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Enquadramento da aula 

A aula escolhida para apresentar nestas provas de agregação refere-se ao tema final 

do bloco de desenvolvimento das habilidades motoras ao longo do ciclo de vida, 

referido nos conteúdos programáticos da disciplina. Com a denominação de “a 

competência motora e os pressupostos de uma vida saudável e ativa”, o tema 

abordado nesta aula pretende complementar os conhecimentos anteriormente 

adquiridos pelos alunos relativamente às características de desenvolvimento das 

habilidades motoras, numa relação que vai para além dos objetivos de desempenho ou 

proficiência motora. Numa visão atualizada da investigação e do paradigma do objeto 

do desenvolvimento motor, pretende-se que os alunos sejam colocados e inquiridos 

sobre as relações e os efeitos que o desenvolvimento da competência motora pode ter 

na adoção de um estilo de vida saudável e ativo. Numa perspetiva ampla e atual da 

saúde, são também usualmente abordados os efeitos e relações da competência 

motora com o sucesso cognitivo e académico, que no entanto ficarão de fora desta 

lição por questões de tempo. 

Neste documento escolheu-se desenvolver o tema apresentando concomitantemente 

os diapositivos selecionados para acompanhar as ideias. 

 

Sumário 

A estratégia de abordagem do tema passa pelo envolvimento dos alunos no 

reconhecimento dos desafios de saúde colocados nas últimas duas décadas associados 

aos ambientes hipocinéticos próprios das sociedades orientais dos nossos dias. A partir 

daí estabelece-se uma abordagem de revisão dos dados científicos produzidos nesta 
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matéria nos últimos tempos e envereda-se pela abordagem holística do 

desenvolvimento para tentar identificar fatores presumivelmente mais relevantes para 

intervenção nas idades da infância e juventude. 

 

Desenvolvimento da aula 

Enquanto área científica que pormenoriza objetivos de estudo particulares dentro do 

desenvolvimento humano, o Desenvolvimento Motor (DM) estabeleceu desde cedo 

uma preocupação fundamental na aproximação holística ao desenvolvimento. Os seus 

investigadores inquirem especificamente sobre as mudanças de comportamento 

motor, desempenho funcional e morfologia ao longo do ciclo de vida, procurando 

decifrar o que muda ao longo do desenvolvimento; quando ocorrem essas mudanças e 

a que se devem, como as podemos predizer ou antecipar; e qual a sua natureza 

(individual ou universal) no largo espectro das particularidades da espécie humana 

(Gabbard, 2018). 

Procurando responder a estas preocupações seminais, foram objeto de inquirição dos 

seus primeiros investigadores, características individuais dos sujeitos tão conhecidas 

como a aptidão física, a aptidão morfológica e a competência motora. Para cada uma 

delas, entendidas como propriedades latentes e por isso não diretamente observáveis, 

habituámo-nos a conhecer usar e interpretar instrumentos, técnicas e baterias de 

avaliação construídas com o intuito de marcar - ainda que de forma imperfeita - a 

capacidade demonstrada por cada indivíduo num dado momento da sua história 

pessoal.  
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Com o advento dos anos 80 do século passado, o aumento exponencial das 

inquietações associadas a défices de saúde dos indivíduos e das populações fez-se 

também sentir de forma marcada no nosso campo de atuação (Corbin & Pangrazi, 

1992).  

 

A rápida transformação do conceito de Aptidão Física para uma relação estreita com a 

saúde metabólica e o resvalar da marcação da Aptidão Morfológica para um registo 

quase exclusivo de marcadores de inaptidão (IMC, percentagem massa gorda, 

perímetro cintura, etc), foram efeitos evidentes desses anos com importância 

crescente a ser dada à chamada “epidemia da obesidade” (James, 2008). 
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Por sua vez, a Atividade Física vista até então como comportamento, simultaneamente 

processo e produto essencial ao desenvolvimento da prontidão motora, passou a ser 

distinguida como elemento principal de construção e promoção de um trajeto de vida 

que se quer saudável e por isso ativa, sendo isto bem visível nas inúmeras 

recomendações que os sistemas de saúde nacionais e internacionais emitiram nas 

últimas duas décadas (Carson, Chaput, Janssen, & Tremblay, 2017; USDHHS, 2008; 

WHO, 2010)  

 

Mas mais que isso, as relações representativas do desempenho e proficiência motora 

(que atualmente denominamos de competência motora) foram praticamente 

abandonadas por supostamente não consumarem relações imediatas com os 

indicadores de saúde. 

 

Esta mudança de enfoque principal é bem visível na resposta dada pela comunidade 

científica e que aqui traduzimos pela quantidade de artigos correspondentes a cada 

tema (MeshWord) e listados na PubMed em cada década, e onde é possível ver a 

preocupação desproporcional havida (e os milhões investidos) com as questões da 

obesidade e da atividade física. 
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Mas esta nova realidade, em que a Atividade Física passa a ser vista como fator 

intrínseco e importante da condição de uma vida saudável, traz-nos para os dias de 

hoje uma reflexão que importa fazer à luz do conhecimento da área do 

Desenvolvimento Motor, e naturalmente da investigação e dos seus resultados nas 

últimas décadas. 

 

Muito tem sido estudado sobre o desenvolvimento normativo da Aptidão Física, 

Aptidão Morfológica, Competência Motora, e Atividade Física, sobre as suas inter-

relações em diferentes fases da vida e mesmo sobre a estabilidade do seu traço ao 

longo do tempo. Parece consensual que a otimização destas aptidões seria um dos 

objetivos ideais a alcançar em qualquer programa de desenvolvimento motor e 

promoção da saúde, e que o estabelecimento de uma vida ativa se encontra 

correlacionada (como causa e efeito) com o envolvimento em atividades motoras. 

Nesta matéria, sabemos que o todo é maior e mais complexo do que a mera soma das 

partes. Face a tão diversas realidades, trajetórias e histórias individuais, gostaríamos 

de assegurar que o indivíduo possa adquirir uma boa aptidão morfológica e física, que 

seja proficiente no domínio motor e que se mantenha ativo ao longo da vida. Espera-

se também que uma menor expressão de qualquer um destes fatores influencie a 

expressão de todos os outros. Mas a pergunta é para onde devemos então dirigir o 

nosso olhar no contínuo do desenvolvimento?  
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Se não parecem existir muitas dúvidas que é sobretudo na infância e juventude que 

nos poderá ser mais fácil, mais vantajoso, incidir a nossa atuação com o propósito de 

construir hábitos de vida saudáveis que se possam manter ao longo da vida, já é 

menos evidente a concordância sobre qual a melhor forma, a mais simples e eficaz de 

influenciar o trajeto de desenvolvimento para o sucesso motor. 

 

 Qual a pedra de toque fundamental sobre que devemos apontar os nossos recursos 

educacionais e sociais? 
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Alinhemos então os suspeitos do costume (Aptidão Morfológica, Atividade Física, 

Aptidão Física, e Competência Motora) e tentemos identificar um “culpado” (se o 

houver) que apresente as melhores relações com todos os outros e se possível ao 

longo do tempo. Que possa ser estável no sentido de nos assegurar que os seus 

resultados são duradouros, e que se possa assim constituir na “pedra de toque” 

procurada. 

 

Comecemos pelo primeiro responsável de toda esta confusão, a aptidão morfológica 

ou aliás a falta dela, também conhecida por obesidade. Parece seguramente um bom 

candidato, causador evidente de problemas desde muito cedo e pertencente a um 

gangue organizado e com tendência a aumentar, que dá pelo nome de Epidemia 

Global. Temos vindo no entanto a perceber que as provas poderão ser apenas 

circunstanciais já que os seus feitos não parecem ser tão universais como pensávamos.  

 

De facto a relação encontrada entre a aptidão morfológica e os outros suspeitos, no 

período da infância, não parece ser muito relevante (Saraiva & Rodrigues, 2010). Na 

infância onde pensamos que tudo pode ser despoletado, a correlação da condição 
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ponderal com a Aptidão Física e a Competência Motora é muito baixa, e com a 

Atividade Física é quase inexistente nas raparigas, e baixa nos rapazes. 

 

Por outro lado, e nas idades mais baixas, a relação com a atividade física parece de 

todo inexistir (mesmo salvaguardando as dificuldades existentes em avaliar a atividade 

física com crianças pequenas)(Kuzik & Carson, 2016). 

 

 

Na idade adulta, a relação entre a obesidade e algumas causas de mortalidade 

(problema último do défice de saúde) parece poder ser razoavelmente atenuado pela 

prática de exercício físico, de movimento, o que coloca algumas dúvidas na relação 

simples que se tem procurado estabelecer entre a obesidade e a saúde (Fang, Wylie-

Rosett, Cohen, Kaplan, & Alderman, 2003). 
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Mas mais do que isso, o intervalo de IMC identificado como sendo o mais protetor 

relativamente às causas de mortalidade não depende unicamente da condição de 

obesidade - já que a relação apresentada é curvilínea - mostrando igual risco dos 

valores considerados normais e dos obesos. Curiosamente ou talvez não este intervalo 

mostra ainda uma tendência para se desviar para valores mais elevados ao longo das 

décadas sendo evidente que no cohort mais recente (2003-2013) os indivíduos mais 

“protegidos” possuem valores de IMC considerados já como de excesso de peso (Afzal, 

Tybjaerg-Hansen, Jensen, & Nordestgaard, 2016) 

Parece, portanto, que a condição de maior adiposidade não é obrigatoriamente 

indicadora de falta de aptidão física ou de sedentarismo nos adultos, assim como 

possuir melhor aptidão morfológica não assegura por si só um estilo de vida saudável e 

ativo. 

 

Por outro lado, as intervenções realizadas durante décadas incidindo especificamente 

sobre as condições de obesidade têm alcançado resultados praticamente nulos, 

evidenciando a dificuldade de modificação desta condição (ou comportamento?), ou a 

sua ineficácia como alvo principal de atenção (Al-Khudairy et al., 2017). 
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Da mesma forma, também os valores de estabilidade desta componente morfológica 

são moderados em curtos espaços de tempo mas verificam-se quase nulos entre a 

infância e a idade adulta (Boreham et al., 2004; Casey, Dwyer, Coleman, & Valadian, 

1992; Eisenmann, Welk, Wickel, & Blair, 2004; Freitas et al., 2012; Lefevre et al., 2000; 

Luis P. Rodrigues, Sá, Bezerra, & Saraiva, 2006). 

 

Olhemos então para o segundo suspeito, a Atividade Física. Neste caso trata-se 

sobretudo de perceber se os níveis diferenciados de Atividade Física poderão explicar 

desenvolvimentos diferenciadores na infância e que se repercutam nos 

comportamentos a partir daí. É um suspeito manhoso, este, já que escondido sobre 

uma aparência simples esconde uma identidade secreta repleta de inúmeros alter-

egos que diferem no volume, intensidade e frequência, mas sobretudo também na 

forma e na qualidade. Não tem sido por isso fácil rastrear este suspeito e perceber as 

suas reais intenções ou efeitos.  
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É sabido que a Atividade Física sofre um declínio ao longo da idade, e um declínio 

acentuado é encontrado na infância. Por norma as crianças são ativas (ou têm 

tendência a ser ativas) mas esses níveis de atividade sofrem um declínio acentuado 

entre os 6 e os 11 anos de idade (Varma et al., 2017). Ainda assim o que sabemos é 

que apesar de alguma variabilidade, parece que cerca de 50% das crianças europeias 

consegue manter níveis de Atividade Física acima dos referenciados como 

recomendados pelos organismos internacionais (Van Hecke et al., 2016). 

 

Mas as suas relações com os outros “suspeitos” na infância não parecem tão evidentes 

como seria intuitivo pensar (Saraiva & Rodrigues, 2010), pelo que talvez não seja ainda 

este o candidato ideal para nosso “culpado”.  
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Além disso a estabilidade deste comportamento ao longo da idade não parece 

característico de um possível candidato a promover estilos duradouros (Boreham et 

al., 2004; Janz, Dawson, & Mahoney, 2000; Kemper, de Vente, van Mechelen, & Twisk, 

2001; Lefevre et al., 2000; Matton et al., 2006; Telama et al., 2005; Trudeau, 

Laurencelle, & Shephard, 2004). A estabilidade da atividade física revela-se 

desapontadora mesmo em períodos curtos, e apesar de não conhecermos 

devidamente a sua repercussão na infância para a vida futura, parece que a sua 

repercussão direta em momentos posteriores da vida adulta é substancialmente baixa. 
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Apesar dos enormes investimentos feitos das duas últimas décadas, a eficácia dos 

programas de atividade física na modificação morfológica de crianças obesas parece 

não ser a melhor…. A podermos confiar na Atividade Física como fator mais 

importante na determinação dos outros suspeitos, esperar-se-ia que pela sua alteração 

se conseguissem melhorias substantivas nos outros fatores, e nomeadamente da 

aptidão morfológica (ou na melhoria da falta dela), o que parece não acontecer 

(Nooijen, Galanti, Engstrom, Moller, & Forsell, 2017). 

 

 

 

Provavelmente este suspeito deverá ser interpretado como sendo realmente de uma 

natureza distinta de todos os outros. Robert Malina e Bertis Little chamam 

precisamente a atenção para esse facto quando escrevem (Malina & Little, 2008): 

“Atividade Física é um comportamento ou mais apropriadamente, uma 

série de comportamentos que envolve movimentos do corpo produzidos 

pelos músculos. O movimento é o substrato da atividade. (..) 

Presentemente o campo da saúde pública tende a olhar para a atividade 

quase exclusivamente em termos de dispêndio energético (…). O foco é 

quase exclusivo na promoção da saúde e a prevenção da doença. Mas a 

atividade física tem também dimensões principais de desempenho, 

verificadas nos habilidades motoras e na aptidão física….” 
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Vejamos pois então que acontece com a aptidão física. 

 

É certo que ela tem sido vista numa relação adulta com a Atividade Física, mas 

enquanto crianças e jovens os valores encontrados foram apenas baixos a moderados, 

e quase sempre dependentes do sexo (Saraiva & Rodrigues, 2010). 

 

Segundo os nossos próprios resultados, a Aptidão Física (força e resistência aeróbica) 

combinados com a Competência Motora (KTK) mostraram efeitos protetores ao longo 

do desenvolvimento (6 a 10 anos) da massa adiposa na população infanto-juvenil 

açoriana (VÍtor P. Lopes, Maia, Rodrigues, & Malina, 2011). 
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E estes resultados foram praticamente replicados na população infanto-juvenil 

vianense, agora alargando o período de desenvolvimento até aos 16 anos (L. P. 

Rodrigues, Leitao, & Lopes, 2012). 

 

Parece este ser o suspeito com o comportamento mais estável para a idade adulta 

(Boreham et al., 2004; Eisenmann et al., 2004; Janz et al., 2000; Lefevre et al., 2000; 

Luis P. Rodrigues et al., 2006), dos até aqui referidos, o que lhe poderá dar alguma 

vantagem… 

 

Mas vejamos o último candidato, a Competência Motora.  
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A que já foi uma das mais famosas estrelas no início da história do Desenvolvimento 

Motor, tem permanecido na clandestinidade nos últimos tempos. Apesar disso e nos 

anos recentes, tem recentrado em si alguma da atenção de que já foi alvo. 

 

Em 2008, David Stodden publica na Quest um “manifesto” apresentando uma teoria a 

testar sobre os mecanismos de desenvolvimento que influenciam as trajetórias de 

Atividade Física em crianças (Stodden et al., 2008). Aqui David Stodden recupera a 

argumentação dos “founding fathers” acerca da importância das habilidades motoras 

fundamentais no percurso de desenvolvimento motor, agora adaptando-a aos tempos 

modernos. 

“Se as crianças não forem capazes de correr, saltar, receber, lançar, etc. 

de forma proficiente, então terão oportunidades limitadas para se 

envolverem em Atividade Física na sua vida futura. Faltar-lhes-ão os pré-

requisitos para serem activos.” 

 

De facto as relações da competência motora na infância, com os outros suspeitos, 

verifica-se moderada a forte, intuindo uma relação privilegiada deste suspeito com os 

demais (Saraiva & Rodrigues, 2010). 
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Chamemos então como testemunhas vários trabalhos que tomaram em mãos o 

propósito de perceberem e modificarem os estilos de vida das crianças e adolescentes. 

Os seus resultados vêm reportando ao mundo que crianças com melhores níveis de 

proficiência motora demonstram também ter uma maior predileção pela prática de 

Atividade Física resultando num efeito positivo nos níveis de Atividade Física mantidos 

na adolescência, muito particularmente se mediados por uma auto-percepção positiva 

da sua própria competência motora e desportiva. 

 

 

Barnett e colaboradores relatam mesmo que a proficiência motora na manipulação de 

objetos em criança (7-11 anos) permitiu explicar 26% da variação dos resultados da 

aptidão aeróbica (PACER) e 13% a 18% do tempo passado em Atividade Física 

moderada a vigorosa na adolescência, sugerindo que crianças com melhor domínio 

motor na manipulação de objetos possuíram uma probabilidade 10 a 20% mais 

elevada de se tornarem adolescentes mais aptos e ativos (Lisa M. Barnett, Van 

Beurden, Morgan, Brooks, & Beard, 2008; L. M. Barnett, van Beurden, Morgan, Brooks, 

& Beard, 2009). 
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Mas também entre nós a atenção tem sido orientada neste sentido. Verificamos a 

interação importante da Competência Motora com as trajetórias de Atividade Física 

das crianças açorianas entre os 6-10 anos. Neste estudo, e apesar do esperado declínio 

em Atividade Física existente na infância, pudemos verificar que as crianças com 

melhores níveis de competência motora foram capazes de manter os níveis de 

atividade física (V. P. Lopes, Rodrigues, Maia, & Malina, 2011). 

 

Na mesma população e agora a propósito da Aptidão Morfológica (IMC) a Diana 

Martins e colegas concluíram que apenas os níveis de Competência Motora (não a 

aptidão física ou a atividade física) influenciaram de forma significativa e 

positivamente as mudanças no IMC ao longo da idade (Martins et al., 2010). 

 

Em Amares, Braga, e com jovens entre os 6 e os 10 anos, o João Paulo Saraiva verificou 

mais uma vez que é a competência motora (KTK) que melhor se correlaciona com 

todos os outros fatores, demonstrando assim a robustez deste constructo na definição 

holística dos estilos de vida saudáveis (Saraiva & Rodrigues, 2010).  
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O aumento da força da relação entre o IMC e a competência motora ao longo da idade 

(V. P. Lopes, Stodden, Bianchi, Maia, & Rodrigues, 2012) evidencia também a 

reciprocidade e o reforço do papel da Competência Motora ao longo da vida, 

encaixando bem no modelo teórico de Stodden. 

 

E este efeito de reciprocidade ao longo da idade é reforçado quando observamos que 

crianças mais capazes, mais competentes no desempenho motor apresentam uma 

probabilidade muito menor de serem obesos, e sobretudo que este efeito aumenta ao 

longo da idade (V. P. Lopes, Stodden, & Rodrigues, 2014). 
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Aspeto muito semelhante foi também observado por Eva D’Hondt e colegas (D'Hondt 

et al., 2011) quando demonstrou que as diferenças entre a competência motora de 

crianças com diferentes níveis de aptidão morfológica se acentuam ao longo da idade.  

 

No seguimento da hipótese da existência de uma barreira de proficiência proposta por 

Seefeldt, Brian Wrotniak e colegas, escudados nos dados observados, sugerem que a 

proficiência motora está positivamente associada à atividade física e inversamente 

associada à atividade sedentária em crianças, mas pode haver um limiar de 

proficiência motora acima do qual as crianças podem ser mais fisicamente ativas 

(Wrotniak, Epstein, Dorn, Jones, & Kondilis, 2006).  

Estes autores sugerem em concreto que a competência motora infantil pode ser um 

alvo adequado para aumentar a atividade física na juventude. 

 

No seguimento deste pensamento, An De Meester e colaboradores verificaram que a 

percentagem de crianças que cumprem as recomendações diárias de atividade física é 
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imensamente maior entre as que possuem maior competência motora (De Meester et 

al., 2017). 

 

Na relação com a aptidão física pudemos demonstrar que as crianças portuguesas com 

melhores níveis de competência motora apresentam também melhores níveis de 

aptidão física (Carlos Luz, Cordovil, Almeida, & Rodrigues, 2017). 

 

E ainda que a relação entre Competência Motora global e Aptidão Física 

relacionada com a Saúde, é forte e estável durante a infância e início da 

adolescência, sendo que, quando observadas as diferentes componentes de 

competência motora, rapazes e raparigas mostram diferentes padrões de 

relacionamento com HFR ao longo da idade (C. Luz, Rodrigues, Meester, & 

Cordovil, 2017). 
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Mas e o que acontece relativamente à possibilidade de mudança, de indução de 

mudança deste suspeito? Numa recente meta-análise, Samuel Logan e colegas 

verificaram que crianças sujeitas a programas de melhoria da competência motora 

apresentaram melhorias significativas (d = 0,39, P <0,001) quando comparadas com 

crianças que brincaram livremente. Os resultados indicam ainda que a componente 

manipulativa (d = 0,41, P <0,001) e locomotora (d = 0,45, P <0,001) melhoraram de 

forma semelhante pós-intervenção (Logan, Robinson, Wilson, & Lucas, 2012). 

 

Resultados que são também apoiados pelas conclusões da revisão sistemática de 

Veldman, Jones e Okely, que concluem da vantagem da intervenção sobre a 

competência motora (Veldman, Jones, & Okely, 2016). 
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Não sendo fácil encontrar estudos experimentais longitudinais longos que possam 

atestar dos efeitos a longo prazo da competência motora, existem alguns realizados de 

forma retrospetiva que mostram a eficácia do desenvolvimento da competência 

motora em idades baixas para a adoção de estilos de vida ativos na idade adulta. É o 

caso deste estudo (Lloyd, Saunders, Bremer, & Tremblay, 2014) em que os autores 

mostram como a atividade física na idade adulta pode estar relacionada com os níveis 

de competência motora há 20 anos atrás. 

 

Claro que desde o princípio perceberam que este era para nós o suspeito mais 

provável para se adequar ao perfil procurado. Possui uma relação privilegiada com 

todos os outros e principalmente nas idades mais baixas. Possui a particularidade de 

ser provavelmente o maior responsável pelo êxito, pelo sucesso, nas atividades 

motoras que incorporam a atividade física. E como tal preenche os pré-requisitos para 

a motivação intrínseca necessária à persistência, ao empenhamento continuado em 

atividades de movimento ao longo do tempo.  

Mostra ainda resultados a longo prazo nas escolhas adultas dos estilos de vida, e é 

extremamente modelável, melhorável, o que constitui uma vantagem do ponto de 

vista da vontade, do sucesso, e da auto-estima. 
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Começam a existir cada vez mais provas e mais consenso sobre as relações e efeitos 

possíveis que podem ajudar a explicar as determinantes individuais de 

desenvolvimento que podem levar a vidas mais ativas e saudáveis.  

O artigo de consenso escrito em 2015 por Robinson e colaboradores, e que elabora 

sobre o modelo de Stodden et al., apresenta algumas dessas pistas baseadas em 

evidências empíricas e experimentais já existentes (Robinson et al., 2015). A 

competência motora pode ser realmente, tudo indica, o suspeito capaz de transformar 

definitivamente a vida de muitas crianças e adultos. 

Mas na verdade as provas permanecem apenas circunstanciais enquanto não formos 

capazes de desenhar delineamentos de estudo que permitam testar efetivamente 

estas questões nas suas múltiplas relações. 
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