com os pés afastados e o corpo ligeiramente inclinado para a 

frente. Quanto mais próximo estiver o centro de gravidade do centro da base de apoio, maior 

a estabilidade. Determinada a posição dos pés permite a base de maior apoio na direção do 

movimento fornece a estabilidade adicional. O princípio é ilustrado pela posição dos pés de 

um corredor que esteja a tentar parar ou de um apanhador que esteja a tentar receber e 

controlar um objeto pesado. 

A força é um dos conceitos básicos do movimento e da mecânica do corpo. A força 

provoca todo o movimento e pode ser definida como o esforço que certa massa exerce sobre 

a outra. O resultado pode ser: movimento, cessação do movimento ou resistência do um corpo 

contra o outro. Pode haver força sem movimento, como é observado em atividades 

isométricas, mas o movimento é impossível sem a aplicação de algum tipo de força. Três 

forças relativas ao corpo humano são de interesse para nós: a força produzida pelos 

músculos, a força produzida pela atração gravitacional da terra e quantidade de movimento. 

Toda a ciência da força é baseada nas três leis de movimento de Newton, a saber, a lei da 

inércia, a lei da aceleração e a lei da ação e reação. 
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Segundo (McClenaghan & Gallahue, 1978ª, p.78), existem 3 estádios da fase 

fundamental motora: 

Estádio inicial: caracterizado pelas primeiras tentativas observáveis na criança de um 

padrão de movimento. Estão ausentes de muitas componentes de um padrão aperfeiçoado, 

tais como a ação preparatória e a finalização. 

Estádio elementar: estádio de transição no desenvolvimento motor da criança. 

Melhora a coordenação e a execução, e a criança ganha maior controlo dos seus movimentos. 

São integradas no movimento mais componentes do padrão amadurecido, embora sejam 

executadas de forma incorreta. 

Estádio amadurecido: integração de todos os movimentos componentes num ato 

bem coordenado e com um objetivo. O movimento assemelha-se ao padrão motor de um 

adulto eficiente (em termos de controlo e mecânica, mas fica aquém em termos de execução 

quando a avaliado quantitativamente). 

Segundo (Gallahue, 1989), apresentou uma sequência da emergência de capacidades 

locomotoras selecionadas e entre elas englobava o salto, a saber: 
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Quadro n.º 4. Sequência do desenvolvimento do salto 

Padrão de movimento Capacidades selecionadas Idade 

aproximada do 

início  

Saltar   

Saltar assume 3 formas: (1) 

saltar em comprimento, (2) 

saltar em altura, e (3) saltar 

para baixo. 

Envolve uma elevação com 

um ou dois pés com receção 

sobre os 2 pés 

Descer a passo de objetos 

baixos 

Saltar de objeto só com um pé 

a frente 

Saltar no ar com os dois pés  

Saltar em comprimento (cerca 

de 90 cm) 

Saltar em altura (cerca de 30 

cm) 

Padrão amadurecido de salto 

(a criança tem “potencial” de 

desenvolvimento para estar 

no estádio amadurecido, o 

estar ou não estar nesse 

estado depende de fatores 

ambientais) 

18 meses 

 

2 anos 

 

28 meses 

5 anos 

 

5 anos 

 

6 anos 

 

A sequência do desenvolvimento do salto horizontal perante (Gallahue, 1989): 

 

A. Estádio inicial 

1. Balanço limitado; os braços não iniciam a ação de saltar; 

2. Durante o voo os braços movem-se para o lado e para baixo ou para trás e para 

cima para manter o equilíbrio;  

3. O tronco move-se na direção vertical; pouca ênfase no comprimento do salto; 

4. Agachamento preparatório inconsistentes em termos de flexão da perna; 

5. Dificuldade em usar em ambos os pés; 

6. Extensão limitada dos tornozelos, joelhos e ancas no arranque; 

7. O peso do corpo cai para trás na receção.  
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B. Estádio elementar 

1. Os braços iniciam a ação de saltar; 

2. Os braços ficam à frente do corpo durante o agachamento preparatório; 

3. Os braços movem-se para fora e para o lado para manter o equilíbrio durante o voo; 

4. Agachamento preparatório mais profundo e consistente; 

5. Extensão do joelho e da anca mais completa no arranque; 

6. Ancas fletidas durante o voo. Coxas mantidas em posição fletida. 

 

C. Estádio amadurecido 

1. Os braços movem-se para o alto e para trás durante o agachamento preparatório;  

2. Durante o arranque os braços balançam para a frente com força e sobem bem alto; 

3. Os braços são mantidos ao alto durante a ação de saltar; 

4. O tronco é propulsionado num ângulo de aproximadamente 45 graus; 

5. Toda a ênfase é posta na distância horizontal;  

6. Agachamento preparatório profundo e consistente; 

7. Extensão completa dos tornozelos, joelhos e ancas no arranque;  

8. As coxas são mantidas paralelas ao solo durante o voo; a parte de baixo da perna 

fica pendente na vertical; 

9. O peso do corpo vem para a frente na receção.  

 

 

1.4.1.  Importância da variabilidade na aquisição de habilidades motoras 

 

 

“Esta visão de habilidades motoras dependentes da maturação do SNC foi 

denominada Teoria Neuromaturacional, na qual as transformações motoras ocorrem em 

razão das propriedades intrínsecas do organismo, ou seja, sem interferência das influências 

ambientais” (Campos, Santos & Gonçalves 2005). 

“O desenvolvimento neural é fundamental para que a criança adquira habilidades, 

porém outros fatores como a prática e a oportunidade para interagir com o ambiente também 

parecem exercer influência decisiva sobre o desenvolvimento motor” (Campos, Santos & 

Gonçalves 2005). 
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“A teoria Neuromaturacional pressupõe que o ritmo e a sequência de desenvolvimento 

motor são invariáveis e dependentes da maturação neural. Neste sentido, frente a avaliação 

do desenvolvimento motor, é esperado que um lactente classificado no percentil 75, na 

avaliação de quatro meses, permaneça nessa faixa de percentil nas avaliações seguintes, 

refletindo assim uma constância na taxa da aquisição motora. 

A teoria Neuromaturacional aplica os conceitos de controle motor da teoria reflexo-

hierárquica para explicar a evolução do comportamento motor da criança. O modelo reflexo-

hierárquico pressupõe que o SNC é organizado numa hierarquia vertical, na qual um centro 

superior comanda, planeja e delega o programa motor para os centros subordinados o 

executarem. Seguindo essa linha de pensamento, a Teoria Neuromaturacional oferece 

interpretações sobre as mudanças no comportamento motor ao longo da vida, baseando-se 

na maturação dos centros cerebrais superiores” (Campos, Santos & Gonçalves 2005). 

“O desenvolvimento sensório-motor é um processo de seleção de movimentos. Ao 

nascimento a criança apresenta repertório de movimentos específicos, o qual tende a se 

modificar com o desenvolvimento e a demanda de tarefas. Portanto, o sistema motor mostra 

grande capacidade de adaptação e flexibilidade. 

Nos primeiros meses de vida, passam grande parte do tempo explorando o próprio 

corpo, observando como se movem e agindo sobre o ambiente. Inicialmente, seus 

movimentos parecem carecer de controle e coordenação. As diferentes partes do corpo, tais 

como a cabeça, tronco e membros parecem mover-se de forma independente uma da outra, 

demonstrando considerável variabilidade nos movimentos. 

Estudos já realizados verificam que o comportamento motor de fetos e recém-nascidos 

é caracterizado pela abundante variação na trajetória e nos aspetos temporal e qualitativo dos 

movimentos. Essa variabilidade pode ser ilustrada pelos movimentos gerais, os quais 

constituem parte do repertório de movimentos espontâneos, variam quanto à intensidade, 

força e velocidade e estão presentes desde o período fetal até ao sexto mês de vida pós-

natal. Trata-se de movimentos complexos, que ocorrem frequentemente e envolvem o corpo 

todo numa sequência variável de movimentos de braços, pernas, pescoço e tronco”. Campos, 

Santos & Gonçalves (2005) 

“A origem da variabilidade motora foi atribuída às propriedades do sistema nervoso 

normal e na presença da lesão cerebral ocorre a redução da variabilidade. Semelhante a 

esses achados, foi observado em lactentes de alto risco, movimentos monótonos e 

estereotipados. Ambos pesquisadores, adeptos da Teoria Neuromaturacional, afirmam que a 
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variabilidade se origina ao nascimento e espelha o desenvolvimento do sistema nervoso 

normal. 

Em contrapartida, para os pesquisadores adeptos da teoria dos sistemas dinâmicos a 

variabilidade é vista como uma medida de estabilidade do movimento. Dessa maneira, o grau 

de variabilidade se modifica conforme o estágio de aprendizagem de uma habilidade 

específica. Novos comportamentos são instáveis e representados por considerável 

variabilidade, ao passo que os comportamentos praticados e selecionados apresentam 

diminuição da variabilidade. (Campos, Santos & Gonçalves 2005) 

“Nesse sentido, a variabilidade no desenvolvimento motor normal pode ser explicada 

a partir da combinação entre as perspetivas Neuromaturacional e de sistemas dinâmicos. É 

referido que existem duas fases da variabilidade, denominadas como primária e secundária. 

A variabilidade primária pode ser verificada no comportamento de fetos e lactentes, os quais 

apresentam variação na trajetória e nos aspetos temporal e quantitativo de movimentos. Cabe 

destacar, que essa variação não é aleatória, mas determinante por informações genéticas. 

Durante esse período, ocorre exploração de todas as possibilidades motoras disponíveis para 

execução de uma determinada função. Com relação à variabilidade secundária, esta é 

produzida para adaptar performance motora de acordo com as diferentes condições 

externas”. (Campos, Santos & Gonçalves 2005). 

A lesão cerebral durante os primeiros meses de vida resulta em perda ou redução da 

variabilidade motora e prejuízo nos processos de seleção dos padrões de movimentos 

suficientes.  

Os muitos fatores que atuam em cada indivíduo, uma das características do 

desenvolvimento motor normal é variabilidade. Mas os seguidores da teoria 

Neuromaturacional concedem a origem da variabilidade às propriedades do sistema nervoso 

normal; e os seguidores da teoria de sistemas dinâmicos defendem que a variação motora se 

deve às influências ambientais. 

 

Assim como (Gallahue, 1989), apresentou uma sequência da emergência de 

capacidades locomotoras selecionadas para o salto, também o fez para o lançamento:  
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Quadro n.º 5. Sequência do desenvolvimento do lançamento 

Padrão de movimento Capacidades selecionadas Idade aproximada 

do início  

Lançar    

Lançar envolve imprimir 

força a um objeto na 

direção geral pretendida 

Corpo diante do alvo, pés mantêm-

se estacionários, bola lançada 

apenas com extensão do 

antebraço 

Idêntico ao anterior, mas com 

rotação do corpo 

Passo em frente com a perna do 

lado do braço que lança 

Os rapazes mostram um padrão 

mais amadurecido do que as 

raparigas 

Padrão amadurecido (a criança 

tem “potencial” de 

desenvolvimento para estar no 

estádio amadurecido, o estar ou 

não estar nesse estado depende 

de fatores ambientais) 

2-3 anos 

 

 

 

3-5 anos 

 

4-5 anos 

 

5 anos 

 

 

6 anos 

 

 

A sequência do desenvolvimento do salto lançamento por alto perante (Gallahue, 

1989): 

A. Estado inicial 

1. A ação parte sobretudo do cotovelo; 

2. O cotovelo do braço que lança fica à frente do corpo; 

3. Dedos afastados no momento de largar; 

4. A trajetória é para a frente e para baixo; 

5. O tronco mantém-se perpendicular ao alvo; 

6. Pequena ação rotativa durante o lançamento; 

7. O peso do corpo é transferido ligeiramente para trás para manter o equilíbrio; 

8. Os pés mantêm-se estacionários.   
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B. Estádio elementar 

1. Na preparação o braço é lançado para cima, para o lado e para trás para uma 

posição de flexão do cotovelo; 

2. A bola é mantida atrás da cabeça; 

3. O braço é balançado para a frente, por alto e por cima do ombro; 

4. O tronco roda para o lado que lança durante a ação preparatória; 

5. Os ombros rodam para o lado que lança; 

6. O tronco flete para a frente com o movimento do braço para a frente; 

7. Transferência do peso do corpo para a frente bem definida; 

8. Passos em frente com a perna do lado do braço que lança. 

 

C. Estádio amadurecido 

1. O braço é balançado para trás na preparação; 

2. O cotovelo oposto é levantado para manter o equilíbrio como ação preparatória no 

braço que lança; 

3. O cotovelo que lança move-se para a frente horizontalmente ao mesmo tempo que 

se estende; 

4. O antebraço roda e o polegar aponta para fora; 

5. O tronco roda visivelmente para o lado que lança durante a ação preparatória; 

6. O ombro que lança baixa ligeiramente; 

7. Rotação bem definida das ancas, pernas, coluna e ombros durante o lançamento; 

8. O peso está no lado de trás durante a ação preparatória; 

9. Quando o peso é transferido, é dado em frente com o pé oposto.  
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1.5. Estilos de vida da criança e a sua relação com o desenvolvimento motor 

 

1.5.1.  Fatores que afetam o desenvolvimento e o crescimento infantil 

 

 

O crescimento não é um processo independente. Embora a hereditariedade 

estabeleça os limites do crescimento, os fatores ambientais desempenham papel importante 

na extensão em que os limites são atingidos. Até que ponto esses fatores afetam o 

desenvolvimento motor ainda não está claro, havendo a necessidade de mais estudos. A 

nutrição, o exercício e a atividade física são fatores importantes que afetam o crescimento. 

 

 

 

1.5.2.  Nutrição 

 

 

Os fatores que influenciam o desenvolvimento físico, no período pré-natal, a nutrição 

é o mais importante. Numerosas pesquisas têm fornecido claras provas de que deficiências 

alimentares por terem efeitos muito prejudiciais no crescimento durante a pré-infância e 

infância. A grandeza do atraso no crescimento, obviamente, depende da gravidade, duração 

da época da ausência da subnutrição. Se a má nutrição crônica ocorre nos primeiros quatro 

anos da criança, existe pouca esperança de que ela venha a igualar-se às outras crianças de 

sua idade em termos de desenvolvimento mental, porque o período crítico do crescimento 

cerebral já terá passado. 

O processo de crescimento físico pode ser interrompido por má nutrição em qualquer 

período entre a primeira infância e a adolescência. A má nutrição pode também servir como 

condição propiciadora para certas doenças que afetam o crescimento físico. A falta de 

vitamina D em um regime alimentar pode resultar em raquitismo, causador de amolecimento 

e deformação de ossos, em função da presença de sais de óxido de cálcio em ossos recém-

formados. A deficiência de vitamina B12 pode causar a pelagra, caracterizada por lesões de 

pele, problemas gastrointestinais, mitóticos e neurológicos. A crônica falta de vitamina C pode 

levar ao escorbuto, doença caracterizada pela perda de energia, dores nas articulações, 

anemia e a tendência de fraturas de epífise. Todas essas doenças são relativamente raras na 

maioria dos países desenvolvidos, porém os efeitos do kwashiorkor, uma doença debilitante, 

são observados em muitas partes do mundo onde há falta geral de alimentos e de boa 

nutrição. Na criança com kwashiorkor, o atraso no crescimento pode ser esperado, bem como 
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o ventre grande e inchado, feridas no corpo e diarreia. Estudos indicam que crianças que 

sofrem de má nutrição crônica, particularmente no período neonatal e na primeira infância, 

nunca estão completamente de acordo com as normas de crescimento para suas faixas 

etárias e sofrem do que é conhecido como retardo de crescimento. Isso é obvio em nações 

em desenvolvimento, em que padrões de altura e de peso para adultos são 

consideravelmente mais baixos do que os das nações industrializadas. O estado nutricional 

vincula-se ao nível de renda. O retrato do crescimento pode ser encontrado em todos os 

grupos étnicos, mas sua predominância varia de acordo com o sexo, a origem étnica e o nível 

de renda. O atraso no crescimento decorrente de má nutrição é evidente no mundo todo. Em 

alguns países de terceiro mundo, quase 50% das crianças apresentam atraso do crescimento 

devido à nutrição adequada (Parizkova, 1996). 

 

 

1.5.3.  Exercício físico e lesão   

 

 

“Um dos princípios básicos da atividade é o conceito do uso e desuso, segundo o qual 

um músculo que é usado hipertrofiará (isto é, aumentará de tamanho) e um músculo que não 

é usado atrofiará (isto é, diminuirá de tamanho). Qualquer pessoa que teve um membro 

engessado por várias semanas entende que é atrofia. Em crianças, as atividades físicas, 

definitivamente, promovem o desenvolvimento muscular. O número de fibras musculares não 

aumenta, mas sim o tamanho delas. Os músculos reagem e adaptam-se a maiores 

quantidades de tensão. A maturação, sozinha não responde pelos aumentos na massa 

muscular. 

Um ambiente que faça a criança participar de atividades físicas vigorosas vai ajudar 

muito a promover o desenvolvimento muscular. Crianças ativas tem menos gordura corporal 

em proporção à massa magra corporal. Elas não têm mais fibras musculares; simplesmente 

tem mais massa muscular por fibra e menos células adiposas” (Gallahue & Ozmun sd).   
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1.6. A diferença da prestação motora nos dois sexos 

 

 

Segundo Ferreira M. & Böhme M. (1998), as diferenças sexuais no desempenho motor 

entre os sexos masculino e feminino têm sido um aspeto de grande interesse para 

profissionais das áreas de conhecimento voltadas à compreensão do movimento humano, 

como a educação física, o desporto, a fisiologia, dentre outras. Um considerável número de 

informações é disponível sobre diferenças no desempenho físico em relação a indivíduos 

adultos jovens. 

Durante o processo de crescimento e desenvolvimento biológico do ser humano, 

ocorre uma série de mudanças em sua constituição física, representadas pelas modificações 

nas caraterísticas antropométricas das dimensões, estrutura e composição corporais. 

Thomas & French (1985) citam que durante os anos de infância e adolescência, 

diferenças quanto ao sexo têm sido referidas no desempenho de diversas tarefas motoras. 

De modo geral, pequena vantagem é atribuída ao sexo masculino no início da infância. Cratty 

(1986) & Malina & Bouchard (1991), por sua vez, colocam que segunda infância, as diferenças 

no desempenho motor em função do sexo aparecem com alguma regularidade, sugerindo 

melhor desempenho dos meninos em provas que exigem potência muscular como 

arremessos e saltos, e das meninas na realização de tarefas que envolvem equilíbrio e 

flexibilidade. 

Malina & Bouchard (1991) destacam que fatores como instrução e treino, 

familiarização com a situação específica da tarefa motora a ser realizada, diversos aspetos 

de meio – ambiente social e cultural e sua interação com as caraterísticas biológicas da 

criança, compõem a matriz biocultural de fatores influenciadores do desenvolvimento motor. 

Gabbard (1996) destaca que ao serem consideradas variações quanto às diferenças 

sexuais na capacidade de desenvolvimento motor, fatores biológicos como maturidade 

neurológica, função fisiológica e caraterísticas antropométricas, são frequentemente citadas 

na literatura, embora outros fatores possam ter semelhante influência como aspeto social e 

cultural, proporcionando, a cada um desses, fatores biológicos e psicossociais, participação 

na explanação parcial dessa variação.  

Hensley et al. (1982) apontam que as diferenças no desenvolvimento motor entre os 

sexos são atribuídas tanto a fatores biológicos como culturais, destacando que significância 

relativa de cada fator necessita de maior investigação. 

Gallahue (1976) refere que as crianças no final da primeira etapa escolar 

(aproximadamente entre cinco e sete anos de idade) apresentam grandes grupos musculares 

consideravelmente melhor desenvolvidos que os pequenos grupos musculares, sugerindo 



  

55 
 

maior maturidade da força de membros inferiores. Adicionalmente, neste período etário, sob 

o ponto de vista do desenvolvimento motor, verifica-se que os padrões fundamentais de 

movimento, especialmente os locomotores, são geralmente bem definidos. 

Cratty (1986) refere que em crianças, a capacidade de aplicar força é maior em 

articulações nas quais atuam grandes grupos musculares como o quadril e o joelho, e, 

comparação a articulações movidas por pequenos grupos musculares como o punho e o 

cotovelo. 

Segundo Carvalhal & Raposo (2007) a infância, não se registam diferenças na 

prestação motora entre os géneros, as diferenças vão acentuando-se, à medida que a idade 

avança, tornando-se significativas durante a adolescência. 

As teorias biológicas justificam as diferenças entre géneros na prestação motora com 

base nas variáveis antropométricas, como tamanho corporal, morfologia e proporções 

corporais e na hereditariedade. 

As teorias que explicam as diferenças com base nos fatores do envolvimento centram-

se nas variáveis sócio - culturais como: os fatores educativos, as expetativas culturais e as 

oportunidades de prática. Os papéis atribuídos a cada um dos sexos são diferentes, e desde 

que a criança é estimulada a seguir em determinado modelo. Assim, as expetativas geradas 

para cada um dos géneros são diferentes, dependendo do modelo a seguir, sendo também 

diferentes as oportunidades de prática, e o encorajamento dado a cada um dos sexos. De 

acordo com esta perspetiva, as diferenças são socialmente induzidas, argumentando os 

defensores desta teoria, que se fossem dadas as mesmas oportunidades, o mesmo 

encorajamento a as mesmas expetativas, a rapazes e as raparigas, as diferenças de 

prestação, antes da puberdade seriam menores. 

Na habilidade de saltar, na infância, embora os rapazes apresentam níveis de 

prestação superiores aos das raparigas, as diferenças são pequenas, tornando-se 

significativas durante o período da adolescência. Embora ambos os géneros apresentem 

melhorias à medida que a idade avança, na infância, as melhorias são de maior magnitude 

nos rapazes do que nas raparigas.  

De acordo com Seefeldt & Haubenstricker (1982), no desenvolvimento da forma de 

saltar, não se registam diferenças entre os sexos, como acontece com outras habilidades 

(lançar, receber e sticar). As diferenças entre géneros a nível da forma de execução surgem 

depois dos 9 anos até aos 12 anos. Estes resultados levam-nos a concluir que os rapazes 

conseguirem, mais cedo do que as raparigas, fletir a coxa e p tronco, o que acontece logo a 

partir dos 9 anos até aos 12 anos. 

Relativamente ao lançamento, Carvalhal & Raposo (2007) refere que 

comparativamente com a corrida e o salto é a habilidade onde se registam maiores diferenças 
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entre géneros. É nesta habilidade que se verificam maiores diferenças entre rapazes e 

raparigas apresentando os rapazes desempenhos significativamente superiores aos das 

raparigas desde muito cedo na infância. Desde a infância, os rapazes lançam 

significativamente mais longe do que as raparigas e estas diferenças prolonga-se pela 

adolescência. 

As habilidades manipulativas como o lançamento e o pontapé são aquelas onde se 

registam as maiores diferenças e logo desde muito cedo na infância. 

 

   

 

1.7. Sistema educativo português 

 

 

“O ensino em Portugal tem sido alvo de mudanças que até certo ponto poderão estar 

associadas a diferentes paradigmas educativos, mas também influenciado por ciclos políticos 

que tem atravessado governos institucionais. O 25 de Abril de 1974 é sem dúvida um 

excelente exemplo das consequências que o restabelecimento da democracia provocou em 

todos os sectores da vida social (Barroso, 2003). Deu enfase ao sentido das políticas que 

orientaram a sua organização e as principais medidas tomadas nos diferentes domínios que 

interfere” (Coelho, 2012). 

Segundo Barroso (2003) esta revolução pode ser descrita em função de quatro 

grandes ciclos temporais, organizados de acordo com a dinâmica social dos processos de 

mudança das políticas educativas que lhe estiveram subjacentes: revolução, normalização, 

reforma e descontentamento (Stoer, 1982; Stoer, 1986; Teodoro, 2001). 

 

 

 

1.7.1.  O currículo 

 

 

“O currículo é definido centralmente, contudo estão previstas algumas áreas 

curriculares de livre organização pela escola. As escolas podem fazer variar a carga horaria 

das diferentes componentes do currículo, dentro de limites pré-estabelecidos, definir os 

conteúdos e organizar as áreas curriculares não-disciplinares previstas no 2º e 3º ciclos; 

propor a criação de cursos tecnológicos no ensino secundário; conceber, propor e gerir 

medidas de diversificação curricular para os alunos com insucesso escolar ou necessidades 
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educativas especiais; criar e organizar cursos de educação e formação profissional para os 

alunos que terminam a escolaridade obrigatória (com ou sem aproveitamento) e não 

prosseguem os estudos” (Coelho, 2012). 

“Uma maior flexibilização da gestão do currículo por parte das escolas correspondeu 

um reforço dos dispositivos de controlo das aprendizagens e dos resultados escolares, por 

parte da administração central e regional do Ministério da Educação, principalmente por meio 

da reintrodução e generalização dos exames e das provas de avaliação externa e interna” 

(Coelho, 2012). 

“O Sistema Educativo Português é constituído deste modo por diferentes ciclos, 

inclinando-se assim com a Educação Pré-escolar que se destina a crianças com idades 

compreendidas entre os 3 anos e a entrada da escolaridade obrigatória; é de frequência 

facultativa e é ministrada em jardins de infância públicos ou privados. Salienta-se o facto de 

que os jardins de infância públicos são gratuitos, havendo ainda uma oferta no sector privado 

que em muita ultrapassa a pública.  

O ensino básico corresponde à escolaridade obrigatória. Tem a duração de nove anos 

dos 6 aos 15 anos de idade e organiza-se em três ciclos sequenciais. 

No 1º ciclo, o ensino é global e visa o desenvolvimento de competências básicas em 

Língua Portuguesa, Matemática, Estudo do Meio e Expressões. Com a implementação da 

escola a tempo inteiro, através do alargamento do horário de funcionamento para um mínimo 

de oito horas diárias, as escolas promovem atividades de enriquecimento curricular, 

nomeadamente do ensino obrigatório do Inglês, o apoio ao estudo para todos os alunos, a 

atividade física e desportiva, o ensino da Música e de outras expressões artísticas e de outras 

línguas estrangeiras. 

O 1º ciclo funciona em regime de monodocência, com recursos a professores 

especializados em determinadas áreas (Inglês, Educação Física e Ensino Especial). No 2º 

ciclo o ensino está organizado por disciplinas e áreas de estudo pluridisciplinares. No 3º ciclo, 

o ensino está organizado por disciplinas. Os principais objetivos deste ciclo são o 

desenvolvimento de saberes e competências, necessárias à entrada na vida ativa ou no 

prosseguimento de estudos. Os 2º e 3º ciclos funcionam em regime pluridocência, com 

professores especializados nas diferentes áreas disciplinares ou disciplinas” (Coelho, 2012). 

 

 

¨ 
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1.7.2.  Os programas de Educação Física nos diferentes ciclos de ensino 

 

 

A conceção integrada nos programas do ensino básico e secundário, permite a 

estabilização de um processo articulação vertical e horizontal, conferindo-lhe consistência 

associada a um conjunto de decisões estratégias e à ampla participação de diferentes 

sectores do mundo das atividades físicas e desportivas. Assim, todos os programas que 

surjam no quadro desta área disciplinar têm, inevitavelmente, de se integrar na sua filosofia, 

sujeitando-se ao quadro global das decisões da sua construção, bem como aos aspetos nele 

referenciados que, sendo de ordem genérica e transversal aos diferentes programas, devem 

de concorrer de forma idêntica para todo e qualquer programa nesta área.  

As finalidades da Educação Física para o ensino básico e secundário e mais 

especificamente no ensino básico (do 1º ao 9º ano de escolaridade), na perspetiva da 

qualidade de vida, da saúde e do bem-estar, nomeiam-se as seguintes finalidades: 

• Melhorar a aptidão física, elevando as capacidades físicas de modo harmonioso e 

adequado as necessidades do desenvolvimento do aluno.  

• Promover a aprendizagem de conhecimentos relativos aos processos de elevação e 

manutenção das capacidades físicas. 

• Assegurar a aprendizagem de um conjunto de matérias representativas das diferentes 

atividades físicas, promovendo o desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno, através 

da prática de:  

 Atividades físicas desportivas nas suas dimensões técnica, tática regulamentar 

e organizativa; 

 Atividades físicas expressivas (danças), nas suas dimensões técnica, de 

composição e interpretação; 

 Atividades físicas de exploração de natureza, nas suas dimensões técnica, 

organizativa e ecológica; 

 Jogos tradicionais e populares 

• Promover o gosto pela prática regular das atividades físicas e assegurar a 

compreensão da sua importância como fator de saúde e componente de cultura, na dimensão 

individual e social. 

• Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à interpretação e 

participação nas estruturas sociais, no seio das quais se desenvolvem as atividades físicas, 

valorizando: 

 A iniciativa e a responsabilidade pessoal, a cooperação e a solidariedade; 

 A ética desportiva; 
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 A higiene e a segurança pessoal e coletiva;  

 A consciência cívica na preservação de condições de realização das atividades 

físicas, em especial de qualidade do ambiente. 

Existem 3 grandes áreas de extensão de Educação Física, em função da natureza das 

atividades envolvidas: 

A. Atividades físicas – integra uma área de atividades físicas desportivas, que se 

decompõem em subáreas, uma área de atividades rítmicas e expressivas (dança), 

uma área de jogos tradicionais e populares e uma área de atividades de exploração 

da natureza; 

B. Aptidão física – nomeadamente, o desenvolvimento das capacidades motoras; 

C. Conhecimentos – abrangendo os relativos aos processos de elevação e 

manutenção da condição física e os relativos à interpretação dos contextos onde 

se realizam as atividades físicas. 

 

Nestas áreas de extensão de Educação Física está repartida por estas subáreas: 

A. Atividades Físicas:  

1. Jogos desportivos coletivos (andebol, basquetebol, futebol e voleibol); 

2. Ginástica ou atletismo (solo, aparelhos, acrobática e corridas, saltos e 

lançamentos); 

3. Outras atividades físicas e desportivas (natação/raquetas/patinagem/combate);  

4. Atividades de exploração da natureza (orientação, entre outras); 

5. Dança (danças sociais, danças tradicionais portuguesas e aeróbica); 

 

B. Desenvolvimento das capacidades motoras condicionais e coordenativas; 

 

C. Conhecimentos: 

Relativos aos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física e à 

interpretação e participação nas estruturas e fenómenos sociais extraescolares, no seio dos 

quais se realizam as atividades físicas. 
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1.7.3.  Motivação para a prática de atividade física 

 

 

(Maehr & Braskamp, 1986) sugerem que o diálogo motivacional deriva da observação 

de cinco padrões comportamentais: direção, persistência, motivação continuada, intensidade 

e performance, no contexto do desporto e atividade física, direção refere-se quer o facto de 

um individuo participar numa atividade em particular; persistência refere-se à atenção 

continuada para aquela atividade ou duração da atividade;  motivação continuada refere-se a 

quantidade de vezes que um individuo volta com regularidade à prática dessa atividade; 

intensidade refere-se à quantidade de esforço que um individuo exerce numa situação 

particular; e finalmente inferências acerca da motivação podem também ser feitas através da 

performance. 

 

 

1.7.4.  Motivação dos alunos para as aulas de Educação Física 

 

 

Winterstein (2004) destaca a Educação Física por possuir por si própria uma “atração 

natural”, pelos nos ciclos iniciais, naqueles que em Portugal correspondem ao ensino básico. 

De acordo com este, atração tende a diminuir a partir do 2º ciclo do ensino básico, no qual os 

alunos começam a deixar de conseguir manter o interesse pela disciplina. Este desinteresse 

crescente está presente em ambos os sexos, pelo que se pode excluir de imediato questões 

de estereótipos relativamente ao modo como são encorajados culturalmente os rapazes e 

raparigas para o contexto da prática de atividade física nas aulas de Educação Física. 

Podendo ser algo pessimista, esta visão não culminará certamente com a extinção da 

Educação Física. É impossível a Educação Física desagradar a todos os alunos. Poderá 

dizer-se sim, que a tendência seja a existência daqueles que gostam de participar nas aulas 

e aqueles que preferem não participar. Estes dois contrastes que o professor vivencia, levam 

à reflexão por parte de muitos profissionais da área interessados em conquistar uma 

participação unânime dos alunos nas suas aulas. 

As justificações para a não participação em algumas aulas por parte de alguns alunos 

aumentam à medida que subimos no ano escolar, acresce ainda o facto de que uma 

considerável parte dos alunos que utilizam esta estratégia para não aderirem às aulas de 

Educação Física são aqueles que evidenciam por si só a existência da carência de práticas 

motoras regulares e frequentes. As características individuais, tais como desvios negativos 

na composição corporal, problemas associados ao relacionamento entre colegas de turma, 
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performances motoras abaixo do desejável ou então o oposto. O tipo de desculpas 

apresentadas baseia-se consistentemente no esquecimento de roupa adequada para a 

prática de atividade física, dores agudas (dores de cabeça, de barriga ou qualquer outra zona 

do corpo), “pretensas” menstruações no sexo feminino (quando em idades respetivas).  
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Estudo prático/Problematização 

Parte ll 
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Parte ll - Estudo prático/Problematização  

 

 

2.1. Objetivo geral 

 

  

Este trabalho tem como principal objetivo perceber qual a relação entre o desempenho 

de duas tarefas motoras com a variabilidade dos resultados em crianças do 1.º CEB, tentar 

relacionar o desempenho entre as crianças que conseguem os melhores resultados com as 

que as que conseguem os piores, tentar saber nos quais existem maior variabilidade sendo 

que os aspetos do sexo, a atividade física extracurricular e a idade cronológica serão 

influentes ou não. 

 

 

  

2.2. Objetivos específicos 

 

 

Com este estudo, pretende-se perceber se existe alguma associação entre o 

desempenho nas habilidades motoras do salto horizontal e do lançamento da bola com a 

variabilidade desse desempenho. 

Verificar a influência da idade no desempenho nas habilidades motoras supracitadas 

em crianças do 1.º CEB. 

Verificar a influência da idade na variabilidade desses mesmos desempenhos. 

Verificar se o sexo influencia o desempenho nestas duas habilidades motoras. 

Verificar se o sexo influencia a variabilidade do desempenho nestas duas habilidades 

motoras. 

Verificar se a prática de atividade física extracurricular influência o desempenho nestas 

duas habilidades motoras. 

Verificar se a prática de atividade física extracurricular influência a variabilidade do 

desempenho nestas duas habilidades motoras. 
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2.3. Justificativa 

  

 

Derivado à experiência de profissionais de Educação Física que se debatem 

frequentemente com desempenhos incoerentes/inconsistentes pelos seus alunos mais 

novos e na ausência da evidência de potenciais causas, existe uma necessidade de 

conhecer como se comporta o desempenho motor ao nível da sua variabilidade em 

condições ditas normais de realização. Deste modo podemos ser mais assertivos e 

pertinentes em relação ao acompanhamento que fazemos à prestação das crianças, por via 

dos feedbacks pedagógicos. Mais importante que a quantidade destes é a sua pertinência. 

 

 

 

2.4. Hipóteses 

 

 

H1: As crianças que obtêm melhores desempenhos na habilidade do salto horizontal 

obtêm melhores desempenhos na tarefa do lançamento da bola. 

H2: Os rapazes obtêm melhores desempenhos nas tarefas do salto horizontal e do 

lançamento da bola. 

H3: Os rapazes obtêm desempenhos menos variáveis nas tarefas do salto horizontal 

e do lançamento da bola. 

H4: As crianças que praticam atividades físicas extracurricular obtêm melhores 

desempenhos no salto horizontal e no lançamento da bola. 

H5: As crianças que praticam atividades física extracurricular variam menos no 

desempenho do salto horizontal e no lançamento da bola. 

H6: Quanto maior a idade cronológica melhor é o desempenho no salto horizontal e 

no lançamento da bola. 

H7: Quanto maior a idade cronológica menor é a variabilidade no salto horizontal e no 

lançamento da bola. 

H8: Quanto melhor o desempenho menor a variabilidade do salto horizontal e do 

lançamento da bola. 
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2.5.  Variáveis 

 

 

Variáveis dependentes: 

 

▪ O desempenho do salto horizontal 

▪ O desempenho do lançamento horizontal 

▪ Variabilidade do desempenho no salto horizontal 

▪ Variabilidade do desempenho no lançamento da bola 

 

 

Variáveis independentes: 

▪ Idade cronológica 

▪ Sexo 

▪ Prática de atividade desportiva fora do contexto escolar 

 

 

2.6. Amostra 

 

 

A amostra é constituída por 73 alunos a frequentar o 1.º CEB de ambos os sexos (30 

rapazes e 43 raparigas). 23 frequentam o 1.º ano, com média de idades 6,7±0,3 anos (9 

rapazes e 14 raparigas), 4 o 2.º ano, com média de idades 7,5±0,2 anos (todas raparigas), 

39 o 3.º ano, com média de idades 8,8±0,4 anos (18 rapazes e 21 raparigas) e 7 o 4.º ano, 

com média de idades 9,7±0,4 anos (3 rapazes e 4 raparigas). 33 destes alunos praticam 

atividade física fora do ambiente escolar (14 rapazes e 19 raparigas).       
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Gráfico n.º 1. Amostra de praticantes de atividade física fora do contexto escolar 

 

 

 

2.7. Procedimentos 

 

 

Foi distribuído pelos encarregados de educação e pelos professores titulares da turma 

um pedido de autorização para que os seus filhos/alunos participem na parte experimental 

deste estudo. Após a recolha da autorização efetuaram-se os registos necessários para este 

estudo. 

  De seguida aplicaram-se os testes motores, sendo que para o mesmo aluno 

realizou os dois testes no mesmo dia e os registos dos resultados eram recolhidos 

imediatamente após a sua execução e finalmente efetuou-se a analise e discussão desses 

mesmos resultados, os testes foram aplicados a um aluno de cada vez seguindo a ordem da 

idade cronológica começando da mais baixa para a mais alta, depois de todos terem realizado 

a primeira ronda do primeiro teste que foi aplicado, volta ao primeiro aluno que executou o 

teste e a realiza segunda e posteriormente a terceira tentativa seguindo o mesmo critério até 

aqui descrito e exatamente da mesma forma para o segundo teste. 
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2.7.1.  Salto horizontal 

 

Os alunos colocavam-se numa posição inicial, nesta tarefa era esticada uma fita 

métrica no chão, o aluno(a) colocava os pés juntos e efetuava um salto sem balanço e numa 

linha horizontal ao apito do professor, todos os alunos realizaram a tarefa na mesma zona, 

era esclarecido a cada aluno a forma de execução do salto em que era dito que tinham que 

iniciar o salto antes da linha que traçada no chão com inicio a pés juntos e só com balanço 

dos braços, após o salto realizado era apenas medida a distância percorrida até à parte do 

corpo que ficava mais atras. 

 

Figura n.º 1. Fase inicial do SH 
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Figura n.º 2. Fase de voo do SH 

 

 

 

Figura n.º 3. Fase final do SH 
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2.7.2. Lançamento da bola 

 

 

Nesta tarefa era pedido ao aluno(a) que colocasse um pé à frente do outro, com uma 

bola de 1 kg na mão do lado do pé que estava mais atrás, bola era pousada na palma da 

mão e ao lado do pescoço, o aluno(a) fazia um impulso no braço para frente e para cima de 

modo que a bola atingisse o maior trajeto possível até atingir o chão, de referir que indicado 

ao aluno(a) que esticava o braço e fazia o impulso para a frente, a perna do mesmo lado 

também passava para a frente. 

 

Figura n.º 4. Fase inicial do LB 
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Figura n.º 5. Fase final do LB 
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2.8.  Apresentação e discussão dos resultados 

 

 

Neste capítulo pretende-se analisar e discutir os desempenhos no lançamento da 

bola e no salto horizontal; a correlação entre o melhor salto horizontal e o melhor lançamento 

da bola e relacionando também por ano de escolaridade; comparação dos desempenhos 

entre sexos; comparar os desempenhos entre praticantes de AFE e não praticantes. 

Pretende-se também analisar e discutir a variância dos desempenhos entre os diferentes 

grupos (sexo, ano de escolaridade, idade, AFE).  

De forma a poder comparar inferencialmente estes resultados, precedeu-se à 

verificação das condições para efeitos de aplicação de modelos estatísticos paramétricos ou 

não paramétricos. Assim, teve-se em consideração os pressupostos de Normalidade, 

Aleatoriedade e Homocedasticidade, adotando modelos paramétricos sempre que verificadas 

as condições anteriormente referidas ou por modelos não paramétricos sempre que não 

confirmadas. 

 

 

2.8.1.  Análise descritiva 

 

 

Analisando os dados, parece haver evidências de que, quanto mais novas são as 

crianças do 1.º CEB menor é a adesão à prática de atividades físicas extracurriculares. O 

facto de alunos com idade cronológica mais baixa, poucas são as que participam nas 

atividades físicas extracurriculares (sendo previsível que quem pratica seria melhor 

executante, os dados obtidos não o demonstram) mesmo as que participam é difícil associar 

a bons resultados, pois são corpos em crescimento e a prática de AF ainda é recente e não 

foi suficiente para definir grandes diferenças de resultados. 
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Quadro n.º 6. Resultados dos desempenhos no LB no SH e respetiva variância. 

 N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo p 

Idades 

1º Ano 23 6,7 0,25 6,30 7,10 

0,000 

2º Ano 4 7,5 0,20 7,40 7,80 

3º Ano 39 8,8 0,41 8,30 10,10 

4º Ano 7 9,5 0,25 9,30 9,90 

Total 73 8,1 1,11 6,30 10,10 

Melhor SH 

1º Ano 23 1,02 0,15 0,69 1,28 

0,000 

2º Ano 4 1,06 0,12 0,88 1,14 

3º Ano 39 1,26 0,22 0,78 1,88 

4º Ano 7 1,32 0,20 1,00 1,57 

Total 73 1,18 0,22 0,69 1,88 

Melhor LB 

1º Ano 23 2,64 0,76 1,36 3,89 

0,000 

2º Ano 4 4,00 0,14 3,90 4,10 

3º Ano 39 4,83 1,58 2,50 8,64 

4º Ano 7 4,91 0,70 3,81 5,70 

Total 73 4,10 1,62 1,36 8,64 

Coeficiente 
de variação 
do SH 

1º Ano 23 0,09 0,07 0,01 0,35 

0,163 

2º Ano 4 0,08 0,04 0,02 0,12 

3º Ano 39 0,06 0,04 0,01 0,19 

4º Ano 7 0,04 0,02 0,01 0,09 

Total 73 0,07 0,05 0,01 0,35 

Coeficiente 
de variação 
do LB 

1º Ano 23 0,17 0,11 0,05 0,57 

0,564 

2º Ano 4 0,09 0,11 0,00 0,22 

3º Ano 39 0,14 0,09 0,02 0,35 

4º Ano 7 0,11 0,04 0,06 0,17 

Total 73 0,14 0,09 0,00 0,57 
 

 

 
Relativamente ao salto horizontal, tal como podermos verificar no quadro n.º 3, a média 

dos melhores desempenhos mais elevada foi alcançada pelos alunos do 4.º ano, com 

1,33±0,2 m, seguido pelo 3.º ano com 1,27±0,22 m, depois o 2.º ano com 1,06±0,12 m, e em 

último lugar, o 1.º ano com 1,03 ± 0,15 m. Aplicada a prova de Kruskal Wallis, verificam-se 

diferenças estatisticamente significativas nos desempenhos entre os diferentes anos de 

escolaridade (p<0,001). Para se perceber em que grupos estas diferenças se verificam 

aplicou-se uma prova post hoc de Scheffe, onde nos foi possível confirmar que as diferenças 

são entre o 1.º e o 3.º ano e entre o .1º e 4.º ano. Todos os restantes são semelhantes entre 

si, pelo que são os alunos do 3º e 4.º ano que obtêm melhores resultados face aos do 1.º ano, 

embora esta diferença já não se verifique quando comparados com os do 2.º ano. 

No lançamento da bola, a média mais elevada foi conseguida pelo 4.º ano (4,92±0,70 

m), seguido pelo 3.º ano (4,83±1,58 m), posteriormente pelo 2.º ano (4,0±0,14 m) e por último 

o 1.º ano (2,65 ± 0,76 m). Há semelhança do verificado do desempenho da habilidade motora 
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anterior, aplicada a prova de Kruskal Wallis, verificam-se diferenças estatisticamente 

significativas nos desempenhos entre os diferentes anos de escolaridade (p<0,001). Para se 

perceber em que grupos estas diferenças se verificam aplicou-se uma prova post hoc de 

Scheffe, onde nos foi possível confirmar que as diferenças são entre o 1.º e o 3.º ano e entre 

o 1.º e 4.º ano. Todos os restantes são semelhantes entre si, pelo que são os alunos do 3.º e 

4.º ano que obtêm melhores resultados face aos do 1.º ano, embora esta diferença já não se 

verifique quando comparados com os do 2.º ano. 

Ao nível do coeficiente de variação do lançamento da bola, a melhor média de 

desempenhos (valores mais baixos) foi obtida pelo 1º. ano (0,17±0,11 m), seguido pelo 3º. 

ano (0,14±0,09 m), posteriormente foi a do 4.º ano (0,11±0,04 m) e por último a do 2º. ano 

que foi de (0,09±0,11 m). 

 

 

2.9. Testagem de hipóteses 

 

 

Neste ponto pretendemos analisar e discutir as hipóteses formuladas em que nos 

baseamos para realização e elaboração do estudo, com recurso em modelos estatísticos e 

tendo em conta as expetativas colocadas. 

 

 

2.9.1.  H1: As crianças que obtêm melhores desempenhos na habilidade do 

salto horizontal obtêm melhores desempenhos na tarefa do 

lançamento da bola. 

 

Quadro n.º 7. Correlação entre o melhor SH e o melhor LB. 

   

Melhor 
lançamento da 
bola 

*rô de 
Spearman 

Melhor salto 
horizontal 

Coeficiente de 
correlação 

0,616** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 71 
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De modo a testar a primeira hipótese deste trabalho, correlacionaram-se os 

desempenhos do salto horizontal e do lançamento da bola, tentando perceber se quem salta 

mais longe também lança mais longe. O coeficiente de correlação é de 0,62 (p˂0,001) o que 

nos confirma a existência duma correlação positiva, de intensidade moderada, 

estatisticamente significativa. Deste modo, aceitamos a hipótese formulada, ou seja, quem 

lança mais longe também salta mais longe.  

O desenvolvimento sensório-motor é um processo contínuo de adaptações na 

capacidade de produção de movimentos voluntários/intencionais. À nascença a criança 

apresenta um repertório de movimentos específicos/característicos, o qual tende a modificar-

se com o normal desenvolvimento da criança, influenciado pelo conjunto de experiências 

motoras (caraterísticas das tarefas) e a carga genética que o lhe foi transmitida pelos 

progenitores. O sistema motor mostra grande capacidade de adaptação e flexibilidade, 

reagindo construtivamente às características do envolvimento.  

Dado o facto das tarefas aqui testadas se poderem classificar de forma diferenciada 

(locomotora e manipulativa), poder-se-ia considerar a inexistência da correlação agora 

verificada, suportado pelo facto de recrutarem grupos musculares distintos. Todavia, sabemos 

que uma variável fundamental para a análise das trajetórias (distâncias) de um projétil, neste 

caso o corpo da criança no salto horizontal e a bola arremessada prende-se com a altura e 

ângulo de saída. Uma vez que constatámos a existência de correlação, colocam-se em 

evidência os efeitos de processos de transfer associados a um conjunto de variabilidade de 

estímulos que possam ter levado aos resultados verificados a esta tendência. 

Nos primeiros meses de vida, passam grande parte do tempo explorando o próprio 

corpo, observando como se movem e agindo sobre o ambiente. Inicialmente, os movimentos 

parecem carecer de controlo e coordenação. As diferentes partes do corpo, tais como a 

cabeça, tronco e membros parecem mover-se de forma independente uma da outra, 

demonstrando uma considerável melhoria no controlo dos graus de liberdade de ação ao 

longo dos primeiros anos de vida. 

Quadro n.º 8. Correlação entre o melhor SH e o melhor LB, no 1.º ano do 1.º CEB. 

   

Melhor 
lançamento da 
bola 

rô de 
Spearman 

Melhor salto 
horizontal 

Coeficiente de 
correlação 

0,206 

Sig. (bilateral) 0,346 

N 23 
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Todavia, quando efetuada a análise por ano de escolaridade (quadro 5), para o 1.º ano 

não se verifica a existência de uma correlação estatisticamente significativa entre 

desempenhos (p>0,05). 

Relativamente às crianças do 2.º ano de escolaridade não foi efetuada qualquer 

análise uma vez que consideramos não existir elementos em número suficiente. 

 

Quadro n.º 9. Correlação entre o melhor SH e o melhor LB, no 3.º ano do 1.º CEB. 

   

Melhor 
lançamento da 
bola 

rô de 
Spearman 

Melhor salto 
horizontal 

Coeficiente de 
correlação 

0,497** 

Sig. (bilateral) 0,001 

N 39 
 

 

 

Para o 3.º ano (quadro 7) verifica-se a existência de uma correlação estatisticamente 

significativa entre desempenhos (p<0,01). 

 

Quadro n.º 10. Correlação entre o melhor SH e o melhor LB, no 4.º ano do 1.º CEB. 

   

Melhor 
lançamento da 
bola 

rô de 
Spearman 

Melhor salto 
horizontal 

Coeficiente de 
correlação 

0,180 

Sig. (bilateral) 0,699 

N 7 
 

 

Para o 4.º ano (quadro 8) não se verifica a existência de correlação estatisticamente 

significativa entre desempenhos (p>0,05). 

 

Apesar da existência de correlação, quando incluídos todos os resultados, filtrando por 

ano de escolaridade, apenas se verifica para o 3.º ano de escolaridade. Talvez esta situação 

esteja a ser influenciada pela ponderação que este grupo tem na totalidade da amostra (perto 

de metade) e do número reduzido de elementos que compõem os restantes anos de 

escolaridade. 
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2.9.2.  H2: Os rapazes obtêm melhores desempenhos nas tarefas do SH e do 

LB. 

 

 

Gráfico n.º 2. Comparação dos desempenhos entre sexo masculino e feminino. * 
p≤0,05  

 

 

 
 
De acordo com os valores obtidos pelos rapazes e raparigas nas duas habilidades 

motoras (média dos rapazes igual a 4,92±1,8 metros e das raparigas igual a 3,51±1,2 metros, 

no lançamento da bola; média dos rapazes igual a 1,25±0,2 metros e das raparigas igual a 

1,14±0,2 metros, no salto horizontal), após aplicada uma prova U de Mann-Whitney, 

constatam-se diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p˂0,001 e p≤0,05, 

respetivamente), confirmando deste modo a hipótese formulada. Os rapazes obtêm melhores 

resultados nas tarefas do salto horizontal e do lançamento da bola. 

Os possíveis fatores de risco que influenciam as aquisições comportamentais da 

criança tem sido alvo de diversas pesquisas (Eikman et al., 20017; Halpern, Giuliani, 

Foschiani, 2010; to et al., 2004). Segundo Castro (2008), os fatores género e idade influenciam 

no desempenho das habilidades motoras fundamentais, principalmente aqueles que estão. 

Relacionados com a especificidade das tarefas oferecidas à criança (Haydari, Askari, 

& Nezhad, 2009; Nobre et al., 2009), e com os fatores socioeconómicos e ambientais. Eikman 

et al. (2007) e Hamadani et al. (2010) referem que quando as oportunidades de movimento 

são restringidas ou pobres em oportunidades, potencializam atrasos no crescimento e 

desenvolvimento infantil. 
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Autores demonstram que todos os estímulos a que as crianças são expostas no seu 

dia a dia têm consequências no seu desenvolvimento motor (Pin, Eldridge, & Galae, 2007). 

Por isso, as diferenças no desempenho e habilidades motoras entre géneros tornaram-se alvo 

de preocupações, pois a indução de atividades específicas para cada género pode influenciar 

as aquisições motoras das crianças. Essas distinções são, na maioria das vezes, 

determinadas pelo contexto e pelas atividades que são propostas à criança, através de 

brinquedos e atividades impostas pelo padrão cultural considerado mais apropriado para cada 

um deles (Schwengber, 2009). 

Do mesmo modo, no estudo de Castro (2008), a influência das atividades vivenciadas 

no contexto familiar e escolar em relação às idades conclui que as crianças mais velhas 

recebiam mais oportunidades de prática que as mais novas e que, por sinal, se encontravam 

com um desempenho motor mais adequado à sua fase de desenvolvimento.  

Teóricos do desenvolvimento humano (Papalia, Olds & Feldman, 2010; Haywood & 

Getchell, 2010) referem que as diferenças entre os géneros estão relacionadas às 

espectativas pessoais e sociais vivenciadas pela criança desde o seu nascimento que pode 

influenciar seus comportamentos  (Papalia, Olds & Feldman, 2010; Haywood & Getchell, 

2010), influência na formação do indivíduo refere-se a três aspetos fundamentais: papéis de 

género (atitudes, habilidades e traços de personalidade considerados apropriados para 

meninos e meninas segundo o contexto sócio cultural); tipificação de género (crianças passam 

a aprender caraterísticas consideradas apropriadas a cada género); e estereótipos de género 

(generalizações pré-determinadas sobre o comportamento adequado ao masculino e 

feminino) (Papalia et al., 2010). A abordagem desenvolvimentista afirma que todos os seres 

humanos são seres sociais, ou seja, desde o período pré-natal desenvolve-se dentro de um 

contexto histórico, social e cultural pré-estabelecido Papalia et al., 2010; Gallahue & Ozmun 

2005; Haywood & Getchell 2010), assim, as crianças aprendem os papéis relacionados com 

o género masculino e feminino por meio da socialização (Papalia et al., 2010). Tendo por base 

esta premissa não há dívida de que os indivíduos apresentam diferenças sexuais 

determinadas biologicamente, no entanto, as características de cada não estão relacionadas 

apenas ao género, mas sim com valores familiares, bem como fatores sociais, económicos 

surgem com o avançar da idade (Gallahue & Ozmum, 2005). 

Estudos recentes em crianças demonstram que fatores Ambientais influenciam as 

aptidões de cada criança (Cardoso, 2008; Schwengber, 2009). Outras pesquisas com 

crianças em idade escolar revelam diferenças de desempenho entre meninos e meninas em 

diversos testes motores analisados (Valentini, 2002; Carvalhal & Vasconcelos – Raposo, 

2007). Porém estudos na primeira infância suferem que meninos e meninas apresentam 

desenvolvimento motor semelhante durante os primeiros dois anos de vida (Saccani & 
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Valentini, 2020; Eikmann et al., 2007). É essencial diagnosticar precocemente se o 

desenvolvimento está a ser influenciado pelo contexto logo nos primeiros anos de vida, ou se 

está a ocorrer de uma forma típica. 

 

Gráfico n.º 3. Melhor SH *p<0,001 

 

 

 

Gráfico n.º 4. Melhor LB *p<0,001 
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Quadro n.º 11. Resultados dos melhores LB e SH por ano de escolaridade e por sexo. 
* p<0,01 

  1º Ano 3º Ano 4º Ano 
 Sexo N Média DP N Média DP N Média DP 

Melhor SH 
Rapazes 9 1.07 0.06 18 1.32 0.16 3 1.37 0.06 

Raparigas 14 1.00 0.19 21 1.22 0.23 4 1.29 0.28 

Melhor LB 
Rapazes 9 3.18 0.73 18 5.72 1.76 3 5.38 0.39 

Raparigas 14 2.3 0.58 21 4.07 0.9 4 4.57 0.35 

 

 

Relativamente aos resultados retratados nos gráficos 3 e 4, podemos verificar que 

existe, em média, uma melhoria no SH e no LB conforme aumenta o ano de escolaridade. 

Aplicada a prova H de Kruskal-Wallis constata-se a existência de diferenças estaticamente 

significativas apenas entre os desempenhos do 1.º ano com os 3.º e 4.º anos para ambas as 

habilidades motoras (p<0,001). São as crianças do 3.º e 4.º ano que tem valores superiores 

em relação aos restantes anos (considerando que o 2.º ano não reúne as condições para ser 

representativo e usado nesta análise), não se tendo verificado diferenças estatisticamente 

significativas entre o 3.º e 4.º ao contrário do que se poderia esperar.  

 Relativamente aos desempenhos por sexo, considerando os resultados 

discriminados no quadro 11, podemos concluir que o desempenho é sempre superior nos 

rapazes em todos os anos de escolaridade. 
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2.9.3.  H3: Os rapazes obtêm desempenhos menos variáveis na tarefa do SH 

e do LB. 

Gráfico n.º 5. Variância do LB. 

 
 

  

De acordo com os resultados obtidos, para a tarefa do lançamento da bola, os rapazes 

variam em média 0,64±1,08 m e as raparigas variaram em média 0,26±0,27 m. Comparados 

estes resultados, não se constatam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

(p>0,05), pelo que se rejeita a hipótese de trabalho formulada. Deste modo podemos afirmar 

que o sexo não está relacionado com a variância de desempenhos na tarefa de lançamento 

da bola. 

Relativamente à tarefa do salto horizontal os rapazes variam em média 0,006±0,006 

m e as raparigas variaram em média 0,019±0,06 m. Comparados estes resultados, não se 

constatam diferenças estaticamente significativas entre os grupos (p>0,05), pelo que se rejeita 

a hipótese de trabalho formulada. Deste modo podemos afirmar que o sexo não está 

relacionado com o coeficiente de variação de desempenhos na tarefa do salto horizontal. 
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Gráfico n.º 6. Variância do SH. 
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2.9.4.  H4: As crianças que praticam AFE obtêm melhores desempenhos no 

SH ou no LB. 

Gráfico n.º 7. Diferença entre praticantes e não praticantes de atividade física no 

desempenho do SH. 

 

 

Gráfico n.º 8. Diferença entre praticantes e não praticantes de atividade física no 

desempenho do LB. 
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Sabemos, à partida, que a prática desportiva promove o treino/desenvolvimento das 

capacidades motoras, as quais são a base da execução das habilidades motoras. 

Para se perceber se o mesmo se verifica no presente estudo, de acordo  com os 

resultados obtidos, a média de desempenhos mais elevada para as duas tarefas motoras foi 

obtida pelo grupo de crianças que pratica AFE (lançamento da bola:  os que  praticam AFE 

obtiveram uma média de 1,23±0,25 m enquanto que os que não praticam tiveram uma média 

de 1,16±0,22 m; salto horizontal: os que  praticam AFE obtiveram uma média de 4,56±1,85 m 

enquanto que os que não praticam tiveram uma média de 3,89±1,48 m). Não obstante, estas 

diferenças não são estatisticamente significativas para nenhuma habilidade motora (p>0,05), 

pelo que se rejeita a hipótese formulada. Deste modo, para este grupo de crianças, a condição 

de ser praticante ou não de AFE não está associada a níveis de desempenho mais elevados.  

 

 

 

2.9.5.  H5: As crianças que praticam AFE variam menos no desempenho do 

SH e no LB. 

 

Para procedermos à análise das diferenças do coeficiente de variação dos 

desempenhos das duas habilidades motoras entre os dois grupos (praticantes vs. não 

praticantes), tendo em consideração os valores apresentados no quadro (abaixo), aplicou-se 

uma prova U de Mann-Whitney, não se tendo verificado diferenças estatisticamente 

significativas, pelo que rejeitamos a hipótese formulada. Praticar AFE não influenciou os níveis 

de coeficiente de variação em ambas as habilidades motoras, ou seja, os resultados não foram 

mais (ou menos) consistentes pelo facto de o aluno ser ou não praticante de AFE. 

Este resultado surge ao contrário do que seria esperado, o que nos leva a supor que, 

face a estas baixas idades cronológicas (no 1.º CEB), associado aos limitados anos de AFE 

não seja suficiente para evidenciar a influência que esta possa ter no desempenho motor, tal 

como se esperava. Ainda, a falta de controlo da quantidade de atividade física destas crianças 

não nos permite perceber se os que praticam AFE são efetivamente os que praticam mais 

atividade física em geral, pois seriam dados que nos permitiam apurar este efeito de forma 

mais objetiva. 

Assim, presumimos que o atual número de anos acumulados de AFE não tenha tido a 

expressão prevista para estas idades. Também reforçado pelas baixas idades cronológicas o 

que impede o acumular de vários anos de prática desportiva, e ainda, pelo método usado para 

a constituição deste grupo de praticantes no qual bastava a indicação de que era atleta 
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federado numa modalidade desportiva, excluindo o número de treinos semanais, a duração 

média de cada treino e os anos a que pratica. 

   

 
Quadro n.º 12. Coeficiente de variação do desempenho nas habilidades motoras, 

entre praticantes e não praticantes de AFE. 

Praticante de atividade 
física extracurricular 

N Média (cm) 
Erro Desvio 
(cm) 

p 

Coeficiente 
de 
variação 
do SH 

Sim 23 0,08 0,08 

0,868 
Não 50 0,07 0,04 

Coeficiente 
de 
variação 
do LB 

Sim 23 0,16 0,12 

0,593 
Não 50 0,15 0,08 

      

  

 

Concluímos assim que a AFE em crianças do 1.º CEB não está associada aos níveis 

de consistência do desempenho das habilidades do SH e do LB. 
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2.9.6.  H6: Quanto maior a idade cronológica melhor é o desempenho no SH 

e no LB. 

 

O que podemos observar neste estudo foi que quanto maior a idade cronológica das 

crianças maior o desempenho para ambas as tarefas motoras. 

 

Quadro n.º 13. Correlação entre a idade decimal com o melhor SH e com o melhor 

LB obtida mediante a aplicação da prova de spearman. 

 

  
Melhor 
salto 

horizontal 

Melhor 
lançamento 

da bola 

Idade 
decimal 

Coeficiente 
de 
correlação 

0,511** 0,717** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 

N 73 71 
 

 
Quando correlacionadas as idades com os desempenhos do lançamento da bola, 

constata-se a existência de uma correlação positiva de intensidade moderada, 

estatisticamente significativa (r=0,72, p<0,001).  

No que diz respeito aos valores de correlação da idade com o salto horizontal, também 

se verifica uma correlação positiva de intensidade moderada, estatisticamente significativa 

(r=0,51, p<0,001).  

Naturalmente que, com a idade, as alterações morfológicas que ocorrem nas idades 

afetas ao 1.º CEB, permitem uma evolução na qualidade e capacidade no controlo motor. 

As experiências motoras também são potenciadas pelo efeito da idade, sendo que uma 

criança mais velha, em princípio, pode ter tido um conjunto mais vasto de experiências 

motoras, pelo simples facto de ter tido mais tempo de vida. 

Sabemos que em crianças de baixa idade cronológica, os resultados podem não ser 

fáceis de relacionar, uma vez que a prática desportiva pode ter sido introduzida há pouco 

tempo nas suas rotinas, não permitindo o tempo suficiente para evidenciar ganhos que 

ocorram por via dessa prática. As alterações (melhorias) que decorram nesta faixa etária 

poderão também ser atribuídas aos processos de maturação biológica (por ex.: 

desenvolvimento estato ponderal). 
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Neste estudo confirmam-se as expetativas justificadas anteriormente uma vez que são 

as crianças mais velhas que obtêm os melhores desempenhos absolutos. 

 

 

 

2.9.7.  H7: Quanto maior a idade cronológica menor é a variabilidade no SH e 

no LB. 

 

 

Quadro n.º 14. Correlação entre idade decimal e o coeficiente de variação do SH e LB 

obtida mediante a aplicação da prova de spearman. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ao longo das diferentes turmas vamos encontrando diversidade na consistência dos 

desempenhos. Quando correlacionados os valores dos coeficientes de variação dos 

desempenhos no SH não se constata a existência de correlação estatisticamente 

significativa (p>0,05), pelo que a variação da idade não significa que a consistência dos 

desempenhos nesta tarefa seja maior ou menor. 

Para o LB verificou-se a existência de uma correlação estatisticamente significativa, 

positiva e com um coeficiente de correlação de intensidade fraca (r=0,28, p≤0,05). Ao 

contrário do verificado para a tarefa anterior, para o LB parece haver alguma variação na 

consistência em função da idade. São as crianças mais velhas que menos consistentes são.  

. Esta diferença de resultados nas duas tarefas motoras testadas pode estar dependente 

das magnitudes/amplitudes dos desempenhos. Para um SH com um resultado de 1 m, uma 

variação de 0,01 m tem uma expressão diferente quando comparado com um LB com um 

resultado de 4 m com uma variação de 1 m.   

A influência da idade cronológica na variabilidade do desempenho motor foi anteriormente 

testada com a aplicação de uma correlação de spearman entre a idade e o coeficiente de 

variação do SH e o LB, no entanto, apenas se verificou uma pequena correlação positiva 

com o LB, quando o espectável era encontrar correlações negativas (dada a natureza das 

  

Coeficiente 
de variação 
do SH 

Coeficiente 
de variação 
do LB 

Idade 
decimal 

Coeficiente 
de 
correlação 

0,031 0,282* 

Sig. 
(bilateral) 

0,792 0,017 

N 73 71 
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variáveis) em ambas as habilidades motoras, justificadas pelo natural processo do 

desenvolvimento motor das crianças (aumento natural da força, coordenação, entre outras 

capacidades motoras). 

 

2.9.8.  H8: Quanto melhor o desempenho menor a variabilidade do SH e do 

LB. 

 

Quadro n.º 15. Correlação entre o melhor SH com o coeficiente de variação do 

SH e correlação entre melhor LB e o coeficiente de variação do LB.   

  
Coeficiente 

de variação do 
salto horizontal 

Coeficiente 
de variação do 
lançamento da 

bola 

Lançamento da 
bola 

Coeficiente de 
Correlação 

- -0,19 

Sig. (bilateral) - 0,112 

N - 71 

Salto horizontal 

Coeficiente de 
Correlação 

-0,202 - 

Sig. (bilateral) 0,087 - 

N 73 - 

 

 

Com o objetivo de se verificar a existência de associação entre melhor 

desempenho e menor variabilidade das tarefas, foi aplicada uma prova de correlação 

de spearman. Não se verificam os pressupostos que constam na H8, uma vez que não 

se encontraram correlações estatisticamente significativas entre os melhores 

desempenhos e as variabilidades dos mesmos (p>0,05). Apesar de na H6 ter ficado 

demonstrado que com o aumento da idade os desempenhos são melhores e na H7 

parecer demonstrado que com o aumento da idade a variabilidade aumenta ou fica 

constante, nesta hipótese demonstra-se a inexistência de associação entre os 

melhores desempenhos e a consistência dos desempenhos. 
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Conclusão 
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Conclusão 

 

O presente trabalho permitiu analisar a relação entre o desempenho máximo e a 

variabilidade do desempenho nas habilidades motoras do SH e do LB em crianças do 1.º CEB 

relacionando assim o desempenho entre as crianças que conseguem melhores resultados 

com os que conseguem os piores, verificamos nos quais havia maior variabilidade, tendo em 

conta os aspetos do sexo, a AFE e a idade. 

Foram formuladas 8 hipóteses e posteriormente analisando os dados, verificamos que 

havia pouca adesão por parte das crianças com menor idade cronológica para a prática da 

AFE, embora os dados que obtivemos não comprovem que a prática de mais atividade física 

faça com que seja melhor executante, através das hipóteses podemos concluir que as 

crianças que obtém melhores resultados no SH também o obtém no LB, ou seja, quem salta 

mais também lança mais. 

Nos desempenhos por sexo, considerando os resultados podemos concluir que o 

desempenho é sempre superior nos rapazes em todos os anos de escolaridade. Quando os 

rapazes obtêm desempenhos menos variáveis na tarefa do SH e do LB não se constatam 

diferenças estatisticamente significativas, pelo que se rejeita a hipótese formulada e daí 

podemos afirmar que o sexo não está associado com a variância de desempenhos do SH e 

do LB. 

Sabemos previamente que a prática desportiva promove o treino e o desenvolvimento 

das capacidades motoras, mas através dos resultados que obtivemos rejeitamos a hipótese 

formulada e daí concluirmos que facto de ser AFE não, está inerente a níveis de desempenho 

mais elevados. 

As crianças que praticam AFE não obtiveram os valores de variabilidade de 

desempenhos, ou seja, os resultados não foram diferentes devido ao facto do aluno ser 

praticante de AFE, o que se conclui que um maior número de anos de prática de atividade 

física não tem influência nestas idades. 

Neste estudo podemos concluir que quanto maior a idade cronológica das crianças 

maior o desempenho para as tarefas do SH e do LB. A idade e as alterações morfológicas 

que acontecem nestas idades das crianças oriundas do 1.º CEB tem evolução na qualidade 

e na capacidade do controlo motor, tudo indica que as crianças com maior idade cronológica, 

têm maiores desempenhos das suas capacidades motoras, pois são mais velhos (maturos, 

desenvolvidos). 
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Anexo n.º 1. Gráfico Melhor Salto Horizontal entre Sexos 
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Anexo n.º 2. Gráfico de percentagens Ano de escolaridade 
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Anexo n.º 3. Gráfico percentagens Idade cronológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29%

8%

37%

23%

3%

Idade cronológica

6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos



  

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo n.º 4. Gráfico melhor salto horizontal por Ano de Escolaridade 
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Anexo n.º 5. Gráfico Melhor Lançamento da Bola 
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Anexo n.º 6. Autorização para encarregados de educação 

 

 

Eu, ___________________________________________________ encarregado 

de educação do aluno ___________________________________________________, 

devidamente matriculado no Agrupamento de Escolas de Marrazes, no _____ ano da 

escola _______________________________________, autorizo o meu educando a 

participar em testes físicos com o fim de ser alvo de estudo para a dissertação de 

Mestrado do professor Luís Fernandes. 

Assinatura do encarregado de educação 

__________________________________________________ 

Data: _____/______/_______ 

 

 

 

 

 
Autorização 



  

101 
 

 


