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O JOVEM 
PERCURSOS 
CRESCENTE 

Adolescentes 
em 

Investigação 
capacidade 
académicos. 
o estigma 

Resultados 
IN RAPARIGAS 

NUM PERCURSO 

boa 
ei A 

isica. tendi 
melhores 

inédita em 
aeróbia e peso 
Autor diz que 

de que mais 
o quadro de honra. 
a ciência sugere o 

saudáveis 
• RAPAZES 

DE 20 METROS. A VELOCIDADE 
TERÁ DE FAZER VÁRIOS POR UM APITO 

A UMA VELOCIDADE ESPAÇOS CADA 
CURTOS 

com Ao 

MARTA F. REIS 
marta.reis@ionline.pt  

Menos futebol, mais trabalhos de casa. 

frma Menos desporto escolar, mais discipli- o nas com matéria a sério. Nada mais erra- 
do se o objectivo é alunos com bons resul- 
tados académicos. defende unia equipa 

investigadores da Faculdade de Motri- 
cidade Humana (FMH) da Universida- 
de de Lisboa. Miúdos com unia boa con- 
dição física têm mais probabilidade de 

natas ter boas notas, concluíram os investiga- 
dores liderados por Luís Bettencourt Sar- 
dinha. Daqui para a frente, além de per- 
guntar pelos TPC, vale a pena tentar 
saber: e quantos abdominais ou flexões 
consegue o seu filho fazer seguidos, man- 
tendo uni bom desempenho cardiorres- 
piratório? 

Antes de espreitar nestas páginas o que 
é de esperar num jovem saudável, eis as 
conclusões. Os investigadores acompa- 
nharam durante três anos 1286 alunos 
com idades entre os 11 e os 14 anos. Con- 
cluíram que adolescentes inicialmente 
declarados saudáveis após realizarem o 
popular teste Pacer e que, ao final dos 
três anos da investigação, mantinham 
uma boa condição física, tinham siste- 
maticamente melhores resultados esco- 
lares do que os adolescentes em pior for- 

Portugal relacionou ma. Este teste mede a aptidão aeróbia - 

com resultados a capacidade de fornecer oxigénio aos 
músculos - e muitas crianças conhecem- e preciso combater -no pelas voltas dos bips ou o jogo vai- 

músculo é incompatível vém nas aulas de Educação Física. 
longo dos três anos, os alunos com Até porque cada vez boa forma física aferida em função des- 

contrario te indicador tinham 3,78 vezes mais hipó- 

E MARCADA SE O APITO SOAR ANTES O TESTE ACABA QUANDO 
QUE SOA A DE ESTAR COMPLETO MAIS NÃO SE CONSEGUE CON- 
VEZ MAIS UM TRAJECTO DEVE-SE SEGUE CUMPRIR DUAS 

VOLTAR IMEDIATAMENTE VEZES O TRAJECTO 
PARA .  

melhores classificações.
de 

VOLTAS PORDE 51  

teses de ter notas elevadas a Português 
e 2,75 vezes mais hipóteses de ter notas 
altas a Matemática. A Ciências e a lín-
gua estrangeira, neste caso o Inglês, os 
investigadores apuraram a mesma var-
tagem: uma probabilidade 2,7 e 2,54 vezes 
superior, respectivamente, de terem 

Luís Bettencourt Sardinha revela ao i 
que estes resultados, que vêm comple-
mentar um primeiro estudo publicado 
pela mesma equipa em 2014 na revista 
científica "BMC Pediatrics", serão objec-
to de uma publicação científica em bre-
ve. Nesse estudo de 2014, além da capa-
cidade aeróbia, os investigadores asso-
ciaram melhores resultados académicos 
a um peso considerado saudável, medi-
do pelo índice de massa corporal. 

Se no primeiro estudo faziam um retra-
to dos alunos num único ano, o trabalho 
mais recente visava uma análise pros- 
pectiva. O investigador adianta que uma 
das conclusões mais interessantes foi 
perceber que jovens que no início foram 
declarados como tendo uma condição 
física não saudável mas que melhora-
ram ao longo dos três anos, passando a 
ter resultados dentro da zona saudável, 
obtiveram também vantagens académi-
cas. A probabilidade de terem melhores 
notas não é tão elevada como a claque-
les que sempre estiveram em forma mas, 
por exemplo, as hipóteses de terem boas 
notas a Português são quase o triplo em 
relação aos jovens que permaneceram 
na chamada zona não saudável. A Mate-
mática, Inglês e Ciências, a probabilida-
de é também duas vezes superior. 

Para o investigador, esta conclusão vem 
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TESTE DO BIP 81 
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reforçar a necessidade de investir 
actividade física como parte 
culos, em primeiro lugar para 
o preconceito de que mais músculo 
ca menos capacidade cognitiva. 
pode ser um incentivo para 
sedentarismo e os seus perigos 
a obesidade ou diabetes -, 
mente ajudar jovens mais talentosos 
desporto a sentirem-se confiantes 
os deveres académicos. 

PORQUÊS Mais do que uma 
explicação comportamental, 
dos mais saudáveis faltarem menos 
Ia, Luís Bettencourt Sardinha 

estudo vem corroborar uma 
investigação que nos últimos 
ganhado peso e que sugere que 
volvimento físico é crucial para 

A ciência tem demonstrado 
vidade física, nomeadamente 
aptidão aeróbia, está ligada a 

3 

• 
- 

Luís B. Sardinha 
INVESTIGADOR 

Luís Bettencourt Sardinha 
dirige o Laboratório de 
Exercício e Saúde da 
Faculdade de Motricidade 
Humana (FMH). 

OS
13  

em saúde cardiovascular e a um aumento de 
dos curti- proteínas específicas como os factores 
combater neurotróficos, que estimulam o cresci- 

impli- mento de novos neurónios e a criação de 
E se isto ligações entre eles. O investigador desta- 

combater o ca um estudo publicado em Agosto na 
- como revista científica "PLOS One" em que inves- 

pode igual- tigadores de Illinois, Pittsburgh e Michi- 
no gan mostraram que, aos nove e dez anos, 

com crianças com melhor competência aeró- 
bia têm uma estrutura cerebral diferen-, 
te que parece estar ligada a um melhor 

eventual desempenho a Matemática. Outros estu- 
como miú- dos já tinham mostrado que as crianças 

à esco- com melhor desempenho tinham zonas 

Já não há desculpas: 
800 professores 
aderiram ao Fit Escola 

Composiçãocorporal 

Indece de massa corporal 
Calcula-se o IMC dividindo 
o peso, em quilos, pela altura, 
em metros. 

IDADE RAPARK PAPA2ES IAS 

••• Chama-se Fit Escola e é uma 
espécie de personal trainer dos pro-
fessores de Educação Física: permite 
registar os resultados físicos dos alu-
nos e perceber em que se pode melho-
rar, até com material para testes fisi-
cos e algumas dicas pedagógicas. O 
portal desenvolvido pela Faculdade 
de Motricidade Humana e pela Direc-
ção-Geral da Saúde entrou em funcio-
namento•este ano e já conta com 800 
professores de Educação Física ins-
critos, disse ao i Luís Bettencourt Sar-
dinha, que coordena o projecto na 
FMH. Sem qualquer custo para a esco-
la, os professores podem registar as 
suas turmas e passar a ter relatórios 
colectivos ou individuais, a que os alu-
nos também podem ter acesso. 

A ideia, explica Luís Bettencourt 
Sardinha, é ajudar os professores a 
exercerem uma maior influência 
naquilo que são anos essenciais para 
o desenvolvimento de uma boa con- 
dição física. 

A plataforma tem autorização da 
Comissão Nacional de Protecção de 
Dados e o investigador considera que, 
no futuro, poderá ser um instrumen-
to vital na política de saúde e educa-
ção. "Vamos poder fazer um mapea-
mento nacional e ver como evoluem 
os jovens ao longo do percurso aca-
démico", exemplifica. 

9 >13,3-18,7< >13,6-18,2< 
10 >13,7-19,4< >13,9-18,8< 
11 >14,1-20,3< >14,2-19,5< 
12 >14,7-21,3< >14,7-20,4< 

>15,2-22,3< >15, 2-21,3< 
14 >15,7-23,1< >15,7-22,2< 
15 >16,0-23,8< >16,3-23,1< 
16 • >16,3-24,3< >16,7-23,9< 

este
18+  acredita que do cérebro, como o hipocampo, com um 

linha de volume maior, área considerada essen- 
anos tem cial na memória e aprendizagem. 
o desen- Luís Bettencourt Sardinha sublinha 

o cérebro. que, se em parte a aptidão aeróbia resul- 
que a acti- ta da genética, treino físico e composi- 

uma boa ção corporal adequada são fundamen- 
uma maior tais. O investigador diz que por agora 

não estudaram em que idade párece ser 
mais determinante uma boa condição 
física no desempenho académico, per- 
gunta que diz ser interessante para tra- 
balhos futuros. Para já, considera que 

• não faltam motivos para se investir nas 

. aulas de Educação Física, seguindo as 
recomendações europeias de, pelo menos, 
cinco horas semanais. "Actualmente, nas 
escolas portuguesas, temos duas horas 
e meia a três horas", lamenta. 

O investigador alerta ainda para a neves- 
sidade de se aproveitar os anos escola- 
res para formar uma cultura desporti- 
va: "Desenvolver uma cultura que leve 
os jovens a deixar a escola com a noção 
da importância de fazer desporto." 

17 >16,4-24,6< >17,1-24,6< 
>18, 5-25,0< >18,5-25,0< 

Perímetro da cintura 
Com a barriga descontraída, 
deve medir com fita métrica à 
volta da cintura, 1 cm acima do 
topo das cristas ilíacas. 

IOADE RAPARGAS RAPAZES 

9 66,8 77,1 
10 68,9 80,1 
11 70,8 82,6 
1 2 725 85,1 
13 74,

,
2 87,0 

14 75,7 a6.9 
15 76,8 90,5 
16 77,7 91,8 
17 78.5 92,7 
18+ 79,2 93,4 
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IDADE 
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11:30 

1600m 
EM MINUTOS 
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APTIDÃO MUSCULAR 

1. ABDOMINAIS POR IDADE 

O JOVEM DEVE FAZER O 9 
ABDOMINAIS A UMA CADÉN- 
CIA DE UM ABDOMINAL A 
CADA TRÉS SEGUNDOS, 
FLECTINDO O TRONCO DE 12 

LA
FODRAMEA SELEM E CONT

OS 
 Ft
p2s

- 

DO CHÃO COM AS MÃOS 13 
AO LONGO DO CORPO. A 

ABDOMINAIS 

9 

9 

18 

18 

18 

21 

18 

24 . 

2. FLEXÃO DE BRAÇOS 

CADA FLEXÃO É EXECUTADA 
DURANTE 3 SEGUNDOS. 
O TESTE COMEÇA COMO 
CORPO EM PFtANCHA. COM  
O COTOVELO EM EXTEN- 
SÃO. DEVERÁ MANTER A 
POSIÇÃO DE PRANCHA E 
FLETIR O COTOVELO DE 
FORMA LENTA E CONTRO- 
LADA ATÉ QUE O ANGULO 
ENTRE O BRAÇO E O 
ANTEBRAÇO SEJA APROXI-
MADAMENTE DE 90° 

0 

FLEXÕES 
POR IDADE 

9 6 

6 

12 ■  7  

10 

-.. — 

13  ■  7 

12* 

'ATÉ AOS 18 ANOS 
DEVEM EVOLUIR 

- REPETIÇÃO FICA COMPLE- 
TA QUANDO O TRONCO 
TOCA DE NOVO NO CHÃO 13+ 

10 13 15 18 
ATÉ 18 FLEXÕES 

af • 
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Adolescentes 
em boa forma 
física têm 
melhores notas 
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