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Resumo 

A valiar a validade facial, a consistencia interna, a fiabilidade 
teste-reteste e a validade de conceito dos 12 itens de habilidades basicas 
da Pictoria! Scale for Perceived Movement Skill Competence for 
y ou~g ChIldren (PMSC) em crian<;:as portuguesas. 201 crianyas 
(memnas n=112) de 5 a 10 anos de idade foram avaliadas com a PMSC. 
A consistencia interna foi estimada atraves dos Alfa ordinais. Uma 
subam~stra aleat6:~a (n=74) foi reavaliada uma semana depois para 
determmar. a fiablhdade teste reteste. Depois da segunda avaliayao, 
tod~s as cnanyas responderam a urn questionario de validayao facial. A 
vahdayao de conceito foi determinada com 0 me to do Bayesiano de 
modelayao de equa<;oes estruturais (BSEM). No modelo testado 
utilizaram-se os 12 itens, com dois fatores hipoteticos: habilidades de 
~ontr?lo de objetos e habilidades de locomoyao. As crian<;as 
Identlficaram corretamente as habilidades e perceberam a maioria das 
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imagens. Na fiabilidade teste resteste obteve-se urn racIO de 
concordancia entre 0,99 e 1,02. Os valores de Alfa ordinais variaram 
entre aceitaveis (controlo de objetos 0,73, locomo<;:ao 0,68) a born (12 
habilidades 0,81). 0 modelo BSEM testado apresentou urn ajuste 
adequado. A PMSC pode ser utilizada para avalia<;:ao a perce<;:ao da 
competencia das crian<;:as em habilidades motoras basic as em crian<;:as 
portuguesas. 

Palavras-chave: competencia motora percebida, atividade fisica, 
validayao facial, consistencia interna, valida<;:ao de conceito 

Abstract 
The purpose was to assess the face validity, internal consistency, 

test retest reliability and construct validity of the 12 FMS items in the 
Pictorial Scale for Perceived Movement Skill Competence for Young 
Children (PMSC) in a Portuguese sample. 201 Portuguese children 
(girls n=112); 5 to 10 years of age (7.6±1.4) participated. All children 
completed the PMSC once. Ordinal Alpha's assessed internal 
consistency. A random subsample (n = 47) were reassessed one week 
later to determine test retest reliability with Bland-Altman method. 
Children were asked questions after the second administration to 
determine face validity. Construct validity was assessed on the whole 
sample with a Bayesian Structural Equation Modelling BSEM) 
approach. The hypothesized theoretical model used the 12 items and 
two hypothesized factors: Object Control, and Locomotor skills. The 
majority of children correctly identified the skills, and could understand 
most of the pictures. Test-retest reliability analysis was good, with an 
agreement ration between .99 and 1.02. Ordinal alpha values ranged 
from acceptable (Object control .73, Locomotor .68) to good (all FMS 
.81). The hypothesised BSEM model had an adequate fit. The PMSC 
can be used to investigate perceptions of children's FMS competence. 
This instrument can also be satisfactorily used among Portuguese 
children. 

Keywords: perceived fundamental motor skill competence, physical 
activity, face validity, internal consistency, construct validity 
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Introdu~ao 
A perce<;ao da competencia motora esta positivamente 

correlacionada com os niveis de atividade fisica na infancia e na 
adolescencia (Babic et aI., 2014). Stodden e colaboradores propuseram 
urn modelo no qual a competencia motora percebida era urn mediador 
entre a competencia motora real e a atividade fisica (Stodden et aI., 
2008). Supostamente as crian<;as mais competentes desenvolverao uma 
perce<;ao mais elevada da sua competencia, 0 que se traduzira num 
comportamento mais ativo. Recentemente, foi confirmado que esta 
rela<;ao ocorre em crian<;as mais velhas enos adolescentes (Barnett, 
Morgan, Beurden, Ball, & Lubans, 2011; Barnett, Morgan, van 
Beurden, & Beard, 2008; Robinson et aI., 2015). Contudo, nao esta 
claro qual 0 papel especifico da perce<;ao de competencia em 
habilidades motoras fundamentais (HMF) nos niveis de atividade fisica. 
A valiando crian<;as mais novas na perce<;ao da competencia em HMF e 
possivel verificar quando a perce<;ao da competencia come<;a a estar em 
consomlncia com a competencia real (Barnett, Ridgers, Zask, & 
Salmon, 2015) e assim determinar a importancia da competencia 
percebida em HMF na motiva<;ao das crian<;as para serem fisicamente 
ativas (Barnett, Ridgers, & Salmon, 2015). 

Idealmente, a avalia<;ao da competencia percebida em HMF 
devera estar alinhada com os instrumentos da competencia real em 
HMF, uma vez que is so permitira urn melhor entendimento das rela<;oes 
entre a competencia real e percebida nas diferentes habilidades motoras 
e como podem estas rela<;oes ser distintas em diferentes culturas. A 
fiabilidade e validade facial da Pictorial Scale for Perceived Movement 
Skill Competence for Young Children (PMSC) foi ja determinada em 
crian<;as australianas (Barnett, Ridgers, Zask, et aI., 2015). Este 
instrumento foi construido de acordo com os pontos fortes de urn 
instrumento existente baseado em imagens e delineado para avaliar a 
auto-percep<;ao fisica em crian<;as pequenas (Harter & Pike, 1984), mas 
que coincide com as 12 habilidades incluidas Test of Gross Motor 
Development (TGMD-2) (Ulrich, 2000). 0 TGMD-2 foi desenvolvido 
nos EUA e fomece uma interpreta<;ao referenciada a norma e ao 
criterio. A valida<;ao de urn teste e especifica da popula<;ao onde foi 
realizada, pelo que e importante realizar a valida<;ao dos instrumentos 
de avalia<;ao antes de os utilizar noutras popula<;oes. 0 modelo de 2 
fatores (habilidades de controlo de objetos e habilidades de locomo<;ao) 
do TGMD foi validado para crian<;as em vcirios paises, incluindo a 
Australia (Rudd et aI., 2015), Brasil (Valentini, 2012), China (Wong & 
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Yin Cheung, 2010), Coreia do SuI (Kim, Kim, Valentini, & Clark, 
2014), e Portugal (Lopes, Saraiva, & Rodrigues, In press). Verificaram
se diferen<;as culturais - no Brasil, por exemplo, as crian<;as 
apresentaram urn rendimento inferior aos valores normativos dos EVA 
(Spessato, Gabbard, Valentini, & Rudisill, 2012). Constata-se, portanto, 
a utili dade de validar 0 mesmo instrumento em diferentes popula<;oes 
para se compreender as diferen<;as culturais no desenvolvimento das 
HMF. 

A perce<;ao da competencia motora nas crian<;as pode variar de 
acordo com 0 pais de origem. 0 instrumento foi originalmente 
delineado e desenvolvido para crian<;as australianas, pelo que e 
necesscirio testa-Io noutras popula<;oes para aumentar a sua utilidade 
como instrumento global. Apesar de ser urn instrumento baseado em 
imagens, as instru<;oes verbais tern que ser traduzidas e e importante 
saber se as crian<;as compreendem as imagens e as habilidades motoras 
que elas representam. Assim, 0 proposito deste estudo foi determinar a 
validade facial e a fiabilidade (consistencia e intema e teste reteste) 
numa amostra de crian<;as portuguesas. Para alem disso, embora a 
valida<;ao de conceito da escala completa de 18 itens (incluindo a 
perce<;ao da competencia em cinco atividades fisicas que nao sao 
consideradas HMF) deste instrumento tenha sido determinada (Barnett 
et aI., 2016), a valida<;ao de conceito das 12 HMF nao foi. Assim, 0 

segundo proposito foi avaliar a valida<;ao de conceito das 12 HMF. 

Metodo 
Tradu~ao do instrumento 

o PMSC foi traduzido do ingles para portugues por dois 
especialistas. Posteriormente, foi retro traduzido para ingles por outros 
dois especialistas que nao tiveram acesso a versao inglesa original. As 
retrotradu<;oes foram lidas pelo autor do instrumento (urn nativo de 
lingua inglesa), que fez algumas sugesWes de ajustamento linguistico. 
Em seguida, as duas versoes em portugues foram ajustadas em termos 
semanticos pelos autores portugueses da presente investiga<;ao, em 
concordancia com os quatro especialistas que previamente tinham 
traduzido e retrotraduzido 0 instrumento. Obteve-se, assim, uma versao 
portuguesa do instrumento. Nao foram feitas altera<;oes as imagens das 
HMF e ao sistema de pontua<;ao. 
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Amostra 
Em 2014, 4 escolas (duas no litoral e duas no interior do norte 

de Portugal) foram abordadas como uma amostra de conveniencia , 
tendo todas concordado em participar. Foi obtida a permissao do diretor 
de cada escola, os pais das crianyas deram 0 seu consentimento 
informado, tendo sido obtido urn nicio de consentimento de 95%. Urn 
total de 201 crianyas (meninas n = 112) de 5 a 10 anos de idade (7,6 ± 
1,4) concordaram em participar. Assistentes de investigayao 
previamente treinados avaliaram as crianyas supervisionados por urn 
dos investigadores. 

Delineamento e avaliac;oes 
A competencia motora percebida foi avaliada nas crianyas 

utilizando a PMSC, desenvolvida por Barnett, Ridgers, Zask, et ai. 
(2015). Este instrumento avalia a perceyao da competencia motora nas 
mesmas seis habilidades de controlo de objetos (rebater uma bola 
estatica, drib Ie estacionario, pontapear, agarrar, lanyamento por cima do 
omb~o e lanyamento por baixo) e seis habilidades de locomoyao 
(cornda, galope, deslocamento lateral, saIto horizontal, pe-coxinho e 
salta por cima). 

Em primeiro lugar, foi perguntado it crianya se ja tinha 
experimentado a habilidade motora. As crianyas que respondessem 
afirmativamente eram entao solicitadas para que indicassem qual das 
imagens achavam ser mais parecida com elas. Ap6s escolherem a 
imagem era-Ihes pedido que indicassem a sua competencia. A figura 1 
representa urn exemplo de uma imagem. As duas opyoes para a imagem 
"boa execuyao" eram: "tu ... mesmo muito bern" (sendo atribuido 4 
pontos) ou "tu .. . assim-assim" (3 pontos), enquanto as opyoes para a 
imagem "execuyao nao muito boa" eram: "tu ... mais ou menos" (2 
pontos) ou "tu ... nada bern" (1 ponto) (Barnett, Ridgers, Zask, et aI., 
2015). 
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Figura 1 - Exemplos das imagens das habilidades motoras mostradas as crian<;as 

Assim, a competencia percebida em cada habilidade era classificada 
numa escala de 4 pontos. Se a crian<;a respondesse que nunca tinha 
experimentado a habilidade, era-lhes dito para imaginarem como elas seriam 
a executa-lao A pontua<;ao de cada habilidade foi somada em cada subescala 
de controlo de objetos e de locomo<;ao (pontua<;ao entre 6 e 24) e nas 12 
habilidades (pontua<;ao entre 12 e 48). Os autores do instrumento original 
(Barnett, Ridgers, Zask, et aI., 2015) encontraram numa amostra de crian<;as 
australianas uma validade facial aceitavel, boa fiabilidade teste resteste 
(habilidades de controlo de objetos ICC = 0,78, habilidades de locomo<;ao 
ICC = 0,82, 12 habilidades ICC = 0,83), e consistencia interna adequada 
(alpha com valores entre 0,60 e 0,81). Uma semana depois de todos os 
participantes terem sido avaliados, uma amostra aleat6ria (n = 47) foi 
reavaliada para determinar a fiabilidade teste reteste. Tal como recomendado 
por Barnett, Ridgers, Zask, et a1. (2015), as habilidades motoras eram 
demonstradas pelo avaliador sempre que as crian<;as nao conseguiam 
identificar as habilidades atraves das imagens ou das instru<;6es verbais. 

Ap6s rnais urna sernana foi aplicado urn questionario a todos os 
participantes para deterrninar a validade facial. 0 questionario foi aplicado 
individualrnente a cada crian<;a. Este questionario tinha urn conjunto de 
perguntas para cada habilidade, tal como a investiga<;ao original que 
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determinou a validade facial deste instrumento (Barnett, Ridgers, Zask, et aI., 
2015). Para cada habilidade motora, em primeiro lugar era solicitado a 
cri~nya que iden~ificasse a habilidade que Ihe estava a ser mostrada, para 
venficar se a~ cnanyas co~heciam a habilidade representada na imagem. A 
resposta da cnanya era reglstada como identificayao correta ou incorreta. Em 
seguida, era. perguntado:. "que desporto;jogo/atividade esta imagem mostra?" 
para determlllar se as cnanyas consideravam a habilidade motora generica ou 
pe.rtencente a algum ~esporto ou atividade especifica. As respostas das 
~nanyas e~am categ~n~adas com~: 'nao sabe', 'atividade generica', e 
"despo~o, Jogo ou atlvldade especlfica'. Em seguida foi-Ihes perguntado: 
Qual e a jigura que representa uma boa execu~iio equal e a jigura que 

representa uma execu~iio niio muito boaT', sendo registada a identificayao 
correta ou incorreta da figura. Seguindo-se a questao: "0 que achas que Jaz 
com que uma jigura represente uma boa execu~iio e a outra uma execu~iio 
niio muito boa?". 
Todas as respostas das crianyas as questoes acerca do que acontece em cada 
figura for.am transcritas pelo avaliador e posteriormente categorizadas numa 
das segullltes apreciayoes: "Parece corresponder a execuyao correta da 
habilidade"; "Nao parece corresponder a execuyao correta da habilidade" 
"Indica confusao" (Barnett, Ridgers, Zask, et aI., 2015). ' 

Analise estatistica 
Foi determinada a percentagem de crianyas que ja tinham executado 

cada uma das habilidades, bern como a percentagem de crianyas que 
responderam em cada uma das categorias ("tu ... mesmo muito bern" 
"tu ... as~im-assim", etc). O. mesmo foi feito para as crianyas qu~ 
~orre~a/Illcorretamente Identlficaram cada habilidades nas imagens, 
~dent~ficaram 0 desporto/jogo/atividade em cada imagem, corretamente 
IdentIficaram "a boa execuyao" e a "execuyao nao muito boa" e identificaram 
o~ fator~s que tornam uma imagem como "boa execuyao" e a outra "execuyao 
nao mUlto boa. Nos casos em que as habilidade tinha sido experimentada por 
T?enos de 80~ das crianyas, a diferenya nas respostas entre aqueles que ja a 
tmham expenmentado e aqueles que nao a tinham experimentado foi testada 
atraves do teste do qui-quadrado. 

A consistencia interna foi determinada atraves dos Alfa ordinais 
alphas a base de correlayao polic6ricas (Gadermann, Guhn, & Zumbo, 2012). 
Tal como no alfa de Cronbach 0 alfa ordinal maior do que 0,7 e interpretado 
como demonstrando boa consistencia interna. Os alfas ordinais foram 
calculados para as habilidades de controlo de objetos e para as habilidades de 
locomoyao. A fiabilidade teste resteste foi determinada numa subamostra 
(n=47) utilizando 0 metodo de Bland-Altman (Bland & Altman 1986' Nevill 
& Atkinson, 1997). A validayao de conceito foi avaliada c~m 0 ~etodo 
Bayesiano de modelayao de equayoes estruturais (BSEM). 0 modelo 
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hipotetico utiliza os 12 itens com do is fatores com 6 itens cada: controlo de 
objetos (rebater uma bola estatica, drib Ie estacionario, pontapear, agarrar, 
lanyamento por cima do ombro e lanyamento por baixo) e habilidades de 
locomoyao (corrida, galope, deslocamento lateral, salta horizontal, pe
coxinho e saito por cima). 0 modelo previu a correlayao entre os dois fatores, 
uma vez que a competencia percebida nas nas habilidades de controlo de 
objetos e a competencia percebida nas habilidades de locomoyao nao sao 
consideradas independentes. Todos os 12 itens foram considerados como 
variaveis categ6ricas. 0 BSEM foi realizado no MPlus 7 (Muthen & Muthen, 

2012). 

Resultados 

Estatistica descritiva 
A Tabela 1 mostra a percentagem de crianyas que experimentaram as 

habilidades motoras e a sua perceyao de quao bons sao na execuyao de cada 

habilidade. 
"Rebater a bola" tern a menor proporyao de crianyas que ja experimentaram a 
habilidade, com as outras habilidades a serem experimentados por mais de 
80% das crianyas. As crianyas que indicaram ter previamente executado 0 

"rebater a bola" percecionam-se significativamente melhor do que aqueles 
que nao executaram previamente a habilidade. (lJ 2

(3) == 12,61, P == 0,006). Nas 
habilidades de locomoyao, a larga maioria das crianyas indica que se 
identifica como "mesmo muito bern" a executar 0 "deslocamento lateral", 
enquanto que menos de metade das crianyas ref ere que executa "mesmo 
muito bern" 0 "galope". Nas habilidades de controlo de objetos, e no "drib Ie 
estacionario" que mais crianyas se identificam como "mesmo muito bern" a 
executar, sendo no "rebater a bola" onde menos crianyas se identificam como 

"mesmo muito bern". 

Tabela 1 _ percentagem de crian<;:as que indicaram ter executado previamente cada 
uma das habilidades e percentagem de crian<;:as que em cada habilidade indicaram 0 

seu nivel percebido de execu<;:ao. 
Execu<;:ao Nada 
previa bern 

Mais ou 
menos 

Assim-
assim 

Mesmo muito 
bern 

HMF 
% % % % % 

Habilidades de locomoyao 

Corrida 100,0 1,5 5,0 20,4 73,1 

Galope 89,1 6,5 27,4 25,9 40,3 

Pe-coxinho 99,0 2,5 12,4 21,4 63,7 
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Saltar por cima 90,0 3,0 16,2 21,2 

Saito horizontal 94,0 1,5 10,5 25,5 

Deslocamento lateral 94,5 1,5 3,5 14,4 

Habilidades de control de objetos 

Rebater a bola 37,8 8,5 37,8 24,9 

Drible estaciomirio 92,0 3,0 8,0 18,0 

Pontapear 97,5 1,5 7,0 21,5 

Agarrar 97,5 2,0 11,4 25,9 

Lan<;amento por cima 
89,1 4,5 17,9 28,4 

do ombro 

Lan<;amento por baixo 84,1 0,5 12,4 28,4 

Valida~ao facial 
As Tabelas 2 e 3 apresentam os resultados de validayao. A 

generalidade das crianyas identificou corretamente cad a habilidade motora. 
Contudo, no "galope" e no "pe-coxinho", a percentagem de crianyas que nao 
as identificou corretamente foi elevada: 38,9 e 39,9% respetivamente (ver 
Tabela 2). 

A percentagem de respostas corretas a questao sobre a identificayao da 
"boa execuyao" e "execuyao nao muito boa" variou entre 74,2% no "galope" 
e 100% na "corrida". A percentagem de crianyas que nao associaram as 
habilidades de locomoyao a nenhum desporto/jogo/atividade variou entre 
54,7% na "corrida a 92,2% no "galope". A percentagem para as habilidades 
de controlo de objetos foi mais baixa (refletindo a maior perspetiva de 
aplicabilidade nos desportos e jogos), variando entre 21 ,5% no "pontapear" e 
66,9% no "Ianyamento por baixo" (ver Tabela 2). 

A maioria das crianyas compreende 0 que representa uma "boa 
execuyao" e uma "execuyao nao muito boa" em todas as HMF (ver Tabela 3). 
Houve mais interpretayoes erradas nas habilidades de locomoyao do que nas 
habilidades de controlo de objetos. Mesmo assim, poucas crianyas nao 
interpretaram corretamente as imagens das habilidades de locomoyao. A 
exceyao parece ser a imagem do "gal ope". De facto , a percentagem de 
crianyas cujas respostas indicam confusao e maior nesta habilidade do que a 
percentagem de crianyas cujas respostas parecem corresponder a correta 
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59,6 

62,5 

80,6 

28,9 

71 ,0 

70,0 

60,7 

49,3 

58,7 

execuyao (48,3 versus 45 ,6%). Observamos que algumas crianyas solicitaram 
uma desmonstrayao do "gal ope", 0 que indica que nao e uma habilidade 
motora muito conhecida das crianyas. 

Tabela 2 - Resultados da validade facial : identifica<;ao corretalincorreta 
habilidades, compreensao das imagens e rela<;ao das habilidades com 

das 
urn 

desporto/jogo/atividade especifico. 
ldentificac;:ao das 
habilidades 

Compreensao 
das imagens 

"Que desporto/jogoiatividade esta 
imagem mostra?" 

lncorreta Correta 
% 

Habilidades de locomoc;:ao 

Corrida 13,3 

Galope 38,9 

Pe-coxinho 39,9 

Saltar por cima 11 ,2 

SaIto horizontal 4,4 
Deslocamento 
lateral 

13,3 

Habilidades de controlo de 
objetos 
Rebater a bola 
Drible 
estaciomirio 
Pontapear 

Agarrar 
Lanc;:amento por 
cima do ombro 
Lanc;:amento por 
baixo 

8,3 

6,6 

1,1 

13,8 

2,2 

3,4 

% 

86,7 

61,1 

60,1 

88,8 

95,6 

86,7 

91 ,7 

93 ,4 

98,9 

86,2 

97,8 

96,6 

o que e uma 
boa e uma 
nao muito 

boa 
% 

100,0 

74,2 

93 ,5 

95 ,4 

98,3 

89,9 

98,3 

91, 1 

96,1 

86,0 

98,9 

97,8 

Nao Atividade Desporto/atividade 
sabe generica especifico 
% % % 

54,7 

92,2 

80,0 

66,5 

84,4 

83 ,7 

56,2 

24,6 

21 ,5 

51 ,7 

65 ,6 

66,9 

27,1 

6,7 

13,3 

22,3 

13,9 

10,1 

1,7 

2,8 

2,2 

8,3 

8,3 

6,6 

18,2 

1,1 

6,7 

11 ,2 

1,7 

6,2 

42,1 

72,6 

76,2 

40,0 

26, 1 

26,5 

Tabela 3 - Resultados da validade facial: compreensao sobre 0 que e uma "boa 
execw;:ao" e uma "execwyao nao muito boa". _ 

" 0 que achas que faz com que uma figura represente uma boa execuc;:ao e 
a outra uma execuc;:ao nao muito boa?" 

Nao parece corresponder Parece corresponder a 
Indica confusao a execuc;:ao correta da execuc;:ao correta da 

% habilidade % habilidade % 

Habilidades de locomoc;:ao 

Corrida 17,7 2,2 80,1 

Galope 48,3 6,1 45 ,6 

Pe-coxinho 34,4 10,6 55,0 
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Saltar por cima 

Saito horizontal 

Deslocamento 
lateral 

14,4 

3,4 

14,9 

Habilidades de controlo de objetos 

Rebater a bola 8,8 

Drible 
9,4 

estaciomirio 

Pontapear 6,7 

Agarrar 19,4 

Lan~amento por 
4,4 

cima do ombro 
Lan~amento por 7,8 
baixo 

Fiabilidade 

3,9 81,9 

10,6 86,0 

8,3 76,8 

3,3 87,8 

9,4 81,1 

7,8 85,6 

7,8 72,8 

6,1 89,5 

6,7 85,6 

A analise Bland-Altman (Bland & Altman, 1986) para 0 fiabilidade 
teste resteste nas 12 habilidades indica que os limites de concordancia a 95% 
entre as duas medidas variam entre -6,57 e 5,95 com urn racio de 
concordancia (Nevill & Atkinson, 1997) de 0,99(0,09). Nas habilidades de 
locomo'(ao, os limites de concordiincia a 95% variam entre -4,77 e 5,04 com 
urn racio de concordiincia de 1,02(0,14). Nas habilidades de controlo de 
objetos, os limites de concordiincia a 95% variam entre -4,35 e 3,87 com urn 
racio de concordiincia de 0,99(0,11). 

Relativamente Ii consistencia interna, os alfas ordinais foram de 0,73 
para as habilidades de controlo de objetos e de 0,68 para as habilidades de 
locomo,(ao. 

Validade de conceito 
Os modelos BSEM, com (modelo 1) e sem (modelo 2) carregamentos 

cruzados (cross-loadings), tiveram ambos ajustamentos adequados. Contudo, 
o modelo 2 (valor p posterior predictive = 0,123) parece ser ligeiramente 
melhor (ver Tabela 4). Os valores dos coeficientes fatoriais (factor loadings) 
no modelo 2 para 0 fator de habilidades de locomoyao variaram entre 0,48 a 
0,78 exceto no "deslocamento lateral", que foi considerado baixo (0,32). Os 
pesos fatoriais para 0 fator habilidades de controlo de objetos variam entre 
0,05 e 0,75 (ver tabela 5). Os informative priors dos carregamentos cruzados 
tern uma media de zero e variiincia de 0,01. Todos os itens foram 
considerados como variaveis ordinais. Os valores a negrito indicam os pesos 
principais. Todos os pesos principais foram estatisticamente significativos (p 
> 0,01) com 95% de intervalo de credibilidade que nao inclui 0 zero. 
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Tabela 4 - Resultados da modela~ao bayesiana de equa~oes estruturais para 0 PMSC 

(n = 197) 

Modelo Especifica~oes N°. 2.5 % 97.5 % PPp N°. 

a priori parametros limite limite intera~oes 

livres PP PP (tempo) 

Non- 49 -14.19 71.85 .072 60000 (7s) 

informative 

2 Informative 61 -14.22 65.419 .123 60000 (6s) 

cross-loadings 

PP = posterior predictive; s - segundos. 

Tabela 5 - Pesos fatoriais da modela~ao bayesiana de equa~oes estruturais 

Modelo 1 Modelo 2 

Non-informative Informative cross-loadin~s 

Item Locomotoras Controlo de Locomotoras Controlo de 

objetos objetos 

Corrida .486 .480 .022 

Galope .461 .489 -.012 

Pe-coxinho .626 .621 -.011 

Saltar por cima .765 .775 .006 

Saito horizontal .651 .644 .008 

Deslocamento lateral .376 .323 .054 

Rebater a bola .560 .023 .542 

Drible estaciomlrio .510 .015 .496 

Pontapear .741 .000 .753 

Agarrar .479 -.022 .501 

Lan~amento por cima .630 .007 .629 

do ombro 
Lan~amento por baixo .669 .010 .651 

Discussao 
Este estudo examinou a validade facial, a fiabilidade (consistencia 

interna e teste reteste) e a validade de conceito da PMSC, urn instrumento de 
medida da competencia percebida em habilidades motoras basicas, numa 
amostra de crian,(as portuguesas. Barnett, Ridgers, Zask, et al. (2015) 
verificaram numa amostra de crianyas australianas que este era urn 
instrumento valido e ficivel para medir a perceyao da competencia em 
habilidades motoras basicas. Nos constatamos que, em termos genericos, 0 

instrumento tambem e valido e fiavel para as crianyas portuguesas. 
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A generalidade das crianyas identificou corretamente as habilidades 
representadas nas imagens, e compreendeu a maioria das imagens. Uma 
percentagem elevada de crianyas tambem identificou adequadamente quando 
e porque uma imagem era uma "boa execuyao" e uma "execuyao nao muito 
b~a". A gene.ralidade dos comentarios acerca das habilidades revel a que as 
cnanyas nomlllaimente conheciam as ayoes motoras/movimentos necessarias 
para as executar. 

As crianyas nao relacionaram de forma tao clara as habilidades com 
os jogos: atividades ou desportos. Isto e importante de referir, dado que 
fornece lllformayao sobre a validade facial. Se as crianyas nao conseguem 
reconhecer em que contexto a habilidade e utilizada, demonstram que estao 
menos expostas e nao compreendem bern a habilidade. As habilidades de 
locomoyaO sao particularmente pouco conhecidas em term os de 
aplicabilidade no desporto. Algumas habilidades locomotoras como 0 pe
coxinho" ou 0 "gal ope" sao particularmente pouco compreendidas. Isto e 
perfeitamente compreensivel, uma vez que estas habilidades nao tern uma 
ligayao 6bvia a nenhum desporto ou atividade. 

Em algumas habilidades de controlo de objetos as crianyas tam bern 
mostraram dificuldades em aloca-Ias a urn desporto, jogo ou atividade. Por 
exemplo, pelo menos metade das crianyas nao alocou 0 "lanyamento por cima 
do ombro", 0 "Ianyamento por baixo", 0 "rebater a bola" e 0 agarrar a urn 
desporto .especifico: Uma possivel explicayao e 0 tipo de jogos e desportos 
que as cnanyas pratlcam em Portugal. Por exemplo, rebater uma bola com urn 
taco (como no basebol por exemplo) nao e uma habilidade que as crianyas 
portuguesas executem regularmente. Mais de 80% das crianyas deste estudo 
ja tinham executado todas as habilidades, exceto 0 "rebater a bola". 

Apesar da pouca literacia motoraldesportiva das crianyas da amostra 
a analise da validade de conceito mostrou que 0 modelo apresenta u~ 
ajustamento razoavel. 

Conclusoes 
Este estudo mostrou que e possivel utilizar a PMSC para avaliar a 

perceyao da competencia em habilidades motoras em crianyas. 0 estudo 
ta~bem fornece confirmayao de que 0 instrumento pode ser utilizado em 
cnanyas portuguesas. 
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A avalia~ao da competencia motora atraves do lan~amento e pontape em 
potencia. Descri~ao do comportamento ao longo da idade. 

Assessing motor competence using kicking and overarm throwing 
velocity. Performance over the growing years. 
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Resumo 
o reconhecimento da competencia motora (CM) no desenvolvimento 

de estilos de vida saudaveis e incontornavel. Recentemente Luz, Rodrigues, 
Almeida e Cordovil (2015) apresentaram urn modelo cujo objectivo era 
tambem 0 de proporcionar uma avaliayao da CM utilizavel ao longo de todo 0 

periodo de desenvolvimento ate Ii idade adulta. Dois dos testes propostos 
eram 0 lanyamento da bola em potencia (LBP), e pontapear em potencia (PP), 
cuja informayao ao longo da idade e escassa. 0 objectivo deste estudo foi 
realizar uma explorayao do seu comportamento ao longo do crescimento. 
F oram testados 979 individuos (51 % raparigas), entre 7 anos de idade e a 
idade adulta. A velocidade (m/s) da bola foi medida com 0 radar Stalker 
ATS-II. Os resultados foram descritos e explorados atraves da ANOV A e 
regressao linear. Os valores mostraram melhoria ao longo da idade mas com 
diferenyas entre 0 comportamento dos dois sexos. Mais importante, a 
visualizayao e descriyao dos resultados permitiu concluir por uma variayao de 
valores homogenea por idade. A modelayao quadratica dos val ores 
demonstrou uma participayao valida da idade na explicayao dos resultados 
(36%-50% feminino, 58%-62% masculino). Em conclusao a utilizayao destes 
testes revelou possibilitar uma diferenciayao e avaliayao da CM adequada ao 
crescimento. 

Palavras-chaves: "competencia motora, pontapear, lanyar, avaliayao, testes 
motores". 
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