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Figura 1 - Exemplo típico dos padrões de atividade física moderada a vigorosa de crianças e
adolescentes reportados na literatura
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É hoje inquestionável, tanto pela comunidade científica como pela sociedade civil, a
influência positiva decorrente da prática de atividades físicas e desportivas regulares,
na saúde e bem-estar das populações  . Assim, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) tem apelado constantemente para que as pessoas cumpram com as suas
recomendações de um estilo de vida mais ativo    . 

A literatura não deixa dúvidas ao afirmar que a infância e a adolescência
representam períodos cruciais para a aquisição de comportamentos  do  estilo de
vida  e que, quando adquiridos nestas idades, têm maior probabilidade de se
manterem na idade adulta   . No entanto, as notícias não são animadoras: um estudo
recente mostrou que apenas cerca de 29% das crianças e jovens europeus são
considerados fisicamente ativos, sendo que os valores mais baixos foram
encontrados em crianças e jovens provenientes de países do sul da europa  . Em
Portugal, o mesmo estudo mostrou que cerca de 25% das crianças e 24% dos
adolescentes são suficientemente ativos   . 

Neste sentido, cresceu o interesse em compreender quais eram os padrões de
atividade física das crianças e jovens durante uma semana. Apesar de não haver um
consenso para a definição de padrão  , vamos assumir que padrão é algo que se
repete. Não obstante à variação existente nos níveis de atividade física das crianças e
jovens em todo o mundo  , o padrão mais comumente reportado está ilustrado na
figura 1. Ou seja, um aumento gradual dos níveis de atividade física de segunda a
sexta-feira, seguido de uma diminuição acentuada ao fim de semana. 
Um estudo recente com dados de 15 países de todo o Mundo mostrou que, tanto os
rapazes como as raparigas com idades compreendidas entre os 3 e os 18 anos,
praticam mais atividade física moderada a vigorosa (9 a 12 min/d) nos dias da
semana do que no fim de semana.Olhando especificamente para as crianças e jovens
dos países europeus, a diferença média é de mais 17 minutos por dia    .
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Isto leva-nos, incondicionalmente, a um contrassenso face aos ataques sistemáticos à
rotina das crianças na escola, e à ideia de que a escola não tem sido um ambiente
muito favorável para que as crianças e os jovens se mantenham ativos. É um facto
que, entre 2003 e 2010, assistimos a um declínio da atividade física das crianças e
jovens, nos dias de escola; no entanto, entre 2010 e 2015 houve uma estabilização e,
felizmente, os últimos anos mostram resultados animadores: houve um aumento no
tempo passado em atividades físicas em ambiente escolar entre 2015 e 2019   . Neste
sentido, parece que a preocupação com os níveis de atividade física e o investimento
por parte dos agentes educativos e de saúde pública em programas de intervenção
está a trazer frutos. 

Além disso, uma possível explicação para estas diferenças (mais atividade física
durante a semana e menos ao fim de semana) prende-se com aquilo a que os
investigadores chamam: a hipótese dos dias estruturados  . Estes resultados que
favorecem os dias da semana têm mostrado que a presença consistente de rotinas
durante o dia parece “moldar” positivamente os comportamentos das crianças e
jovens, como é o caso do aumento da atividade física diária. Isto significa que, os dias
típicos em que as crianças frequentam a escola, parecem trazer oportunidades para
que estas se mantenham envolvidas em atividades físicas e desportivas, desde a
infância até à adolescência. Além disso, a Educação e Expressão Físico-Motora, as
Atividades de Enriquecimento Curricular, a Educação Física, o Desporto Escolar e a
iniciação desportiva nos primeiros ciclos de ensino têm sido reconhecidas como
pilares que permitem às crianças a aquisição de comportamentos e participação
desportiva cujo objetivo é, também, o aumento dos níveis de atividade física.
 
Por outro lado, como explicar a queda dos níveis de atividade física tão acentuada ao
fim de semana? Uma potencial explicação pode atribuir-se à premissa de que ao fim
de semana, as crianças têm mais liberdade para escolher como pretendem passar o
seu tempo e optar pelas atividades que mais lhes dão prazer. Este tempo livre poderia
ser uma ótima oportunidade para aumentarem os seus níveis de atividade física, mas
que obviamente dependendo dos seus interesses e gostos pessoais, podem contribuir
para se envolverem em comportamentos menos saudáveis. Exemplo disso é a opção
por atividades sedentárias, como por exemplo, o uso excessivo de ecrãs. Esta ideia
está bem descrita na literatura, e se os níveis de atividade física diminuem no fim de
semana, o tempo despendido em ecrãs tende a aumentar   . Isto leva-nos ao vasto
leque de fatores relacionados com os contextos em que cada criança ou jovem se
insere, podendo influenciá-los, favorecendo uns e desfavorecendo outros, dos quais
destacamos o contexto familiar, que aparentemente parece ser um dos maiores
influenciadores dos dias não estruturados – os fins de semana. Estudos        
 anteriores    mostraram que existem algumas características familiares que parecem
favorecer os níveis de atividade física. Mais recentemente um estudo mostrou a
influência das características familiares nos níveis de atividade física ao fim de
semana, sobretudo, o número de irmãos e o nível de incentivo familiar e apoio    
 social      .  
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Nesta perspetiva familiar, recentemente um estudo mostrou resultados importantes:
os comportamentos dos pais associados à atividade física tendem a aumentar a
probabilidade de as crianças cumprirem ou não com a recomendação de 60 minutos
de atividade física moderada a vigorosa por dia ao fim de semana, mas não nos dias
da semana. Mais especificamente, o conhecimento que os pais passam para o(a)
filho(a) acerca da importância da atividade física e o tempo que as mães reservam
para realizar atividades físicas com os(as) filho(a)s parecem ser as características mais
importantes    .

Neste sentido, parece que talvez seja importante a escola e a família assumirem uma
partilha de responsabilidades, uma aliança para que se possa combater, de modo
mais eficiente, os baixos níveis de atividade física das crianças e jovens. Ou seja, a
criação de programas de intervenção que visem uma cooperação entre estes dois
ambientes para que, por um lado, possamos aumentar os níveis globais de atividade
física, que são claramente insuficientes, mas também atenuar as diferenças que
existem entre os vários momentos do dia e entre os dias da semana e fim de semana.
A relação entre as famílias e as escolas tende a reforçar a saúde e a aprendizagem das
crianças em vários ambientes: em casa, nas escolas, em programas fora da escola e
na comunidade. Devem, portanto, ser fomentadas ligações entre família e
comunidade escolar no sentido da criação de ambientes que facilitem o envolvimento
em atividade físicas das crianças e jovens, tornando-os fisicamente ativos nos vários
locais em que vivem, aprendem e brincam.
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