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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo principal conhecer, avaliar e comparar 

os resultados dos alunos do 2º ciclo da Escola Mário Beirão de Beja, praticantes 

de desporto federado e não praticantes, quanto aos níveis de aptidão física. Os 

resultados foram ainda comparados com os valores de referência estabelecidos 

pelo fitnessgram. 

A população deste estudo foi constituída por 60 participantes do sexo 

masculino, 30 indivíduos praticantes de desporto federado e 30 indivíduos não 

praticantes de desporto federado. Ambos os grupos realizaram a bateria de testes 

do fitnessgram, para avaliar a sua aptidão física. Quanto ao tratamento estatístico 

e análise dos dados, foram utilizados o software microsoft office Excel, e as 

tabelas de referência do fitnessgram. 

As principais conclusões obtidas nesta pesquisa foram as seguintes: há 

diferenças significativas entre os praticantes de desporto federado e os não 

praticantes, no que diz respeito à aptidão física. 

O grupo dos não praticantes apenas obteve percentagens dentro dos 

intervalos da zona saudável e abaixo da zona saudável, à exceção do teste de 

abdominais que obteve acima da zona saudável (3,3%). Através desta análise, 

podemos concluir que o grupo de praticantes de desporto federado obteve 

resultados superiores relação ao grupo dos não praticantes de desporto federado, 

no que diz respeito aos intervalos de zona saudável e acima da zona saudável. 

Palavras-chave: Aptidão física / Fitnessgram / Atividade física / Desporto.
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ABSTRACT

This study has the objective of knowing, evaluating and comparing the 

results from School Mário Beirão 2nd cycle students, federative sport practicers or 

non praticers through their physical aptitude levels. The results were also 

compared with reference levels established by fitnessgram.

The population is of 60 males, 30 federative sports practicers and 30 non 

practicers. Both groups performed fitnessgram battery tests to evaluate their 

physical aptitude.

For statistical treatment and database, there will be microsoft office excel and

fitnessgram reference table.

These study main conclusions were: there are significative differences 

between federative sport practicers and non practicers in what physical aptitude 

concerns.

The non practicers group obtained low percentages within the healthy zone 

intervals, and below the healthy zone, except for the abdominal tests which had 

3.3% in the healthy zone.

Through this results, we can say that the federative sports practicers group 

had better than the non practicers, both in the healthy zone intervals as above the 

healthy zone.

Key words: physical aptitude, fitnessgram, physical activies, sport.
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Capitulo I - Introdução

O tema escolhido para a dissertação foi inspirado na curiosidade de estudo 

relativamente à aptidão física dos nossos jovens. Tentámos escolher um tema 

que fosse relevante e que, de algum modo, fosse de interesse para a comunidade 

tanto científica como escolar, sendo deste modo de utilidade a nível académico, 

científico e social.

Verifica-se uma atenção maior da população mundial para a aptidão física 

no ambiente académico, em virtude dos conhecidos benefícios de saúde do 

exercício físico nas idades escolares e a sua determinação na redução do risco 

de doenças cardiovasculares, bem como melhorias das variáveis psicológicas 

como a depressão, ansiedade, stress e autoconfiança (Eveland-Sayers, Brandi, et 

al, 2009).

A avaliação da aptidão física no contexto escolar em Portugal, apesar de 

proposta no programa nacional de educação física e realizada pela maioria dos 

professores não possui, ainda, a importância que merece, e isto por diferentes 

motivos. Não tem sido no seio das escolas básicas ou secundárias que se obtêm 

estudos com informação sobre os níveis de aptidão física das crianças e jovens 

portugueses, mas sim nas faculdades de ciências da educação física e desporto, 

tal como constatamos na leitura das recentes publicações realizadas (Ferreira, 

2000; Cardoso, 2000; Henriques, 2000, Rodrigues, 2001, Maia, 2000 e Pereira, 

2000) cujas amostras se referem a crianças dos 10 aos 18 anos de idade.

A aptidão física é um estado e pode ser definida como um conjunto de 

atributos relacionados com a capacidade que o sujeito tem de realizar atividades 

físicas que requeiram aptidão cardiorrespiratória, endurance, força ou flexibilidade 

e que é influenciada pelos níveis de atividade física, por fatores genéticos e do 

envolvimento, pelo crescimento e maturação, pela dieta alimentar e por outros 

comportamentos de saúde (Caspersen et al., 1985).

Das várias componentes da aptidão física relacionadas com a saúde 

(aptidão cardiorrespiratória, força, flexibilidade e composição corporal), a aptidão 

cardiorrespiratória tem sido a mais estudada e sistematicamente identificada 

como um importante fator preventivo de doença cardiovascular. 
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1.1 - ENQUADRAMENTO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Com este estudo pretendemos averiguar até que ponto a prática de desporto 

federado poderá influenciar a aptidão física. A relevância do estudo comparativo 

tem por objetivo avaliar a aptidão física dos alunos através da bateria de testes de 

fitnessgram para que depois seja realizada uma comparação dos resultados dos 

praticantes de desporto federado com os não praticantes.

Pelo facto de termos fácil acesso aos participantes decidimos incidir sobre 

esta problemática e aferir, através dos resultados, da importância da prática de 

desporto federado.

Com este estudo pretendemos contribuir para a caraterização do estado da 

aptidão física dos participantes, nomeadamente, num conjunto de alunos do 2º 

ciclo da Escola Mário Beirão, pois pode fornecer instrumentos úteis, para 

profissionais e técnicos de educação física, na promoção da atividade física junto 

dos jovens, visando a redução da prevalência da obesidade responsável pela 

morbilidade e mortalidade em idade adulta.

1.2 - JUSTIFICATIVA

A escolha deste tema teve origem no facto de, enquanto docente da 

disciplina de educação física, ter tido sempre curiosidade na análise dos 

resultados da bateria de testes de fitnessgram e até ao momento nunca ter 

comparado qualquer resultado com variáveis.

Este tema torna-se bastante útil para os profissionais da área de educação 

física, na medida em que pode ser implementado na escola segundo outras 

variáveis que porventura queiram estudar.

A aptidão física vem-nos demonstrar a capacidade que os indivíduos têm na 

prática de atividade física. 

Pretendemos assim que este estudo comparativo seja de grande contributo 

para a população portuguesa, visto ser possível através dele aferir acerca da 

aptidão física dos jovens e promover a prática da atividade física e combater, 

deste modo, o sedentarismo crescente na juventude portuguesa.
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1.3 - OBJETIVO GERAL

Com o nosso estudo pretendemos perceber e interpretar os resultados 

obtidos aquando da implementação da bateria de testes de fitnessgram para 

assim podermos comparar esses mesmos resultados relativamente a alunos 

praticantes e não praticantes de desporto federado.

1.4 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar as variáveis da aptidão física (capacidade aeróbia (teste vai 

vem; força média (abdominais); força superior (extensões de braços); extensão do 

tronco) dos alunos da Escola Mário Beirão praticantes ou não praticantes de 

desporto federado;

Comparar a aptidão Física (capacidade aeróbia (teste vai vem; força média 

(abdominais); força superior (extensões de braços); extensão do tronco) dos 

alunos da escola Mário Beirão praticantes ou não praticantes de desporto 

federado;

Verificar o percentual dos alunos da escola Mário Beirão que se encontram 

dentro do intervalo dos valores estabelecidos pelo fitnessgram compara-los tendo 

em conta a prática ou não de desporto federado.

1.5 - HIPÓTESES

A hipótese que podemos colocar, sem dúvida, prende-se pela averiguação 

da influência ou não da prática de desporto federado na aptidão física. Para isso 

temos que fazer a análise comparativa dos resultados da implementação da 

bateria de testes de fitnessgram nos alunos praticantes e não praticantes de 

desporto federado.

Assim sendo, a nossa hipótese primordial é:

H1. Existem diferenças significativas da aptidão física dos alunos praticantes 

de desporto federado em relação aos alunos que não praticam desporto federado, 

com vantagem para os praticantes?
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Capítulo II – Revisão da literatura

2.1 - CONCEITO DE APTIDÃO FÍSICA

São vários os autores a definirem e a opinarem acerca do conceito de 

aptidão física. Segundo Clarke (1967), a aptidão física é a base ideal para se 

realizarem esforços musculares de intensidade moderada a vigorosa em 

tarefas diárias, com a vitalidade suficiente e sem fadiga desnecessária, e 

segundo American College of Sports Medicine (1991) é também a capacidade 

de a manter ao longo da vida.

A aptidão física é definida segundo Sobral (1991), como sendo:

“…uma capacidade global, através do qual o indivíduo consegue realizar, 

pelos seus meios físicos, tarefas diárias com vigor e vivacidade. É a maneira 

como o indivíduo se encontra cuja eficácia depende dos valores quantitativos 

das capacidades físicas individuais” (Sobral 1991:51).

Como referência podemos afirmar que a aptidão física é um estado e 

pode ser definida como um conjunto de atributos relacionados com a 

capacidade que o sujeito tem de realizar atividades físicas que requeiram 

aptidão cardiorrespiratória, endurance, força ou flexibilidade e que é 

influenciada pelos níveis de atividade física, por fatores genéticos e do 

envolvimento, pelo crescimento e maturação, pela dieta alimentar e por outros 

comportamentos de saúde (Caspersen et al., 1985).

Outro autor, Zílio (1994), citado por Hilgert & Aquini (2003), defende que a 

aptidão física pode ser definida como a capacidade inata ou adquirida que 

confere ao indivíduo a possibilidade de um determinado desempenho motor. 

Além dos aspetos físicos, envolve aspetos psicológicos, sociológicos, 

emocionais e culturais.

Gallahue & Ozmun (2001) afirmaram que aptidão física é um estado de 

bem-estar, influenciado pelo estado nutricional, pela estrutura genética e pela 

frequente participação em várias atividades físicas, de moderadas a intensas, 

permanentemente.

De acordo com Maia, Lopes & Morais (2001), a aptidão física tem duas 

vertentes, uma mais relacionada com o rendimento desportivo-motor, onde são 

avaliadas num conjunto diversificado de componentes ou capacidades tais 
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como a força, velocidade, resistência, etc. e a outra mais relacionada com a 

saúde que são habitualmente avaliadas a flexibilidade, a força, a capacidade 

cardiorrespiratória e a composição corporal. 

O conceito de aptidão física é normalmente pensado de acordo com dois 

posicionamentos convergentes, tal como refere Maia & Lopes (2002) o primeiro 

conceito refere-se à matéria de avaliação em torno da saúde e da performance, 

enquanto o segundo conduz-nos a definição operacional da aptidão física e a 

sua avaliação concreta a partir de um conjunto económico de testes de 

validade reconhecida.

2.2 - AVALIAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA

Maia (1999), promulga que existem dois tipos de avaliação da aptidão 

física relacionada com a saúde, a avaliação referenciada à norma que é usada 

para classificar os indivíduos em relação aos seus pares e outra que é a 

avaliação referenciada ao critério usada para identificar o estado ou nível em 

relação a um critério previamente estabelecido que se considera relevante para 

expressar um estado de saúde e para a orientação e encorajamento.

Cureton & Warren (1990) referem que um teste de avaliação com um 

critério de referência tem um valor pré-determinado a ser alcançado, o qual 

está associado a um determinado atributo ou capacidade desejável. Cada um 

dos itens das baterias de testes físicos relacionados com a saúde é utilizado 

para determinar um atributo que a pessoa tem ou alcançou, que se relaciona 

com a sua capacidade de realizar atividade física.

Segundo Safrit (1995), citado por (Trigo, 2006) a avaliação da aptidão 

física deve assumir uma importância determinante, pois vai permitir 

acompanhar a progressão dos jovens, aumentar a sua motivação, ajudar a 

decidir na definição dos conteúdos programáticos, permitir avaliar o programa e 

tem a tendência de promover a educação física e a própria atividade física. O 

mesmo autor afirma ainda que algumas baterias de testes recentes, 

desenvolveram critérios de referência específicos para vários testes físicos que 

avaliam, entre outros aspetos, a capacidade aeróbia, representando o nível de 

risco do aspeto da saúde associado com cada um dos testes físicos, como é o 

caso do fitnessgram.
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O fitnessgram é um programa de educação e avaliação da aptidão física 

relacionada com a saúde, cuja avaliação funciona como elemento motivador 

para a atividade física, de forma regular, ou ainda como instrumento cognitivo 

para informar as crianças e jovens acerca das implicações que a aptidão física 

e a atividade física têm para a saúde. No entanto há quem critique os critérios 

de referência, pois como nos diz Safrit (1989) citado por Trigo (2006), estes 

critérios representam um nível mínimo desejável de aptidão física e podem não 

fornecer um incentivo suficiente para alcançar níveis mais elevados de aptidão 

física. Contudo, estes testes continuam a ser bastante importantes no aspeto 

em que poderão fornecer às crianças hábitos de vida saudável, e ao mesmo 

tempo combater e prevenir certos tipos de doenças. Tal como nos diz (Winnick 

& Short, 2001) a capacidade aeróbia é a maior quantidade de oxigénio que 

pode ser consumida por uma pessoa durante o exercício, ou seja, é a 

capacidade que permite a um indivíduo sustentar a atividade física com 

intensidade moderada a alta, durante um período de tempo prolongado. 

Quanto mais apto, maior será a sua capacidade aeróbia reduzindo o 

desenvolvimento de certas doenças cardíacas, obesidade, diabetes e algumas 

formas de cancro. 

De acordo com Maia (1996), na bateria de testes fitnessgram estão 

incluídas componentes essenciais da aptidão associadas à saúde: a 

capacidade aeróbia; a composição corporal; a força muscular, resistência e 

flexibilidade. E esta bateria é provavelmente a mais conhecida e melhor 

estudada, e além disso foi recentemente atualizada.

Maia, Lopes & Morais (2001), referem que a bateria de testes do 

fitnessgram para avaliação da aptidão física relacionada com a saúde 

estabeleceu critérios para cada grupo etário e sexo em cada item e desta forma 

as crianças e jovens não são comparados uns com os outros mas sim 

relativamente ao critério.

O fitnessgram é um programa de educação e avaliação da aptidão física 

relacionada com a saúde, cuja avaliação funciona como elemento motivador 

para a atividade física de forma regular, ou ainda como instrumento cognitivo 

para informar as crianças e jovens acerca das implicações que a aptidão física 

e a atividade física têm para a saúde (The Cooper Institute for Aerobics 

Research, 2002).
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2.3 - APTIDÃO FÍSICA - SAÚDE

Maia & Lopes (2002) definem aptidão física relacionada com a saúde 

como um estado caraterizado pela capacidade de realizar as tarefas diárias 

com vigor e capacidades que estão associados a um baixo risco de 

desenvolvimento de doenças hipocinéticas.

Segundo Botelho (1996), o conceito de aptidão física associado à saúde 

centra-se em aspetos que se relacionam com as funções do dia-a-dia, a 

manutenção da saúde e o nível habitual de atividade física.

De acordo com Caspersen, Powell & Christensen (1985), a Aptidão Física 

traduz-se num conjunto de atributos que podem ser relacionados com a saúde 

(capacidade cardiorrespiratória, resistência e força musculares, flexibilidade e 

composição corporal) ou simplesmente com o domínio de técnicas de 

prestação motora (equilíbrio, agilidade, velocidade e coordenação).

Segundo Gallahue & Ozmun (2001) a flexibilidade pode ser melhorada 

com a prática. É normalmente a capacidade que demora mais tempo para a 

atingir um bom nível de desenvolvimento.

2.4 - ESTUDOS – APTIDÃO FÍSICA

A aplicação de testes de avaliação da aptidão física nas escolas, parece 

cada vez mais assumir um papel de maior relevância, denotando-se cada vez 

mais a importância de que com estes, se poder tirar daí um outro tipo de 

“educação” que poderá ser bastante útil na vida futura das crianças, incutindo 

nelas, principalmente hábitos de vida saudável bem como hábitos de atividade 

física, pois segundo (Blair & Connelly, 1996), num estudo realizado concluíram 

que a taxa de mortalidade era consideravelmente menor nos homens e 

mulheres com uma aptidão física moderada quando comparados com grupos 

de menor aptidão física.

Investigações existentes demonstram de forma consistente que a 

inatividade física em adultos jovens está relacionada com uma série de fracos 

resultados em testes de aptidão física evidenciados em anos anteriores 

(Dennison et al., 1988).
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Magalhães, Lopes & Barbosa (2002) realizaram um estudo com crianças 

de ambos os sexos, com idades entre os 11 e os 12 anos, comparando os 

valores obtidos com os valores definidos pelo fitnessgram tendo em 

consideração a diferença entre sexos. Concluíram que os rapazes têm bons 

níveis de aptidão física, situando-se a maior percentagem de crianças acima ou 

no intervalo de aptidão ótima e que as raparigas têm níveis médios de aptidão 

física, com a exceção do teste de extensão dos braços onde a maior 

percentagem se situou abaixo do intervalo de aptidão ótima.

2.5 - CONCEITO E IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA

Os benefícios da atividade física têm sido demonstrados ao longo dos 

tempos, quer em relação à função e saúde cerebral (Cotmn Berchtold, 2002, 

cit. por Salgado, 2009), bem como ao seu contributo para o desenvolvimento 

cognitivo (Rogers, 1990, cit. por Salgado, 2009). Existem algumas definições, 

mas todas elas vão de encontro à apresentada por Caspersen, Powell & 

Chirstenson (1985, cit. por Novais, 2007:3): Atividade física é “qualquer 

movimento produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em dispêndio 

energético para além do metabolismo de repouso”. Esta está inserida nas 

nossas vidas, pois praticamente todas as tarefas requerem movimento e, nesse 

sentido, o aprimoramento das nossas capacidades leva-nos a ser melhor nas 

funções que temos de realizar no dia-a-dia. 

Maia, Lopes & Morais (2001) definem atividade física como um 

movimento corporal, produzido pelos músculos esqueléticos que resulta num 

aumento de gasto de energia relativamente à taxa metabólica de repouso, não 

importando o tipo de atividade física nem o contexto (no lazer, no trabalho, no 

desporto, etc.).

A atividade física segundo Okuma (1998) citado por Hilgert & Aquini 

(2003) é todo o tipo de movimento ou exercício que o indivíduo realiza 

utilizando o seu corpo através das propriedades motoras que lhe são inerentes. 

É inerente ao ser humano e manifesta-se em todos os sectores da sua vida em 

relação com o meio ambiente.

Exercício físico para Bouchard & Shephard (1994) é uma forma de 

atividade física planeada, realizada numa base regular durante um determinado 
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período de tempo (treino), com vista a um objetivo específico tal como a 

melhoria da aptidão física, da prestação motora/técnica ou da saúde.

Segundo Green & Simons-Morton (1991), o reconhecimento da 

importância e influência da atividade física terá conhecido um maior ímpeto 

quando a súbita industrialização provocou a diminuição do valor físico das 

populações e o aparecimento de patologias cuja origem se atribui aos hábitos 

de vida sedentária e às doenças hipocinéticas.

De acordo com Mota (1992a) a atividade física e desportiva é preconizada 

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

sociedade atual, sendo percebida como um campo onde os malefícios dos 

nossos comportamentos e atitudes podem ser minorados.

As atitudes face à atividade física e exercício são influenciadas pela 

participação desportiva na juventude (Butcher, 1983; Engstrom, 1980; citados 

por Silva, Sobral & Malina, 2003).

É essencial promover a atividade física regular desde a infância, de 

maneira a que não se instale um estilo de vida sedentário e contribua assim, 

para a perda da qualidade de vida, no processo natural do envelhecimento 

(Astrand, 1992).

Neto (1994), tendo em consideração as caraterísticas sedentárias da 

sociedade atual, a prática desportiva regular oferece imensos benefícios no 

desenvolvimento das crianças, ao nível: do crescimento físico; das 

capacidades físico-motoras; da criação de novas amizades (cooperação); e da 

valorização da autoestima.

O objetivo específico do exercício em crianças não é a produção de 

resultados imediatos e porventura extemporâneos ao nível da saúde, mas sim 

estabelecer hábitos de prática regular que perdurem ao longo da vida, para daí 

recolher dividendos que se reflitam positivamente na saúde, não só ao nível 

dos fatores de risco cardiovasculares, mas também a nível emocional e social 

(Blair et al., 1989).

O exercício físico efetuado a um nível moderado, para além de melhorar a 

condição física, tem também sido associado a acréscimos no bem-estar 

psicológico (Cramer et al., 1991, North et al., 1990) e na prevenção de doenças 

(citado Teixeira & Pereira, 2003).
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Para Mota (1992b), a atividade física pode tornar-se uma componente 

estável da orientação de vida do indivíduo.

2.6 - ATIVIDADE FÍSICA REGULAR - SAÚDE

A atividade física regular contribui para uma melhor saúde, bom 

funcionamento do organismo e bem-estar ao longo da vida (The Cooper 

Institute for Aerobics Research 2002).

A atividade física enquanto atividade de lazer, em muitos casos 

subjacente a vivências ou pelo menos a perceção de um conjunto alargado de 

emoções, que vão convergir na ideia de bem-estar e da qualidade de vida, 

noções essas que podem ser fundidas na ideia subjacente à saúde (Mota, 

1997).

Para Borms (1991), a prática do exercício físico é realizada por várias 

razões, estando uma delas centrada na possibilidade do exercício físico manter 

ou melhorar a saúde.

Para Mota (1992b), as medidas de natureza preventiva necessitam de ser 

enquadradas numa perspetiva de saúde que fortifique e corporize um estilo de 

vida ativo no dia-a-dia de cada um, assumindo-se que na manutenção da 

saúde o exercício físico tem um potencial óbvio.

Maia, Lopes & Morais (2001) mencionam que em relação à saúde importa 

considerar a intensidade, a duração e a frequência com que se realizam 

atividades físicas, o seu conteúdo lúdico-psicológico e a sua contextualização 

social e cultural e não apenas a totalidade de energia despendida diariamente.

Todos os adolescentes devem ser fisicamente ativos, todos ou quase 

todos os dias, sob diversas formas, por exemplo no meio de deslocações, no 

trabalho, como recriação em jogos ou desporto, na educação física ou no 

exercício organizado, no contexto da família, da escola ou das atividades da 

comunidade, devendo ser realizadas em três ou mais sessões semanais com 

uma duração de 20 minutos ou mais e que exijam um esforço moderado a 

vigoroso (American College of Sports Medicine, 1988; Sallis & Patrick, 1994).

O perfil de tempo indica o tempo durante o qual os alunos afirmam estar 

fisicamente ativos, com momentos de atividade de intensidade média ou 

elevada (The Cooper Institute for Aerobics Research, 2002).
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Mas na opinião de Astrand (1987), a atividade física desportiva para ter 

efeitos benéficos a nível orgânico, tem que ter uma atividade mínima de 30 

minutos, três vezes por semana.

O perfil de atividade categoriza os tipos de atividade realizadas por 

crianças e adolescentes com base nas categorias conceptuais da pirâmide de 

atividade física (Corbin & Pangrazi, 1998 citado por The Cooper Institute for 

Aerobics Research, 2002).

De acordo com Sallis & McKenzie (1991), as atividades moderadamente 

intensas promovem resultados favoráveis na saúde da criança.

Segundo Mota (1992b), a educação física, pode oferecer um contributo 

importante, no que concerne à aquisição de um estilo de vida saudável, em que 

a atividade física e as práticas desportivas sejam incorporadas naquele estilo 

de vida e se valorize a sua relação com a saúde.

As crianças têm uma predisposição natural para a prática de atividade 

física, o que se torna um facto muito importante e que pode e deve ser 

aproveitado. A melhor maneira de combater algo é através da prevenção, 

sendo que os benefícios da atividade física são mais nítidos quanto mais novas 

forem as crianças. Através de uma prevenção precoce podemos moldar os 

hábitos de vida das crianças, bem como alguns dos seus princípios adjacentes 

à atividade física. A aula de educação física surge como o principal propulsor 

da atividade física na escola e, quando esta é bem estruturada, possibilita ao 

aluno vivenciar todas as experiências motoras que lhe estão adjacentes e que 

são importantes no seu desenvolvimento. Sendo a saúde vital e, por isso, 

acarreta muita preocupação, a atividade física apresenta-se como meio de 

prevenção de enfermidades e contribui ainda para o bem-estar físico e 

psicológico.

Muitas facetas do estilo de vida do adulto são desenvolvidos na infância, 

e a persistência de hábitos de atividade física regular na idade adulta, pode 

constituir um fator significante para a saúde, assim como a educação alimentar 

e o conhecimento dos efeitos nocivos do tabagismo (Malina, 1990a).

Segundo Bento (1989), a falta de movimento na vida das crianças 

constitui uma das causas da redução das possibilidades funcionais do sistema 

cardiocirculatório, uma das causas do aumento da morbidez, de deformação, 

de sobrepeso e adiposidade, de um atraso do desenvolvimento motor corporal.
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Segundo Bouchard et al. (1988), a origem do crescente interesse em 

estudos dos hábitos alimentares está nos efeitos maléficos sobre o estado de 

saúde que o sedentarismo das sociedades industrializadas tem provocado.

Com a evolução das sociedades modernas, toda a atividade desportiva 

tem vindo a ter um papel de relevo e destaque, existindo atualmente, muitas 

pessoas que praticam uma atividade desportiva, de forma mais ou menos 

sistemática. 

Mota (2002) menciona que a falta de oportunidades de exercício físico na 

escola, associada à impossibilidade ou falha dos pais em colmatar essa lacuna, 

poderá implicar o desenvolvimento de padrões sedentários de atividade física, 

cuja tendência é de permanecer ao longo da vida.

Como menciona Marivoet (1991), a atribuição da aquisição de hábitos 

desportivos na juventude é um papel importante para a sua reprodução ao 

longo da vida, por isso, pode-se determinar que as atividades físicas e 

desportivas são um meio ideal para atingir uma melhor qualidade de vida.

2.7 - ESTUDOS – ATIVIDADE FÍSICA

Estudos efetuados referem que apenas 22% dos adultos americanos 

realizam pelo menos 30 minutos de atividade física leve e moderada, cinco ou 

mais vezes por semana, e os que se exercitam na frequência e intensidade 

necessária para melhorar a sua aptidão cardiorrespiratória estão abaixo de 

10% (U.S. Department of Health and Human Services (1991), citado por 

Donatelle & Davis, 1996).

De acordo com Blair et al. (1989), vários estudos efetuados têm 

demonstrado que os exercícios que influenciam de uma maneira mais positiva 

a saúde são os executados através de atividades de intensidade baixa ou 

moderada.

Estudos realizados recentemente indicam que a atividade física na idade

juvenil é uma determinante da atividade física em adulto (Dennison et al., 1988, 

Powell & Dysinger, 1987, citado por Baranowski et al., 1992).

Frisch et al. (1986) citado por Silva, Sobral & Malina (2003), realizaram 

um estudo onde mostraram que 74% dos adultos femininos, ex-atletas 
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universitárias, praticam atividade física e desportiva regularmente, 

comparativamente com 57% de mulheres que não foram atletas.

2.8 - RELAÇÃO APTIDÃO FÍSICA – ATIVIDADE FÍSICA

Segundo Malina (1993), o estado de aptidão física de um sujeito 

representa uma resposta adaptativa a fatores ambientais onde está incluída a 

atividade física habitual.

De acordo com Aaron et al. (1993), a aptidão física em adolescentes está 

positivamente correlacionada com o tempo de lazer despendido em atividades 

físicas.

Como nos diz Bouchard et al. (1990), a expressão de perfis distintos da 

aptidão física encontra-se associado à presença ou ausência de hábitos de 

atividade física e parece refletir-se no estado de saúde dos indivíduos.

Na opinião de Mota (2001), a definição da quantidade mínima de 

atividade física exigível num contexto de melhoria da saúde, ou do que 

representa uma boa aptidão física, é uma tarefa particularmente complexa e 

sensível.

Pate, Donda & Ross (1990) realizaram um estudo com 2352 crianças 

entre os 8 e 9 anos de idade verificando que houve uma correlação significativa 

mas de baixa magnitude entre a atividade física e a aptidão física. Estudos 

efetuados sobre a relação atividade física/aptidão física relacionadas com a 

saúde demonstram que quanto mais ativos são os indivíduos mais aptos são e 

quanto mais aptos, mais ativos (Haskell, Montoye & Orenstein, 1985; Malina, 

1991; Morrow, 1992).

De acordo com Maia, Lopes & Morais (2001), a aptidão física pode ser ao 

mesmo tempo um conceito dinâmico, na medida em que o nível de aptidão 

muda de acordo com as mudanças que ocorrem no crescimento e maturação e 

com o nível de atividade física, e um conceito estático, porque o nível de 

aptidão física individual pode ser mantido ao longo do tempo, usualmente em 

conjugação com uma atividade física regular, uma dieta alimentar e hábitos de 

vida saudáveis.
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Vários estudos realizados associam aos indivíduos obesos um estilo de 

vida sedentário (Sallis et al., 1992; Rowland, 1990) e uma menor aptidão física 

(Bar-Or & Malina, 1995; Pate, Slentz & Katz, 1989).

A participação regular em atividades físicas moderadas constitui como 

componente essencial de um estilo de vida saudável (US Department of Health 

and Human Services, 1996).

Uma atividade física sistemática parece ser favorável a uma melhoria do 

estado geral da saúde, permitindo, simultaneamente uma melhoria da aptidão 

física dos indivíduos (Cureton, 1987), mas, na verdade é que nem todas as 

repercussões da atividade física se podem considerar influenciadoras de uma 

melhoria do estado de saúde (Mota, 1990).

Novais (2007:3) apresenta as duas definições no seu artigo. Define 

aptidão física apoiando-se na afirmação de Riddoch (1998) e Morrow et al. 

(2000); “a aptidão física é como uma gama de atributos que as pessoas têm ou 

adquirem, que se relacionam com a capacidade de desempenhar a atividade 

física”. Para explicar o conceito de exercício físico utiliza a seguinte afirmação 

de Riddoch (1998; ACSM, 2003): “o exercício físico é o movimento corporal 

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

manter uma ou mais componentes da aptidão física”.

Barata (2003, cit. por Salgado, 2009) divide a atividade física em dois 

grupos sendo eles a atividade física espontânea, informal, não estruturada ou 

não organizada, e a atividade física programada, formal, estruturada ou 

organizada. Continuando com o mesmo autor, ele classifica a atividade física 

informal como tarefas que “nos ajudam na qualificação do nosso estilo de vida 

e que fazem parte do nosso dia-a-dia” (Barata, 2003, cit. por Salgado, 

2009:21). As atividades formais são aquelas que referem a algo que estará 

estipulado previamente tais como “horário, duração, intensidade e volume” 

(Barata, 2003, cit. por Salgado, 2009:21).

De acordo com Marques (1998), resultado de uma investigação realizada 

em crianças e jovens da cidade do Porto, foi concluído que a atividade motora 

dos alunos é reduzida e é recomendada a necessidade de, quer a nível 

escolar, quer a nível da comunidade, serem desenvolvidas estratégias que 

combatam esta situação. Baseando-se nos resultados desse estudo, 

comprova-se que a aula de educação física não permite melhorar a capacidade 
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de resistência aeróbia, traduzida por adaptações sensíveis a nível 

cardiorrespiratório. Neste contexto, propõe-se apenas que o professor de 

educação física motive e influencie as crianças e jovens para a prática de 

atividades físicas e desportivas nos seus tempos livres.

Malina (1994), refere vários estudos transversais (Ruffer, 1965; Renson et 

al., 1981; Moravec, 1989) e longitudinais (Kotulan e al., 1980; Placheta, 1980; 

Sprynarova, 1987; Mirwald & Bailey, 1986; Mirwald et al., 1981; Beumen et al., 

1992; Verschuur, 1987) efetuados com crianças em idades compreendidas 

entre os 8 e os 18 anos de idade, de ambos os sexos, onde revelaram que as 

crianças mais ativas têm um melhor desempenho nos testes de resistência 

aeróbia e que têm uma recuperação da frequência cardíaca mais rápida do que 

os sujeitos inativos.

Estudos feitos por vários investigadores sobre a atividade física, a aptidão 

física e a saúde de crianças e adolescentes demonstram que a atividade física 

regular aumenta a capacidade aeróbia (Aaron et al., 1993; Sallis, McKenzie & 

Alcaraz, 1993; Tell & Vellar, 1988).

No estudo de Dennison et al. (1988), citado por Suter & Hawes (1993), os 

adultos que frequentemente participam num nível elevado de atividade física 

eram aqueles que em criança tinham melhores resultados nos testes de 

aptidão física. Suter & Haves (1993), Kuh & Cooper (1992) tiveram resultados 

idênticos, onde os adultos ativos eram os que durante a idade escolar tinham 

uma maior habilidade atlética.

Para Maia (1999), atitudes, hábitos e comportamentos de atividade física

que se promovam e adquiram cedo, transferem-se como um estilo de vida 

saudável em adulto.

Nash (1994), citado por Teixeira & Pereira (2003), reconhece que a 

influência da atividade física bem prescrita na função imunitária apresenta 

importantes implicações na saúde individual, bem como na prevenção e gestão 

da doença.
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2.9 - CONTRIBUTO DA ATIVIDADE FÍSICA EM CRIANÇAS E JOVENS

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

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

minimizar certo ou certos perigos” (Ventura, 2002, cit. por Novais, 2007:1).

A ideia da atividade física ao ser aplicada nas crianças, não é a procura 

de resultados imediatos mas a de colocar hábitos saudáveis e credíveis para 

que as crianças possam crescer e desenvolver as suas capacidades. É 

necessário prevenir em vez de agir apenas quando surgem os problemas. Esta 

é resposta para que as nossas crianças possam chegar à fase adulta com uma 

formação plena. Nesse sentido, a atividade física é um meio muito valioso para 

poder crescer e desenvolver ao máximo as suas capacidades. As capacidades 

onde a atividade física atua, segundo Novais (2007), podem ser definidas em 

três vertentes: fisiológica, psicológica e social. A organização EUFIC (2007, cit. 

por Oliveira, 2009:15) evidencia os benefícios de cada uma das definições 

acima mencionadas: “em termos fisiológicos, há uma melhoria da circulação 

sanguínea, das funções cardíacas e pulmonares, do aumento da resistência e 

da tonificação muscular, melhoria da mobilidade articular e da estimulação do 

metabolismo”. A promoção da autoestima, da autoconfiança e da melhoria dos 

estados de humor e consequentemente redução dos níveis de ansiedade e de 

depressão, são benefícios inerentes no foro psicológico. Em relação aos 

benefícios sociais, ocorre a promoção de incremento no relacionamento 

interpessoal. 

Segundo Marques (1997, cit. por Oliveira, 2009:16), a atividade física 

significa uma parte muito importante na prevenção das afirmações seguintes: 

“desenvolvimento motor e formação corporal; desenvolvimento emocional; 

integração social; desenvolvimento de traços positivos do caráter; aptidão 

física; saúde e prevenção da delinquência”. 

Cezário (2008:9), acrescenta que é “através das atividades físicas, dentro 

ou fora da escola, que a criança desenvolve os aspetos psicomotores, afetivos 

e cognitivos e também através dela a criança adquire habilidades específicas, 

servindo estas, para outros ramos da sua vida”. A atividade física surge nestas 

idades não com o intuito de evitar doenças, mas sim apoiar um crescimento e 

desenvolvimento saudável, onde haja também um entrosamento saudável com 
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outras crianças da mesma idade, aprendendo deste modo a serem sociais, 

desenvolvendo também, o relacionamento interpessoal. A criança está em 

constantes momentos de aprendizagem, sendo que as experiências de vida 

são repetidas por atos reeducativos. Nos primeiros anos de vida, estas 

experiências são muito importantes, isto porque todo o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento ocorrem com numa enorme velocidade, visto 

que tudo é novidade para as crianças (Freire, 1991. Cit. por Cezário, 2008). 

Sendo esta uma fase fundamental do seu crescimento, a criança procura 

definir-se, lutando pela sua “autodeterminação” em relação à família e aos 

educadores, sendo que a atividade física ou desportiva orientada surge como 

um conector entre adultos e jovens, onde relações de amizade, convívio, apoio 

e diálogo são estabelecidos, o que torna num facto extremamente importante 

para o desenvolvimento da criança até à fase adulta. (Edginton e Randell, 

2005, cit. por Novais, 2009).

2.10 - COMPOSIÇÃO CORPORAL E ÍNDICE DE MASSA CORPORAL

Para Corbin & Lindsey (1994), a composição corporal é uma componente 

da aptidão física relacionada com a saúde e refere-se às quantidades relativas 

de músculo, gordura, osso e outras partes vitais do corpo.

Segundo Shephard (1990), a determinação da quantidade e da 

distribuição da gordura corporal pode contribuir de forma decisiva, para a 

identificação de indivíduos que possuem níveis de risco acima da média para a 

ocorrência de doenças cardiovasculares.

Existem muitas razões vitais para diminuir a gordura corporal, tais como 

as complicações ligadas com a obesidade, associada a isso temos também 

uma menor expetativa de vida, uma ineficiência nos movimentos físicos, 

acompanhados de atividades atléticas e motoras ineficazes, entre outros 

fatores (Clarke, 1976).

Van Itallie (1992) define índice de massa corporal como sendo um índice 

de peso ou de massa e não da composição corporal, sendo particularmente 

válido na classificação de grupos.
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O índice de massa corporal estabelece uma relação entre a altura e o 

peso, relação essa que indica se o peso da pessoa está ou não adequado à 

altura. 

O índice de massa corporal não é o procedimento recomendado para 

determinar a composição corporal uma vez que não permite calcular a % de 

Massa Gorda, limitando-se a disponibilizar informação sobre a adequação do 

peso relativamente à altura (The Cooper Institute for Aerobics Research, 2002).

Na opinião de Pollock & Willmore (1991) e Shephard (1991), o índice de 

massa corporal (IMC), que representa o quociente entre o peso em 

quilogramas e o quadrado da altura em metros [P(Kg)/A(m2)], é de grande 

importância prática e mostra uma boa correlação com a mortalidade e 

morbilidade gerais e com a mortalidade e morbilidade relacionadas com 

diversas patologias.

Segundo Himes & Dietz (1994), o índice de massa corporal (IMC) tem 

sido proposto como indicador para avaliar tanto a magreza como o sobrepeso 

em adolescentes. O IMC foi recomendado como instrumento de terreno-base 

para a avaliação do excesso de peso em adolescentes.

De acordo com Jeor (1997) e Maurice et al. (1999), o índice de massa 

corporal é um método simples, de baixo custo, preciso e de credibilidade, 

sendo utilizado por vários países como ferramenta de orientação no tratamento 

da obesidade e em pesquisas epidemiológicas.

Smalley et al. (1990) demonstrou que o índice de quetelet ou índice de 

massa corporal é um dos índices de massa corporal que apresentava melhor 

correlação com a massa gorda determinada por densitometria.

De acordo com Barata (1997b), o IMC é de extrema importância prática 

devido aos seguintes aspetos:

• Tem boa correlação com a mortalidade e morbilidade geral e com a 

morbilidade e mortalidade relacionadas com diversas patologias, permitindo 

uma estratificação de riscos;

• Não é um método rígido, permitindo a variação dentro de cada zona de 

risco;

• Correlaciona-se bem com a quantidade de massa gorda, quer na 

população geral, quer em indivíduos normoponderais, correlação esta que 
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ainda melhora, se for integrada com o sexo e a idade, mediante equações 

apropriadas.

Sardinha e Moreira (1999), menciona que o índice de massa corporal 

(IMC): peso (P) / altura2 é muito utilizado nos contextos clínicos e escolar, na 

identificação e medição da sobrecarga ponderal patológica devido à sua 

acessibilidade, uma vez que são utilizados instrumentos portáteis, de baixo 

custo e fácil utilização.

O IMC é muito utilizado para a avaliação dos défices e excessos 

ponderais na população em geral, tem algumas limitações na sua aplicação à 

população desportiva, pois como é um quociente entre o peso e a estatura 

pode apresentar um valor excessivo tanto por um aumento do peso à custa da 

massa gorda como de um aumento do peso à custa da massa muscular 

(McArdle, Katch & Katch, 1991).
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Capítulo III - Metodologia

3.1 - GRUPO DE PARTICIPANTES

Para falarmos em participantes de conveniência numa investigação em 

ciências sociais e humanas (ciências do comportamento), temos antes que 

abordar (ter em atenção) outros conceitos e procedimentos. 

1- A ideia de escala e universo da investigação antes de investigar, tem-

se que analisar em que escala está essa investigação e o universo dessa 

investigação (micro, meso e macro); 

2- Dentro dessa escala e universo existirá uma população (finita ou 

infinita) que temos de ter em consideração. Depois disso, 

elaboraremos/elegeremos os participantes de conveniência (tipo e quantidade 

de indivíduos); 

3- Para a eleição dos participantes temos 2 caminhos: o caminho 

matemático/estatístico (tamanho da população, nível de confiança, variância, 

margem de erro, desvio padrão populacional…); e o caminho empírico da 

realidade (os objetivos da investigação, opinião de especialistas, e também o 

olhar empírico sobre o universo entre população e amostra). 

Há uma crença que quanto maior o grupo de participantes mais fiável é o 

resultado, (validade que concretizará a ideia de generalização). Contudo 

pequenos grupos de participantes, poderá dizer o mesmo e a excelência de 

tudo isto, é o estudo de caso – poderão fornecer uma validade interna e 

externa de grande confiança – validade, neste caso não falamos de uma 

generalização estatística mas de uma generalização teórica forte. (Barbeta, 

2008) & (Gil, 2010).

O cenário para o estudo foi o Agrupamento de Escolas n.º 2 de Beja 

(Mário Beirão), situado em Beja. O concelho é dotado de infraestruturas 

desportivas bem organizadas e dinamizadas junto da sociedade. 

O presente estudo teve como objetivo: averiguar até que ponto a prática 

de desporto federado poderá influenciar a aptidão física. A relevância do 

estudo comparativo tem por objetivo avaliar a aptidão física dos alunos do 2º 

ciclo da escola Mário Beirão através da bateria de testes de fitnessgram para 
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que depois seja realizada uma comparação dos resultados dos praticantes de 

desporto federado com os não praticantes.

Os dados foram colhidos no mês de maio de 2011, por meio de testes 

físicos da bateria de testes fitnessgram (Cooper, 1992), aos adolescentes que 

frequentavam o 2º ciclo de escolaridade daquela escola, sendo anotados.

O grupo de participantes foi constituído por 60 adolescentes, sendo 30 

praticantes de desporto federado e os restantes 30 adolescentes não 

praticantes de desporto federado, sendo exclusivamente do sexo masculino.

Tivemos a preocupação de saber, através do inquérito realizado, qual o 

desporto federado que praticavam.

Nesta investigação o modelo utilizado foi o descritivo comparativo, uma 

vez que foi implementado um questionário para saber a natureza desportiva do 

aluno e só depois passou-se para a fase de comparação dos resultados da 

aptidão física através da bateria de testes de fitnessgram.

Para que o grupo de participantes seja realmente representativo do 

universo é importante, num primeiro instante, que este seja definido de forma 

precisa. Para além disso, a amostra deve apresentar no seu interior as 

Quadro 1 – Participantes de conveniência

Participantes de conveniência

n
Praticantes de 

desporto federado

Não praticantes de 

desporto federado

60 30 30

Quadro 2 – Praticantes de desporto federado

Praticantes de desporto federado

n = 30 Basquetebol Futebol Atletismo Natação

Modalidades 7 16 2 5
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caraterísticas mais próximas do universo e deve ser proporcional, “uma 

amostra é válida se, na medida em que representa um universo, permite a 

extrapolação das conclusões tiradas sob a informação por ela própria prestada” 

(Pardal & Correia, 1995:32).

Neste sentido, para poder fazer o estudo do grupo de participantes 

optamos por uma amostra probabilística, cujo objetivo centrou-se em 

“generalizar à totalidade da população os resultados obtidos com o estudo dos 

elementos constituintes da amostra, devendo assim ser estes representativos 

desta população” (Carmo & Ferreira, 1998:192).

Assim, em qualquer investigação, é necessário um método e este não é 

mais do que uma formalização do percurso intencionalmente ajustado ao 

objeto de estudo e é concebido como meio de direcionar a investigação para o 

seu objetivo, possibilitando a progressão do conhecimento acerca desse 

mesmo objetivo (Pardal & Correia, 1995:6).

Deste modo, escolhemos o método quantitativo para o presente estudo, 

visto estar essencialmente ligado à investigação experimental, o que pressupõe 

a observação de fenómenos, o controlo de variáveis, a seleção aleatória dos 

sujeitos de investigação (amostragem), a verificação ou rejeição das hipóteses 

mediante uma recolha rigorosa de dados, posteriormente sujeitos a uma 

análise estatística e uma utilização de modelos matemáticos para testar essas 

mesmas hipóteses” (Carmo & Ferreira, 1998:178-179). 

“A investigação quantitativa implica que o investigador antes de iniciar o 

trabalho elabore um plano de investigação estruturado, no qual os objetivos e 

os procedimentos de investigação estejam indicados pormenorizadamente. 

A elaboração do plano deverá ser procedida de uma revisão da literatura 

pertinente, a qual é essencial não só para a definição dos reais objetivos do 

trabalho, como também para a formulação de hipóteses e para a definição de 

variáveis” (Ibidem).

“Os objetivos desta investigação consistem essencialmente em encontrar 

relações entre variáveis, fazer descrições recorrendo ao tratamento estatístico 

de dados recolhidos, testar teorias.

Uma das principais limitações da utilização dos métodos quantitativos em 

ciências sociais está ligada à própria natureza dos fenómenos estudados; 
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complexidade dos seres humanos; estímulo que dá origem a diferentes 

respostas de acordo com os participantes; grande número de variáveis cujo 

controlo é difícil ou mesmo impossível; subjetividade por parte do investigador; 

mediação que é muitas vezes indireta, como é por exemplo o caso das 

atitudes; problema da validade e fiabilidade dos instrumentos de mediação” 

(Ibidem).

Para avaliar o nível de aptidão física será aplicado a bateria de testes 

fitnessgram (Cooper, 1992).

O fitnessgram é um programa de educação da aptidão física para a saúde 

e destina-se às crianças e jovens do ensino básico e secundário. Organiza-se 

segundo os conceitos da aptidão física orientada para o desenvolvimento 

harmonioso do aluno através da participação num vasto leque de propostas de 

atividade física agradáveis e divertidas. O fitnessgram é um programa 

educativo, desenvolvido para auxiliar o professor de educação física na 

avaliação e educação da aptidão e atividade física de crianças e adolescentes 

com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos. Contém os testes de 

aptidão física mais adaptados a estas idades e avalia o desempenho em 3 

zonas distintas, a primeira em que o aluno “Abaixo da zona saudável”, a 

segunda identificando a “Zona saudável” e a última “Acima da zona saudável”1.

Os testes do fitnessgram avaliam três componentes de aptidão física 

consideradas importantes pela estreita relação com a saúde em geral e com o 

bom funcionamento do organismo. As três componentes são a aptidão aeróbia, 

a composição corporal e a aptidão muscular.

Para o estudo, os testes utilizados foram: força e resistência: abdominais, 

extensões de braços, extensões do tronco; avaliação da Composição Corporal: 

medidas antropométricas compostas por peso e altura (permitem conhecer o 

IMC), para avaliar a aptidão aeróbia foi utilizado o teste Vai vem.

                                               
1

Núcleo de Exercício e Saúde (sem data). Bateria de testes do fitnessgram – Manual de aplicação de 
testes. Faculdade Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa.
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3.2 - APTIDÃO MUSCULAR

3.2.1 - ABDOMINAIS

Objetivo do teste: completar o maior número possível de abdominais, a 

uma cadência específica.

O aluno assume a posição de decúbito dorsal, joelhos fletidos a um 

ângulo aproximadamente de 140º, pés totalmente apoiados no chão, pernas 

ligeiramente afastadas, braços estendidos e paralelos ao tronco com as palmas 

das mãos voltadas para baixo e apoiadas no colchão. Os dedos devem estar

estendidos e a cabeça em contacto com o colchão. A faixa de medida é 

colocada por baixo dos joelhos do aluno executante, para que apenas as 

pontas dos dedos toquem na extremidade mais próxima. Mantendo sempre os 

calcanhares em contacto com o solo, o aluno deve executar o movimento de 

flexão do tronco, fazendo deslizar lentamente os seus dedos pela faixa de 

medida até a ponta dos dedos alcance a extremidade mais distante. O 

resultado final do teste consiste no número de repetições corretamente 

executadas. À segunda correção (segunda repetição incorreta), o teste deverá 

ser interrompido.

3.2.2 - EXTENSÕES DE BRAÇOS

Objetivo do teste: completar o maior número possível de extensões de 

braços, com uma determinada cadência.

O aluno assume uma posição de decúbito ventral no colchão, colocando 

as mãos por baixo dos ombros, dedos estendidos, membros inferiores em 

extensão, ligeiramente afastados e apoiando-se nas pontas dos pés. O 

executante deve elevar-se do colchão, com a força dos braços, até que os 

tenha estendidos, mantendo sempre as costas e as pernas alinhadas. O corpo 

Imagem 1 - Abdominais
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deve formar uma linha reta da cabeça aos pés enquanto durar a execução do 

teste. De seguida, o executante flete os membros superiores até que os 

cotovelos formem um ângulo de 90º e os braços paralelos ao solo. Este 

movimento deve ser repetido tantas vezes quantas for possível pelo aluno. 

Depois o aluno deve retomar a extensão dos braços. O teste deve ser 

interrompido à segunda execução incorreta. O resultado final é o número total 

de extensões executadas corretamente. 

3.2.3 - EXTENSÃO DO TRONCO

Objetivo do teste: elevar a parte superior do corpo a partir do chão e 

manter essa posição, durante alguns segundos, até se efetuar a medição.

O aluno deita-se no colchão em decúbito ventral. Os pés encontram-se 

em extensão e as mãos debaixo das coxas. O executante deve apoiar a 

cabeça no colchão, de forma a poder olhar para um ponto do colchão próximo 

do nariz. Durante o movimento o executante não deve deixar de focar o seu 

olhar nesse ponto do colchão. O aluno deve então elevar o seu tronco do solo, 

de forma lenta e controlada. A posição elevada deve ser mantida o tempo 

suficiente para a medição da distância compreendida entre o queixo do 

executante e o solo. A régua deve ser colocada a uma distância mínima de 

2,5cm do queixo do executante e não diretamente por baixo deste. Uma vez 

feita a medição, o aluno deve regressar à posição de repouso de forma 

controlada. Devem ser permitidas duas tentativas e registado o melhor 

resultado. O resultado deve ser arredondado ao centímetro.

Imagem 2 – Extensões de braços

Imagem 3 – Extensão do tronco
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3.2.4 - TESTE VAI VEM

Objetivo: Percorrer a máxima distância possível numa direção e na 

oposta, numa distância de 20 metros (marcada com cones), numa velocidade 

crescente em períodos consecutivos de 1 minuto.

Local: percurso de 20 metros limitado com pinos (formar corredores 

devendo os alunos percorrer apenas no seu).  

Descrição: Os alunos correm pela área estipulada e tocam na linha ao 

sinal sonoro; invertem o sentido após o sinal correndo para a outra 

extremidade; se chegarem antes aguardam o sinal para reiniciarem a corrida; 

seguem o mesmo procedimento até não serem capazes de alcançar a linha. 

Inicialmente a velocidade da corrida é bastante lenta, por isso, não devem 

começar a correr demasiado depressa.  

• Um sinal sonoro indica o final do tempo de cada percurso; Um triplo sinal 

sonoro indica o final de cada patamar de esforço, ou seja, a velocidade vai 

aumentar.

•O teste termina quando o aluno não conseguir mais ou comete duas 

faltas (sai à segunda). As faltas não têm de ser necessariamente consecutivas.  

• Os alunos que terminarem o teste deverão continuar a andar e passar 

para a área de retorno à calma.

• Registo do número de percursos (na ficha de registos).

3.2.5 - MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Para a avaliação das medidas antropométricas, realizamos a medição do 

peso e da estatura, sendo registados numa ficha individual.

Peso Corporal: Para a mensuração do peso corporal foi utilizada uma 

balança antropométrica mecânica com capacidade para até 150 kg e 

graduação de 100 g.

O registo foi feito em quilogramas, com uma margem de erro de 100 g 

(Boone e Zwiren, 2000).

Foram feitas duas medições, tornando como medida representativa a 

média dos valores registados, com uma aproximação até às décimas.
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Estatura: Para medir a estatura foi utilizada uma fita métrica que já se 

encontrava devidamente colocada na sala de professores do grupo de 

educação física. 

Estas medições foram realizadas imediatamente depois de ter sido 

conseguido o peso dos alunos.

Índice de Massa Corporal: com base no peso e na estatura foi calculado o 

índice de massa corporal (IMC), representada pela seguinte fórmula:

IMC (Kg/m2) = Peso (KG) / Estatura2 (m)

3.2.6 - ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados foram armazenados e posteriormente tratados no microsoft 

office excel.

Para analisar as diferenças entre os praticantes de desporto federado 

com os não praticantes de desporto federado utilizamos as medidas descritivas 

básicas: média e desvio padrão, valor mínimo e valor máximo.
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Capítulo IV – Apresentação e discussão dos resultados

Após a recolha de dados procedemos à sua análise, procurando: 

a) Descrever os resultados globais dos participantes;

b) Comparar o grupo de alunos praticantes de desporto federado com o 

grupo de alunos não praticantes;

c) Comparar os resultados globais dos participantes com os valores 

estabelecidos pelo fitnessgram; 

d) Comparar os resultados do grupo de alunos praticantes de desporto 

federado e do grupo de não praticantes com os valores estabelecidos pelo 

fitnessgram.

Para análise dos dados utilizamos a estatística descritiva de um conjunto 

de variáveis estudadas, sendo elas:

• Composição Corporal (estatura; peso; índice de massa corporal);

• Aptidão Física (teste vai vem; abdominais; extensões de braços; 

extensão do Tronco). Os resultados serão seguidamente representados 

através de quadros.

Descrição global dos participantes

n = 60 Dp Valor mín. Valor máx.

Idade 11,33 0,63 11 13

Estatura 1,50 0,07 1,37 1,65

Peso 43,47 5,20 35 60

IMC 19,26 2,04 15,83 25,30

Vai vem 50,67 22,13 16 86

Abdominais 24,22 6,90 8 35

Extensões de 

braços
13,83 5,06 5 29

Extensão do 

tronco
24,27 3,72 14 31

Quadro 3 – Descrição global dos participantes
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Através do quadro representado podemos constatar e verificar a 

descrição global da amostra através da média aritmética ( ), do desvio 

padrão (Dp), do valor mínimo (Valor mín.) e do valor máximo (Valor máx.) para 

cada uma das variáveis.

A amostra é constituída por 60 elementos exclusivamente do sexo 

masculino com idades compreendidas entre os 11 e os 13 anos de idade, com 

uma média de idade de 11,33. Relativamente à estatura, o aluno mais alto tem 

1,65m e o aluno mais baixo 1,37m, a média da estatura é de 1,50m.

Quanto ao peso os alunos apresentaram valores entre os 35Kg e 60Kg, 

mínima e máxima, respetivamente, sendo a média de 43,47Kg e com um 

desvio padrão de 5,20.

No IMC a média é de 19,26, sendo o valor mínimo 15,83 e o máximo 

25,30.

Os resultados obtidos no teste vai vem foram em média realizados 50,67 

percursos, com um desvio padrão de 22,13. Os percursos obtidos para a 

execução deste teste variam entre 16 e 86, mínimo e máximo, respetivamente.

A média do teste de abdominais foi de 24,22 execuções com um desvio 

padrão de 6,90. A mínima e a máxima apresentam valores muito diferentes, 8 

abdominais foi o valor mínimo alcançado pelos alunos e 35 abdominais o valor 

máximo.

No teste de extensões de braços a média obtida foi de 13,83 execuções. 

O valor mínimo foi 5 extensões e o valor máximo atingiu as 29 extensões de 

braços.

Em relação ao teste de extensão do tronco verificou-se que a mínima e a 

máxima variaram entre 14 e 31cm, respetivamente. A média foi de 24,27 cm.
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Como podemos verificar pela análise do quadro acima representado 

(quadro 4), e no que diz respeito à comparação dos resultados entre os dois 

grupos estudados, existem diferenças estatisticamente significativas nos testes 

do IMC, vai vem, abdominais e extensões de braços. Na idade, estatura, peso 

e extensão do tronco não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas.

Depois de termos classificado os resultados obtidos nas áreas “Abaixo da 

Zona saudável”; “Zona saudável” e “Acima da zona saudável” para cada aluno 

em função da idade (11, 12 e 13 anos) em conformidade com a tabela de

Comparação dos resultados dos praticantes de desporto federado com 

os não praticantes

N = 60

Praticantes de desporto 

federado

n = 30

Não praticantes de 

desporto federado

n = 30

Dp
Valor 

mín.

Valor 

máx.
Dp

Valor 

mín.

Valor 

máx.

Idade 11,20 0,48 11 13 11,47 0,73 11 13

Estatura 1,54 0,06 1,44 1,65 1,47 0,07 1,37 1,64

Peso 43 4,39 36 53 43,93 5,94 36 60

IMC 18,13 1,22 15,82 20,20 20,40 2,08 17,60 25,30

Vai vem 70,20 7,27 55 86 31,13 12,41 16 72

Abdominais 28,77 2,99 23 35 19,67 6,72 8 29

Extensões 

de braços
17 4,11 11 29 10,67 3,80 5 19

Extensão 

do tronco
25,27 2,32 22 31 23,27 4,56 14 29

Quadro 4 – Comparação dos resultados dos praticantes de desporto federado com os 
não participantes
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referência do fitnessgram vamos mostrar a percentagem existente em cada 

zona para cada um dos testes e saber em qual das zonas tem a maior 

percentagem.

Como podemos constatar através da análise do quadro 5, os resultados 

obtidos no total dos participantes de conveniência (60), encontram-se na maior 

parte dentro do intervalo da zona saudável.

Relativamente à composição corporal verificou-se que a maior 

percentagem se encontra dentro da zona saudável com 83,3% no IMC. Em 

relação à aptidão física constatou-se que no teste do vai vem (capacidade 

aeróbica), nos abdominais, extensões de braços e extensão do tronco os 

dados revelaram que amostra encontra-se maioritariamente dentro da zona 

saudável.

Comparação dos resultados tomando como referência os valores do 

fitnessgram

n = 60

Abaixo da zona 

saudável
Na zona saudável

Acima da zona 

saudável

n % n % n %

IMC 10 16,7% 50 83,3% - -

Vai vem 12 20% 38 63,3% 10 16,7%

Abdominais 11 18,3% 36 60% 13 21,7%

Extensões de 

braços
5 8,3% 48 80% 7 11,7%

Extensão do 

tronco
11 18,3% 48 80% 1 1,7%

Quadro 5 – Comparação dos resultados tomando como referência os valores do 
fitnessgram
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Depois de termos classificado os resultados obtidos nas áreas “Abaixo da 

zona saudável”; “Zona saudável” e “Acima da zona saudável” para os 

praticantes de desporto federado e dos não praticantes em função da idade 

(11, 12 e 13 anos) em conformidade com a tabela de referência do fitnessgram 

vamos comparar os resultados desses dois grupos em cada uma das zonas 

existentes para cada um dos testes para saber em qual dos grupos existe mais 

resultados dentro da zona saudável.

Comparação dos resultados dos praticantes e não praticantes tomando como 

referência os valores do fitnessgram

n = 60

Praticantes

N = 30

Não praticantes

N = 30

Abaixo 

da zona 

saudável

Na zona 

saudável

Acima da 

zona 

saudável

Abaixo 

da zona 

saudável

Na zona 

saudável

Acima da 

zona 

saudável

n % n % n % n % n % n %

IMC - - 30 100% - - 10 33,3% 20 66,7% - -

Vai vem - - 20 66,7% 10 33,3% 12 40% 18 60% - -

Abdominais - - 18 60% 12 40% 11 36,7% 18 60% 1 3,3%

Extensões 

de braços
- - 23 76,7% 7 23,3% 5 16,7% 25 83,3% - -

Extensão 

do tronco
1 3,3% 28 93,3% 1 3,3% 10 33,3% 20 66,7% - -

Quadro 6 – Comparação dos resultados dos praticantes e não praticantes tomando 
como referência os valores do fitnessgram
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No que consiste ao IMC existe claramente maior percentagem de 

resultados nos praticantes do que nos não praticantes dentro do intervalo da 

zona saudável, 100% e 66,7%, respetivamente. No intervalo abaixo da zona 

saudável, existe uma maior diferença entre os dois grupos, sendo ela nula para 

os praticantes e 33,3% para os não praticantes. Acima da zona saudável não 

houve nenhum aluno, tanto praticante de desporto federado como não 

praticante.

Segundo o estudo realizado por Lazarus et al. (1996) e Organização 

Mundial de Saúde (1995) o IMC é o melhor indicador a ser utilizado durante a 

adolescência pois integra a informação necessária sobre a idade. 

Em relação ao teste vai vem verificou-se que os praticantes apresentaram 

maiores percentagens dentro do intervalo da zona saudável (66,7%) do que os 

não praticantes (60%). Abaixo da zona saudável apenas os não praticantes 

tiveram resultados neste intervalo (40%), passando-se o contrário acima da 

zona saudável, em que apenas os praticantes tiveram valores dentro deste 

intervalo (33,3%).

Relativamente aos abdominais, não houve valores no intervalo abaixo da 

zona saudável para os praticantes de desporto federado e nos não praticantes 

atingiu os 36,7%. No intervalo da zona saudável verificou-se que os praticantes 

e os não praticantes apresentaram o mesmo valor (60%). Acima da zona 

saudável os praticantes atingiram os 40% enquanto os não praticantes 

atingiram os 3,3%.

No teste das extensões de braços verificou-se uma maior percentagem 

dos não praticantes em relação aos praticantes dentro do intervalo da zona 

saudável, sendo de 83,3% e 76,7% respetivamente. Facto explicado por 

apenas os praticantes terem valores no intervalo acima da zona saudável 

(23,3%) e apenas os não praticantes terem abaixo da zona saudável (16,7%).

Quanto à extensão do tronco verificou-se que nos dois grupos a maior 

percentagem encontra-se no intervalo da zona saudável, sendo no entanto a 

percentagem dos praticantes (93,3%) superior à dos não praticantes (66,7%). 

Os valores encontrados no intervalo acima da zona saudável apenas foram 

encontrados nos praticantes (3,3%) e abaixo da zona saudável os praticantes 

apresentaram valores na ordem dos 3,1% e os não praticantes 33,3%.
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Em relação à aptidão física os praticantes apresentaram maiores 

percentagens dentro do intervalo da zona saudável para todos os testes 

realizados com a exceção do teste de abdominais onde tiveram a mesma 

percentagem (60%) e no teste de extensões de braços em que obtiveram 

percentagem menor. 

Através desta análise, podemos concluir que os praticantes obtiveram, em 

todos os testes de fitnessgram realizados, à exceção do IMC, valores 

superiores no intervalo de acima da zona saudável em relação aos valores 

alcançados pelos não praticantes.
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Capítulo V - Conclusão

Conforme o objetivo proposto pelo presente estudo, e com base na 

análise dos dados, chegou-se à conclusão que o grupo de alunos praticantes 

de desporto federado obteve uma influência positiva no desempenho dos 

testes de fitnessgram definidos neste estudo. Perante isto podemos afirmar que 

a prática de desporto federado tem uma influência bastante positiva no que 

respeita aos níveis de aptidão física. Seguindo este contexto e indo também de 

encontro às hipóteses formuladas no presente estudo obtemos o seguinte: 

- Os grupos que têm uma prática desportiva de caráter federativo têm 

uma melhoria significativa ao nível da aptidão física, em relação aos grupos 

que não têm qualquer prática desportiva de caráter federativo.

Posto isto, e depois do que foi referido anteriormente podemos a 

confirmar que os resultados obtidos nos testes foram de encontro às hipóteses 

anteriormente formuladas. 

Perante isto podemos afirmar, que a prática de desporto federado, poderá 

ser suficiente, para melhorar a nossa aptidão física. A prática de atividade física 

orientada assume então um papel importante na formação das crianças e 

jovens, incutindo nelas, hábitos de vida saudável, contribuindo desta forma 

para o não aparecimento futuro de doenças cardiorrespiratórias, asma, etc… 

Estas crianças ao praticarem atividade física orientada estarão, sem dúvida, 

contribuindo para uma melhoria da sua aptidão física.

Este estudo foi para nós, um bom momento de iniciação à investigação, 

acabando por ser um momento de aprendizagem. Sentimos isso. Ficamos mais 

perto da realidade objetiva e assim, teremos mais capacidade de reflexão e de 

decisão. 



Referências Bibliográficas



Referências Bibliográficas

42

Referências bibliográficas

Aaron, D., Kriska, A., Dearwater, S., Anderson, R., Olsen, T., Cauley, J. 

& La Porte, R. (1993). The epidemiology of leisure physical-activity in an 

adolescent population. Medicine and Science in Sports and Exercise, 25 (7), 

847-853.

American College of Sports Medicine (ACSM) (1991). Guidelines for 

Exercise Testing and Prescription. 4th ed, Philadelphia, PA, Lea & Febiger.

Aranha, À. (2008). Métodos Qualitativos, investigação por questionário. 

Mestrado em supervisão pedagógica. Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro;

Araújo, C. (1990). Flexibilidade. Horizonte, (VII), 36, Dossier.

Astrand, P.O. (1987). Exercise physiology and its role in disease 

prevention and inrehabilitation. Archives of Physical Medicine & Rehabilitation, 

68, 305-309.

Astrand, P.O. (1992). Why exercise? Medicine and Science in Sport and 

Exercise, 24(2), 153-162.

Bar-Or, O. & Malina, R.M. (1995). Activity, fitness and health of children 

and adolescents. In Cheung, L.W., Richmond, J.B. (Eds.), Child health, nutrition 

and physical activity, 79-123, Champaign, IL, Human Kinetics Publishers.

Barata, T. (1997b) Excesso de peso, obesidade e atividade física. In: 

Barata et al. (eds.), Atividade Física e Medicina Moderna, 23, 266-286, 

Odivelas, Europress.

Bento, J.O. (1989). Para uma Formação Desportiva-Corporal na Escola. 

Lisboa, Livros Horizonte.



Referências Bibliográficas

43

Bento, J.O. (1991). Desporto, Saúde, Vida – Em Defesa do Desporto. 

Lisboa, Livros Horizonte.

Blair, S.N., Clark, D.G., Cureton, K.J. & Powell, K.E. (1989). Exercise and 

fitness in childhood: Implications for a lifetime of health. In C.V. Gisolfi & 

D.R.Lamb (Eds.), Perspectives in Exercise Science and Sport Medicine: 

Volume 2 Youth Exercise and Sport, 401-430, Indianapolis, Benchmark.

Blair, S.N. & Connelly, J.C. (1996). How much physical activity should we 

do? The case for moderate amounts and intenseties of physical activity. 

Research Quarterly for Exercise and Sport, 67(2), 93-205.

Boone T. & Zwiren, L.D. (2000) Anatomía de superficie para la 

Programación de Ejercicio. In Manual de Consulta para el Control y la 

Prescriptión de Ejercicio, American College of Sports Medicine, 1, 21-28, 

Barcelona, Editorial Paidotribo.

Borms, J. (1991). Exercício Físico, Aptidão Física e o Novo Paradigma da 

Saúde. Desporto, Saúde e Bem-Estar – Atas das jornadas científicas. 

Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, Universidade do Porto. 

Editores Jorge Bento e António Marques, 111-118.

Botelho, P. (1996). Coordenação motora, Aptidão Física e variáveis do 

envolvimento. Estudo em crianças do 1º Ciclo do Ensino de duas Freguesias 

do Concelho de Matosinhos. Dissertação apresentada às provas de 

Doutoramento no ramo de Ciências do Desporto, especialidade de pedagogia 

do Desporto. FCDEF-UP.

Bouchard, C., Shephard, R.J., Stephens, T., Sutton, J.R. & McPherson, B.D. 

(1988). Exercise Fitness and Health: the consensus statement. In: C. Bouchard, 

R.J. Shephard, T. Stephens, J.R. Sutton, B.D. McPherson (Eds.), Exercise, 

Fitness and Health – A consensus of current knowledge, 3-31, Champaign, IL., 

Human Kinetics Books.



Referências Bibliográficas

44

Bouchard, C., Shephard, R.J., Stephens, T., Sutton, J.R. & McPherson, B.D. 

(1990). Exercise Fitness and Health: the consensus statement. In: C. Bouchard, 

R.J. Shephard, T. Stephens, J.R. Sutton, B.D. McPherson (Eds.), Exercise, 

Fitness and Health – A consensus of current knowledge, 49, 4-28, Champaign, 

IL.,Human Kinetics Books.

Bouchard, C. & Shephard, R.J. (1994). Physical activity, fitness, and 

health: the model and key concepts. In C. Bouchard, R.J. Shephard, & T 

Stephens (Eds.).

Branco, P. (1996). Avaliação da Composição Corporal e Desporto e 

Lazer. Investigação Médico Desportiva, 8, 73-83.

Carmo, I. (1998). Alimentação e Comportamento. Revista Portuguesa de 

Nutrição, VIII, 1 e 2, Jan./Ago, 79 - 88.

Caspersen, C.J., Powell, K.E. & Christensen, G.M. (1985). Physical 

activity.

Cezário, A. E. S. (2008). Influência da atividade física no desenvolvimento 

motor e rendimento escolar em crianças do fundamental. Caucaia-Ce: 

Universidade Estadual Vale do Acaraú.

Clarke, H.H. (1967). Application of measurement to health and physical 

education. 4th ed., Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, Inc.

Clarke, H.H. (1976). Application of measurements to health in physical 

education. Englewood, Printice-Hall.

Cooper, K.H., Pollock, M.L., Martin, R.P., White, S.R., Linnerud, A.C. & 

Jackson, A.S. (1976). Physical Fitness Levels vs Selected Coronary Risk 

Factors: a Cross-Sectional Study. Journal of the American Medical Association, 

236(2), 166-169.



Referências Bibliográficas

45

Corbin, C.B. & Lindsey, R. (1994). Concepts of Fitness and Wellness with 

Laboratories. Madison, Brown & Benchmark Publishers.

Costa, D. (1997). A influência da Atividade Física nos níveis de saúde, 

condição física e hábitos de saúde. Horizonte, XIII, 77, Dossier.

Cureton, K.J. (1987). Commentary on “Children and Fitness. A public 

health

Cureton, K.J. & Warren, G.L. (1990). Criterion-Referenced Standards for 

Youth Health-Related Fitness Tests: A Tutorial. Research Quarterly for Exercise

and Sport, 61(1), 7-19.

Dennison, B.A., Straus, J.H., Mellits, E.D. & Charney, E. (1988). Childhood 

physical fitness tests: Predictor of adult physical activity levels? Pediatrics, 

82(3), 324-330.

Donatelle, R. & Davis, L. (1996). Access to health. (Eds.), Boston, Allyn 

and Bacon, Inc.

Ferreira, A. (1978). Moderna Saúde Pública. Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian.

Ferreira, A. (1989). Problemas Nutricionais nos Países industrializados. 

Revista Portuguesa de Nutrição, 3(I), 19-22.

Ferreira, A. (1994). Nutrição Humana. (Eds.), Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian.

Ferreira, J., Marques, A. & Maia, J. (2002). Aptidão Física, Atividade Física 

e Saúde. Resumos do Congresso sobre o Desporto, Atividade Física e Saúde,

Porto, FCDEF-UP.



Referências Bibliográficas

46

Gallahue, D.L. & Ozmun, J.C. 2001). Compreendendo o Desenvolvimento 

Motorbebês, crianças, adolescentes e adultos. São Paulo, Brasil, Editora 

Phorte.

Green, L.W. & Simons-Morton, D. (1991). Education and Life-style 

Determinants of Health and Disease. In Holland, W.; Detels, R. & Knox, G. 

(Eds.), Oxford Textbook of Public Health, (2th ed), 181-195, Oxford, New York 

& Toronto, Oxford University Press.

Haskell, W., Montoye, H. & Orenstein, D. (1985). Physical activity and 

exercise to achieve health-related physical Fitness components. Public Health 

Reports, 100, 202-212.

Hilgert, F. & Aquini, L. (2003). Atividade Física e Qualidade de Vida na 

Terceira Idade. Horizonte, XVIII, 109, 3.

Himes, J.H. & Dietz, W.H. (1994). Guidelines for overweight in adolescent 

preventive services: recommendations from an Expert Committee. American

Journal of Clinical Nutrition, 59, 307-316.

Jeor, S. T. (1997). New trends in weight managment. Journal of the 

American Dietetic Association, 10(97), 1096-1098.

Kruse, C. (1990). Educação da Saúde como tarefa de atuação 

pedagógica no desporto. Atas das Jornadas Científicas do Desporto, Saúde e 

Bem-Estar, 97-110, Porto, FCDEF-UP.

Lazarus, R., Baur, L., Webb, K. & Blyth, F. (1996). Body mass index in 

screening for adiposity in children and adolescents: systematic evaluation using 

receiver operating characteristic curves. American Journal of Clinical Nutrition, 

63(4), 500-506.



Referências Bibliográficas

47

Lopes, Vítor; Vasques, Catarina; Ferreira, João e Maia, José (2006). A 

Atividade Física em crianças e adolescentes avaliada oracelerometria –

Diferenças entre grupos etários e Género. In Pereira, Beatriz e Carvalho, Graça 

- Atividade Física, Saúde e Lazer: A Infância e estilos de vida saudáveis, Porto: 

Lidel, p87-101;

Magalhães, P., Lopes, V. & Barbosa, T. (2002). Avaliação da Aptidão 

Física Associada à Saúde em Crianças de 10 a 12 anos de idade de ambos os 

sexos, da cidade de Bragança. Resumos do Congresso sobre Desporto, 

Atividade Física e Saúde. FCDEF-UP.

Marques, A. (1998). Desenvolvimento da Capacidade de Prestação de 

Resistência. Estudo Aplicado em Crianças e Jovens do 5º ao 9º Ano de 

Escolaridade da Região do Grande Porto. Tese de Doutoramento Apresentada 

à FCDEF-UP (não publicado).

Maia, J. (1996). Avaliação da Aptidão Física. Uma abordagem 

metodológica. Horizonte, XIII, 73, I-XII. 

Maia, J. (1999). A Ideia de Aptidão Física. Conceito, Operacionalização e 

Implicações. Lisboa, Boletim SPEF, nº17/18.

Maia, J., Lopes, V.P. & Morais, F.P. (2001). Atividade Física e Aptidão 

Física Associada à Saúde. Um Estudo de Epidemiologia Genética em Gémeos 

e suas Famílias Realizado no Arquipélago dos Açores. Porto. Editores FCDEF 

UP/Direção Regional de Educação Física e Desporto da Região Autónoma dos 

Açores.

Maia, J. & Lopes, V. (2002). Estudo do Crescimento Somático, Aptidão 

Física, Atividade Física e Capacidade de Coordenação Corporal de Crianças 

do 1º Ciclo do Ensino Básico da Região Autónoma dos Açores. Porto, 

Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do 

Porto e Direção Regional de Educação Física e Desporto da Região Autónoma 

dos Açores.



Referências Bibliográficas

48

Malina, R.M. (1990a). Growth Exercise, Fitness and Later Outcomes. In C. 

Bouchard, R.J. Shephard, T. Stephens, J. Sutton, B. McPherson (Eds.), 

Exercise, Fitness and health: A consensus of current knowledge, 49, 637-659, 

Champaign, IL, Human Kinetics Publishers.

Malina, R.M. (1993). Longitudinal perspectives on physical fitness during 

childhood and youth. In A.L. Claessens, J. Lefevre and B.V. Eynde (Eds.), 

World-Wide Variation in Physical Fitness. 94-105. Leuven, Institute of Physical 

Education.

Malina, R.M. (1994). Physical activity: relationship to growth, maturation, 

and physical fitness. In C. Bouchard, R.J. Shephard, T. Stephens, (Eds.), 

Physical activity, fitness, and health, International proceedings and consensus 

statement, 918-93, Champaign, IL, Human Kinetics Publishers.

Marivoet, S. (1991). Hábitos desportivos da população portuguesa. 

Horizonte, VII, 42, 191-200.

Marques, A. (1998). Desenvolvimento da Capacidade de Prestação de 

Resistência. Estudo Aplicado em Crianças e Jovens do 5º ao 9º Ano de 

Escolaridade da Região do Grande Porto. Tese de Doutoramento Apresentada 

à FCDEF-UP (não publicado).

Maurice, S., Olson, J., Moshe, S. & Ross, C. (1999). Modern Nutrition in 

Health and Disease. 95-104 e 895-937, Pennsylvania-USA, Ninth edition.

McArdle, W.D., Katch, F.I & Katch, J. (1991). Body Composition 

Assessment. In: Exercise Physiology, Energy, Nutrition and Human 

Performance. (3ª Edição), Philadelphia, Lea & Fediger, 28, 634-655.

Mota, J. (1990). Educação Física e Saúde. Que afinidades? Atas das 

Jornadas Científicas do Desporto, Saúde e Bem-Estar. FCDEF-UP. 305-310.



Referências Bibliográficas

49

Mota, J. (1992a). A Escola a Educação Física e Educação da Saúde. 

Horizonte, 48(VII), 208-212.

Mota, J. (1992b). Educação e Saúde Contributo da Educação Física. 

Oeiras. Edição Câmara Municipal de Oeiras. Divisão de Cultura, Desporto e 

Turismo Serviço Municipais de Desporto.

Mota, J. (1997). A Atividade Física no Lazer. Reflexões sobre a sua prática. 

Lisboa: Livros Horizonte, 30, 33-52.

Mota, J. (2001). A Escola, Promoção da saúde e Educação Física. Que 

relações? Horizonte, 98(17), 33-36.

Mota, J. (2002). Promoção da Atividade Física e Desportiva no Contexto 

Escolar. Resumos do Congresso “Desporto, Atividade Física e Saúde. O 

Contributo da Ciência e o Papel da Escola”. Porto. FCDEF-UP.

Neto, C. (1994). A Criança e a Atividade Desportiva. Horizonte, X, 60, 203-

206. 

Novais, V. F. C. (2007). Atividade física e sucesso escolar. Estudo em 

crianças e adolescentes institucionalizados e não institucionalizados. Porto: 

Universidade do Porto, Faculdade de Desporto.

Oliveira, H. S. (2009). Relação entre a Atividade Física e o Rendimento 

Escolar. Porto: Universidade do Porto, Faculdade de Desporto.

Organização Mundial de Saúde (OMS), (1995). Physical Status: The use and 

interpretation of anthropometry. Geneva, OMS.

Pate, R.R., Donda, M. & Ross, J.G. (1990). Associations between physical 

activity and physical fitness in American Children. American Journal of Disease of 

Children, 144(10), 1123-1129.



Referências Bibliográficas

50

Pardal, M. (1989). Estilos de Vida Saudáveis e Promoção de Saúde. Saúde e 

Escola, 1, 7-9.

Pollock M.L. & Willmore J.H. (1991). Exercise in Health and Disease. 2th 

edition. Philadelphia: WB Saunder.

Rowland, T.W. (1990). Exercise and Children’s Health. Champaign, IL, 

Human Kinetics Publishers.

Safrit, M.J. (1995). Complete Guide for Youth Fitness Testing. Champaing, IL, 

Human Kinetics Publishers.

Salgado, M. G. G. (2009). Relação entre Atividade Física e Rendimento 

Escolar em Crianças e Adolescentes. Porto: Universidade do Porto, Faculdade de 

Desporto.

Sallis, J.F. & McKenzie, T.L. (1991). Physical Education’s Role in Public 

Health. Research Quarterly for Exercise and Sport, 62(2), 124-137.

Sallis, J.F., Simons-Morton, B.G., Stone, E.J., Corbin, C.B., Epstein, L.H., 

Faucette, N., Iannotti, R.J., Killen, J.D., Klesges, R.C., Rowland, T.W. & Taylor, W. 

(1992). Determinants of Physical Activity and Interventions in Youth. Medicine and 

Science in Sport and Exercise, 24(6): 249-257.

Shephard R.J. (1990). Physical activity and cancer. International Journal of 

Sports Medicine, 11, 413-20.

Shephard R.J. (1991). Body Composition in Biological Anthropology. 1th 

edition.London, Cambrigde University Press.

Silva, M., Sobral, F. & Malina, R. (2003). Discussão Sobre o Papel da 

Educação Física na Saúde Pública. Horizonte. 110 (XIX), 18.



Referências Bibliográficas

51

Smalley, K.J., Knerr, A.N., Kendrick, Z.V., Colliver, J.A. & Owen, O.E. (1990). 

Reassessment of Body Mass Indices. American Journal of Clinical Nutrition, 52, 

405-408.

Sobral, F. (1991). Investigação das relações entre saúde e desporto: história, 

estado atual e perspetivas de evolução. Atas – Desporto. Saúde. Bem-Estar -

Jornadas Científicas, Porto, FCDEF - Universidade do Porto.

Suter, E. & Hawes, M.R. (1993). W.C. (1992). Relationship of Physical 

Activity, Body Fat, Diet, and Blood Lipid Profile in Youths 10-15 Years. Medicine 

and Science in Sport and Exercise, 25(6), 748-754.

Teixeira, A. & Pereira, M. (2003). A Atividade Física, Imunidade e Stresse: 

estudo comparativo entre jovens atletas e não atletas. Horizonte, 106 (XVIII), 3.

The Cooper Institute for Aerobics Research, (2002). Fitnessgram Manual de 

Aplicação de Testes. (Edição Estados Unidos da América: Human Kinetics,

Champaing). Edição Portuguesa, Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana.

US Department of Health and Human Services. (1996). Physical activity and 

health: a report of the Surgeon General. Atlanta, Georgia: US Department of Health 

and Human Services, Public Health Service, CDC, National Center for Chronic 

Disease Prevention and Health Promotion

Van Itallie T.B. (1992). Body Weight, morbidity, and longevity. In Björntorp, P., 

Brodoff, B.N. (Eds.). Obesity, 361-369, Philadelphia, J.B. Lippincott Company.

Winnick, J.K. & Short, F.X. (2001). Testes de Aptidão Para Jovens com 

Necessidades Especiais. Tradução de Márcia Gregol, São Paulo, Brasil, Manole.



Apêndices

Apêndices



Apêndices

53

Apêndices

Apêndice A – Instrumento de recolha de dados

Inquérito por questionário

Leia as perguntas e assinale a resposta com um X.

1. Idade: ____ anos

2. Sexo: 

         

3. Pratica algum tipo de desporto federado?

Se colocou na questão anterior a resposta Não o seu inquérito 

termina aqui.

4. Qual a modalidade desportiva de caráter federativo que pratica?

__________________________________________________________.

Obrigado pela colaboração,

Luís Paiva

Masculino

Feminino

Sim

Não

O presente inquérito é anónimo e destina-se à realização de um trabalho de 

investigação no âmbito de um “Mestrado em Ensino de Educação Física para os Ensinos 

Básico e Secundário”, não tendo por objectivo avalia-lo, com ele pretende-se saber se os 

inquiridos praticam algum desporto federado e caso pratiquei qual a modalidade

Peço que seja o mais sincero(a) nas suas respostas.


