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RESUMO  Por que não vou caminhando ou pedalando para a escola? Os fatores ambientais e os modos de deslocamento na rotina de crianças  Atualmente constata-se um quotidiano cada vez mais distante de comportamentos ativos em crianças e adolescentes e, por isso, torna-se fundamental criar estratégias que visem o aumento do nível de atividade física nestes grupos. Ir e vir a pé ou de bicicleta para a escola (deslocamento ativo), tem assumido especial relevância pois caracterizam-se como possibilidades de colaborar no cumprimento das recomendações internacionais do nível diário de atividade física e de estimular comportamentos ativos no quotidiano de crianças e adolescentes. No entanto, estudos têm demonstrado que diversos fatores (intrapessoais, políticos, ambientais, etc.) podem influenciar na decisão e opção de modos de deslocamento para a escola.  Neste sentido, esta investigação teve como objetivo principal identificar e analisar os modos de deslocamento de crianças no trajeto casa-escola e sua associação com os fatores ambientais e intrapessoais de alunos e respetivos encarregados de educação como limitadores ou motivadores ao deslocamento ativo.   O estudo é descritivo transversal, realizado com alunos do 5º e 6º ano de escolaridade de quatro escolas públicas da Região Norte de Portugal e duas escolas públicas do estado do Maranhão – Brasil. Participaram neste estudo 721 alunos e 497 encarregados de educação. Por opção metodológica de análise de distintas perspetivas da temática do deslocamento ativo, os resultados foram organizados em cinco estudos. Iniciamos com uma Revisão Sistemática sobre o tema e sua relação com os fatores ambientais (distância / segurança); de seguida analisamos os fatores intrapessoais e ambientais, a bicicleta no quotidiano, perceções e justificativas sobre as possibilidades do deslocamento ativo para a escola de alunos e encarregados de educação de Portugal e, concluímos com os modos de deslocamento para a escola, perceções e preferências de alunos portugueses e brasileiros. Para a coleta de dados foram utilizados dois questionários administrados aos alunos e respetivos encarregados de educação. Contêm perguntas abertas e fechadas e, abordam os aspetos relacionados aos modos de deslocamento no quotidiano como perceções, barreiras, utilização da bicicleta e fatores que influenciam as possibilidades do deslocamento ativo no trajeto casa-escola.  Os principais resultados elencados a partir dos cinco estudos desenvolvidos evidenciaram que, 20,1% dos alunos portugueses inquiridos se deslocam ativamente para a escola, nomeadamente a pé, considerando que nenhum aluno declarou utilizar a bicicleta. Relativamente aos alunos brasileiros inquiridos, 21,8% vão para a escola pelos modos ativos (19,8% deslocam-se a pé e 2% utilizam a bicicleta como modo de deslocamento para a escola). Relativamente às crianças portuguesas que residem a uma distância da escola considerada adequada aos modos ativos (até 3-3,2km), os resultados mostraram-se superiores, atingindo os 36,4% de alunos que vão caminhando para a escola. No entanto, estes resultados evidenciam o alto percentual de crianças (63,6%) que vão para as aulas em seu quotidiano pelos modos passivos de deslocamento, em sua maioria de automóvel. Os resultados dos alunos portugueses revelam também a existência de diferenças significativas entre a % de deslocamento ativo efetivo (20,1%) e a percentagem de como desejariam se deslocar, uma vez que, 75% dos alunos desejariam deslocar-se por modos ativos, sendo 20,1% a pé e 54,8% de bicicleta.  
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Fatores intrapessoais (sexo, nível de escolaridade, grupo etário e aspetos relacionados à prática de atividade física) dos alunos e encarregados de educação portugueses não se mostraram significativos em relação ao deslocamento ativo. Contudo, os fatores ambientais como a área em que a escola está localizada, a distância casa-escola e os aspetos relacionados à segurança no trajeto (trânsito e em geral) mostraram-se significativos em relação aos modos de deslocamento. Crianças que residem mais próximo das escolas e que estudam em escolas situadas em contexto urbano apresentaram maiores percentagens de deslocamento ativo no quotidiano escolar. Destaca-se que, no geral, como justificativas positivas em relação às preferências pelos modos ativos de deslocamento 
para a escola (a pé/bicicleta) os alunos elencaram preferencialmente a ‘Diversão/prazer’ e a ‘Prática 
de Atividade Física’ e, os encarregados de educação elencaram a ‘Prática de Atividade Física’ e a 
melhoria da ‘Autonomia/Independência’ de seus educandos. Por outro lado, a ‘Longa distância’ e os 
aspetos relacionados à ‘Insegurança/Trânsito’ e ‘Insegurança/Geral’ foram elencadas como justificativas negativas mais preponderantes em relação às preferências pelos modos passivos de deslocamento. As questões relacionadas à segurança em geral (assédios, assaltos, etc.) foram mais percecionadas como aspetos negativos ao deslocamento ativo por alunos brasileiros em detrimento dos alunos portugueses, que se mostraram mais incomodados com as questões de insegurança no trânsito.  Em análise específica sobre a utilização da bicicleta por alunos portugueses que residem até 3km da escola, os resultados mostraram que, apesar de nenhum aluno a utilizar como modo de deslocamento para a escola, aproximadamente 55% desejariam ir pedalando em sua rotina escolar. Os resultados mostraram ainda que a maioria dos inquiridos possui bicicleta (88%), sabe andar (89%), a utilizam para as atividades de lazer (79%) e na companhia de familiares (89%).  Considerando os resultados obtidos, conclui-se que a prevalência do deslocamento ativo para a escola dos alunos investigados foi inferior quando comparada com percentagens de outras regiões de Portugal, Brasil e outros países. Apesar das crianças terem uma relação próxima com a bicicleta no seu quotidiano, não a utilizam como meio de transporte utilitário para a escola. Adicionalmente, evidenciaram-se percentuais superiores de desejo pelos modos ativos de deslocamento em detrimento de como efetivamente os alunos se deslocam em seu quotidiano escolar. Benefícios de caráter individual (diversão, prática de atividade física, autonomia) foram os aspetos positivos mais relatados como justificativas positivas ao desejo do deslocamento ativo e os fatores ambientais (distância, segurança) foram apontados como as principais justificativas negativas em relação à negação pelos modos ativos de deslocamento para a escola. Estes resultados obtidos vão ao encontro do apresentado pela literatura, que evidencia a importância dos fatores ambientais (distância/segurança) como preditores dos modos ativos de deslocamento para a escola em crianças do 5º e 6º ano de escolaridade. Recomenda-se que estudos e intervenções que objetivem potencializar os modos ativos de deslocamento de crianças para a escola sejam planeadas e executadas envolvendo os diversos atores e instituições intervenientes (escola, alunos, encarregados de educação, gestores da cidade, etc.), destinando especial atenção aos aspetos relacionados com o contexto e ambiente como a distância e segurança no trajeto casa-escola.   Palavras-chave: Deslocamento ativo. Fatores ambientais. Crianças. Escola. Trajeto casa-escola. 
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ABSTRACT   Why I won´t go walking or cycling to school? Environmental factors and displacement modes in the routine of children  Currently, there is a reduction of active behaviors of children and adolescents in their daily routines and, therefore, it is fundamental to create strategies to increase the level of physical activity in these groups. Walking or cycling on the path between home and school (active commuting), has assumed special relevance, since they are characterized as an opportunity to cooperate in the compliance with international recommendations for daily physical activity, and also promoting the acquisition of healthy lifestyles in this age. However, studies have shown that several factors (intrapersonal, political, environmental, etc.) can influence the decision and choice of displacement modes to school. In this sense, this research aimed to identify and analyze the displacement modes of children on the home-school path and its association with the environmental and intrapersonal factors of students and their respective parents as limiters or motivators to active commuting. Participated in this cross-sectional descriptive study 497 parents and 721 students of the 5th and 6th grade, from four public schools in Northern Portugal and two public schools in the state of Maranhão - Brazil. By methodological option of analysis of the different perspectives regarding the active commuting, the results were organized in five studies. We begin with a Systematic Review on the theme and its relationship with environmental factors (distance / security); then analyzed the intrapersonal and environmental factors, the bicycle for daily use, perceptions and justifications about the possibilities of the active commuting to the school of students and parents of Portugal and conclude with the displacement modes to school, perceptions and preferences of Portuguese and Brazilian students. For the data collection, two questionnaires were administered to the students and their respective parents. These contain open and closed questions and focus the aspects related to displacement modes such as perceptions, barriers, bicycle use and factors that influence the possibilities of active commuting on the home-school path. The main results from the five studies showed that 20.1% of the Portuguese students moved actively to school, exclusively on foot, considering that no one reported the use of the bicycle. Regarding the Brazilian students, the results showed that, in general, 21.8% go to school by active modes (19.8% on foot and 2% use the bicycle). When analyzing only Portuguese children who live at a distance from the school considered adequate to the active modes (up to 3-3.2km), this percentage was higher, reaching 36.4% of students who walk to school. However, these results evidenced the high percentage of children who go to school by the passive modes of displacement (63.6%), mostly by car. The results of the Portuguese students also reveal the existence of significant differences between the percentage of effective active commuting (20.1%) and the 75% of those who would like to do that (20.1% on foot and 54.8% by bicycle).  Intrapersonal factors (gender, educational level, age group and aspects related to the practice of physical activity) of Portuguese students and parents were not significant in relation to active commuting. However, environmental factors such as school location area, home-school distance and 
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aspects related to safety on the way (transit and in general) were significant in relation to the displacement modes. Children who live closer to schools and who study in urban schools showed higher rates of active commuting in daily school routine. In general, as justification for the preference of the active modes to school (on foot / bicycle), students listed preferentially 'Fun / Pleasure' and 'Physical Activity Practice' and parents have emphasized the 'Practice of Physical Activity' and the improvement of 'Autonomy / Independence' of its students. On the other hand, 'Long Distance' and aspects related to 'Insecurity / Traffic' and 'Insecurity / General' were listed as the most preponderant negative justifications regarding preferences for passive displacement modes. Issues related to security in general (harassment, robbery, etc.) were more perceived as negative aspects to the active commuting by Brazilian students to the detriment of Portuguese students, who were more concerned about the issues of traffic insecurity. In a specific analysis on the use of the bicycle in Portuguese students residing up to 3km from the school, the results showed that, although none uses it in the displacement to the school, approximately 55% would like to ride in their school routine. The results also showed that the majority had a bicycle (88%), knew how to it works (89%), and rides it for leisure activities (79%) and in the company of family members (89%). Considering the obtained results, it was concluded that the prevalence of the active commuting to the school of the investigated students was inferior when compared with percentages of other regions of Portugal, Brazil and other countries. Although children have a close relationship with the bicycle in their daily lives, they do not use it as a means of transportation to the school. Additionally, higher percentages of desire for the active displacement modes were evidenced in detriment of how effectively the students move in their daily school routine. Benefits of individual character (Fun, Physical Activity Practice, and Autonomy) were the most positive justifications for the desire for active commuting and environmental factors (distance, safety) were pointed as the main negative justifications for rejection of active displacement modes. These results are in agreement with the literature, which shows the importance of environmental factors (distance / safety) as predictors of the active displacement modes to school in children in the 5th and 6th grades. It is recommended that studies and interventions aimed at enhancing the active displacement modes of children to school are planned and implemented involving the various intervening actors and institutions (school, students, parents, city managers, etc.), giving special attention to aspects related to the context and environment such as distance and safety on the home-school path.  Keywords: Active commuting. Environmental factors. Children. School. Home-school path.       
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INTRODUÇÃO  O nível de atividade física em crianças e adolescentes vem diminuindo ao longo dos anos (Carvalhal, 2008; Silva, Lopes & Silva, 2007) e, estudos têm apontado a elevada prevalência do sedentarismo nestas faixas etárias tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento (Hallal, Bertoldi, Gonçalves & Victora, 2006; Tenório et al., 2010) evidenciando uma presença mínima do movimento e/ou atividade física em suas rotinas de vida (MacCallum, Gopu & Howson, 2013). Tal conjuntura, mesmo sendo reconhecidos os benefícios da atividade física para a promoção da saúde e qualidade de vida, tem evidenciado uma realidade preocupante em nível de saúde pública mundial. Investigação realizada em 188 países diagnosticou que aproximadamente 30% da população mundial apresentam características de obesidade ou excesso de peso e que, de 1980 a 2013 houve um aumento de obesidade e excesso de peso em 27,5% entre os adultos e 47,1% entre as crianças (Ng et al., 2014). Outro dado preocupante apresentado pelo estudo foi de que não houve declínio significativo da obesidade nos países investigados durante o período de 1980 a 2013. Pesquisa1 publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ([IBGE], 2010), indicou que o excesso de peso dos brasileiros aumentou nas últimas três décadas. Verificou-se no período entre 1974 e 2009 que nos adultos homens, o excesso de peso suplantou de 18,5% para 50,1% e nas mulheres adultas de 28,7% para 48%, ou seja, os dados indicam que aproximadamente metade da população inquirida está acima do peso. Em relação às crianças e adolescentes brasileiros os dados se apresentam como preocupantes. Crianças e adolescentes de cinco a nove anos e de 10 a 19 anos apresentaram evolução de Excesso de peso e Obesidade. Em média, a percentagem de prevalência apresentada na pesquisa demonstra que uma em cada três crianças de cinco a nove anos está com excesso de peso e uma em cada seis crianças tem problemas de obesidade infantil.  Em Portugal, estudos confirmam que aproximadamente um terço das crianças de 11 e 13 anos (Word Health Organization [WHO], 2013) e entre seis e oito anos de idade apresentaram excesso de peso, destas, aproximadamente 13% destas foram consideradas obesas (Wijnhoven et al., 2014). Estes dados demarcam Portugal como um dos países europeus com maior prevalência de excesso de peso infantil. Dados de recente investigação evidenciaram que crianças e adolescentes portugueses não atingem os níveis suficientes de atividade física recomendados pelas instituições internacionais e                                                            1 Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-2009). 
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utilizam boa parte do tempo quotidiano em comportamentos sedentários (Mota, Coelho-e-Silva, Raimundo & Sardinha, 2016). A temática do deslocamento ativo têm sido debatida e investigada em nível mundial, principalmente em relação ao deslocamento a pé ou de bicicleta no trajeto casa-escola por crianças e adolescentes, pois, para além do impacto nas dimensões econômica, urbana e do meio ambiente, o ir e vir a pé e/ou de bicicleta para a escola são vislumbrados como uma possibilidade de potencializar e colaborar no cumprimento das recomendações da World Health Organization (WHO, 2010) e do American College of Sports Medicine (ACSM, 2015) no nível diário (60 min) de atividade física (Timperio et al., 2006; Tudor-Locke, Mesa, Neff, Addy & Popkin, 2002), bem como, na promoção de comportamentos ativos e saudáveis na rotina de vida das crianças e adolescentes (Silva et al., 2007; Pereira, Silva, Monteiro, Farenzena & Rosário, 2014; Pabayo, Gauvin & Barnett, 2011). Contudo, diversos autores (Sá, Rezende, Rabaxow & Monteiro, 2016; Christensen, Mikkelsen, Nielsen & Harder, 2011; Trocado, 2012) salientam que o deslocamento ativo no trajeto casa-escola tem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos e, em sentido contrário, o deslocamento passivo (automóvel/moto/autocarro) continua sendo muito utilizado pelas crianças e adolescentes (McMillan, 2007, Trocado, 2012; Pereira et al., 2014). Diferentes fatores associados à atividade física podem explicar esta diminuição do deslocamento ativo de crianças e adolescentes à escola. A inserção ao universo da atividade física extrapola a preferência ou vontade das crianças, ou seja, não basta a vontade e a necessidade em tornarem-se crianças ativas, pois, alguns fatores, principalmente em crianças e jovens, são intervenientes e decisores na maioria das vezes como: idade, sexo, autorização e normas dos pais ou encarregados de educação, condições socioeconómicas, infraestrutura, segurança, acesso, opções, entre outros (Mota & Sallis; 2002). A estruturação de fatores de influência a partir de uma compreensão ecológica tem sido muito utilizada em estudos para explicar e compreender a relação da atividade física, seus diversos intervenientes e suas possíveis associações (Oyeyemi et al., 2014). Neste sentido, para nortear a análise das variáveis dos estudos propostos para esta investigação, optou-se por utilizar o modelo ecológico proposto por Sallis et al. (2006) que se caracteriza por ser estruturado em camadas que representam os diversos níveis de influência relacionados aos quatro domínios da atividade física: atividades ocupacionais, no trabalho, no tempo livre/lazer e no deslocamento. 
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Este modelo é estruturado em níveis, sendo o primeiro nível os fatores intrapessoais (características demográficas, biológicas, psicológicas), no segundo nível situam-se os fatores do ambiente percebido (segurança, atratividade, conforto, crimes percebidos, acessibilidade, conveniência), no terceiro nível os fatores contextuais do ambiente/características (transporte, locais de trabalho, lar, escola, clima, estrutura dos bairros, insfraestrutura esportiva/lazer, topografia, espaços públicos, vizinhança, unidades de saúde, segurança no tráfego, etc.) e no último nível localizam-se os fatores relacionados ao ambiente político (subsídios e politicas para a saúde, normas, regras, políticas de segurança, etc.). Salienta-se que nesta perspetiva os comportamentos podem ser influenciados de forma específica, por um único nível, ou combinados, ou seja, diversos fatores podem influenciar um único comportamento. Esta estrutura permite verificar e inferir que as intervenções com objetivos de aumentar os níveis de atividade física devem atuar em sinergia nos diferentes níveis para alcançar sua eficácia. Permite compreender também, os fatores que influenciam o comportamento em prol da atividade física e, especialmente, em relação ao tema principal da nossa investigação, o deslocamento ativo de crianças para a escola.  Sob esta perspetiva, compreende-se que o ambiente pode influenciar de forma positiva ou negativa na rotina de vida de crianças e adolescentes e sua relação com a prática de atividade física (Mota & Sallis, 2002). O estilo de vida contemporâneo, em que se cristaliza a crescente urbanização, falta de planejamento urbano, degradação dos espaços públicos, falta de atratividade, infraestrutura inadequada (passeios, ciclovias), alta densidade demográfica, falta de segurança expressa no trânsito ou mesmo relacionada à violência urbana, ligações intermodais de transporte, são alguns dos fatores em nível ambiental, expressos no contexto urbano ou rural, que podem influenciar na adesão e escolha dos modos de deslocamento de crianças à escola (Matos, Pereira & Almeida, 2014; Timperio et al., 2006; Dollman & Lewis, 2007; Bungum, Lounsbery, Moonie & Gast, 2009; Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2002), principalmente pelos encarregados de educação, em sua maioria, os responsáveis por esta decisão.   É facto que as cidades têm sido pensadas para o veículo em vez das pessoas. Os espaços têm sido organizados e reorganizados especialmente em favor dos automóveis, criando uma dependência no deslocamento motorizado (Illich, 2005). Em sua maioria, as cidades não têm apresentado um ambiente urbano adequado (Xavier, Gisustina, Nahas, Sousa & Zolet, 2004) e seguro ao deslocamento a pé ou por bicicleta. Assim, compreende-se que é necessário estruturar ações e políticas, em diversos níveis e áreas, que estabeleçam prioridades e criem, organizem e ressignifiquem a cidade, os bairros, 
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os ambientes e os espaços, deixando-os atrativos, agradáveis, seguros e motivadores para a prática de atividade física e mobilidade livre das pessoas. Deste modo, compreende-se a relevância social em investigar a temática do deslocamento ativo, sendo que, tal proposta fundamenta-se principalmente: na necessidade de mudanças de paradigmas e realidades que possam colaborar em uma melhor qualidade de vida aos cidadãos pela transformação dos hábitos no deslocamento à escola; na compreensão do deslocamento ativo como uma forma de reintegrar o movimento no quotidiano das crianças e adolescentes; na escola como ambiente adequado para investigações que possam colaborar em mudanças positivas no deslocamento a pé e/ou na utilização da bicicleta como meio de transporte utilitário; na importância de ouvir os envolvidos diretamente neste processo (alunos e encarregados da educação) para identificar os motivos de adesão ao deslocamento ativo, promovendo assim o conceito de cidadania e participação ativa entre alunos e respetivos pares e na lacuna existente de investigações relacionadas à temática no Brasil e nas regiões Norte/Nordeste do Brasil - particularmente no estado do Maranhão.   Esta invstigação se justifica também pela possibilidade de elencar dados e aspetos relacionados à temática em realidades distintas, os municípios de São Luís e São José do Ribamar no Estado do Maranhão/Brasil e, os concelhos de Braga, Vila Nova de Famalicão e Vieira do Minho da Região Norte de Portugal. É importante destacar que Portugal, apesar de apresentar menor prevalência da utilização da bicicleta e/ou a pé como forma de deslocamento de escolares no trajeto casa-escola em relação à países como Finlândia, Alemanha e Inglaterra entre outros (Ben, Martha, Bridget, Ben & Elisabetta, 2015) aponta a temática dos desafios atuais da mobilidade urbana em sua agenda política junto com a Comunidade Europeia. Estes desafios envolvem discussões, ações, políticas (algumas em forma de rede) e mudanças de ordem sistêmica que estimulam os modos de transporte atuais para modos mais sustentáveis e ecológicos, os modos ativos como o caminhar e o pedalar. Por outro lado, a Universidade do Minho (UM) através do Centro de Investigação em Estudos da Criança (CIEC), Instituição e Centro de pesquisa que integraram esta investigação, têm realizado pesquisas e intervenções na melhoria e estímulo aos modos de deslocamento ativo por escolares no trajeto casa-escola em alguns concelhos do Norte de Portugal, indo ao encontro das necessidades de mudanças de paradigmas de deslocamento propostos pela Comunidade Europeia.  Perante o exposto e movidos pelo interesse em investigar a temática apresentada, surgiu a questão central da nossa proposta de investição: os fatores ambientais impactam de forma positiva/negativa a opção ao deslocamento ativo de crianças para a escola?  
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Objetivando responder tal questionamento organizou-se esta tese em quatro capítulos, para além das Referências Bibliográficas e Anexos, conforme descritos a seguir.  O primeiro capítulo abordou aspetos teóricos iniciais sobre a temática que alicerçaram o desenvolvimento desta investigação. Inicialmente são abordadas questões teóricas sobre a atividade física e os respetivos benefícios em crianças e adolescentes. Em seguida abordou-se conhecimentos e estudos desenvolvidos sobre o deslocamento ativo de crianças para a escola. Por último, neste capítulo, foram abordados e discutidos aspetos relacionadas ao caráter multifacetado do deslocamento ativo, caracterizando algumas das dimensões abrangidas por este tema.  O segundo capítulo da tese destacou os objetivos do estudo e sua estrutura metodológica. Os objetivos foram divididos em objetivo geral e específicos que foram organizados em cinco estudos desenvolvidos e apresentados no capítulo posterior. O capítulo também apresentou o percurso metodológico compreendido pelo tipo de estudo, caracterização dos participantes, instrumentos de coleta de dados utilizados, variáveis abordadas, procedimentos adotados para coleta dos dados, análise de dados e aspetos éticos da investigação. O terceiro capítulo apresentou os resultados e respetivas discussões subdivididos em cinco estudos, sendo o primeiro estudo uma revisão sistemática da literatura e os posteriores de caráter descritivo transversal. O primeiro estudo apresentou o arcabouço teórico da temática investigada sobre as evidências disponíveis na literatura em relação à associação dos fatores ambientais (Distância e Segurança) com o deslocamento ativo de crianças do 5º e 6º ano para a escola. O segundo estudo apresentou os resultados sobre a associação dos fatores intrapessoais e ambientais com os modos de deslocamento ativo e passivo. O terceiro abordou os modos reais de deslocamento e os desejos de alunos e encarregados de educação sobre a possibilidade do deslocamento ativo para a escola. O quarto estudo apresentou reflexões específicas e dados sobre a perceção de aspetos que limitam e/ou motivam a utilização da bicicleta como modo de transporte utilitário para a escola de crianças que residem até 3km da escola. O quinto e último estudo apresentou resultados referentes aos desejos e realidades sobre os modos de deslocamento de crianças portuguesas e brasileiras para a escola. Finalmente, o quarto capítulo apresentou as conclusões da investigação em suas diversas dimensões, apresentou ainda as principais limitações do estudo e recomendações para intervenções e estudos futuros. Compreende-se que os dados, discussões e considerações desta investigação podem colaborar em apontar novos caminhos para a compreensão da importância em promover cada vez 
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mais os modos ativos de deslocamento de crianças para a escola e, consequentemente em um quotidiano infantil mais ativo.                          
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CAPÍTULO 1 CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA  1.1 Atividade física e os benefícios em crianças e adolescentes A atividade física está relacionada ao movimento do corpo e o gasto energético que este promove. WHO (2013a) define atividade física como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requer gasto de energia. A definição mais aceite e amplamente adotada por pesquisadores de diversas áreas e principalmente da área da saúde é a que define a atividade física como todo movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto energético acima dos níveis de repouso (Caspersen, Powell & Christenson, 1985).  Segundo Nahas (2013) a atividade física é uma característica inerente ao ser humano, com dimensões biológica e cultural. É um comportamento complexo que compreende não só aspetos biológicos, mas também comportamentais, psicológicos, socioculturais (Farias Júnior, 2011; Pitanga, 2010) e ambientais (Farias Júnior, 2011).  Caspersen et al. (1985) classifica as atividades físicas em quatro grandes grupos: lazer, deslocamento, atividades do lar e ocupacional/trabalho. Como lazer compreende-se as atividade físicas por meio de diversas práticas realizadas durante o tempo livre ou tempo desobrigado, práticas espontâneas ou sistematizadas, em parques, ginásios, clubes, etc. As atividades físicas do lar são as práticas associadas às tarefas domésticas como varrer, lavar, cuidar do jardim, etc. As ocupacionais são as práticas realizadas conforme as exigências das funções do trabalho, como exemplo as atividades que demandam pouco gasto energético como atividades de escritório, ou então as que demandam muito gasto energético como carteiros e profissões relacionadas à construção civil que demandam um grande gasto energético diário em suas atividades como pedreiros, entre outros. As atividades no deslocamento caracterizam-se pelas práticas realizadas nos modos de deslocamento ativo ao trabalho, escola ou até mesmo no lazer. Expressam-se essencialmente pelo deslocamento a pé ou de bicicleta, ou ainda por outros meios como skate, trotinete, entre outros.  A prática regular de atividade física é compreendida como um aspeto de grande importância para a saúde e qualidade de vida das pessoas. Sua prática e um estilo de vida ativo impactam positivamente em fatores individuais relacionados à saúde como aumento da longevidade, envelhecimento saudável e diminuição dos fatores de risco associados às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) - hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, doenças 
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musculoesqueléticas, entre outras. Impactam positivamente também em outros aspetos como sociais, psicológicos, entre outros (Nahas, 2013).  Nas crianças e adolescentes, a prática regular de atividade física seja ela no tempo de lazer ou como forma de deslocamento também colabora na promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida. Combate e previne a obesidade infantil e na construção de hábitos saudáveis. Crianças que vivenciam regularmente a prática de atividade física ou tem uma rotina diária ativa, geralmente assumem comportamentos ativos que são continuados durante a adolescência (Maia et al., 2002; Mota & Sallis, 2002) e podem predizer o nível de prática de atividade física na idade adulta (Malina, 2001; Farias Júnior, 2011). Entretanto, verifica-se que o nível de atividade física em crianças e adolescentes vem diminuindo ao longo dos anos (Carvalhal, 2008; Silva, Nahas, Peres & Lopes, 2009). O estilo de vida contemporâneo trouxe mudanças significativas que refletiram no nível de prática de atividade física. Aspetos como grande concentração urbana, redução de espaços livres, declínio do uso da rua como espaço de lazer (Moreno & Neto, 2012), insegurança urbana, máquinas que poupam o esforço físico (Nahas, 2013) e modernização tecnológica (Pereira et al., 2014) que estimulam o lazer passivo, entre outros, favorecem e promovem o comportamento sedentário de crianças e adolescentes.  Tal facto, aliado a outros aspetos da cultura moderna como alto consumo de refrigerantes, frituras, fast-food, entre outros, tem demonstrado uma realidade preocupante. As crianças e adolescentes, com a dimimnuição dos comportamentos ativos têm sido acometidas de doenças como diabetes, hipertensão, colesterol alto, excesso de peso e obesidade.  Nesta perspetiva, compreende-se que a inatividade física representa uma causa importante de debilidade, de reduzida qualidade de vida e considerada como o quarto fator de risco para a mortalidade em todo o planeta (Nahas, 2013). Atualmente, é classificada como uma pandemia e, direta ou indiretamente responsável por mais de cinco milhões de óbitos por ano (Ramirez, Martins & Hallal, 2015) tem sido considerada como uma prioridade de saúde pública mundial (Kohl et al, 2012). 1.2 Modos ativos de deslocamento no trajeto casa-escola A literatura tem evidenciado a importância do deslocamento ativo de crianças e adolescentes no trajeto casa-escola para a promoção de comportamentos mais ativos no quotidiano, entretanto, destaca-se que há poucas investigações sobre a temática no Brasil (Rech et al., 2013) e em Portugal (Pereira et al., 2014) quando comparadas com a produção científica internacional. 
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No Brasil, em relação ao nível de atividade física e sua associação com o deslocamento ativo verificou-se em alguns estudos que houve prevalência dos resultados que variam de 50% a aproximadamente 73%. Na região nordeste, em estudos com idades aproximadas entre nove e 19 anos verificou-se que em João Pessoa/PB 70,4% dos inquiridos se deslocavam ativamente para a escola (Silva et al., 2007); no estado de Pernambuco um estudo realizado com 4207 adolescentes de 14 a 19 anos alunos da rede pública estadual evidenciou-se uma prevalência de 57% (Santos, Júnior, Barros, Farias Júnior & Barros, 2010) e 58,4% em São Luís/MA com alunos da rede privada e pública com idade entre nove e 16 anos (Oliveira, Silva, Santos, Sousa & Conceição, 2010). Em estudo piloto realizado para nossa proposta de investigação com adolescentes (14-18 anos) de uma escola pública de São Luís/MA, verificamos que 53,8% dos inquiridos utilizavam os modos de deslocamento ativo, em sua maioria iam caminhando no trajeto casa-escola (Souza et al., 2015a). Na região sul do Brasil, alguns estudos evidenciaram resultados semelhantes. Na cidade de Pelotas/RS verificou-se uma prevalência de 72,4% de 4451 adolescentes de 10 a 12 anos que utilizavam regularmente o deslocamento ativo para a escola (Hallal et al., 2006). Estudo realizado com 1442 escolares de sete a 12 anos do município de Caxias/RS verificou-se uma prevalência de 58,1% (Rech et al., 2013). Bacil, Rech & Hino (2013) verificaram em estudo realizado com 1129 adolescentes do ensino médio (14-18 anos) de escolas públicas do município de Ponta Grossa/PR que 58,8% dos inquiridos utilizavam o deslocamento ativo para irem a escola, Silva et al. (2009) em investigação realizada com 5028 estudantes do ensino médio (14-18 anos) de escolas públicas do estado de Santa Catarina identificaram a prevalência de 56,7% como forma de deslocamento ativo para a escola.  Em Portugal, investigações sobre a temática têm evidenciado resultados variados. Estudos com crianças e adolescentes de escolas públicas de dois concelhos da Região Norte identificaram baixa utilização dos modos de deslocamento ativo à escola e em sua totalidade, o deslocamento a pé. Com alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico (5º e 6º anos) os resultados demonstraram que 21% (Pereira et al., 2014), 30,5% (Matos et al., 2014) e 22,8% (Souza et al., 2015b) se deslocavam de forma ativa à escola. Os resultados se aproximaram com alunos do 3º Ciclo do Ensino básico (8º ano) em que Costa, Leite, Pereira, Matos & Souza (2015) verificaram que 29,8% dos inquiridos iam caminhando em sua rotina diária escolar.  Entretanto, outros estudos, registraram níveis superiores de deslocamento ativo. Serrano (2009) identificou que 58% das crianças investigadas de oito a 12 anos se deslocavam ativamente à 
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escola, resultados próximos da investigação realizada em concelhos da região norte (Viana do Castelo e Ponte de Lima) com crianças que residem até 1000 metros da escola e que apresentaram 55% de deslocamento ativo (Teixeira & Rodrigues, 2011). Em Barcelos, um estudo realizado com adolescentes de 13 a 18 anos identificou uma prevalência de 69,5% do transporte ativo à escola (Santos, Oliveira, Ribeiro & Mota, 2009). Outrossim, uma investigação realizada no concelho de Castelo Branco registrou, no geral, um percentual de deslocamento ativo para escola de 46,6%, e 43,7%, respetivamente para crianças do 5º e 6º ano do 2º ciclo do ensino básico (Alves, Bispo & Calcinha, 2011). Mota et al. (2007) em um estudo realizado com meninas da cidade de Aveiro com média de idade de 14 anos verificou 56% da amostra se deslocavam para a escola utilizando os modos ativos.  Porém, um estudo recente, realizado em uma escola de contexto rural da Região Norte, identificou que apenas 7,7 % das crianças se deslocavam a pé para a escola (Pereira, Cunha, Souza, Matos & Costa, 2015). Estes resultados demonstram uma utilização baixa e próximos aos resultados de um estudo de corte transversal realizado com escolares americanos de cinco a 12 anos em Columbia (Sirard, Ainsworth, McIver & Pate, 2005) que apresentou uma taxa de 5% de prevalência de utilização do deslocamento ativo no trajeto casa-escola. Investigações realizadas sobre a temática em outros países os resultados se mostraram novamente diversos. Nos EUA, dois estudos verificaram uma prevalência do transporte ativo de 25% (CDC, 2002) e 26,7% (Gordon-Larsen, Nelson & Beam, 2005); na Irlanda 37,5% (Nelson, Foley, O'Gorman, Moyna & Woods, 2008) e Filipinas 41,7% (Tudor-Locke, Ainsworth, Adair & Popkin, 2003). Contudo, encontram-se na literatura outros estudos que apresentam prevalências superiores do deslocamento ativo no trajeto casa-escola por adolescentes do ensino secundário. Na Noruega 63% (Østergaard, Kolle, Steene-Johannessen, Anderssen & Andersen, 2013), Espanha 56,8% (Martinez-Gomez et al., 2011), Bélgica 58,4% (Van Dyck, De Bourdeaudhuij, Cardon & Deforche, 2010) e Dinamarca com 86,% (Cooper et al., 2006). O facto é que os resultados se diferem devido a vários fatores, sejam eles na dimensão ambiental, socioeconomica, cultural ou até mesmo metodológica.  Salienta-se que em alguns estudos verificados em Portugal e Brasil, há uma similitude entre as formas de deslocamento ativo utilizadas. Em sua maioria, apresentam uma ínfima utilização da bicicleta em relação ao caminhar para a escola. Em 2007, Portugal foi considerado o terceiro país da Comunidade Européia que menos utilizava a bicicleta como forma de deslocamento, superando apenas Chipre e Malta (Seabra, Pinheiro, Marcelino, Costa & Bento, 2012). Entretanto, diferem de estudos realizados em países onde a bicicleta está culturalmente inserida como meio de transporte ao trabalho 
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ou para a escola. Como exemplos, citamos os estudos realizados com adolescentes dinamarqueses (Cooper et al., 2006) em que se evidenciou maior da utilização da bicicleta (65,5%) em relação ao deslocar-se a pé (20,8%) e na Bélgica (Van Dyck et al., 2010) em que, dos estudantes que se deslocam ativamente à escola 88,7% declararam ir de bicicleta em relação a 11,3% que se deslocam a pé. Estes dados chamam atenção para a importância dos fatores culturais e ambientais quando investigamos a temática do deslocamento ativo. São países que se caracterizam como favoráveis à utilização da bicicleta, inclusive no deslocamento à escola por estudantes, pois apresentam aspetos diversos que favorecem e estimulam a utilização da bicicleta como: infraestrutura adequada, políticas de incentivo, ações/intervenções no trânsito e em escolas, etc.  No geral, os estudos verificados apresentaram outros resultados interessantes relacionados ao modo de transporte para as escolas pelos estudantes e que sugerem temas de observação e análise para as investigações a serem realizadas sobre a temática. A prevalência do deslocamento ativo é mais presente em estudantes de escolas públicas do que de escolas privadas. Estudantes do sexo masculino, geralmente, têm uma prevalência maior ao deslocamento ativo do que estudantes do sexo feminino que apresentam maior prevalência ao deslocamento passivo. Evidenciou-se associação entre o nível socioeconômico e o deslocamento ativo, sendo que, crianças e adolescentes de nível socioeconômico mais baixo apresentam maior prevalência de deslocamento ativo. A idade também foi uma variável associada à forma de deslocamento, onde se evidenciou que em sua maioria estudantes mais jovens se deslocavam de forma passiva às escolas.  Os fatores ambientais devem ser vislumbrados como aspetos que limitam ou motivam a escolha ou utilização dos modos de deslocamento ativos à escola. O cenário urbano (Pabayo et al.,2011) favorece e influencia a prática da atividade física, possivelmente pelas variadas opções de atividades, acesso aos equipamentos de lazer e mais conhecimentos sobre os benefícios da prática (Mota & Sallis, 2002); a distância da residência à escola e densidade populacional (Sirard et al., 2005; Dalton et al., 2011). É facto que, para almejarmos potencializar o deslocamento ativo em crianças no trajeto casa-escola, diversas ações/políticas em seus diversos níveis devem ser elaboradas e executadas. O ambiente físico e respetiva infraestrutura que envolve o quotidiano do trajeto das crianças à escola deve ser agradável, convidativo, seguro e favorável para que seja apropriado pela mobilidade ativa das mesmas.   
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1.3 Deslocamento ativo – um tema multifacetado Como visto anteriormente, Caspersen et al. (1985) classifica as atividades físicas em quatro grandes grupos: lazer, deslocamento, atividades do lar e ocupacional. O enfoque principal desta proposta é a atividade física como forma de deslocamento e, em particular os modos de deslocamento de crianças e adolescentes às escolas em seu quotidiano.  O deslocamento ativo, além do deslocamento a pé e da bicicleta, também pode apresentar o skate e/ou trotinete, entre outros, como instrumentos de transporte para a escola, tendo em vista tratar-se de instrumentos utilizados por adolescentes, entretanto, o instrumento mais comum além da caminhada é a utilização da bicicleta. O deslocamento ativo para a escola tem sido visto como um importante aspeto de promoção da atividade física em crianças e adolescentes. Representa uma forma acessível de potencializar a atividade física no dia-a-dia dos estudantes e pode colaborar para que cumpram as recomendações internacionais (Timperio et al., 2006; Tudor-Locke et al., 2002). Entretanto, é importante salientar que os benefícios do deslocamento ativo dos estudantes não podem ser resumidos somente pelas possibilidades de melhorias na saúde pelo aumento no nível de atividade física. Outros aspetos e benefícios merecem ser destacados, o que fortalece a justificativa de investigações com esta temática e a caracteriza como multifacetada, pois transita e dialoga com diversas outras áreas como: urbanismo, meio ambiente, mobilidade sustentável, etc.  O facto é que, cada vez mais o deslocamento passivo (automóvel, moto ou ônibus/autocarro) tem sido o modo de transporte das crianças para as escolas, isto acarreta uma mobilidade dependente ao modo motorizado e pode torná-las menos independentes e autônomas em relação à decisão pela escolha e/ou desejo pelos modos de deslocamento ativo (Pereira et al., 2014), diminuindo o contato com colegas e vizinhos e impactando nas relações sociais e de interação com o ambiente (Trocado, 2012; Pereira et al., 2014).  Ir e vir à escola de forma ativa, também impacta na qualidade de vida dos cidadãos em geral, pois envolve discussões e aspetos relacionados à cidade, ao meio ambiente, à mobilidade urbana, ou seja, à mobilidade sustentável. O transporte escolar casa/escola representa uma parte significativa nas deslocações das cidades e causam um impacto expressivo no ambiente urbano (Trocado, 2012; Alves et al., 2011) pela redução de emissão do CO2 e redução do tráfego de automóveis, entre oustros benefícios. Os deslocamentos envolvem todas as pessoas relacionadas ao quotidiano escolar (alunos, 
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pais, amigos, professores, funcionários e outros) em horários considerados de maior afluência de pessoas e carros pois coincidem com os horários de deslocamento para o trabalho, almoço, etc.  Portanto, é imprescindível que programas, ações e políticas sejam elaborados e executados para estimular o aumento do deslocamento ativo em escolares, pois influencia (curto, médio e longo prazo) direta e indiretamente na qualidade de vida dos estudantes e dos cidadãos. Para isso, é necessário que as barreiras e aspetos limitadores ao deslocamento ativo sejam minimizados e eliminados. A cidade e os seus gestores têm papel preponderante neste processo. Devem desenvolver ações que garantam aos cidadãos uma segurança pública de qualidade, permitindo aos encarregados de educação e alunos que se sintam seguros para irem à escola a pé ou de bicicleta. A falta de segurança, que envolve questões de trânsito e outras questões como assaltos, drogas, entre outros, tem sido um dos principais motivos para que pais e alunos se decidam pelo deslocamento passivo às escolas (Timperio et al., 2006; Dollman & Lewis, 2007; Bungum et al., 2009; CDC, 2002; Pereira et al., 2014). Segundo estudo realizado em dezesseis países sobre a Independência de Mobilidade das Crianças (Children’s Independent Mobility) o trânsito é a segunda variável que mais forte se relaciona e impacta negativamente na possibilidade de autonomia das crianças em sua rotina diária, ou seja, na sua capacidade de explorar, se movimentar e deslocar no seu bairro, em sua rua, em sua cidade, de tomar decisões por si próprias, de brincar livremente e no seu deslocamento de casa a escola (Ben et al., 2015).  A escola, também se apresenta como Instituição essencial nesta transformação. É a instituição responsável pela educação formal e envolve questões essenciais para a formação do aluno como participação em vida comunitária, educação política, ambiental e ecológica, questões da saúde, da vida democrática, entre outras (Pereira et al., 2014). Pode e deve estimular o debate em seus diversos níveis e áreas sobre o tema do deslocamento ativo envolvendo a participação dos diversos atores da instituição (diretoria, professores, alunos, funcionários, responsáveis/encarregados de educação) e de outras instituições (Universidades, Prefeitura, Governo, Polícia, Trânsito, entre outros), pois, deste modo, estará promovendo o direito de cidadania dos envolvidos e cristalizando o papel da escola enquanto instituição transformadora. É preciso que também estejam preparadas em relação à sua infraestrutura, para que os alunos possam se sentir estimulados a se deslocar a pé ou de bicicleta para as aulas. É imprescindível que ofereçam balneários para os banhos e que tenham bicicletários para as guardar as bicicletas em 
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segurança. Porém, também é de extrema relevância que os professores, principalmente os professores de Educação Física, destaquem e desenvolvam ações e aulas enfatizando a importância do deslocamento ativo para a saúde e outras dimensões da sociedade.  Por fim, compreende-se que o aumento do deslocamento ativo no trajeto casa-escola envolve uma transformação em diversas dimensões e deve ser vista como uma abordagem sistêmica, o que justifica a inserção do tema na agenda dos gestores em seus diversos níveis (municipal, estadual e federal), pois apresenta possibilidades de transformação diretamente relacionadas à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.                     
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CAPÍTULO 2 OBJETIVOS E ESTRUTURA METODOLÓGICA  2.1 Problema e Objetivos O movimento livre, o brincar, a apropriação da rua e do espaço público para atividades esportivas e físicas - espontâneas ou não, o tempo, a agenda, o estilo de vida contemporâneo e suas variadas opções de lazer passivo, a falta de acesso, as cidades e os espaços degradados pela falta de segurança, falta de manutenção dos equipamentos de lazer, falta de planeamento urbano, são alguns dos aspetos, entre outros, que têm colaborado para a redução da atividade física em nosso quotidiano. É facto que esta realidade impacta de forma negativa, principalmente nas dimensões econômicas, da qualidade de vida e da saúde. É necessário reverter este processo, ou seja, é preciso encontrar estratégias para aumentar o nível de atividade física das pessoas, e aqui, notadamente em nossa proposta, identificar e analisar de forma crítica aspetos essenciais que possam alicerçar a elaboração de ações e políticas para restituição dos comportamentos ativos no quotidiano de crianças e adolescentes.  Neste sentido, vislumbra-se o deslocamento ativo (a pé / bicicleta) para a escola como uma possibilidade de potencializar o nível diário de atividade física, bem como, promover comportamentos ativos, saudáveis e de socialização na rotina de vida de crianças e adolescentes. Neste contexto, surgiu a questão fulcral da nossa proposta de investigação: os fatores ambientais impactam de forma positiva ou negativa a opção ao deslocamento ativo de crianças para a escola?  2.1.1 Objetivo Geral Este estudo teve como objetivo geral identificar e analisar os modos de deslocamento de crianças no trajeto casa-escola e sua associação com os fatores ambientais e intrapessoais de alunos e respetivos encarregados de educação como limitadores ou motivadores ao deslocamento ativo.   2.1.2 Objetivos Específicos Consequentemente, para cumprir o objetivo geral propôs-se desenvolver esta investigação estruturada em cinco estudos e seus respetivos objetivos, conforme descritos a seguir:  
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Estudo I. Fatores ambientais como limitadores ou motivadores na opção do deslocamento ativo de crianças à escola: uma revisão sistemática 
 Objetivou sintetizar e analisar por meio de revisão sistematizada as evidências disponíveis sobre a associação dos fatores ambientais distância e segurança no deslocamento ativo de crianças do ensino básico (2º e 3º ciclo) no trajeto casa-escola. Estudo II. Fatores intrapessoais e ambientais relacionados aos modos de deslocamento ativo e passivo de crianças para a escola 
 Objetivou analisar a relação dos fatores intrapessoais e ambientais (distância) com os modos de deslocamento ativo x passivo de crianças para a escola Estudo III. Como vou e como gostaria de ir para a escola. Preferências e perceções de alunos e encarregados de educação 
 Objetivou analisar o modo real de deslocamento, os desejos de alunos e encarregados de educação e respetivas justificativas em relação à possibilidade do deslocamento ativo para a escola de acordo com o sexo dos alunos. Estudo IV. De bicicleta para a escola? Estudo com crianças que residem até 3km de distância da escola  
 Objetivou analisar a perceção em relação aos aspetos que limitam/motivam a utilização da bicicleta como modo de transporte utilitário para a escola no quotidiano de crianças do 5º e 6º ano que residem até 3km de distância da escola de acordo com o sexo.  Estudo V. Modos de deslocamento para a escola. Desejos e realidades de crianças do 5º e 6º ano de escolaridade de Portugal e do Brasil: um estudo transcultural 
 Objetivou identificar e analisar as diferenças e semelhanças dos modos reais de deslocamento, preferências e perceções frente à possibilidade do deslocamento ativo para a escola em crianças de Portugal e do Brasil. 2.2 Estrutura Metodológica  2.2.1 Caracterização do estudo Esta investigação caracterizou--se como um estudo quantitativo descritivo transversal. O estudo descritivo tem como objetivo principal descrever as características de determinada população, fenómeno e suas possíveis relações entre as variáveis (Gil, 2008), sem contudo, manipulá-las. A pesquisa descritiva tenta descrever o status do foco do estudo (Thomas, Nelson & Silverman, 2012). Os estudos transversais designam-se 
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por observar e mensurar o status de exposição e evento resposta num mesmo momento histórico, indicando sua prevalência (Pitanga, 2010). 2.2.2 Participantes Participaram nesta investigação 721 alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico (5º e 6º ano) e respetivos Encarregados de Educação/Responsáveis (n=497) de seis escolas públicas de Portugal e do Brasil, sendo quatro escolas públicas dos concelhos de Braga, Vila Nova de Famalicão e Vieira do Minho da Região Norte de Portugal e duas escolas públicas dos municípios de São Luís e São José de Ribamar, estado do Maranhão/Brasil.  As escolas participantes desta investigação foram selecionados pelo critério de conveniência, sendo: i. Em Portugal, as escolas foram selecionadas entre as instituições participantes no projeto 
denominado de “Rotinas de vida das crianças e o Transporte Ativo. Qual o contributo do trajeto casa-escola?” e desenvolvido pelo Centro de Investigação em Estudo da Criança (CIEC) da Universidade do Minho. Tendo em vista que esta investigação e o investigador responsável integram este projeto, por questões e orientações metodológicas, optou-se por utilizar os dados provenientes dos alunos do 5º e 6º ano de escolaridade participantes deste projeto citado; ii. No Brasil, as escolas foram selecionadas a partir da colaboração de integrantes (professores e académicos de educação física) do Grupo de Estudo e Pesquisa em Lutas, Artes Marciais e Esportes de Combate (GEPLAMEC) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), grupo e Instituição que o investigador responsável por este estudo integra. As escolas selecionadas foram escolas em que este Grupo de Estudo desenvolve ações pedagógicas e pesquisas e, os integrantes do Grupo de Estudo citado colaboraram na seleção e coleta de dados em conjunto com o investigador responsável.  O Quadro 1 apresenta as características das escolas participantes em relação ao país, concelho/município, contexto de sua localização, quantidade de alunos e encarregados de educação inquiridos e, algumas características gerais sobre o seu entorno. No geral, verificou-se que, em sua maioria, estão localizadas em contexto urbano, 50% não possuem bicicletários e as que possuem oferecem poucas vagas para estacionamento de bicicletas. Em sua maioria, apresentam boas instalações para a prática de atividade física.    
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Quadro 1 - Caracterização das Escolas participantes da investigação ESC PAÍS LOC. CONT. AL INQ. n EE INQ. n CARACTERÍSTICAS A PT Braga Região Norte APU 165 106 Situada em uma freguesia de contexto urbano com alta densidade comercial e residencial. Em seu entorno encontram-se amplos passeios, faixas e sinalização para a segurança de pedestres. Localizada em uma rua com tráfego de automóveis e autocarros. Possui bicicletários com poucas vagas, amplas e boa infraestrutura para atividade física.  B PT Braga Região Norte APU 187 112 Situada em uma freguesia de contexto urbano com boa densidade comercial e residencial. Em seu entorno encontram-se paragens de autocarro, passeios, faixas e sinalização para a segurança de pedestres. Localizada próxima à uma Estrada Nacional com intenso tráfego de automóveis. Possui bicicletários com poucas vagas, amplas e boa infraestrutura para atividade física. C PT Vieira do Minho Região Norte AMU 120 102 Situada em uma freguesia classificada como Área Mediamente Urbana (AMU), contudo apresenta características rurais em seu entorno, com baixa densidade residencial e comercial. Localizada em uma avenida com passeios cursos e sinalização para segurança de pedestres. Não possui bicicletários, contudo apresenta amplas e boa infraestrutura para atividade física. D PT Vila Nova de Famalicão Região Norte APU 148 132 Situada em contexto urbano, contudo com baixa densidade residencial em seu entorno, com passeios curtos e sinalização para segurança de pedestres. Não possui bicicletários, contudo apresenta amplas e boa infraestrutura para atividade física.  E BR São Luís Maranhão Urbana 55 5 Situada no campus da Universidade Federal com passeios largos, sinalização para pedestres e em uma avenida dentro do campus com tráfego de automóveis e autocarros. O entorno fora do campus e próximo à escola apresenta uma alta densidade residencial e comercial e, uma rodovia com alto tráfego de automóveis, autocarros e camiões. Possui bicicletários com poucas vagas e razoável infraestrutura para atividade física. F BR São José do Ribamar Maranhão Rural 46 40 Situada em contexto rural, com baixa densidade residencial e comercial. Não possui passeios e nem sinalizações de segurança para pedestres em suas ruas próximas. Não possui bicicletários e nem infraestrutura esportiva. Legendas: ESC= Escola; LOC= Localização; CONT= Contexto; AL INQ= Alunos Inquiridos; EE INQ= Encarregados de Educação Inquiridos; n= número; APU= Área Predominantemente Urbana; AMU= Área mediamente Urbana 
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 O número total de questionários administrados e devidamente preenchidos pelos alunos participantes foi de 721, sendo 620 em Portugal de 101 no Brasil, que preencheram os requisitos de inclusão nesta investigação, entre eles, a obrigatoriedade da entrega do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelo encarregado de educação/responsável. Contudo, apenas 452 (72,9%) encarregados de educação de Portugal e 45 (45%) de encarregados de educação dos alunos brasileiros devolveram os questionários preenchidos (Quadro 1). Neste sentido, considerando a organização desta investigação ter sido estruturada em Estudos com objetivos e perspetivas diferenciadas para a temática do deslocamento ativo, por orientação e opção metodológica, decidiu-se considerar para análise:  i. Nos Estudos II e III, realizado apenas com participantes portugueses, optou-se incluir para análise apenas os dados provenientes dos questionários respondidos por alunos e respetivos encarregados de educação (pareados). Deste modo, o número de participantes destes estudos foi de 452 alunos com idades compreendidas entre nove e 16 anos ( =10,89 / DP=0,816), e seus 452 respetivos encarregados de educação; ii. No Estudo IV, realizado apenas com participantes portugueses, utilizou-se o n total (452) analisados nos estudos II e III, contudo, optou-se por incluir na análise apenas dados provenientes dos alunos que residissem até 3km da escola. Assim, o número de participantes deste estudo foi de 242 alunos com idades compreendidas entre nove e 16 anos ( =10,87 / DP=0,812) e seus 242 respetivos encarregados de educação; iii. No Estudo V, realizado com alunos de Portugal e do Brasil, optou-se incluir para análise alunos provenientes de escolas portuguesas que fossem localizadas em áreas e com média de idade similares aos participantes das duas escolas brasileiras selecionadas. Por conseguinte, o número total de participantes deste estudo foi de 268 alunos portugueses (Escolas C e D) com idades compreendidas entre nove e 16 anos ( =10,98 / DP=1,031) e 101 alunos brasileiros (Escolas E e F) com idades compreendidas entre nove e 16 anos ( =11,39 / DP=1,122). Acentua-se que este estudo utilizou apenas os dados provenientes dos alunos que responderam o questionário, não utilizando dados dos encarregados de educação como nos estudos citados anteriormente. Salienta-se que no item Metodologia de cada estudo realizado (II, III, IV e IV) e apresentados no Capítulo 3 desta tese (Resultados), as características metodológicas em relação aos participantes 
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(número total, idade, sexo, ano de escolaridade, número total, seleção, etc.) foram melhor clarificadas e justificadas, facilitando a compreensão de acordo com os objetivos propostos nos respetivos estudos.  Para esta investigação, adotou-se como critérios de inclusão: ser de escola pública; estar matriculado e cursando o 5º ou 6º ano do ensino básico nas escolas selecionadas e participantes na investigação; Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelo Encarregado de Educação e/ou responsável e ser Encarregado de Educação do aluno inquirido. Foram excluídos os que não entregaram o TCLE assinado e que estiveram impossibilitados de responder o questionário no momento da aplicação. 2.2.3 Instrumentos de coleta de dados Excetuando-se o Estudo I que atendeu padrões e procedimentos metodológicos específicos aos estudos de revisão sistemática de literatura (Joanna Briggs Institute, 2014), os dados dos restantes estudos propostos (II, III, IV e V) desta investigação foram coletados a partir da utilização de dois questionários que foram administrados aos alunos e respetivos encarregados de educação. Os instrumentos, elaborados e aplicados em outros estudos sobre a temática (Pereira et al., 2014), foram submetidos e aprovados pela Direção Geral de Inovação Curricular do Ministério de Educação, sob o 
registo n.º 0101600009, no âmbito do projeto “O Transporte Ativo de Bicicleta nos Hábitos de 

Deslocação para a Escola”, registrado em 03-02-2014 no domínio http://mime.gepe.min-edu.pt.  No geral, os questionários contêm perguntas abertas e fechadas, são subdivididos em dimensões que abordam aspetos relacionados aos modos de deslocamento no quotidiano como perceções, barreiras e fatores que influenciam as possibilidades do deslocamento ativo no trajeto casa-escola. Um questionário com perguntas abertas e fechadas permite identificar características específicas de determinada população ou sobre o objeto da investigação. As questões abertas dão funcionalidade ao instrumento, tornando-o útil quando pretende-se obter informações qualitativas para complementar e contextualizar as informações quantitativas obtidas pelas outras variáveis, tendo em vista que as questões abertas, muitas das vezes clarificam informações ricas, detalhadas e até mesmo inesperadas (Hill, 2014). Para ser aplicado aos alunos e encarregados de educação no Brasil, realizou-se uma adaptação de termos portugueses específicos aos termos mais conhecidos da cultura brasileira, procurando assim, minimizar erros de interpretação e possível perda de dados. Tal ação não comprometeu o instrumento original e foi devidamente autorizado pela autora do instrumento, professora orientadora desta tese.  

http://mime.gepe.min-edu.pt/
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O Questionário administrado aos alunos (Anexo IV), designado de “Transporte ativo e rotinas”, contém 54 questões, em sua maioria fechadas e, é subdividido em seis dimensões: i. Dados Sociobiográficos (questões 1-12): indaga os aspetos sociobiográficos do aluno (sexo, idade, ano de escolaridade) e sobre seu Encarregado de Educação (se trabalha, profissão, nível de escolaridade), bem como se o aluno inquirido pratica alguma atividade física, tipo, frequência e ambiente de pratica; ii. Caracterização Geral (questões 13-16): aborda essencialmente sobre os modos de deslocamento, distância e tempo no trajeto casa-escola;  iii. Uso de bicicleta, deslocar-se a pé, pares e família (questões 17-32): apresenta questões relacionadas aos desejos e possibilidades de se deslocar de forma ativa (a pé/bicicleta) no trajeto casa-escola. Procura identificar aspetos relacionados ao quotidiano e em especial à utilização da bicicleta. Indaga se o aluno possui bicicleta, sua habilidade/competência, seu uso e se gostaria de se deslocar de bicicleta para suas aulas. Aborda ainda a influência dos pares e modos de deslocamento das pessoas de sua família;  iv. Bicicleta em Segurança (questões 33-44): indaga essencialmente sobre o conhecimento das regras de circulação e conduta para o deslocamento a pé e/ou de bicicleta, perceções de segurança, conhecimento de trajetos alternativos mais seguros e questões específicas sobre a escola, ou seja, se desenvolvem atividades relacionadas ao deslocamento ativo e se possuem bicicletários (estacionamentos para bicicletas);  v. Saúde e Autonomia (questões 45-47): procura identificar a perceção do inquirido sobre os benefícios do deslocamento ativo em relação à saúde e autonomia; vi. Ambiente e Poupança (questões 48-54): inquire sobre a utilização do deslocamento ativo e as possibilidades de redução do tempo, melhoria do ambiente, poupança de dinheiro e melhoria do trânsito.  O Questionário administrado aos Encarregados de Educação (Anexo V) procura identificar as perceções em relação às barreiras e fatores que influenciam na decisão de escolha do modo de deslocamento dos seus educandos à escola e aborda também questões específicas sobre a possibilidade da utilização da bicicleta pelo seu educando no trajeto casa-escola. É composto de 40 questões, em sua maioria fechadas e subdividido em seis dimensões: 
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i. Dados Sócio biográficos (questões 1-10): indaga os aspetos biográficos gerais (sexo, idade, ano de escolaridade, profissão, etc.) e se o inquirido pratica alguma atividade física, tipo, frequência e ambiente de prática; ii. Caracterização Geral (questões 11-14): aborda essencialmente sobre os modos de deslocamento, distância e tempo no trajeto casa-escola gasto pelos respetivos educandos;  iii. Uso de bicicleta, deslocar-se a pé, pares e família (questões 15-22): apresenta questões relacionadas às competências sobre andar de bicicleta, se andou quando criança e as possíveis recordações. Aborda ainda questões sobre a posse da bicicleta, sua utilização e se apreciaria que o seu educando se deslocasse para a escola por modos ativos – a pé e/ou de bicicleta.  iv. Bicicleta em Segurança (questões 23-31): inicialmente indaga se o encarregado de educação anda de bicicleta, se conhece as normas de circulação e sua perceção de segurança quando o filho se desloca de bicicleta. Questiona também os conhecimentos em relação à escola do filho, se possui bicicletários, se dinamiza atividades sobre o deslocamento ativo e se o seu educando costuma participar.   v. Saúde e Autonomia (questões 32-33): procura identificar a perceção do inquirido sobre os benefícios do deslocamento ativo em relação à saúde e autonomia do respetivo educando; vi. Ambiente e Poupança (questões 34-40): inquire sobre a utilização dos modos ativos de deslocamento ativo e as possibilidades de melhoria do ambiente, trânsito e se a utilização da bicicleta pelo educando ajudaria a família a poupar dinheiro. Por fim, questiona e instiga os EE a expressarem sugestões para estimular os filhos a se deslocarem de forma ativa (a pé/bicicleta) para a escola. Importante destacar que os questionários vem sendo reformulados ao longo de três anos pela equipe de investigadores (Beatriz Pereira, Ana Paula Matos, Sérgio Souza, Eduarda Maria Coelho e Ricardo Abreu Lopes), do Centro de Investigação em Estudos da Criança (CIEC) e integrantes do 
projeto “O Transporte Ativo de Bicicleta nos Hábitos de Deslocação para a Escola”, objetivando melhorar a sua aplicabilidade junto ao público-alvo das investigações sobre a temática. Recentemente o questionário destinado aos alunos passou pelo processo de avaliação da sua reprodutibilidade e  validação por meio de consistência temporal, apresentando fiabilidade aceitável (Matos, Coelho, Pereira & Souza, 2017). Contudo, os resultados evidenciaram a necessidade em reduzir o instrumento (Anexo VI), mantendo apenas três grupos de questões (Caracterização Geral; Uso de bicicleta, deslocar-se a 
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pé, pares e família; Bicicleta em Segurança) para além dos dados sociobiográficos para ser utilizado em futuras investigações.  2.2.4 Variáveis Os dados sociobiográficos dos alunos e encarregados de educação como sexo, idade e nível de escolaridade foram relatados a partir das questões inseridas na dimensão inicial dos questionários administrados. Os encarregados de educação foram questionados se praticavam alguma atividade física, bem como os alunos foram questionados se participavam de alguma prática para além das aulas de educação física escolar. Questionou-se também aos participantes o tipo de atividade, ou seja, se tinha caráter formal (desporto institucionalizado – federado/escolar) ou informal (atividade realizada como lazer – não institucionalizada) e a frequência semanal de prática. O nível de escolaridade dos encarregados de educação foi avaliado com base na questão “Qual o nível mais alto de estudos que atingiu?“ e apresentava como opções de respostas: 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, Ensino secundário, Licenciatura, Mestrado/Doutoramento e Não sei. Posteriormente, as respostas foram categorizadas em 1) 1º, 2º e 3º ciclo; 2) Secundário e 3) Nível superior. Objetivando determinar os modos de deslocamento que efetivamente os alunos utilizam para irem para a escola em seu quotidiano, os participantes foram questionados sobre qual o principal meio de transporte utilizado no deslocamento quotidiano para ir e/ou vir da escola. As opções de respostas foram: a pé, automóvel ligeiro, autocarro, barco, comboio, motociclo, bicicleta e outro (táxi, elétrico, entre outros). Posteriormente, as respostas foram dicotomizadas de acordo com o modo de deslocamento relatado, ou seja, em 1) Deslocamento Ativo que incluía o deslocamento a pé ou de bicicleta para/de a escola e em 2) Deslocamento Passivo que incluía o deslocamento por automóvel, autocarro, motociclo ou outro modo relatado que não se incluísse nos modos ativos de deslocamento. Destaca-se que os participantes puderam escolher apenas o principal modo de deslocamento para a escola sem destacar o sentido (ir/vir) do trajeto, descartando assim, os modos de deslocamento multimodais como ir de carro e voltar a pé para a casa. Em referência aos aspetos ambientais que pudessem estar associados com os modos efetivos de deslocamento e às preferências em relação aos modos ativos de deslocamento, decidiu-se avaliar as informações percebidas pelos participantes inquiridos em relação à distância e tempo médio utilizado no trajeto casa-escola. A distância foi avaliada por questão específica nos questionários administrados aos participantes e tinha como opções de respostas: até 1 km, 1,1 a 3 km, 3,1 a 5 km, 5,1 a 7 km, 7,1 a 10 km e 10 km ou mais. Em seguida, tendo em vista que a literatura apresenta 
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como distância de 3-3,2km (casa-escola) como distância adequada ao deslocamento ativo, as respostas foram agrupadas para análise de associação em 1) Até 1km; 2) 1,1 a 3km e 3) Mais de 3km. O tempo médio despendido no deslocamento casa-escola foi avaliado a partir de uma questão que inquiriu sobre o tempo médio de deslocação durante o trajeto casa-escola (apenas num sentido). Os inquiridos tinham diversas opções de respostas que posteriormente foram agrupadas para análise em: 1) Até 15 min; 2) 16 a 30 min e 3) Mais de 30 minutos.  A área de localização das escolas portuguesas (A, B, C e D) foi identificada a partir da classificação proposta pelo Relatório técnico Tipologia de Áreas Urbanas – TIPAU 20142 (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2014) em que define uma nomenclatura territorial de acordo com o grau de urbanização das freguesias do território Português sendo classificadas como: 1) Área Predominantemente Urbana (APU), 2) Área Mediamente Urbana (AMU) e 3) Área Predominantemente Rural (APR). Nesta investigação, a classificação da freguesia onde a escola está situada utilizou os dados estatísticos de Classificação das Freguesias de acordo com a tipologia de áreas urbanas 20143, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Relativamente às escolas brasileiras (E e F) e respetiva classificação sobre o contexto de sua localização (rural, urbana) se deu pelos dados disponibilizados no portal eletrónico QEdu4, portal de acesso livre que reúne diversas informações públicas obtidas de fontes oficiais do governo sobre as escolas em todo o território brasileiro. Para identificar aspetos relativos a presença e perceção da bicicleta no quotidiano dos participantes, os mesmos foram inquiridos se gostavam de andar de bicicleta, se possuíam, com quem e com que finalidade a utilizavam. Para descrever e analisar as perceções em relação aos aspetos que poderiam influenciar nos modos de deslocamento ativo, os participantes foram inquiridos sobre as preferências e possibilidades do deslocamento para a escola no quotidiano pelos modos ativos – a pé ou de bicicleta. Em seguida, foram solicitados a justificarem suas respostas que, posteriormente foram categorizadas pelos principais aspetos e dicotomizadas em positivas e negativas. Para medir as perceções dos alunos e encarregados de educação em relação aos aspetos que poderiam influenciar nos modos de deslocamento para a escola foram avaliadas oito questões que inquiriram sobre as inclinações dos participantes em relação à possibilidade do deslocamento a pé ou de bicicleta para a escola e suas respetivas justificativas.                                                             2 Disponível em https://www.smi.ine.pt/Versao/Download/10129 3 Disponível em http://smi.ine.pt/Versao/Detalhes/3485 4 Maiores informações em http://www.qedu.org.br/ 

https://www.smi.ine.pt/Versao/Download/10129
http://smi.ine.pt/Versao/Detalhes/3485
http://www.qedu.org.br/
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Os encarregados de educação foram solicitados a responder “Gostaria que o seu educando se 

deslocasse a pé ou de bicicleta para a escola?”, com apenas duas opções de respostas Sim ou Não. Em seguida, solicitou-se justificar a resposta anterior em uma questão aberta – “Explique porque?”. As respostas obtidas foram categorizadas pelos principais aspetos manifestos e posteriormente dicotomizadas em justificativas positivas e negativas. Tal ação possibilitou elencar as perceções dos encarregados de educação quanto à possibilidade dos seus educandos se deslocarem de forma ativa em seu quotidiano escolar. As perceções dos alunos em relação à possibilidade de se deslocarem de forma ativa para a escola e possíveis aspetos de influência foram medidas a partir de seis questões. Inicialmente foram questionados como gostariam de ir para a escola com três opções de respostas 1) A pé; 2) Bicicleta e 3) Nenhum dos dois. Em seguida, questionou-se a frequência do deslocamento através da questão “Na deslocação para a escola, quantas vezes por semana gostaria de vir a pé ou de bicicleta?” e, tinham como opções de respostas: 1) Todos os dias; 2) 1 a 2x por semana; 3) 3 a 4x/semana; 4) 1 a 2x/mês e 5) Nunca, que foram categorizadas para análise em: 1) Habitualmente (respostas que designavam a inclinação ao hábito: todos os dias, 1 a 2x/sem e 3 a 4x/semana); 2) 1 – 2 vezes/mês e 3) Nunca (que explicitava a negação em relação ao deslocamento ativo). Posteriormente, o participante foi convidado a justificar sua resposta anterior em uma questão aberta – “Porquê?”. Os procedimentos para análise em relação às respostas foram idênticos aos dos encarregados de educação, citados anteriormente.  
Do mesmo modo, os alunos participantes foram questionados “Pensas ser possível fazer o percurso casa-escola a pé ou de bicicleta?” e tinham como opções de respostas apenas Sim ou Não. Outra questão aberta foi utilizada para que os alunos pudessem expressar as justificativas em relação a questão anterior – “Explica porque?” Os procedimentos para análise em relação às respostas foram idênticos aos dos encarregados de educação, citados anteriormente. Por fim, objetivando saber a 

influência dos amigos em relação ao deslocamento ativo os alunos foram questionados “Se os teus amigos fossem para a escola a pé ou de bicicleta também gostarias de o fazer?” e tinham como respostas Sim ou Não. Com o intuito de alcançar os objetivos propostos nos estudos foram avaliadas como variáveis independentes os modos efetivos de deslocamento para a escola - Ativo e Passivo (Estudo II), o sexo dos alunos – Masculino e Feminino (Estudos III e IV) e país de origem dos alunos inquiridos – Portugal e Brasil (Estudo V).  
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2.2.5 Procedimentos de coleta de dados  Os procedimentos de coleta de dados dos participantes nas escolas envolvidas de atenderam a uma ordem e conduta ética necessária, garantindo a confidencialidade dos dados coletados e o anonimato dos participantes envolvidos, conforme descritos a seguir:  i. Foi solicitada autorização para a aplicação dos questionários junto do diretor de Agrupamento/Escola, para posterior aprovação em sede de conselho pedagógico;  ii. Em algumas escolas e/ou turmas em Portugal foram realizadas reuniões com os Encarregados de Educação das respetivas turmas inquiridas, esclarecendo sobre os objetivos e a importância do tema proposto na investigação, oportunidade em que receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os Questionários dos Encarregados de Educação; iii. Em escolas e/ou turmas que não ocorreram reuniões com os Encarregados de Educação (Portugal e Brasil), os questionários dos mesmos e os TCLE foram enviados por intermédio dos alunos, para que seus respetivos EE pudessem assinar, responder e devolver aos professores de turma e que, posteriormente entregaram ao investigador principal;  iv. Somente após o recebimento dos TCLE devidamente assinados é que os questionários foram administrados aos alunos (apenas para os que entregaram o TCLE) em contexto de sala de aula pelos professores de sala ou de educação física das turmas e, com a presença do investigador principal e/ou algum colaborador da investigação;  v. Após o recebimento dos questionários (Alunos e EE), os mesmos foram codificados para serem inseridos na base de dados para facilitar o posterior processo estatístico descritivo. Contudo, o anonimato e confidencialidade das informações e participantes foram preservados. vi. O período de coleta de dados em Portugal ocorreu de Outubro/2014 a Fevereiro/2015 e no Brasil ocorreu em Dezembro/2016 a Janeiro de 2017.  Os encarregados de educação e alunos foram esclarecidos sobre os objetivos do estudo, métodos e técnicas a serem utilizadas para a coleta de dados, possíveis benefícios e inconveniências, forma de divulgação dos resultados, a voluntariedade da participação e a garantia sobre o sigilo das informações prestadas.  
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2.2.6 Considerações Éticas  Esta investigação foi desenvolvida em conformidade com as normas específicas que envolvem pesquisas com seres humanos dos países envolvidos, Brasil (Resolução CNS 466/2012) e Portugal (Comissão de Ética da Universidade do Minho - RT-51/2011). Em Portugal, integrou o projeto de investigação desenvolvido pelo Centro de Investigação em 
Estudos da Criança (CIEC), Instituto de Educação, Universidade do Minho denominado “Rotinas de vida das crianças e o transporte ativo. Qual o contributo do trajeto casa-escola?” o qual foi apreciado e aprovado pela Subcomissão de Ética para as Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Minho (SECSH/UM) sob parecer nº 034/2015. No Brasil, o projeto de investigação foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão (CEP/UFMA) sob parecer nº2.166.038.  2.2.7 Análise de Dados Referente ao Estudo I os dados foram analisados em seguimento aos padrões e procedimentos metodológicos específicos aos estudos de revisão sistemática de literatura. Não obstante, relativamente aos estudos II, III, IV e V, os dados foram inicialmente analisados a partir das técnicas da estatística descritiva (média, desvio-padrão e distribuição de frequência). O teste Qui-quadrado (χ2) foi utilizado para analisar as possíveis associações entre as variáveis em todos estudos, exceto no Estudo I. Nos Estudos III e V, o teste de U de Mann-Whitney foi utilizado para verificar respetivamente as diferenças entre o modo efetivo de deslocamento e as preferências dos participantes bem como as diferenças etárias entre os grupos de alunos portugueses e brasileiros. Os dados foram tabulados e analisados no programa estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS) V.22 e adotado o nível de significância estatística quando o p-valor foi menor que 0,05.  Objetivando facilitar a análise dos dados qualitativos provenientes das questões abertas dos questionários, realizou-se a análise de conteúdo a partir da estruturação e sistematização de categorias baseada na análise de conteúdo Categorial Temática (Bardin, 2009). Tal ação possibilitou que algumas variáveis fossem analisadas posteriormente de forma quantitativa.      
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 CAPÍTULO 3 RESULTADOS                   3.1 Estudo I Fatores ambientais como limitadores ou motivadores na opção do deslocamento ativo de crianças para a escola: uma revisão sistemática 
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Fatores ambientais como limitadores ou motivadores na opção do deslocamento ativo de crianças para a escola à escola: uma revisão sistemática  Resumo  Contexto teórico Constata-se cada vez mais, em crianças e adolescentes, um quotidiano distante de comportamentos ativos. Torna-se necessário estruturar estratégias para aumentar o nível de atividade física nestes grupos. O deslocamento ativo (a pé/bicicleta) caracteriza-se como uma das possibilidades de potencializar os níveis de atividade física de crianças em sua rotina escolar. Estudos têm demonstrado que diversos fatores (intrapessoais, políticos, ambientais, etc.) podem influenciar na decisão e opção aos modos de deslocamento para a escola. Objetivo Este estudo objetivou, por meio de revisão sistemática, sintetizar e analisar as evidências disponíveis sobre a associação dos fatores ambientais distância e segurança no deslocamento ativo de crianças do ensino básico (2º e 3º ciclo) no trajeto casa-escola.  Métodos Trata-se de um estudo de Revisão Sistemática. A busca foi realizada em seis bases de dados (PubMed, EBSCO, LILACS, Web of Science, BVS e B-On) com a combinação dos descritores active commuting, children, school, environmental factors, seus similares padronizados pelo Medical Subject Headings (MeSH) e respetivos correspondentes em língua portuguesa.  Resultados Quarenta e um artigos foram selecionados. Os estudos apresentaram uma tendência de crescimento a partir de 2011 na quantidade de publicações em revistas indexadas. EUA, AUS e CAN concentraram a maioria dos estudos publicados. Evidenciou-se forte associação dos modos ativos de deslocamento em relação ao fator distância casa-escola. Entretanto, devido às diversas variáveis intervenientes, há pouco consenso em relação à uma distância padrão. No geral, as melhores probabilidades de deslocamento ativo se deram em crianças que residem até aproximadamente 3,2km (2milhas), com algumas variações e diminuindo consideravelmente a partir desta distância. Em relação ao fator segurança, verificou-se que quanto mais o ambiente transmite segurança mais fortes são as probabilidades das crianças irem para as suas aulas por modos ativos. A presença da brigada de trânsito próximos às escolas, acalmia de tráfego, infraestrutura para caminhar/pedalar são alguns dos exemplos de associação positiva com o deslocamento ativo. Contudo, comportamento errático dos motoristas, tráfego intenso, assaltos, presença de estranhos na vizinhança, entre outros aspetos, influenciaram negativamente as probabilidades das crianças se deslocarem ativamente para a escola. Conclusões Compreende-se a importância de ambientes e trajetos seguros, bem como a importância de políticas sobre a localização de escolas públicas e respetiva distância de residência das crianças para melhores possibilidades de estímulo aos modos de deslocamento ativo no quotidiano escolar.  Palavras-chave Fatores ambientais. Deslocamento Ativo. Crianças. Trajeto casa-escola. Revisão sistemática.  
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INTRODUÇÃO  A inatividade física tem sido caracterizada como um dos fatores de risco que comprometem a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Classificada atualmente como uma pandemia, tem sido, direta ou indiretamente, responsável por mais de cinco milhões de óbitos por ano no mundo (Ramirez et al., 2016) e considerada uma das grandes preocupações à saúde humana, à economia e aos sistemas de saúde das sociedades contemporâneas, o que a demarca como uma prioridade mundial de sáude pública (Kohl et al., 2012). Em crianças e adolescentes a realidade não se apresenta diferente. Estudos têm apontado que o nível de atividade física nestes grupos tem vindo a diminuir ao longo dos anos (Carvalhal, 2008; Silva et al., 2007), evidenciando uma frequência mínima do movimento e/ou atividade física em suas rotinas de vida (MacCallum et al. 2013) e insuficiente perante o nível de atividade física diário diante dos valores recomendados para adolescentes pelos organismos internacionais que é de 60 minutos diários de atividade física moderada ou intensa (WHO, 2010; ACSM, 2015; American Heart Association [AHA], 2014). Esta realidade, aliada aos hábitos de vida contemporâneos (sociais, alimentares, etc.), tem acarretado no acometimento em crianças e adolescentes as denominadas “doenças de adultos” como diabetes, hipertensão, colesterol alto e obesidade. Dados de recente investigação demonstraram que em pouco mais de vinte anos (1980-2013) evidenciou-se um aumento de 47% na proporção de obesidade e excesso de peso entre as crianças em nível mundial (Ng et al., 2014).  Em Portugal, estudos confirmam que aproximadamente 35% de crianças com idades entre seis e oito anos apresentam excesso de peso (Direção Geral da Saúde [DGS], 2015, WHO, 2013b) e que aproximadamente 14% destas são consideradas obesas (Wijnhoven et al., 2014; DGS, 2015). No mesmo contexto, crianças e jovens entre os 10 e 18 anos apresentaram prevalência superior de 30% no excesso de peso (Wijnhoven et al., 2014; DGS, 2015) e 8% em obesidade (DGS, 2015). Estes dados demarcam Portugal como um dos países com maior prevalência de excesso de peso infantil na comunidade europeia.  Em relação às crianças e adolescentes brasileiros os dados também se apresentam como preocupantes. Crianças e jovens de cinco a nove anos e de 10 a 19 anos apresentaram evolução de excesso de peso e obesidade. Em média, o percentual de prevalência demonstrou que uma em cada três crianças de cinco a nove anos está com excesso de peso e uma em cada seis crianças tem problemas de obesidade infantil (IBGE, 2010).  
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O facto é que cada vez mais se verifica em crianças e adolescentes um quotidiano distante de comportamentos ativos. Ir para a escola a pé ou de bicicleta, ocupar a rua para jogos e brincadeiras com os amigos – como jogar futebol, ocupar espaços públicos para a prática livre de atividade física e esportes são alguns dos comportamentos ativos e independentes que pela influência de diversos fatores como falta de segurança, falta e/ou poucas opções de atividades, tráfego intenso, falta de espaços adequados, entre outros, foram sendo substituídos por comportamentos sedentários e dependentes em seu quotidiano como ir para a escola de carro e/ou autocarro, assistir televisão, jogos eletrónicos, prática de atividade física em espaços e tempos controlados, entre outros.  Os hábitos e comportamentos ativos devem fazer parte do quotidiano infantil pois compreende-se que crianças e jovens que vivenciam regularmente a prática de atividade física, geralmente assumem comportamentos ativos que são continuados durante a adolescência (Maia et al., 2002; Mota & Sallis, 2002) e podem predizer o nível de prática de atividade física na idade adulta (Malina, 2001; Farias Júnior et al., 2011).  Neste sentido, torna-se fundamental investigar, elaborar e executar políticas, estratégias e ações potencializadoras da atividade física no quotidiano das crianças em seus diversos domínios, sobretudo nas atividades de lazer e de deslocamento. Segundo a DGS (2015) a promoção da atividade física ao longo do ciclo de vida deve se caracterizar como uma ação prioritária e insubstituível na promoção da sáude. Entretanto, se por um lado é necessário promover hábitos saudáveis por meio do estímulo à atividade física e comportamentos ativos no quotidiano das crianças, por outro, é preciso investigar o universo que ela se encontra. É preciso compreender as barreiras e fatores que influenciam estes comportamentos pois, a inserção ao universo da atividade física extrapola a preferência ou vontade das crianças, ou seja, não basta a vontade e a necessidade em tornarem-se crianças ativas, pois, alguns fatores, principalmente em crianças e jovens, são intervenientes e decisores na maioria das vezes como: idade, sexo, autorização e normas dos pais ou encarregados de educação, condições socioeconómicas, infraestrutura, segurança, acesso, opções, entre outros (Mota & Sallis; 2002).  Outrossim, é preciso compreender esta relação entre a atividade física e os diversos fatores de influência em seus diversos níveis para estruturar as intervenções necessárias e eficazes para aumentar o nível de atividade física de crianças e adolescentes.  A estruturação de fatores de influência a partir de uma compreensão ecológica tem sido muito utilizada em estudos para explicar e compreender a relação da atividade física, seus diversos 
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intervenientes e suas possíveis associações (Oyeyemi et al., 2014). Neste sentido, optou-se por utilizar o modelo ecológico proposto por Sallis et al. (2006) que se caracteriza por ser estruturado em camadas que representam os diversos níveis de influência relacionados aos quatro domínios da atividade física: Atividades ocupacionais, no trabalho, no tempo livre/lazer e no deslocamento. Este modelo é estruturado em níveis, sendo o primeiro nível os fatores intrapessoais (biológicos, demográficos, psicológicos), no segundo nível situam-se os fatores do ambiente percebido (segurança, atratividade, conforto, crimes percebidos, acessibilidade, conveniência), no terceiro nível os fatores contextuais do ambiente/características (transporte, locais de trabalho, lar, escola, clima, estrutura dos bairros, insfraestrutura esportiva/lazer, topografia, espaços públicos, vizinhança, unidades de saúde, segurança no trânsito, etc.) e no último nível localizam-se os fatores relacionados ao ambiente político (subsídios e politicas para a saúde, normas, regras, políticas de segurança, etc.). Salienta-se que nesta perspetiva os comportamentos podem ser influenciados de forma específica, por um único nível, ou combinados, ou seja, diversos fatores podem influenciar um único comportamento. O modelo ecológico permite verificar e inferir que as intervenções com objetivos de aumentar os níveis de atividade física devem atuar em sinergia nos diferentes níveis para alcançar sua eficácia. Permite compreender também, os fatores que influenciam o comportamento em prol da atividade física e, especialmente, em relação ao tema principal da nossa investigação, o deslocamento ativo de crianças para a escola.  O deslocamento ativo é compreendido como toda a forma de deslocamento em que a energia do movimento deriva do próprio indivíduo. Tem sido tema de investigação em nível mundial, principalmente em relação ao deslocamento a pé ou de bicicleta de crianças para a escola. Para além do impacto nas dimensões econômica, urbana e do meio ambiente, o ir e vir a pé e/ou de bicicleta para a escola são vislumbrados como uma possibilidade de potencializar e colaborar no cumprimento das recomendações internacionais (WHO, 2010; ACSM, 2015; AHA, 2014) no nível diário (60 min) de atividade física (Timperio et al., 2006; Tudor-Locke et al., 2002), bem como, na promoção de comportamentos ativos e saudáveis na rotina de vida das crianças e adolescentes (Silva et al., 2007; Pereira et al., 2014; Pabayo et al., 2011). Entretanto, diversos autores têm chamado a atenção para a diminuição nos últimos dos modos ativos de deslocamento de crianças no trajeto casa-escola (Sá et al., 2016; Monteiro, 2016; Christensen et al., 2011, Trocado, 2012) e, em sentido contrário, o deslocamento passivo 
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(automóvel/moto/ônibus) continua sendo muito utilizado pelas crianças e adolescentes (McMillan, 2007; Trocado, 2012; Pereira et al., 2014). À luz de uma perspetiva ecológica, verifica-se que diferentes fatores associados à atividade física podem explicar esta diminuição do deslocamento ativo de crianças em sua rotina escolar, entre eles, os citados anteriormente: fatores intrapessoais, fatores relacionados aos aspetos políticos e os fatores ambientais. Algumas investigações têm evidenciado que o ambiente pode influenciar de forma positiva ou negativa na rotina de vida de crianças e adolescentes e sua relação com a prática de atividade física (Mota & Sallis, 2002). O estilo de vida contemporâneo, em que se cristaliza a crescente urbanização, falta de planejamento urbano, degradação dos espaços públicos, falta de atratividade, infraestrutura inadequada (passeios, ciclovias), alta densidade demográfica, falta de segurança expressa no trânsito ou mesmo relacionada à violência urbana, ligações intermodais de transporte, são alguns dos fatores em nível ambiental, expressos no contexto urbano ou rural, que podem influenciar na adesão e escolha dos modos de deslocamento de crianças à escola (Matos et al., 2014; Timperio et al., 2006; Dollman & Lewis, 2007; Bungum et al., 2009; CDC, 2002; Pereira et al., 2014), principalmente pelos encarregados de educação, em sua maioria, os responsáveis por esta decisão. Consequentemente compreende-se a relevância de investigar a temática em suas diversas dimensões, pois se apresenta, para além de outros benefícios, como uma possibilidade de reintegrar a atividade física, por meio do deslocamento ativo, no dia-a-dia de crianças e adolescentes. Portanto, este estudo tem como objetivo sintetizar e analisar as evidências disponíveis sobre a associação dos fatores ambientais distância e segurança no deslocamento ativo de crianças do ensino básico (2º e 3º ciclo) no trajeto casa-escola.  MÉTODOS Este estudo caracteriza-se como uma Revisão Sistemática (RS) de Literatura sem Metanálise. Trata-se de um estudo secundário, com foco em uma questão definida, que objetiva identificar, selecionar, avaliar e analisar as pesquisas disponíveis e relevantes, publicadas ou não, sobre um determinado tema ou área de interesse (Galvão & Pereira, 2014). A revisão sistemática de literatura possibilita agrupar uma maior quantidade de resultados relevantes sobre o tema investigado, ao invés de limitar o arcabouço teórico com a leitura de alguns artigos (Sampaio & Mancini, 2007).    
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Procedimentos Inicialmente, foi realizada uma análise bibliográfica preliminar em diversos artigos indexados sobre o tema central do projeto de investigação de doutoramento – os modos de deslocamento de crianças para a escola, em especial os estudos relacionados diretamente ao Deslocamento Ativo (ATS) / Transporte Ativo  e sua associação com os fatores ambientais e, em especial as variáveis Distância (casa-escola) e Segurança (Trânsito e Geral). Isto deu-nos subsídios e suporte teórico para a definição dos critérios necessários à estruturação da Revisão sistemática: bases de dados a serem pesquisadas; descritores ideais e estratégias de busca; critério inicial de inclusão/exclusão dos artigos para o estudo e delimitação do período de publicação dos artigos. Sendo assim, de acordo com as orientações da literatura (Joanna Briggs Institute, 2014) em relação à formulação da questão inicial para revisões sistemáticas, definiu-se como pergunta norteadora para esta investigação: Os fatores ambientais – Segurança e Distância - influenciam motivando ou limitando o uso do deslocamento ativo de crianças do ensino básico (2º e 3º Ciclo) no trajeto casa-escola? Seis bases de dados eletrônicas foram definidas para a pesquisa: PubMed, EBSCO, BVSalud, LILACS, Web Of Science e B-On. Como descritores de busca foram definidos: “Active commuting”, 

“Active travel”, “Active transport”, “Active transportation”, “Active school travel”, “School travel”, 

“School Travel mode”, “Traveling to school”, “Sustainable transportation”, “Pedestrian transport”, 

“Cycle”, “Cycling”, “Bicycl*”, “Walk*”, “Independent mobility”, “Child”, “Children”, “School”, 

“Schools”, “Neighborhood”, “Built environment”, “Perceived barriers”, “Social environment”, 

“Environmental factors”, "Perceived environment”, “Environmental correlates”, “Parental safety concerns”, “Parental factor”, “Safety concerns” e “Environment Design”. Como critérios de inclusão foram definidos os artigos/estudos:  
 Publicados até 31 de dezembro de 2015 (sem data inicial); 
 Com delineamento metodológico transversal (Cross-sectional); 
 Com análises quantitativas;  
 Com crianças do Ensino Fundamental Maior (Brasil) / Básico 2º e 3º ciclo (Portugal) - com idades aproximadas entre 10 e 15 anos, ou estudos que também contemplem este período de idade;   
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 Que envolvam os modos de deslocamento à escola ou o deslocamento ativo (a pé, bicicleta, patinete, skate, etc.) para a escola; 
 Apresentaram nos resultados a análise da associação e/ou relato das variáveis ambientais (Segurança Trânsito e/ou Segurança Geral e Distância casa-escola) com o deslocamento ativo para a escola;  
 Publicados em língua portuguesa, inglesa ou espanhol.  Como critérios de exclusão foram definidos os artigos/estudos: 
 De natureza qualitativa;  
 De Revisão Sistemática ou de Literatura; 
 De Intervenção;  
 Editoriais/comentários em revistas, cartas ao editor, Resumos, conferências, dissertação, teses, entre outros. 
 Realizados sobre a temática do deslocamento para o lazer e/ou trabalho, ou outro qualquer que não seja aos modos de deslocamento à escola; O período de coleta ocorreu de Setembro de 2015 ao início de Janeiro de 2016, onde procurou-se complementar com a publicação mais recente sobre o tema. A busca foi limitada a pesquisas conduzidas com humanos, sem data inicial definida e como limite de publicação até 

Dezembro de 2015. A busca se deu com a utilização dos operadores lógicos booleanos “AND” e “OR” e a combinação dos descritores em inglês padronizados pelo Medical Subject Headings (MeSH) nas bases PubMed, Web of Science, EBSCO e B-On e, seus respetivos correspondentes em língua portuguesa padronizados pelo Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) para a busca nas bases de dados BVSalud e LILACS. A Figura 1 apresenta o resultado da busca realizada nas bases de dados definidas, bem como, mostra o fluxograma de busca, seleção, elegibililidade e inclusão dos artigos para o estudo. Como base e orientação no processo de busca e análise foi utilizado o fluxograma no modelo da Declaração de PRISMA (Moher, Liberati, Tetzlaff & Altman, 2009). O processo de seleção e elegibilidade dos artigos foram realizados de forma autónoma por dois avaliadores e posteriormente comparados e ajustados em consenso com os orientadores do grupo, evitando incoerências na elegibilidade dos artigos a serem incluídos revisão.   
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Como resultado da busca foi encontrado o total de 5.045 artigos onde, 286 referências foram excluídas por tratarem de referências repetidas. Quatro mil setecentos e cinquenta e nove artigos foram selecionados para leitura dos títulos onde eliminou-se 4.245 referências por não apresentarem relação com o tema pesquisado. Em seguida, foram selecionados 514 artigos para a leitura dos resumos, sendo posteriormente excluídas 396 referências por não atenderem os critérios de inclusão e selecionados 118 artigos que foram obtidos e lidos na íntegra pelos pesquisadores. Após esta leitura, 77 referências foram excluídas sendo que, destas, 18 referiam-se a estudos realizados com crianças de idades diferentes aos propostos pelo nosso estudo; 19 apresentaram diferenças no delineamento metodológico (revisão sistemática, intervenção, estudos qualitativos, procedimentos em relação aos inquiridos) e; 40 referências não apresentaram desfechos sobre a associação do deslocamento ativo e os fatores ambientais – distância e segurança (trânsito /geral). Por fim, de acordo com os critérios de inclusão/exclusão definidos, foram eleitos 41 artigos para comporem o corpus de análise em nossa revisão sistemática (Figura 1).               Figura 1- Fluxograma de busca, seleção, elegibilidade e inclusão dos artigos para a revisão sistemática 
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Diversos aspetos foram verificados na análise dos artigos selecionados, ampliando a visão geral do estudo e respetivos resultados para análise final. Deste modo, verificou-se: a) ano de publicação; b) país onde o estudo foi desenvolvido; c) Grande Área e sub-área do períodico; d) objetivos; e) amostra/participantes; f) sexo; g) inquiridos; h) instrumentos de coleta de dados; i) variáveis investigadas; j) resultados/prevalência em relação ao deslocamento ativo (ATS) para a escola; k) resultados/evidências de associação entre a variável – Distância (casa-escola) e o deslocamento ativo; l) resultados/evidências de associação entre a variável Segurança (trânsito e geral) e o deslocamento ativo; m) considerações finais do estudo.  RESULTADOS Características gerais dos artigos selecionados Quarenta e um artigos foram selecionados conforme os critérios de inclusão/exclusão estabelecidos para esta Revisão Sistemática e estão melhor detalhados na Tabela 7. A Tabela 1 apresenta de forma resumida as características em relação aos anos de publicação, idioma e países dos respetivos artigos selecionados. Verifica-se uma tendência de crescimento na quantidade de estudos publicados sobre a temática investigada, o que evidencia um aumento significativo de publicações no período de 2011-2015 com mais da metade (61%) das publicações em comparação aos períodos anteriores. Estados Unidos (n=12/29,3%), Austrália (n=8/19,5%) e Canadá (n=7/17,2%) foram os países que mais apresentaram publicações sobre a temática totalizando 66% (n=27) dos artigos selecionados. Apenas um estudo foi realizado em Portugal, mais especificamente na cidade de Aveiro com meninas adolescentes que objetivou determinar se, entre outras variáveis, as variáveis ambientais percebidas apresentavam relação e eram preditoras do deslocamento ativo/passivo para a escola (Mota et al., 2007). Todos os artigos foram publicados em língua inglesa.  Tabela 1 - Características dos estudos selecionados/Resumo (Ano Publicação, Idioma e País) Características Frequência % Artigos Ano de Publicação    2005 1 2,4 5 2006 - 2010 15 36,6 1,2,20,23,24,28,29,30,31,32, 34,35,38,40,41 2011 - 2015 25 61 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,21,22,25,26,27, 33,36,37,39  Idioma    Inglês 41 100  País    
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Estados Unidos 12 29,3 1,4,6,10,13,16,20,24,33,34,40,41 Austrália 8 19,5 5,7,9,19,32,35,36,37 Canadá 7 17,2 18,21,22,23,25,26,27 Bélgica 5 12,2 11,12,14,15,38 Reino Unido 4 9,8 17,29,30,31 Dinamarca 1 2,4 8 Finlândia 1 2,4 3 Holanda 1 2,4 39 Portugal 1 2,4 28 Suíça 1 2,4 2  Os estudos selecionados foram publicados em 21 periódicos, distribuídos em áreas diversas como estudos urbanos, geografia, saúde pública, políticas de transportes, atividade física, entre outras. Porém, quando classificados pelas grandes áreas de conhecimento evidencia-se maior concentração de periódicos na área da Ciências da Saúde (71%) seguido pelas áreas das Sociais Aplicadas e Humanas (Tabela 2). Tal diversificação de áreas de periódicos salienta o carater multidisciplinar que o tema da mobilidade das pessoas e sua relação com o ambiente proporciona, possibilitando investigações sob diversas perspetivas.  Tabela 2 - Características dos estudos selecionados (Área do periódico, Grandes Áreas) Características Frequência % Artigos Área do Periódico    Saúde Pública 16 39 1,2,5,10,12,13,16,18,21,23,24,30,31,35, 37,38, Nutrição e Atividade física 6 14,6 6,11,14,15,29,36 Geografia 5 12,2 8,22,26,27,41 Políticas de transportes 4 9,7 3,9,17,25 Medicina Desportiva 3 7,3 4,20,40 Atividade física e Saúde 2 5 7,33 Estudos Urbanos 2 5 32,34 Saúde Ambiental e Ocupacional 1 2,4 28 Saúde e cuidados da Saúde 1 2,4 19 Psicologia e estudos ambientais  1 2,4 39 Grandes Áreas     Saúde 29 71 1,2,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20, 21,23,24,28,29,30,31,33,35,36,37,38,40 Ciências Sociais Aplicadas 6 14,5 3,9,17,25,32,34 Ciências Humanas  6 14,5 8,22,26,27,39,41  
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Em referência às características metodológicas dos artigos selecionados (Tabela 3), o tamanho amostral variou de 120 a 26.709 participantes, sendo que amostras entre 501 e 1000 participantes foram os estudos que apresentaram a maior frequência (n=15/36,6%). Apenas seis estudos foram realizados com amostras acima de 2.000 participantes, destacando-se um realizado no Reino Unido com amostra de 26.709 participantes (Easton & Ferrari, 2015) em que utilizou dados fornecidos pelo Conselho Municipal de Sheffield/UK para extrair informações sociodemográficas e modos de deslocamento para a escola dos alunos, informações do Departamento de Educação sobre as escolas e do Censo 2011 para as características ambientais dos bairros de residência dos participantes. Em relação ao Sexo, apenas dois estudos foram realizados com base em participantes do sexo feminino, a maioria (90%) teve como base amostral participantes de ambos os sexos. No entanto, é importante salientar que as informações aqui prestadas são relativas aos alunos ou filhos, tendo em vista que alguns estudos inquiriram apenas os denominados Encarregados de Educação, que são os responsáveis pelos alunos e na maioria das vezes, os decisores sobre os modos de deslocamento para a escola de seus filhos.  Portanto, em relação aos inquiridos, verifica-se que quase a metade dos estudos foram realizados com aplicação de instrumentos de coleta de dados nas crianças e aos encarregados de educação, o que sugere a possibilidade do cruzamento de informações sob pontos de vista diferentes, ou seja, impressões, desejos e perceções diversas sobre as formas de deslocamento e das características do ambiente no trajeto casa-escola. Outrossim, quando perspetivamos a participação das crianças nas investigações, mesmo que não sejam elas na maioria das vezes a decidir a forma de 
se desclocar à escola é importante destacar que as mesmas foram “ouvidas” em mais da metade dos estudos selecionados, seja quando só elas foram inquiridas (n=8/19,5%) ou em conjunto com os seus encarregados de educação (n=20/48,8%).  Tabela 3 - Características Metodológicas/Resumo (Tamanho da amostra, Sexo, Inquiridos) Características Frequência % Artigos Tamanho da Amostra    Até 500 13 31,7 2,3,4,5,7 9,16,20,24,32,33,34,38 501 - 1000 15 36,6 10,11,12,13,14,15,18,21,22,23,26,28,35,39,40 1001 - 2000 7 17 6,8,19,29,36,37,41 Acima de 2000 6 14,7 1,17,25,27,30,31 Sexo    Masculino e Feminino 37 90 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,41 
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Feminino 2 5 28,40 Não Informado 2 5 6,39 Inquiridos    Crianças 8 19,5 3,8,11,22,29,38,39,40 Encarregados Educação  12 29,3 2,7,13,14,15,20,24,25,26,27,34,41 Crianças e EE 20 48,8 1,4,5,6,9,10,12,16,18,19,21,23,28, 30,31,32,33,35,36,37 Não Informado 1 2,4 17  A Tabela 4 apresenta um resumo dos instrumentos e origem dos dados coletados nos estudos incluídos nesta revisão em relação ao ambiente, as informações completas e detalhadas estão apresentadas na Tabela 7.  No geral, verificou-se que os dados coletados em relação aos padrões de deslocamento e características do ambiente foram provenientes da utilização de instrumentos e métodos subjetivos (questionários, entrevistas) e objetivos (acelerômetro, pedômetro, Sistema de Informação Geográfica (SIG), Observação sistemática e dados disponíveis do Censo, Departamento de Polícia, etc.). Os modos de deslocamento foram avaliados principalmente pela utilização de questionários e entrevistas aplicados em sala de aula ou por telefone e, dados de outros estudos e/ou diagnósticos estatísticos, conforme detalhado na Tabela 7. Em sua maioria (75,6%) os estudos utilizaram questionários elaborados com questões específicas para investigar os modos de deslocamento, o trajeto (ir para a escola e/ou vir da escola), frequência (semana anterior, cinco dias ou quantos dias utilizou os modos ativos de deslocamento), estação do ano (inverno/verão), autorização dos pais, preferências e normas de comportamento no trajeto casa-escola. Destaca-se que apenas três estudos (De Meester, Van Dyck, De Bourdeaudhuij, Deforche & Cardon, 2013; De Meester, Van Dyck, De Bourdeaudhuij & Cardon, 2014; Van Dyck, Cardon, Deforche & De Bourdeaudhuij, 2009) utilizaram questionários já conhecidos e validados em diversos países e que contém questões específicas sobre os modos de deslocamento como o Flemish Physical Activity Questionnaire (FPAQ). Em específico à avaliação do ambiente, verificou-se que a maioria dos estudos (58,5%) utilizou a combinação de métodos subjetivos e objetivos como procedimentos de coleta de dados.  Os instrumentos baseados na perceção do ambiente pelos inquiridos foram em primeiro lugar (56,1%) os questionários/entrevistas elaborados com questões específicas e relacionadas aos respetivos objetivos dos estudos. Em seguida, verificou-se que dez estudos (24,4%) utilizaram instrumentos já conhecidos e aplicados em outras investigações sobre a temática da relação do ambiente e atividade física como o Neighborhood Walkability Scale (NEWS) e suas versões para jovens 
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(NEWS-Y) e abreviada (NEWS-A), o Neighborhood Physical Activity Questionnaire (NPAQ) e o Environmental Module (IPAQ-E) do International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) que aborda aspetos relacionados ao caminhar e andar de bicicleta como segurança no geral, segurança crime (assaltos, lesões, roubos), segurança no trânsito, estética, infraestrutura e características da vizinhança. Oito estudos (19,5%) não utilizaram instrumentos para a perceção do ambiente pelos inquiridos, utilizando apenas dados provenientes de métodos objetivos como o SIG e/ou diagnósticos estatísticos conforme a seguir.  Em vinte e oito estudos (68%) o Sistema de Informação Geográfica (SIG) foi utilizado para avaliar objetivamente as características do ambiente e principalmente o fator distância casa-escola por meio do código postal ou endereço residencial dos alunos e informados nos dados coletados A Observação Sistemática, que coleta dados provindos da observação direta e presencial nos espaços investigados por pesquisadores treinados, foi utilizada em apenas seis estudos, sendo dois estudos como única fonte de dados objetivos e quatro estudos utilizados em combinação com outros procedimentos. Não foi utilizado ou informado algum instrumento específico de observação e registro, contudo, os espaços observados foram as escolas participantes, seu entorno e seus equipamentos e ambientes que facilitam o deslocamento ativo, o ambiente no trajeto, a vizinhança e a entorno da residência dos alunos envolvidos nas investigações.  Salienta-se também que alguns estudos utilizaram dados objetivos provenientes de outras investigações e diagnósticos estatísticos sobre determinados fatores envolvidos no ambiente e que podem estar relacionados aos modos de deslocamento dos alunos para a escola. Como exemplo os estudos de Mitra & Buliung (2014) e Mitra & Buliung (2015) realizados no Canadá que utilizaram para além do SIG, dados de diversas outras fontes como: Toronto Transit Comission (rotas de trânsito), City 
of Toronto’s Transportation Department (ruas e luzes dos bairros), Statistics Canada (densidade do bloco das ruas e quadras) e Canadian Businnes Data (densidade de estabelecimentos comerciais no ambiente). Outro exemplo seria o estudo de Larsen, Gilliland & Hess (2012) também realizado no Canadá que para além de outas fontes utilizou dados do City’s Florestry Group (arborização nas ruas/bairro) e do London Police Services sobre a segurança crime nos bairros participantes da investigação. Outrossim, convém observar que nove estudos (22%) não utilizaram métodos objetivos na avaliação do ambiente, ficaram restritos apenas a perceção do ambiente para análise dos respetivos resultados.  
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Tabela 4 - Características Metodológicas/Resumo (Medidas do ambiente e instrumentos utilizados) Características Frequência % Artigos Medição do Ambiente     Subjetivos (Percebido) 9 22 5,6,12,15,16,24,28,38,41 Objetivos 8 19,5 9,10,17,19,25,26,27,31 Subjetivos e Objetivos 24 58,5 1,2,3,4,7,8,11,13,14,18,20,21,22,23,29,30,32,33,34,35,36,37,39,40 Instrumentos Medidas Subjetivas do Ambiente    Questionários NEWS, NEWS-Y, NEWS-A, NEWS/NPAQ, Módulo IPAQ-E 10 24,4 4,11,12,14,15,16,20,28,30,38 Questionário elaborado  20 48,8 2,3,5,6,7,8,18,21,22,23,29,32,33,34,35,36,37,39,40,41 Entrevista 3 7,3 1,13,24 Não utilizou  8 19,5 9,10,17,19,25,26,27,31 Instrumentos Medidas Objetivas do Ambiente    SIG 16 39 1,3,4,7,8,11,13,14,18,27,30,32,34,35,37,40 SIG e Outros meios 8 19,5 2,17,19,20,25,26,33,36 SIG, Observação Sistemática e outros meios 4 9,7 10,22,23,31 Observação Sistemática 2 4,9 21,39 Outros dados (Censo, etc.) 2 4,9 9,29 Não utilizou 9 22 5,6,12,15,16,24,28,38,41 Legendas: NEWS=Neighborhood Environment Walkability Scale; NEWS-Y= Neighborhood Environment Walkability Scale for Youth; NEWS-A=Neighborhood Environment Walkability Scale-Abbreviated; NPAQ=Neighborhood Physical Activity Questionnaire; IPAQ-E=International Physical Activity Questionnaire/Environmental Module; SIG=Sistema Informação Geográfica  Associação da Distância e o deslocamento ativo para a escola A Tabela 5 apresenta os principais resultados da associação da distância do trajeto casa-escola com o deslocamento ativo dos estudos incluídos e aqui analisados, as informações completas e detalhadas estão apresentadas na Tabela 8. Sete estudos (Carver et al., 2005; Christian et al., 2015; Durand, Dunton, Spruijt-Metz & Pentz, 2012; Kerr et al., 2006; McDonald, Deakin & Aalborg, 2010; Mota et al., 2007; Van Kann, 2015) não objetivaram investigar a associação do fator distância e o deslocamento ativo, bem como, não apresentaram os desfechos respetivos nos resultados. Estes estudos pautaram-se essencialmente em verificar a associação do deslocamento ativo com outros fatores ambientais, entre eles os aspetos relacionados ao fator segurança (trânsito e geral) e que serão apresentados posteriormente. 
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Deste modo, quando se tem em conta apenas os estudos (n=34) que possuiam o fator distância como um dos objetivos da investigação em relação aos modos de deslocamento verificamos que a grande maioria (n=32 / 94,1%) evidenciou associação significativa entre a distância e os modos ativos de deslocamento para a escola. A maioria (82,3%) utilizou medidas objetivas para calcular a distância do trajeto casa-escola, essencialmente o Sistema de Informações Geográficas (SIG) e, quatro estudos (11,8%) verificaram seus resultados a partir de medidas percebidas do ambiente – distância (Tabela 5). Dois estudos não evidenciaram associação significativa entre a distância do trajeto casa-escola e o deslocamento ativo. O estudo de Ridgewell, Sipe & Buchanan (2009) investigou os modos de deslocamento de crianças em quatro escolas de Brisbane/AU e o papel que os pais desempenharam na decisão da maneira como seus respetivos filhos se deslocam no quotidiano escolar. Na análise final e geral, o estudo verificou que apenas 2,9% dos pais justificavam a distância como uma das razões para levar os filhos por meios motorizados para a escola. Entretanto, quando se verifica os resultados da análise por escola nota-se que duas escolas apresentaram percentuais mais altos (7,7% e 8,3%) de justificativa mas, mesmo assim, outros fatores (e.g. mais conveniente levar o filho, mais rápido, sem permissão, etc.) foram mais citados como dificultadores aos modos de deslocamento ativos. O estudo de Van Dyck et al. (2009) investigou se adolescentes Belgas que viviam em um bairro urbano eram mais ativos do que os que viviam em um bairro suburbano. Como resultados verificou que os adolescentes suburbanos percorrem uma maior distância no trajeto casa-escola que os adolescentes urbanos, no entanto, segundo os autores, a distância não foi uma variável influenciadora aos modos de deslocamento.  Não há muitas dúvidas da influência que a distância casa-escola tem sobre as decisões de escolha sobre os modos de deslocamento de crianças para a escola. O facto é que, como a maioria dos estudos evidenciou, quanto maior a distância há menores probabilidades de utilização dos modos ativos (a pé / bicicleta) em seu quotidiano de deslocamento para a escola.  Neste sentido, coube verificar quais as distâncias ideais e/ou limiares expressas pelos autores em que há maiores evidências e probabilidades para melhor estimular os modos de deslocamento ativo de crianças para a escola.   A partir dos resultados apresentados na Tabela 9 verifica-se que as distâncias ideais para maiores possibilidades de deslocamento ativo seriam: até 1km, 1-2km, 2-3,2km como distância limiar. Os resultados demonstraram que a partir de 3,2km diminui consideravelmente o percentual de 
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crianças que vão a pé e/ou de bicicleta para a escola e consequentemente aumenta o percentual de crianças que se deslocam de forma passiva (carro, autocarro, etc.). Como exemplos os estudos de Easton & Ferrari (2015) que registrou a média de 3,9 km de distância do trajeto casa-escola para as crianças que se deslocavam de modos passivos; Broberg & Sarjala (2015) e Wilson, Marshall, Wilson & Krizek (2010) que registaram respetivamente 2,9% e percentagens quase nulas de deslocamento ativo para as crianças investigadas que residiam acima de 3-3,2km da escola. Por outro lado, o estudo de Christiansen et al. (2014) realizado com crianças finlandesas verificou que 33% das crianças que se deslocavam ativamente residiam acima de 4km da escola, tal facto comprova que outras variáveis são intervenientes em relação aos modos de deslocamento ativo pois, vale salientar que o percentual geral de deslocamento ativo neste estudo foi de aproximadamente 85% sendo 15,9% por meio do da caminhada/patins e 69,5% por meio da utilização da bicicleta. A Finlândia apresenta altos níveis de deslocamento ativo para a escola e é considerada um dos países da comunidade europeia que mais utilizam a bicicleta como modo de transporte (Seabra et al., 2012), reflexo provável de diversas políticas afirmativas de promoção dos modos sustentáveis de deslocamento, entre elas, um conjunto de ações voltadas ao oferecimento de um alto nível de segurança no meio urbano (Garrard, 2011).  A distância de até 2km entre a residência e a escola foi considerada por alguns estudos (Curtis, Babb & Olaru, 2015; Dalton et al., 2011; D’Haese, De Meester, De Bourdeaudhuij, Deforche & Cardon, 2011; Easton & Ferrari, 2015; Faulkner, Stone, Buliung, Wong & Mitra, 2013; Larsen, Gilliand & Hess, 2012; Schlossberg, Greene, Phillips, Johnson & Parker, 2006) como a distância ideal em que os alunos se mostraram bastante propensos a se deslocarem pelos modos ativos (a pé / bicicleta). Entretanto, evidenciou-se uma concordância em diversos estudos (Babey, Hastert, Huang & Brown, 2009; Bringolf-Isler et al., 2008; Broberg & Sarjala, 2015; Christiansen et al., 2014; Panter, Jones, Van Sluijs & Griffin, 2010a; Timperio et al., 2006; Wilson et al., 2010) que as probabilidades maiores de deslocamento ativo para a escola aconteceram em crianças que residem até 1000 metros de distância. Como exemplos os estudos de Broberg & Sarjala (2015) e Christiansen et al. (2014) onde respetivamente evidenciaram que 97,2% e 96,1% das crianças investigadas que residiam até 1km da escola se deslocavam ativamente em sua rotina escolar.   Mesmo não se tratando do objetivo deste estudo verificou-se que em relação às diferenças dos modos de deslocamento (a pé / bicicleta) e distâncias o estudo de D'Haese et al. (2011) realizado com crianças belgas registou como distância critério de 1,5km para ir a pé e de 3km para ir de bicicleta para a escola. 
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Tabela 5 - Associação Distância x Deslocamento Ativo / resumo (n=34)  Associação da Segurança e e o deslocamento ativo para a escola Objetivando estruturar os resultados dos artigos analisados nesta revisão em relação à associação do fator Segurança e o deslocamento ativo de crianças para a escola optamos por subdividi-los em Segurança Trânsito e Segurança Geral. Importante destacar que alguns dos resultados relacionados aos aspetos da segurança muitas das vezes não são específicos e se confundem, pois, algumas perceções se sobrepõem umas às outras. Como exemplo poderíamos citar alguns aspetos relacionados ao ambiente construído e inseridos nos indicadores walkability como a infraestrutura para caminhar – os passeios (calçadas), que são estruturas importantes e envolvidas nas preocupações dos encarregados de educação em relação às questões de segurança no trânsito como também o são para a segurança pessoal dos seus respetivos filhos. Entretanto, para uma melhor sistematização optou-se nesta análise por compreender que:  a) Segurança Trânsito (ST) envolve ações e infraestruturas específicas em relação à mobilidade urbana no ambiente construído como: infraestrutura para caminhar e pedalar (ciclovias, ciclofaixas, etc.), guardas de trânsito, sinalizações de segurança (placas, semáforos, etc.), opções de rotas (diretas e/ou indiretas), passadeiras (faixas de pedestres), comportamento dos motoristas, medidas de acalmia de tráfego, alta velocidade, cruzamentos nas vias e outros aspetos relacionados ao conceito e indicadores walkability que, no geral, está relacionado a quanto determinada área é considerada acessível, apropriada e confortável para caminhar. Tem sua avaliação baseada em alguns indicadores como conectividade da rede de ruas, presença de passeios (calçadas) contínuas e bem conservadas, ausência de tráfego intenso e de alta velocidade, densidade do uso do solo, arborização, estética e ambientes agradáveis, separação 
Características Frequência % Artigos Associação Significativa     Medidas Objetivas 28 82,3 1,2,3,4,8,9,10,11,13,14,17,18, 19,21,22,23,25,26,27,29,30,31, 33,34,35,36,37,40 Medidas Percebidas 4 11,8 6,12,15,41 Não evidenciou associação 2 5,9 32,38 
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de pedestres, opções de acesso, separação de pedestres e segurança percebida/real (Lo, 2009); b)  Segurança Geral (SG) envolve aspetos do ambiente, percebidos e medidos objetivamente, relacionados à segurança pessoal como: violência por assédio, assaltos, crimes, incivilidades (desordem social, indicadores de drogas, etc.), presença de estranhos, presença de mais pessoas no trajeto, concentração de comércios e serviços no trajeto, preocupação com a vizinhança, entre outros. A Tabela 6 apresenta de forma resumida os aspetos que evidenciaram associação significativa nos 41 estudos analisados em relação ao fator segurança (trânsito e geral) e o deslocamento ativo de crianças para a escola, os resultados detalhados poderão ser melhor visualizados na tabela 9.  Alguns estudos analisados (Curtis et al., 2015; Easton & Ferrari, 2015; Faulkner et al., 2013; Larsen et al., 2009; Wilson et al., 2010) não objetivaram verificar a associação do fator segurança (trânsito e geral) com os modos de deslocamento ativo, atendo-se apenas a investigar o fator distância no trajeto casa-escola. Todavia, vale destacar o estudo de Van Dick et al. (2009) que apesar de não incluir em seus objetivos a análise específica do fator segurança, apresenta dados em seus desfechos que se compreende estar relacionados com o tema desta revisão, mesmo que seja indiretamente às questões das perceções de segurança dos bairros em que residem e que foram associados significativamente com o deslocamento ativo para a escola. Acompanhando esta óptica, o estudo de DeWeese, Yedidia, Tulloch & Ohri-Vachaspati (2013), verificou que o bairro sendo percebido como desagradável foi associado com menores probabilidades de deslocamento ativo para a escola. Especificamente em relação à Segurança Trânsito (ST), uma variabilidade de aspetos apresentaram associação significativa com os deslocamentos ativos, conforme apresentados a seguir. No todo, verificou-se que uma perceção geral em relação à segurança no trânsito (Bringolf-Isler et al., 2008; Carlson et al., 2014; Christiansen et al., 2014; Ducheyne et al., 2012; Durand et al., 2012; Panter et al., 2010a; Ridgewell et al., 2009; Trapp et al., 2011), alta conectividade das ruas com rotas alternativas (Carlson et al., 2014; De Meester et al., 2013; Van Dyck et al., 2009; Mota et al., 2007; Schlossberg et al., 2006; Trapp et al., 2011; Trapp et al., 2012; Voorhees et al, 2010), ações e estruturas de sinalizações (guardas, semáforos, faixas de pedestres) próximo à escola e/ou residência (Carlson et al., 2014; Larouche et al., 2014), medidas de acalmia de tráfego (Larouche et al., 2014; Mitra & Buliung, 2012) e aspetos relacionados a walkability como indicadores gerais walkability (Carlson et al., 2014; Chillón et al., 2014; Panter et al., 2010a), blocos de ruas menores (Mitra & 
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Buliung, 2015; Mitra & Buliung, 2012; Voorhees et al., 2010), ausências de cruzamentos (Mitra & Buliung, 2015), maior densidade residencial (Carlson et al., 2014; Panter, Jones, Van Sluijs & Griffin, 2010b; Van Dyck et al., 2009; Dalton et al., 2011), infraestrutura para caminhar/pedalar (Carlson et al., 2014; Ducheyne et al., 2012; Durand et al., 2012; Dalton et al., 2011), uso misto do solo (Dalton et al., 2011; Mitra & Buliung, 2015; Kerr et al., 2006; Mitra & Buliung, 2014; Van Dyck et al., 2009) e estética (Van Kann et al., 2015) evidenciaram associação significativa e maiores possibilidades das crianças se deslocarem a pé ou de bicicleta em seu quotidiano escolar. Não obstante, o tráfego intenso (Carver et al., 2005; Larsen et al., 2009; Giles-Corti et al., 2011; Trapp et al., 2011; Trapp et al., 2012), o mau comportamento dos motoristas no trânsito (Christian et al., 2015), alta velocidade dos motorizados no trajeto (Christiansen et al., 2014; Larsen et al., 2012), maior densidade de postes (Panter et al., 2010b), falta de rotas alternativas (Panter et al., 2010b; Timperio et al., 2006), cruzamentos em ruas principais (Larsen et al., 2012; Trapp et al., 2011; Trapp et al., 2012) e falta de infraestrutura para caminhar (De Meester et al., 2013; Larsen et al., 2012) foram os principais aspetos evidenciados que diminuem as probabilidades de deslocamento pelos modos ativos.  Interessante destacar que aspetos como alta conectividade da rede de ruas, interseções, estética, maior concentração de comércio e serviços durante o trajeto e mais opções de rotas apresentaram tanto associação estatisticamente positiva quanto estatisticamente negativa com os deslocamentos ativos em estudos diversos (Tabela 6),o que sugere que outras variáveis podem ser mediadoras no processo de avaliação do ambiente em relação às opções e escolhas sobre os modos de deslocamento para a escola. Em relação às questões de Segurança Geral (SG) os resultados demonstraram que a presença de amigos e ou vizinhos que possam acompanhar ou monitorar os filhos (Carver et al., 2005), a presença de escolas secundárias (Christian et al., 2015) no trajeto e a perceção de um ambiente seguro no trajeto casa-escola pelos envolvidos (EE e Crianças) (Chillón et al., 2014; McDonald et al., 2010; Mota et al., 2007; Panter et al., 2010a; Kerr et al., 2006; Trapp et al., 2011; Voorhees et al., 2010) foram os aspetos que apresentaram associação significativa positiva com o deslocamento ativo. Por outro lado, as preocupações de violência por assédio, assaltos, crimes (Bringolf-Isler et al., 2008; De Meester et al., 2013; Durand et al., 2012; Page, Cooper, Griew & Jago, 2010; Ridgewell et al., 2009), a presença de estranhos na vizinhança (Christian et al., 2015; Schlossberg et al., 2006; Timperio et al., 2006), bem como a a preocupação percebida com a segurança/insegurança (Broberg 
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& Sarjala, 2015; Timperio et al., 2006) foram os aspetos que apresentaram associação significativa e que influenciaram negativamente em relação às probabilidades das crianças caminharem ou pedalarem para ir à escola em seu quotidiano. Em contraste, Rossen et al. (2011) em seu estudo evidenciou que crianças que residiam em ruas com alto nível de incivilidades (distúrbios físicos, desordem social, álcool e indicadores de drogas) apresentaram maiores probabilidades de irem para a escola por modos ativos do que crianças que residiam em ruas com menores níveis de incivilidades.   Tabela 6 - Associação – Segurança x Deslocamento Ativo / Principais resultados - Resumo Segurança Med. Assoc. Artigos P O + - Trânsito        Acalmia de tráfego próximo às escolas e semáforos   x x  21,27 Alta velocidade no trajeto (vizinhança/bairro escola) x   x 8,22 Ambiente mais denso x   x 3 Ausência de cruzamentos das ruas   x x  25 Bairro desagradável, estética X   x 13,20 Blocos de ruas menores  x x  25,27,40 Comportamento dos motoristas  x   x 7 Conectividade da rede de ruas x   x 3,27,35 Conectividade da rede de ruas (cruzamentos, ruas sem saída, rotas alternativas) x  x  4,11,38,28 Conectividade da rede de ruas (cruzamentos, ruas sem saída, rotas alternativas)  x x  34,36,37,40 Conectividade da rede de ruas e baixa densidade do tráfego  x x  19,22 Cruzamentos em ruas principais / movimentadas  x  x 22 Cruzamentos em ruas principais / movimentadas x   x 36,37 Estética (presença de parques nos trajeto, espaços verdes, ausência de lixo)  x x  39 Faixas de pedestres, Guardas de Transito próximo às escolas x  x  4,21 Índice Bike / Walkability x  x  6,30 Índice Bike / Walkability  x x  4 Infraestrutura para bicicleta/caminhar x  x  4,15,16 Infraestrutura para bicicleta/caminhar  x x  10 Infraestrutura para caminhar (passeios, faixas) x   x 11,22 Maior densidade de postes no trajeto   x  x 31 Maior densidade residencial e de ruas na vizinhança  x x  4,10,31 Maior densidade residencial x  x  38 Pedshed elevada (concentração de comércio e serviços)  x  x 19 Perceção de Segurança no trânsito /trajeto (aspetos gerais) x  x  2,4,8,15,16,30,32,36 
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 DISCUSSÃO Esta revisão sistemática objetivou sintetizar e analisar as evidências disponíveis sobre a associação dos fatores ambientais (segurança e distância) e o deslocamento ativo de crianças do ensino básico (2º e 3º ciclo) em seu trajeto quotidiano entre casa e escola. Quarenta e um estudos foram selecionados e diversas associações significativas foram evidenciadas.  Os resultados demonstraram uma tendência de crescimento na produção científica sobre a relação entre o ambiente e os modos de deslocamento de crianças para a escola onde mais da metade (n=25/61%) dos artigos analisados foram publicados a partir de 2011. Nossos resultados vão ao encontro de Reis, Salvador & Florindo (2011) que destacam que o ambiente começou a ser considerado e investigado como um fator que poderia influenciar na prática da atividade física das comunidades entre os anos de 1980 e 1990, apresentando um aumento significativo na produção a partir do ano 2000 e recebido especial atenção nos últimos anos pelos pesquisadores (Hino, Reis & Florindo, 2010; Saelens & Handy, 2008). De acordo com os critérios de inclusão/exclusão estabelecidos evidenciou-se que as investigações selecionadas para a revisão foram realizadas, em sua maioria, em países desenvolvidos como Estados Unidos, Austrália e Canadá, totalizando 66% da amostra total. Os resultados corroboram com recente ranking mundial sobre produção científica na área da atividade física e saúde coletiva publicado pelo Global Observatory for Physical Activity (GoPA) em dezembro de 2015 que apresentou 

Rotas diretas (sem/poucas rotas alternativas)  x  x 31,35 Tráfego intenso  x   x 5,22 Tráfego intenso  x  x 19,36,37 Uso misto do solo (mais lojas, serviços, residências, etc.)  x x  10,25,26 Uso misto do solo (mais lojas, serviços, residências, etc.) x  x  20,38 Geral      Violência por assédio, assaltos, crime (percebida)  x   x 2,11,16,29,32 Incivilidades (distúrbios físicos, desordem social, álcool e indicadores de drogas) x  x  33 Preocupação com a segurança (geral) x   x 3,35 Amigos no bairro (acompanhar, etc.) x  x  5 Perceção de segurança na vizinhança/trajeto x  x  6,24,28,30,20,36,40 Presença de estranhos x   x 7,34,35 Presença de escolas secundárias x  x  7 Legendas: Med.= Medição do Ambiente/Segurança; P=Percebido; O=Objetivo / Assoc.= Associação Significativa; + Positiva; - Negativa 
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os Estados Unidos (25%), Austrália (8%) e Canadá (7%) como os principais países responsáveis pela produção científica na área. Segundo Hallal & Ramirez (2015) alguns objetivos em relação à atividade física foram delineados pelo Observatório para serem alcançados em 2016, entre eles, reduzir a prevalência global da inatividade física em adultos, aumentar a prevalência de atividade física em adolescentes e aumentar a produção e publicações científicas sobre atividade física em países de baixa e média renda em comparação com países desenvolvidos. Neste sentido, uma das ações foi a elaboração, a partir de uma metodologia específica, de um ranking de publicações e a criação de cartões (Country Cards)5 com indicadores comparáveis de dados de diversos países sobre a atividade física. Pressupõe-se que pode ser compreendido como um indicador de investimentos e interesses na agenda de investigadores e respetivas instituições relacionadas ao tema da atividade física e saúde e afins. Dos artigos selecionados para esta revisão nenhuma publicação foi realizada no Brasil e apenas um realizado em Portugal (Mota et al., 2007). Dois aspetos valem ser salientados e que sugerem possíveis compreensões: a) especificação dos critérios de inclusão para esta revisão e b) o facto de pesquisadores de países de maior renda e/ou países desenvolvidos supostamente possuírem mais apoio e recursos para desenvolver e publicar suas pesquisas em periódicos indexados e de alto impacto (Fermino & Reis, 2014). A diversificação das áreas dos períodicos em que os estudos selecionados foram publicados regista o caráter multifacetado do tema dos deslocamentos ativos e sua relação com os fatores ambientais, a cidade, o urbano e respetivas influências. Apesar da maioria dos estudos (71%) terem sido publicados em periódicos da área da Ciências da Saúde, conforme apresentado na Tabela 2, também evidenciou-se publicações nas áreas dos estudos urbanos, geografia e políticas de transportes. Tal facto sugere e reforça a importância de pesquisadores de diversas áreas frente aos desafios de aumentar o nível de atividade física e comportamentos ativos no deslocamento quotidiano pela compreensão da relação com o ambiente construído e respetivos aspetos, pois, esta relação ultrapassa as fronteiras disciplinares habituais e reforça a importância de múltiplos e variados pontos de vista no processo de investigação sobre o tema (Sallis et al., 2006).   A distância casa-escola parece ser um dos principais fatores associados em relação aos modos de deslocamento ativos de crianças em seu quotidiano escolar. Nossos resultados demonstraram que a maioria dos estudos que investigaram o fator distância evidenciou associação significativa negativa com os deslocamentos ativos, demarcando que, quanto maior a distância do trajeto casa-escola,                                                            5 http://www.globalphysicalactivityobservatory.com/country-cards/ 
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menores são as probabilidades das crianças irem caminhando ou de bicicleta para as suas aulas. Estes resultados coadunam com outras pesquisas que inferiram que crianças que vivem mais próximas das escolas tem maiores probabilidades de se deslocarem de modos ativos (McMillan, 2007; Merom, Tudor-Locke; Bauman & Rissel, 2006; Timperio, Crawford, Telford & Salmon, 2004), bem como dois estudos de revisão sistemática sobre a mesma temática (Pont, Ziviani, Wadley, Bennet, Abbott, 2009; Panter, Jones & Sluijs, 2008). Recente estudo publicado, investigou a associação da distância para a escola com o comportamento sedentário de crianças e evidenciou que os efeitos combinados de 1-2km de distância casa-escola foram associados ao deslocamento ativo e contribuiram para um menor tempo de comportamento sedentário das crianças em seu quotidiano (Hinckson et al., 2014). Dois estudos não evidenciaram associação significativa entre a distância do trajeto casa-escola e os modos de deslocamento ativo, contudo apresentaram resultados díspares de utilização dos modos ativos de deslocamento para a escola. O estudo de Ridgewell et al. (2009) realizado na Austrália apresentou um percentual médio de 27% de deslocamento ativo com baixa utilização da bicicleta em relação ao caminhar. Os principais aspetos justificados pelos Encarregados de Educação inquiridos foram as preocupações com o trânsito e com a segurança pessoal dos seus filhos, especificicamente o medo de assaltos. O estudo de Van Dyck et al. (2009), realizado na Bélgica, apresentou um alto percentual de deslocamento ativo para a escola, em média 79,5% das crianças investigadas se deslocam de forma ativa para a escola e diferentemente do estudo anterior, a utilização da bicicleta foi muito maior (73%) em relação ao caminhar para a escola. Todavia, salienta-se que os inquiridos apresentaram maior perceção em relação a alguns aspetos relacionados a segurança no trânsito e geral como: maior conectividade, baixo tráfego, etc. Três aspetos valem ser destacados. O primeiro é que apesar de a distância ser considerada um elemento importante na decisão dos modos de deslocamento para a escola, os resultados nos sugestionam que outras variáveis podem agir, negativamente ou positivamente, como mediadoras e/ou intervenientes no processo de deslocamento, como exemplo as perceções de segurança no trajeto casa-escola apontadas pelos inquiridos. As disparidades encontradas em relação aos modos de deslocamento – por bicicleta e a pé – podem ser explicadas por aspetos culturais onde a Bélgica é considerada como um dos países da Comunidade Européia que mais utilizam a bicicleta como meio de transporte, bem como, apresenta ações e políticas de investimento e segurança em relação à mesma (Seabra et al., 2012). Por último, outro aspeto importante é que a distância no estudo de Van Dyck et al. (2009) foi analisada por medidas percebidas, o que pode ter influenciado nos resultados de seu estudo.  
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O facto é que evidências apontam para a distância como um dos preditores mais importantes 
na decisão dos modos de deslocamento de crianças para a escola (D’Haese, Cardon & Deforche, 2015; Nelson et al.., 2008; Saelens & Handy, 2008). Contudo, apesar das diferenças culturais e estruturais dos países dos estudos analisados nesta revisão, coube verificar quais são as distâncias ideais e/ou limiares estimulam maiores possibilidades das crianças se deslocarem a pé ou de bicicleta para as suas aulas em seu quotidiano. No geral, as probabilidades maiores de deslocamento ativo se deram em crianças que residem até 1km de distância conforme apontaram os estudos de Broberg & Sarjala (2015) e Christiansen et al. (2014). A distância de 2km do trajeto casa-escola também foi apontada como uma distância de estímulo aos modos ativos de deslocamento e a partir de aproximadamente 3,2km (2milhas) o percentual de crianças que vão a pé e/ou de bicicleta para as aulas diminuiu consideravelmente, consequentemente, evidenciou-se um aumento da utilização dos modos passivos de deslocamento, conforme demonstraram os estudos (Easton & Ferrari, 2015; Broberg & Sarjala, 2015; Wilson et al., 2010). Em relação às diferenças dos modos de deslocamento (a pé / bicicleta) e distâncias o estudo de D'Haese et al. (2011) realizado com crianças belgas registou como distâncias critério de 1,5km para ir a pé e de 3km para ir de bicicleta para a escola, resultados que se diferenciam de um estudo realizado na Irlanda com jovens de 15-17 anos e que apresentaram as distânciais de 2,4km (1,5milhas) e 4km (2,5milhas) ideais para deslocamento a pé e de bicicleta, respetivamente (Nelson et al., 2008). Em um estudo longitudinal realizado em Norfolk/Reino Unido que objetivou investigar a associação da distância e os modos de deslocamento para a escola da infância para a adolescência, bem como identificar as distâncias limiares para cada idade concluiu que as distâncias aumentam à medida que as crianças ficam mais velhas, onde com 10 anos apresentavam o limiar de 1,4km para ATS, passaram para 1,6 km com 11 anos e 3km com 14 anos (Chillón, Panter, Jones & Van Sluijs, 2015). Por fim, é importante salientar que diversos fatores (sociodemográficos, ambientais, culturais, políticos) devem ser considerados, para além da distância,em relação aos modos de deslocamento ativos de crianças para a escola pois podem atuar como variáveis mediadoras nas investigações. Como exemplo poderíamos destacar o estudo de Rossen et al. (2011) que verificou que crianças que residiam em áreas com alto nível de incivilidades tinham mais probabilidades de se deslocarem para a escola de forma ativa. Os autores inferiram que, apesar da perceção de insegurança, o alto nível de incivilidades não se mostrou como uma barreira ao deslocamento ativo, provavelmente pela falta de recursos das famílias as crianças são obrigadas a se deslocarem a pé para a escola, mesmo que em seu quotidiano estejam susceptíveis aos perigos que o bairro apresenta. 
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Os resultados desta revisão apontaram para uma forte associação entre diversos aspetos relacionados à segurança do trânsito e segurança geral com o deslocamento ativo de crianças para a escola. A perceção de segurança no trajeto em relação ao trânsito e em relação ao bairro/vizinhança foram os aspetos que mais evidenciaram associação significativa positiva em relação ao deslocamento ativo, ou seja, quanto mais os inquiridos percebem-se seguros mais fortes são as possibilidades das crianças utilizarem os modos ativos de deslocamento em seu quotidiano escolar. Estes resultados corroboram com recente revisão sistemática que objetivou determinar a relação entre as caraterísticas ambientais e fisicas e o deslocamento ativo em crianças de 6 a 12 anos em diferentes continentes onde evidenciou resultados significativos em relação à perceção de segurança em geral e o deslocamento ativo, sendo mais frequentes em países da América do Norte e Austrália do que em 
países da Europa (D’Haese et al., 2015). Nossos resultados apontaram que a perceção geral de segurança em relação ao trânsito foram mais evidenciadas em quatros estudos que foram realizados na Austrália e Estados Unidos (Carlson et al., 2014; Durand et al., 2012; Ridgewell et al., 2009; Trapp et al., 2011) e em cinco estudos realizados nos mesmos países em relação à perceção de segurança na vizinhança durante o trajeto casa-escola (Chillón et al., 2014; Kerr et al., 2006; McDonald et al., 2010; Trapp et al., 2012; Voorhees et al., 2010; Timperio et al., 2006). Aspetos relacionados diretamente ao trânsito como perceção de alta velocidade no trajeto (Christiansen et al., 2014; Larsen et al., 2012), comportamentos menos cívicos dos motoristas no trânsito (Christian et al., 2015) e o trânsito intenso (Carver et al., 2005; Larsen et al., 2012; Giles-Corti et al., 2011; Trapp et al., 2011;Trapp et al., 2012) evidenciaram associação significativa negativa, diminuindo assim, as probabilidades das crianças se deslocarem ativamente para a escola. Estes resultados coincidem com Nelson et al. (2008) sobre a alta velocidade no trajeto casa-escola e com Weigand (2008) que em estudo de revisão realizado nos EUA sobre os programas de intervenção para aumentar o deslocamento ativo para a escola onde apresentou que em diversos estudos analisados as preocupações com a alta velocidade, o comportamento errático dos motoristas e o alto volume de tráfego foram as principais justificativas utilizadas dos pais para levarem seus filhos à escola por modos passivos de deslocamento (automóvel, autocarro, etc.). No entanto, a presença de semáforos, passadeiras, guardas de trânsito e medidas/sinalizações de acalmia de tráfego próximas às escolas foram evidenciadas como aspetos que fortalecem positivamente as possibilidades de deslocamento ativo (Carlson et al., 2014; Larouche et al., 2014; 
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Mitra & Buliung, 2012). Estes resultados vão ao encontro dos resultados obtidos por Nicholson et al. (2014) que ao desenvolver e validar uma medida de acalmia de tráfego por meio de uma investigação realizada em 1686 escolas públicas primárias de 47 estados dos EUA verificou que nas escolas com maior presença de medidas de acalmia de tráfego em seu entorno evidenciou-se maiores percentuais de crianças que se deslocavam ativamente para a escola. Neste sentido, ações e medidas de sensibilização e monitoração relacionadas ao trânsito reforçam-se como importantes para o aumento das probabilidades e opções dos modos ativos de deslocamento. A presença de amigos e ou vizinhos que possam acompanhar ou monitorar os filhos (Carver, et al., 2005), bem como, a presença de escolas secundárias no trajeto (Christian et al., 2015) foram os aspetos auto-relatados pelos encarregados de educação que apresentaram associação significativa positiva com o deslocamento ativo, o que sugere um aumento da perceção de segurança no bairro/trajeto pelos encarregados de educação com a presença de mais pessoas conhecidas e mais jovens adultos estudantes no trajeto.  Em contraste, preocupações de violência por assédio, assaltos, crimes (Bringolf-Isler et al., 2008; De Meester, Van Dyck, De Bourdeaudhuij, Deforche & Cardon, 2013; Durand et al., 2012; Page et al., 2010; Ridgewell et al., 2009) e a presença de estranhos na vizinhança (Christian et al., 2015; Schlossberg et al., 2006; Timperio et al., 2006) foram os aspetos que apresentaram associação significativa e que mais influenciaram negativamente em relação às probabilidades das crianças caminharem ou pedalarem para ir à escola em seu quotidiano. Martin & Carson (2005) em investigação com crianças de 5-18 anos nos EUA apontou que a preocupação com a criminalidade foi uma das principais barreiras contra as crianças irem caminhando para a escola, bem como, as preocupações com a segurança dos filhos caraterizaram-se como fatores decisivos pelos encarregados de educação na opção pelos modos de deslocamento (Pereira et al., 2014). Lorenc, Bruntun, Oliver, Oliver & Oakley (2008) em um estudo de revisão sistemática que procurou investigar as opiniões de crianças, jovens e pais verificou que o medo frente a roubos e crimes evidenciou-se como uma forte barreira na escolha e prática da caminhada no ambiente urbano. Observou-se associações significativas em alguns aspetos relacionados ao conceito e índice walkability /bikeability (Carlson et al., 2014; Chillón et al., 2014; Panter et al., 2010a) que se carateriza pela acessibilidade e o quanto determinada área é apropriada e confortável para caminhar. Como citado anteriormente, tais aspetos relacionam-se e se sobrepõem aos fatores Segurança Trânsito e Segurança Geral, apresentados acima de forma mais específica. 
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Aspetos como blocos de ruas menores (Mitra & Buliung, 2015; Mitra & Buliung, 2012; Voorhees et al., 2010), ausências de cruzamentos nas ruas (Mitra & Buliung, 2015) e estética que se carateriza pela presença de parques, boa manutenção dos parques verdes e ausência de lixo no ambiente escolar (Van Kann et al., 2015) foram medidos objetivamente e associados às maiores possibilidades das crianças se deslocarem a pé ou de bicicleta em seu quotidiano escolar. Cinco estudos analisados por intermédio de medidas percebidas (Kerr et al., 2006; Van Dyck et al., 2009) e medidas objetivas (Dalton et al., 2011; Mitra & Buliung, 2015; Mitra & Buliung, 2014) evidenciaram associação significativa entre o uso misto do solo e maiores possibilidades de deslocamento ativo. Contudo, o estudo de Gile-Corti et al. (2011) evidenciou relação negativa entre uma concentração elevada de comércios e serviços no trajeto casa-escola e o deslocamento ativo, provavelmente por uma maior presença de estranhos. O uso misto do solo se carateriza por integrar de forma equilibrada estruturas diversas e funcionais como lojas, serviços, residências, equipamentos de lazer, parques, ou seja, estruturas com fins diversos, com distâncias reduzidas, que facilitam as conexões e o deslocamento dos pedestres. Zhu & Lee (2008) em investigação realizada em Austin/EUA, por intermédio de medidas objetivas (auditoria) mediram o nível de walkability do bairro e verificaram que o uso misto do solo foi uma variável que influenciou positivamente o nível de capacidade para caminhar e pedalar. Consequentemente evidenciou-se melhoria nas probabilidades do deslocamento ativo de crianças para a escola, indo ao encontro dos resultados obtidos por McMillan (2007) em investigação realizada com crianças de escolas primárias e o deslocamento ativo no estado da Califórnia/EUA.  Maior densidade residencial/populacional que, no geral, se carateriza pela relação entre a população e a área de superfície foi associada positivamente com o deslocamento ativo em estudos que utilizaram medidas objetivas (Carlson et al., 2014; Dalton et al., 2011; Panter et al., 2010b) e medidas percebidas (Van Dyck et al., 2009). Estes resultados coadunam com D’Haese, Cardon & Deforche (2015) que salientaram a relação positiva entre a densidade e o deslocamento ativo. Uma maior densidade residencial/populacional sugere uma maior concentração de infraestrutura, de acessos, de pessoas e consequentemente, um provável maior controle social. A presença de infraestrutura para caminhar/pedalar no trajeto casa-escola também foi associada positivamente a melhores possibilidades de deslocamento ativo, seja por resultados provenientes de medidas objetivas (Dalton et al., 2010) ou pelo ambiente percebido pelos encarregados de educação inquiridos (Carlson et al., 2014; Ducheyne, De Bourdeaudhuij, Spittaels & 
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Cardon, 2012; Durand et al., 2012). Tal facto, em nossa compreensão, sugere a importância dos encarregados de educação em perceberem o ambiente como seguro aos seus filhos no trajeto casa-escola, tendo em vista que em sua maioria são os responsáveis pela decisão dos modos de deslocamento dos seus filhos (Kerr et al., 2006). Oito estudos analisados mediante medidas objetivas (Schlossberg et al., 2006; Trapp et al., 2011; Trapp et al., 2012, Voorhees et al., 2010) e medidas percebidas (Carlson et al., 2014; De Meester et al., 2013; Mota et al., 2007; Van Dyck et al., 2009) identificaram associação significativa positiva entre a conectividade da rede de ruas e os modos ativos de deslocamento. Uma rede de ruas bem conectada envolve um maior número de interseções e uma melhor capacidade pedonal com ligações curtas que diminuem as distâncias pois dá possibilidade de acesso a um maior número de rotas possíveis, como bem registou Oliver et al. (2015) que ao investigar os indicadores do ambiente construído e sua relação com os modos de deslocamento de crianças neozelandesas evidenciou que a conectividade das ruas estava relacionada com maiores possibilidades de deslocamento ativo para a escola. Destaca-se que dois estudos, com medidas objetivas apresentaram associação significativa positiva quando combinadas as variáveis da conectividade e baixa densidade do trânsito (Giles-Corti et al., 2011; Larsen et al., 2012) e o deslocamento ativo, tal facto demonstra a importância dos indicadores do ambiente construído com ações relacionadas especificamente ao trânsito no trajeto casa-escola. Contudo, os estudos de Broberg & Sarjala (2015), Mitra & Buliung (2012) e Timperio et al. (2006) apresentaram em seus resultados que a conectividade das ruas, provavelmente devido ao aumento do tráfego, colaboraram para uma diminuição das possibilidades do deslocamento ativo de 
crianças para a escola. Estes resultados coadunam com o estudo de revisão sistemática de D’Haese et al. (2015) que ao investigar o deslocamento ativo de crianças para a escola em diferentes continentes evidenciou que a conectividade das ruas não foi uma variável significativa em seus resultados. No geral, verificou-se que a distância e diversos fatores relacionados à segurança no trajeto casa-escola foram associados de forma significativa com o deslocamento ativo de crianças para a escola. É um facto que o ambiente pode influenciar positivamente ou negativamente a rotina de vida de crianças e adolescentes e sua respetiva relação com a prática de atividade física (Mota & Sallis, 2002) e, perceber o ambiente como seguro é um dos aspetos importantes para este comportamento (Reis et al., 2011). 
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As preocupações na criação, revitalização e manutenção de ambientes ativos têm sido tema de debate na agenda política internacional, onde avulta-se cada vez mais que uma melhor qualidade de vida e uma melhor promoção da saúde passam pelo aumento da prática da atividade física e diminuição de comportamentos sedentários. Faz-se necessário compreender melhor o universo da atividade física para melhor promovê-la e, deste modo, as cidades, os espaços e os bairros devem oferecer segurança e ser agradáveis para que as pessoas possam ocupá-los para suas atividades de lazer, atividade física e suas diversas mobilidades.   Neste sentido, o Observatório Nacional da Atividade Física, consoante as normas do Governo de Portugal e Orientações da União Européia para a Atividade Física, publicou um documento6 com a descrição de resultados da avaliação física de uma amostra representativa da população portuguesa, bem como, determinou algumas estratégias com o objetivo da melhoria do nível de atividade física e combate ao sedentarismo. Realçou neste documento, a importância de ambientes seguros e agradáveis para a prática da atividade física e medidas para estímulo aos modos ativos de deslocamento (Baptista et al., 2011),   Nesta mesma óptica, o Plano Nacional de Atividade Física (PNAF) publicado pelo Instituto de Desporto de Portugal (IDP) em 2011, objetivando a melhoria da saúde pública da população portuguesa pelo aumento da prática de atividade física, estruturou algumas recomendações específicas ao ambiente e planeamento urbano, entre elas, o investimento em ações e infraestruturas adequadas para estimular a utilização dos modos suaves de deslocamento para a escola ou para o trabalho (IDP, 2011). As preocupações com o ambiente, sua segurança em relação ao trânsito e geral, capacidade pedonal e cicloviária, agradabilidade, estímulo às mobilidades ativas, entre outras, também são compreendidas como necessárias para a promoção de comportamentos ativos e melhoria da saúde e bem-estar da população pelo novo quadro de políticas e estratégias de sáude para a Comunidade Européia (WHO, 2013a).  Algumas limitações devem ser consideradas para esta revisão. Inicialmente, por critérios metodológicos definidos verificou-se: a) em virtude desta revisão só ter analisado estudos transversais, os resultados não permitiram identificar e estabelecer relação causal entre os fatores ambientais considerados e o deslocamento ativo; b) a falta de publicações em países que apresentam estudos sobre a temática investigada como Brasil, Espanha, China, entre outros, o que poderia nos apresentar                                                            6  Livro Verde da Actividade Física. (Baptista et al, 2011). Disponível em http://observatorio.idesporto.pt/Multimedia/Livros/Actividade/LVerdeActividadeFisica_GERAL.pdf  

http://observatorio.idesporto.pt/Multimedia/Livros/Actividade/LVerdeActividadeFisica_GERAL.pdf
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informações diferentes relacionadas à temática do ambiente e do deslocamento ativo, principalmente, por apresentarem questões particulares em relação à segurança no geral e no trânsito, como exemplos, Brasil e China respetivamente; c) por fim, não foi possível aplicar um instrumento de avaliação qualitativa dos artigos selecionados, pois, os diferentes delineamentos metodológicos poderiam comprometer os resultados e posteriormente gerar um julgamento impreciso da qualidade dos estudos analisados. CONCLUSÕES Esta revisão procurou sintetizar as evidências referentes à associação dos fatores ambientais Distância e Segurança (Trânsito / Geral) com o deslocamento ativo de crianças no trajeto casa-escola. Em geral, os resultados demonstraram que os estudos sobre a temática do deslocamento ativo e sua relação com o ambiente registaram um aumento significativo de publicações nos últimos cinco anos (2011-2015) em comparação aos períodos anteriores onde, Estados Unidos, Austrália e Canadá reuniram a maioria dos estudos analisados. Evidenciaram-se publicações em periódicos indexados de diversas áreas com maior concentração na área da Saúde, entretanto, tal evidência carateriza a temática como multidisciplinar e demonstra a importância de olhares a partir de diversas ópticas sobre o tema. Conclui-se que os fatores ambientais Distância e Segurança apresentaram consistentes associações com os modos ativos de deslocamento de crianças para a escola. A Distância do trajeto casa-escola demonstrou-se como um dos preditores mais importantes na decisão dos modos de deslocamento, onde, crianças que vivem mais próximas das escolas tem maiores probabilidades de irem caminhando ou de bicicleta para as suas aulas. As melhores probabilidades de deslocamento ativo se deram em crianças que residem até aproximadamente 3,2km (2milhas), com algumas variações e diminuindo consideravelmente a partir desta distância. Os resultados da nossa revisão apontaram forte associação entre diversos aspetos relacionados à Segurança Trânsito e Segurança Geral com o deslocamento ativo de crianças para a escola. No geral, verificou-se que quanto mais o ambiente transmite segurança aos envolvidos no deslocamento (crianças e EE), seja de forma percebida ou objetiva, mais fortes são as possibilidades das crianças irem para as suas aulas por modos ativos de deslocamento. Ações (e.g. guardas de trânsito próximos às escolas, acalmia de tráfego, etc.), aspetos do ambiente construído (e.g. faixas de pedestres, semáforos, alta conectividade, infraestrutura para caminhar/bicicleta, etc.) e companhia para os filhos no trajeto demonstraram associação positiva com o deslocamento ativo. Contudo, alta 
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velocidade no trajeto, comportamento errático dos motoristas, tráfego intenso, assaltos, crimes, presença de estranhos na vizinhança, entre outros aspetos, foram os que mais influenciaram negativamente as probabilidades das crianças se deslocarem ativamente para a escola. Por fim, compreende-se a importância de ambientes e trajetos seguros, bem como a importância de políticas sobre a localização de escolas públicas e respetiva distância de residência das crianças para melhores possibilidades de estímulo aos modos de deslocamento ativo no quotidiano escolar. Diferenças culturais, estruturais, políticas, sociais e ambientais atuam em conjunto com as variáveis segurança e distância e sua relação com o deslocamento ativo e, reforçam a importância de investigações e intervenções sobre a temática a partir de uma perspetiva ecológica, com ações em seus diversos níveis. Sugere-se que novos estudos de revisão sejam realizados a partir de outros delineamentos metodológicos e em outras bases de dados, considerando assim, a possibilidade de analisar a produção de investigações realizadas em países com suas respetivas particularidades sobre os modos de deslocamento e os fatores ambientais, e que, não foram contemplados nesta revisão.
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Tabela 7 - Características Metodológicas dos estudos selecionados Nº Autores Ano Pub. País Sexo n Inq. Instrumentos Medidas SUBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Instrumentos Medidas OBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Atividade Física (AF) no deslocamento Ambiente (Percebido) Atividade Física no deslocamento Ambiente (Dados objetivos) 1 Babey et al. 2009 US M/F 3451 CÇ/EE Entrevista aplicada por telefone: modos de deslocamento para/da escola na semana anterior e quantidade de dias Entrevista aplicada por telefone: perceções de segurança na vizinhança, no trajeto casa-escola e no geral - SIG: distância casa-escola 2 Bringolf-Isler et al. 2008 CH M/F 395 EE Questionário: modos de deslocamento dos filhos no inverno e no verão Questionário: perceções de segurança no trajeto casa e escola, se os filhos tinham autorização para se deslocarem sozinhos - SIG: distância casa-escola Rede de rotas: TwixRoute Tele Atlas, 2001 3 Broberg & Sarjala 2015 FI M/F 202 CÇ Questionário interface da Internet aplicado em sala de aula: modos de deslocamento para a escola Questionário interface da Internet aplicado em sala de aula (Metodologia sofGIS): segurança no trânsito, segurança pessoal, bem-estar pessoal no trajeto casa escola, lugares significativos (funcionais, sociais e emocionais) - SIG: distância casa-escola 4 Carlson et al. 2014 US M/F 294 CÇ/EE Questionário (autorrelato) sobre o número de dias em que se deslocou de forma ativa para/da escola em uma semana Questionário "NEWS-Y" versão pais: segurança no bairro em geral, segurança crime, segurança no trânsito - SIG: distância casa-escola 5 Carver et al. 2005 AU M/F 347 CÇ/EE Questionário (autorrelato): modos de deslocamento para/da escola, tempo de deslocamento, frequência Questionário: perceções do bairro, vizinhança, segurança - - 
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Nº Autores Ano Pub. País Sexo n Inq. Instrumentos Medidas SUBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Instrumentos Medidas OBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Atividade Física (AF) no deslocamento Ambiente (Percebido) Atividade Física no deslocamento Ambiente (Dados objetivos) (em uma semana) 6 Chillon et al. 2014 US NI 1219 CÇ/EE Questionário (autorrelato) aplicado em sala de aula: modos de deslocamento para/da escola na semana anterior Questionário: segurança no trajeto, segurança no bairro, segurança crime, segurança no trânsito, barreiras ao deslocamento ativo - - 7 Christian et al. 2015 AU M/F 181 EE Questionário: modos de deslocamento e autorização para o filho ir sozinho para a escola Questionário: questões gerais sobre segurança no bairro, segurança crime, segurança no trânsito, design e incivilidades - SIG: medidas objetivas do entorno (1600m) da escola e da casa 8 Christiansen et al. 2014 DK M/F 1250 CÇ Questionário (diário de viagens pendulares): modos de deslocamento ativo para a escola - 5 dias Dados do estudo SPACE Inquérito preenchido na WEB: aspetos sobre a vizinhança e trajeto casa escola, segurança trânsito - SIG (ESRI ArcGIS 10.0): distância casa-escola 9 Curtis et al. 2015 AU M/F 273 CÇ/EE Questionário preenchido em sala de aula e pelos pais em casa: modos de deslocamento para a escola, preferências, autorizações e normas dos pais para os filhos se deslocarem sozinhos para a escola - - Índice do governo Australiano de Comunidade de Benefício Socioeducativa (ICSEA) e Departamento Australiano de Estatística (Censo 2011): distância, características da escola, seu ambiente construído e seu entorno. 10 Dalton et 2011 US M/F 735 CÇ/ Questionário: Questões sobre se os alunos se - - SIG (ESRI ArcGIS 10.0): características do ambiente, ruas, 
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Nº Autores Ano Pub. País Sexo n Inq. Instrumentos Medidas SUBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Instrumentos Medidas OBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Atividade Física (AF) no deslocamento Ambiente (Percebido) Atividade Física no deslocamento Ambiente (Dados objetivos) al. EE deslocaram a pé ou de bicicleta para/da escola nos últimos 12 meses e, se positivo, quantos dias por semana cruzamentos; TransCAD v.9 (Caliper Corporation, 2010): distância casa-escola; Observação sistemática do entorno/vizinhança (1km) das escolas participantes. 11 De Meester et al. 2013 BE M/F 637 CÇ Questionário FPAQ: modos de deslocamento para a escola, tempo diário de deslocamento ativo Questionário NEWS - versão holandesa: atributos ambientais do bairro para caminhar e andar de bicicleta, segurança trânsito - SIG: distância casa-escola 12 De Meester et al. 2014 BE M/F 736 CÇ/EE Questionário FPAQ: modos de deslocamento para a escola, tempo diário de deslocamento ativo Questionário NEWS-Y (Versão pais): perceções do bairro, atributos do ambiente construído, segurança Pedômetro (Yamax Digiwalker SW-200) e Acelerômetro (GT1M) - 7 dias - 13 Deweese et al. 2013 US M/F 765 EE Entrevista aplicada por telefone: modos de deslocamento para a escola Entrevista aplicada por telefone: perceções sobre o ambiente, bairro, trajeto casa-escola, segurança trânsito e segurança crime - SIG: distância casa-escola 14 D'Haese et al. 2011 BE M/F 696 EE Questionário baseado no FPAQ sobre os modos de deslocamento do filho para a escola Questionário NEWS-Y (Versão pais): perceções do bairro, atributos do ambiente construído, segurança - SIG (Planejador de Rotas Routenet): distância casa-escola e rotas mais curtas 15 Ducheyne et al. 2012 BE M/F 850 EE Questionário: modos de deslocamento dos filhos Questionário NEWS-Y (Versão pais): perceções do bairro, atributos do - - 
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Nº Autores Ano Pub. País Sexo n Inq. Instrumentos Medidas SUBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Instrumentos Medidas OBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Atividade Física (AF) no deslocamento Ambiente (Percebido) Atividade Física no deslocamento Ambiente (Dados objetivos) para a escola, habilidades com a bicicleta, etc. ambiente construído e manutenção, segurança trânsito, segurança crime, etc. 16 Durand et al. 2012 US M/F 365 CÇ/EE Questionário: modos de deslocamento para/da escola (uma única pergunta) Questionário NEWS: perceções do bairro, atributos do ambiente construído e manutenção, segurança no trânsito, segurança crime, etc. Acelerômetro (ActiGraph) - 7 dias - 17 Easton & Ferrari 2015 UK M/F 26709 NI Dados do Conselho Municipal de Sheffield/UK: modos de deslocamento para a escola (uma única pergunta) - - SIG (ArcGIS 10.1) Rede Integrada de Transporte (ITN) de Sheffield: distância casa-escola e rotas mais curtas Censo Sheffield (2011): características da vizinhança 18 Faulkner et al. 2013 CA M/F 785 CÇ/EE Questionário: modos de deslocamento para a escola Questionário: localização da residência e trajeto casa-escola pelas crianças (foram convidadas a desenhar o seu caminho para a escola em um mapa de imagem) Acelerômetro (ActiGraph GT1M) - 7 dias SIG (ArcGIS): distância casa-escola e rotas escolares 19 Giles-Corti et al. 2011 AU M/F 1132 CÇ/EE Questionário: modos de deslocamento para a escola, número de viagens - - SIG (ArcGIS 9.2): distância casa-escola; Departamento de Educação e formação da Austrália Ocidental: índice walkability das escolas participantes 
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Nº Autores Ano Pub. País Sexo n Inq. Instrumentos Medidas SUBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Instrumentos Medidas OBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Atividade Física (AF) no deslocamento Ambiente (Percebido) Atividade Física no deslocamento Ambiente (Dados objetivos) 20 Kerr et al. 2006 US M/F 259 EE Questionário: modos de deslocamento para a escola em 7 dias - Quantos dias por semana, em uma semana o filho foi para a escola andando, de bicicleta, carro ou transporte público Questionário NEWS: perceções do bairro, atributos do ambiente construído e manutenção, estética, segurança - SIG: distância casa-escola Estudo Qualidade de vida do bairro (NQLS): índice de walkability das escolas participantes 21 Larouche et al. 2014 CA M/F 567 CÇ/EE/ADE Questionário: modos de deslocamento para a escola Questionário: ambiente escolar e instalações que podem influenciar a mobilidade ativa das crianças e sobre ações/políticas da escola para potencializar o deslocamento ativo, ambiente do entorno da escola, segurança trânsito, lixo nas ruas, vizinhança, segurança crime - Observação sistemática (auditoria): aspetos relacionados ao deslocamento ativo (a pé e bicicleta) no ambiente escolar. Instrumento elaborado a partir do estudo SPEEDY 22 Larsen et al. 2012 CA M/F 614 CÇ Questionário: modos de deslocamento para/da escola Questionário: características da vizinhança, trajeto - SIG: distância casa-escola Observação sistemática (auditoria): características ambientais do entorno da escola Divisão de Engenharia de Serviços Ambientais da cidade de Londres/CAN (City of London's Environmental and Engineering Services Division): dados sobre o tráfego, passeios, usos da terra, etc. 
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Nº Autores Ano Pub. País Sexo n Inq. Instrumentos Medidas SUBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Instrumentos Medidas OBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Atividade Física (AF) no deslocamento Ambiente (Percebido) Atividade Física no deslocamento Ambiente (Dados objetivos) Grupo Florestal da Cidade (City's Forestry Group): inventário de árvores nas ruas Polícia de Londres/CAN (London Police Services): dados sobre segurança crime nos bairros participantes 23 Larsen et al. 2009 CA M/F 614 CÇ/EE Questionário: modos de deslocamento para/da escola Questionário: características ambientais do trajeto - SIG (ArcGIS 9.2): distância casa-escola e características da vizinhança e bairro Divisão de Engenharia de Serviços Ambientais da cidade de Londres/CAN (City of London's Environmental and Engineering Services Division): dados sobre o tráfego, passeios, usos da terra, vizinhança, etc. Grupo Florestal da Cidade (City's Forestry Group): inventário de árvores nas ruas Observação sistemática (auditoria) no entorno das escolas participantes - instrumento não informado (fotografias) 24 McDonald 2010 US M/F 357 EE Entrevista aplicada por telefone: modos de Entrevista aplicada por telefone: aspetos sobre o bairro, vizinhança, - - 
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Nº Autores Ano Pub. País Sexo n Inq. Instrumentos Medidas SUBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Instrumentos Medidas OBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Atividade Física (AF) no deslocamento Ambiente (Percebido) Atividade Física no deslocamento Ambiente (Dados objetivos) et al. deslocamento do filho para a escola ambiente social 25 Mitra & Buliung 2015 CA M/F 2214 EE Questionário: modos de deslocamento dos filhos para a escola no outono ou inverno em um dia da semana, tempo de deslocamento - - SIG (RouteLogistics DMTI CanMap – V. 2007.3): distância casa-escola e características da rede de ruas Comissão de Trânsito de Toronto/CAN (Toronto Transit Comission -TTC): dados sobre as rotas de trânsito Canadian Business Data (2010.04 - Pitney Bowes Software): densidade de estabelecimentos comerciais no ambiente Departamento de Estatística do Canadá: densidade do bloco das ruas e quadras Departamento de Transportes de Torono: dados sobre ruas e luzes dos bairros 26 Mitra & Buliung 2014 CA M/F 945 EE 2006 Transportation Tomorrow Survey (TTS): dados sobre os modos de deslocamento de crianças para a escola - - SIG (RouteLogistics DMTI CanMap – V. 2007.3): distância casa-escola e características da rede de ruas Comissão de Trânsito de Toronto/CAN (Toronto Transit Comission -TTC): dados sobre as 



92  
Nº Autores Ano Pub. País Sexo n Inq. Instrumentos Medidas SUBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Instrumentos Medidas OBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Atividade Física (AF) no deslocamento Ambiente (Percebido) Atividade Física no deslocamento Ambiente (Dados objetivos) rotas de trânsito Canadian Business Data (2010.04 - Pitney Bowes Software): densidade de estabelecimentos comerciais no bairro/ambiente Departamento de Estatística do Canadá: densidade do bloco das ruas e quadras Departamento de Transportes de Torono: dados sobre ruas e luzes dos bairros 27 Mitra & Buliung 2012 CA M/F 2190 EE 2006 Transportation Tomorrow Survey (TTS): dados sobre os modos de deslocamento de crianças para a escola - - SIG (RouteLogistics DMTI CanMap – V. 2007.3): distância casa-escola, características da rede de rua e características do ambiente no trajeto casa-escola 28 Mota et al. 2007 PT F 705 CÇ/EE Questionário: modos de deslocamento para a escola Questionário Environmental Module (Perceived Neighbourhood Environments) - Módulo do IPAQ: segurança, perceção sobre estética, vizinhança, infraestrutura, etc. - - 29 Page et al. 2010 UK M/F 1300 CÇ Questionário: modos de deslocamento da escola para casa. Dados do projeto PEACH Questionário informatizado: segurança crime, segurança trânsito, vizinhança segura, normas sociais, incómodos, segurança no geral, etc. Acelerômetro (ActiGraph GT1M) - 7 dias Diretório Nacional de Estatística de Código Postal (National Statistics Postcode Directory): distância casa-escola 
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Nº Autores Ano Pub. País Sexo n Inq. Instrumentos Medidas SUBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Instrumentos Medidas OBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Atividade Física (AF) no deslocamento Ambiente (Percebido) Atividade Física no deslocamento Ambiente (Dados objetivos) 30 Panter et al. 2010a UK M/F 2012 CÇ/EE Questionário: modos de deslocamento para a escola Questionário NEWS-A: perceção sobre o bairro, coesão social, segurança, vizinhança, infraestrutura, etc. - SIG (ArcGIS 9.2): distância casa-escola e rotas mais curtas 31 Panter et al. 2010b UK M/F 2012 CÇ/EE Questionário: modos de deslocamento para a escola - - SIG (ArcGIS 9.2): características ambientais do bairro, segurança do trânsito Banco de dados Mastermap (Ordnance Survey/UK): distância casa-escola Observação sistemática (auditoria): instalações e características que facilitem/motivem o deslocamento ativo para a escola (bicicletários, etc.) 32 Ridgewell et al. 2009 AU M/F 248 CÇ/EE Questionário: modos de deslocamento para a escola Questionário: segurança crime, segurança trânsito, permissão para ir de modos ativos para a escola. - SIG (MapInfo): distância casa-escola 33 Rossen et al. 2011 US M/F 365 CÇ/EE Questionário: modos de deslocamento para/da escola Questionário: segurança na vizinhança, perceção de segurança no trajeto casa-escola - SIG (ArcGIS e Bath Geocode): distância casa-escola Dados do Projeto MORE avaliados pelo Método NifETy: características da vizinhança e bairro em relação à segurança, incivilidades, violência, etc. 34 Schlossber 2006 US M/F 287 EE Questionário: modos de Questionário: fatores que influenciam a - SIG (TIGER - Topologically Integrated 
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Nº Autores Ano Pub. País Sexo n Inq. Instrumentos Medidas SUBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Instrumentos Medidas OBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Atividade Física (AF) no deslocamento Ambiente (Percebido) Atividade Física no deslocamento Ambiente (Dados objetivos) g et al. deslocamento para/da escola em três ou mais dias/semana decisão dos modos de deslocamento: ambientais, trânsito, segurança Geographic Encoding and Referencing): distância casa-escola, rotas mais curtas e características da rede urbana 35 Timperio et al. 2006 AU M/F 677 CÇ/EE Questionário: modos de deslocamento para a escola e sua frequência Questionário: vizinhança, trânsito, infraestrutura, perceções sociais e ambientais. - SIG (ArcView 3.3): distância casa-escola e rotas mais curtas, características das redes urbanas das escolas 36 Trapp et al. 2011 AU M/F 1197 CÇ/EE Questionário (diário de viagem): modos de deslocamento para a escola em cinco dias da semana Questionário: segurança vizinhança, segurança crime, segurança trânsito, infraestrutura - SIG: distância casa-escola, rotas mais curtas, características das redes de ruas do trajeto e bairro Departamento de Educação e formação da Austrália Ocidental (Western Australian Department of Education and Training): índice walkability das escolas e respetivo entorno 37 Trapp et al. 2012 AU M/F 1298 CÇ/EE Questionário (diário de viagem): modos de deslocamento para a escola em cinco dias da semana Questionário: presença de estranhos, segurança crime, segurança trânsito, infraestrutura - SIG: distância casa-escola, e características do bairro da escola, índice walkability para cada escola 38 Van Dyck et al. 2009 BE M/F 120 CÇ Questionário: FPAQ Questionários NEWS e NPAQ: conectividade, densidade residencial, uso da terra mix, são avaliados, índice walkability Pedômetro (Yamax Digiwalker SW200) - 7 dias - 
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Nº Autores Ano Pub. País Sexo n Inq. Instrumentos Medidas SUBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Instrumentos Medidas OBJETIVAS (Variáveis investigadas relacionadas ao nosso estudo) Atividade Física (AF) no deslocamento Ambiente (Percebido) Atividade Física no deslocamento Ambiente (Dados objetivos) 39 Van Kann et al. 2015 NL M/F 1097 CÇ/EE Entrevista aplicada em sala de aula sobre os modos de deslocamento para a escola: as crianças responderam levantando as mãos (uma única questão) Questionário baseado no NEWS - versão holandesa: segurança trânsito, infraestrutura, estética, incivilidades, segurança no geral - Observação sistemática (auditoria): avaliaram os ambientes da vizinhança da escola, não informa o instrumento. 40 Voorhees et al. 2010 US F 890 CÇ Questionário: modos de transporte para/da escola Questionário: segurança crime, segurança trânsito, estética, instalações, infraestrutura para deslocamento ativo, etc - SIG (ArcGIS): distância casa-escola e características da vizinhança e bairro. 41 Wilson et al. 2010 US M/F 1216 EE Questionário: modos de deslocamento para a escola Questionário: motivos de escolha da escola pelos pais (distância, design, currículo, etc.) - - Legenda: Publ.=Publicação; Sexo (M=Masculino; F=Feminino); Inq.= Inquiridos (CÇ=Crianças; EE=Encarregado de Educação; NI= Não informado; ADE=Administrador de Escola); AF=Atividade Física; Instrumentos (SIG=Sistema de Informação Geográfica; NEWS=Neighborhood Environment Walkability Scale; NEWS-Y=Neighborhood Environment Walkability Scale for Youth; NEWS-A=Neighborhood Environment Walkability Scale-Abbreviated; FPAQ=Flemish Physical Activity Questionnaire ; NPAQ=Neighborhood Physical Activity Questionnaire ; IPAQ=International Physical Activity Questionnaire ; ICSEA=Australian government Index of Community Socio-Education Advantage; PEACH=Personal and Environmental Associations with Children's Heal; NIfETy=Neighborhood Inventory of Environmental Typology; MORE=Multiple Opportunities to Reach Excellence; SPACE=School site, Play Spot, Active transport, Club fitness and Environment; SPEEDY=Sport, Physical Activity and Eating Behaviour: Environmental Determinants in Young People; NQLS=Neigborhood Quality of Life Study).     
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Tabela 8 - Associação Distância x Deslocamento Ativo / Principais resultados Nº Autores País Como o ambiente/distância foi medido PRINCIPAIS RESULTADOS Percebido Objetivo Deslocamento Ativo (ATS) Associação Distância x ATS 1 Babey et al., 2009 US - X SIG 49,8% ATS para/da escola pelo menos uma vez na semana. 25% ATS três ou mais dias em uma semana. Após o ajuste para todos as variáveis (I,S,Et,SES,Tipo de escola, U, SB) no modelo de regressão logística, a distância estava mais fortemente associada com o deslocamento ativo. Adolescentes que viviam a cerca de 800 m (1/2 milha), entre 800 e 1.600 m ou entre 1.600 e 3.200 m da escola eram mais propensos a pé, de bicicleta ou skate para a escola do que aqueles que viviam a mais de 3.200 m (2 milhas) da escola. 2 Bringolf-Isler et al., 2008 CH - X SIG 68,9% ATS alunos de 13/14 anos (34,3% a pé, 9,9% bicicleta) e os dois modos combinados 24,7%. Obs.: (modos de deslocamento dos filhos no inverno e no verão) A distância foi um fator preditor objetivo decisivo para o ATS como principal modo de transporte. A média da distância em linha reta entre a casa e a escola foi inferior a 500m. A partir de 1000M o transporte passivo aumenta. Obs.: Estudo realizado em comunidades rurais e urbanas. As crianças de áreas urbanas com bairros mais densos eram mais propensas a ATS do que crianças residentes na área rural. 3 Broberg & Sarjala, 2015 FI - X SIG 53,4% ATS (31,3% a pé, 22,06% bicicleta (GERAL) 97,2% ATS de crianças que vivem até 1km (74,4% a pé, 22,8% bicicleta) 59% ATS de 1 - 3km (18,8% a pé, 40,2% bicicleta) 2,9% ATS acima de 3km Associação significativa entre a distância e os modos de deslocamento ativo para a escola. Quanto maior a distância menor probabilidade de ATS. Crianças que vivem até 1km - o resultado foi de 97,2% de ATS; de 1 - 3km - 59% ATS e acima de 3km - apenas 2,9% de ATS. No modelo final para o ambiente doméstico e trajeto - quanto maior a distância entre a casa e a escola, as crianças com menos probabilidades e os jovens estavam a pé ou de bicicleta para a escola. 4 Carlson et al., 2014 US - X SIG 25% relataram 1-4 ATS/Sem 39% relataram 5-10 ATS/Sem 36% Transporte passivo para a escola Obs.: número de dias em que se deslocou de forma ativa para/da escola em uma semana. Amostra apenas Jovens que residem mais perto de sua escola, percebem menos barreiras para o ATS, tem maior perceção de segurança na vizinhança de casa, e eram mais propensos a se envolver em viagens ativas de / para a escola. Amostra apenas de quem residisse até 2 milhas (3,2km) da escola pois acima desta distância os adolescentes têm menor probabilidades do ATS. 



97  
Nº Autores País Como o ambiente/distância foi medido PRINCIPAIS RESULTADOS Percebido Objetivo Deslocamento Ativo (ATS) Associação Distância x ATS de quem residisse até 2 milhas (3,2km) da escola. 5 Carver et al., 2005 AU NI NI 42,5% ATS Geral 39% ATS (meninos) 46% ATS (meninas) Obs.: frequência em caminhar para a escola em uma semana. Variável não investigada em relação ao ATS. 6 Chillon et al., 2014 US X - 35,5% ATS de alunos considerados como viajantes 

ativos pois relataram ≥4 viagens ativas por semana. Média de 3.1 ATS (de e/ou para a escola) por semana (de 10 possíveis) Obs.: modos de deslocamento para/da escola na semana anterior. A análise bivariada e o modelo final constataram que a distância foi associada significativamente ao ATS: percentual de alunos que vivem dentro de um raio de 1 milha (1,6km). Obs.: distância percebida. 7 Christian et al., 2015 AU NI NI 30% ATS Obs.: Os pais relataram se o seu filho foi autorizado ir/voltar a pé ou de bicicleta (sozinho ou com um adulto) de 4 destinos bairro: escola; casa de amigos/outro familiar; parque, oval, ou campo desportivo; loja. Variável não investigada em relação ao ATS. 8 Christiansen et al., 2014 DK - X SIG 85% ATS (15,9% a pé/skate/patins e 69,5% bicicleta). Média de 8 viagens (ida/volta) por semana. Obs.: alta utilização da bicicleta como meio de deslocamento para a escola. (ATS em 5 dias/semana). Evidenciou-se associação significativa em relação a distância e o ATS sendo: a) Residentes até 0,5km - 97,5% b) Até 1km - 96,1% c) 1 a 2km - 93,4% d) 2 a 3km - 73,6% 
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Nº Autores País Como o ambiente/distância foi medido PRINCIPAIS RESULTADOS Percebido Objetivo Deslocamento Ativo (ATS) Associação Distância x ATS e) 3 a 4 km - 61,7% f) Acima de 4km 33,3%. 9 Curtis et al., 2015 AU  X CENSO 41,75% ATS Obs.: 99% destas residem em média até 2,06 km da escola Os resultados sugerem associação significativa entre a distância casa-escola e a ATS pois a análise de cluster (1- viajantes ativos e 2 - viajantes não ativos) e análise de variância multivariada apresentam que as crianças no cluster 1 ('viajante ativo, AT) vivem a uma distância média de 2,04 km da escola, enquanto aqueles no cluster 2 (viajante não-ativo, NAT) a uma distância quase o dobro (3.84 km). Ou seja, as crianças que se deslocam ativamente residem em distâncias menores que as que se deslocam de forma passiva. 10 Dalton et al., 2011 US - X SIG 9,2% ATS diariamente durante o ano todo (a maioria vive dentro de 1 milha da escola) 20,7% ATS diariamente durante o outono e a primavera 47,9% e 51,8% ATS respetivamente se deslocam de / para a escola, pelo menos um dia/semana contra 27,9% em o inverno A distância mais curta para a escola foi significativamente associada com uma maior probabilidade de ATS, ou seja, a maioria dos alunos que se deslocam ativamente para/da escola diariamente vive dentro de uma milha de distância. Obs.: 80,8% dos estudantes que vivem dentro de 1 milha (1,6km) da escola se deslocam de forma ativa contra 48,7% do que vivem de 1- 2milhas e 30,3% dos que vivem de 2-3 milhas. 11 De Meester et al., 2013 BE - X SIG 54,5% ATS em média 11,5 min/dia. Obs.: Tempo de ATS para e da escola. O modelo de análise de regressão linear para as covariáveis demográficas, psicossociais e ambientais mostrou que a distância casa-escola apresentou associação significativa positiva com o ATS. 12 De Meester et al., 2014 BE X NEWS-Y - No geral, os inquiridos relataram que vão de ATS em média de 10,2 min para a escola (Meninas 9,3 min/dia e meninos 11,2 min/dia). No geral caminham 9 min/dia e pedalam 10.5 min/dia. Obs.: o estudo não apresenta percentual de ATS A análise de regressão linear demonstrou que distâncias mais curtas foram associadas significativamente com o ATS para meninos e meninas. 
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Nº Autores País Como o ambiente/distância foi medido PRINCIPAIS RESULTADOS Percebido Objetivo Deslocamento Ativo (ATS) Associação Distância x ATS 13 Deweese et al., 2013 US - X SIG 54% ATS. Distância de casa-escola foi associada a ATS em todos os modelos. 14 D'Haese et al., 2011 BE - X SIG 59,3% ATS sendo (38,1% de bicicleta e 21,2% a pé). Obs.: um percentual alto de bicicleta - Bélgica - aspeto cultural. Dentro do grupo de todos os passageiros ativos que vivem dentro da distância critério de 3,0 km, apenas a distância das famílias da escola foi significativamente associada com deslocamento à escola de bicicleta em vez de ir para a escola a pé 86,4% das crianças que andam à escola vivem menos de 1,5 km da escola. De todas as crianças que pedalaram para a escola, 86,8% viviam a menos de 3,0 km. Ficou-se como distâncias critério em 1,5 km para caminhadas e 3,0 quilómetros para andar de bicicleta para a escola em crianças belgas de 11-12 anos de idade. As crianças viviam em média 2,96 ± 3,97 quilómetros de distância da escola (variação: 0,05 - 33,50 km). As crianças que utilizam o deslocamento passivo vivem (4,70 ± 4,67 km) em comparação com os viajantes ativos (1,73 ± 2,83 km). 15 Ducheyne et al., 2012 BE X NEWS-Y - 16,5% ATS - sempre pedalam para a escola. Obs.: 10 viagens por semana. O estudo verificou somente o deslocamento por bicicleta para a escola. Foram encontradas evidências que crianças que vivem a uma distância viável para a escola (até 3km) os fatores ambientais físicos foram associados a se deslocarem de bicicleta para a escola (que sempre vão de bicicleta). Crianças viviam, em média, 1,34 km (DP = 0,83) da escola. 16 Durand et al., 2012 US NI NI 34% ATS sendo 44% de ATS em uma comunidade "inteligente" e 28% para a comunidade convencional. Variável não investigada em relação ao ATS. 17 Easton & Ferrari, UK - X 82% ATS A análise do modelo multinível demonstrou que a distância entre a casa-escola 
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Nº Autores País Como o ambiente/distância foi medido PRINCIPAIS RESULTADOS Percebido Objetivo Deslocamento Ativo (ATS) Associação Distância x ATS 2015 SIG Obs.: somente para os alunos que vivem até uma milha (1,6km) da escola. é o correlato mais significativo em relação ao ATS. A distância média para todos os alunos foi de 2,7 km, mas a média distância casa-escola foi de pouco mais de 2 km. A distância casa-escola mediana para alunos que caminhavam (ATS) para a escola foi de 1,33 km (média 1,38 km) e para aqueles que usaram modos motorizados a mediana foi de 3,1 km (média 3,9 km). 18 Faulkner et al., 2013 CA - X SIG 72% ATS A análise mostrou que a distância foi associada significativamente para o ATS nos alunos que vivem dentro de 1 - 1,6 km da escola, sendo mais forte para os meninos nesta mesma distância. 19 Giles-Corti et al., 2011 AU - X SIG 71,8% ATS (caminham <6 viagens/semana) e 28,2% 

(caminham ≥6 viagens/semana). Obs.: dados em relação a viagens por semana. No modelo de regressão logística, após o ajuste foi apresentado que a proximidade da residência até a escola tem associação significativa com o ATS, sendo um preditor importante para o incentivo de caminhar para a escola. 20 Kerr et al., 2006 US - X SIG 18,1% ATS 5 x por semana. 25,1% ATS pelo menos uma vez por semana. Variável Distância não investigada em relação ao ATS. 21 Larouche et al., 2014 CA - X AUD 35,1% ATS sendo 33,9% a pé e 1,3% outros modos de deslocamento. O modelo final mostra que meninos e crianças cujo o trajeto casa-escola era mais curto (tempo) (distância) são aproximadamente duas vezes mais propensos a se envolver em ATS. 22 Larsen et al., 2012 CA - X SIG 62 % ATS para a escola (2,8% bike). 72% ATS da escola (3,1% bike). Obs.: ida e volta - apenas crianças que vivem até 1,6 km (1 milha) de distância da escola. A distância entre a casa e a escola foi o indicador mais determinante e importante para o ATS para os dois modelos (ida e volta da escola). Conforme a distância aumenta, a probabilidade de uma criança usar ATS diminui significativamente (1,6 km/1 milha - distância adequada). 23 Larsen et al., 2009 CA - X 62 % ATS para a escola (2,8% bike). A análise de regressão logística indicou que a distância entre a casa e a escola foi o fator mais importante para determinar o ATS na ida e volta da escola. 
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Nº Autores País Como o ambiente/distância foi medido PRINCIPAIS RESULTADOS Percebido Objetivo Deslocamento Ativo (ATS) Associação Distância x ATS SIG 72% ATS da escola (3,1% bike). Obs.: ida e volta - apenas crianças que vivem até 1,6 km (1 milha) de distância da escola. 24 McDonald et al., 2010 US NI NI 32% ATS sendo 27% a pé e 5% bicicleta/scooter/patins. Variável Distância não investigada em relação ao ATS. 25 Mitra & Buliung, 2015 CA - X SIG 61% ATS (crianças 11 anos). 58% ATS (14-15 anos). Obs.: não diferencia os modos e nem cita a bicicleta - fala somente em caminhar. As análises multivariadas apresentaram que a distância casa-escola (estimada) foi fortemente associada com a escolha modo de viagem para ambos os grupos etários. O estudo faz comparação entre os modos de caminhar e idades em alunos que residem até 2 milhas (3,2km). Estudantes com 14-15 anos normalmente andam mais tempo do que os alunos de 11 anos idade. 47% de todos os estudantes (14-15)  iam ATS para a escola a uma distância de 2 km, enquanto apenas 24% de todos os alunos (11 anos) ATS. 26 Mitra & Buliung, 2014 CA - X SIG 61,48% ATS. Obs.: somente alunos que residem até 2 milhas (3,2km) da escola. Obs.: não diferencia os modos e nem cita bicicleta - fala somente em caminhar. A distância entre os locais de casa e da escola permaneceu um fator importante e significativo após o controle de outras variáveis. 27 Mitra & Buliung, 2012 CA - X SIG 58,40% ATS Obs.: referente ao modo de deslocamento do dia anterior da pesquisa. A distância casa-escola que envolve andar mais e mais tempo de deslocamento foi um fator importante no modo escolha para o transporte escolar. As crianças também eram mais propensas a caminhada / bicicleta para a 
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Nº Autores País Como o ambiente/distância foi medido PRINCIPAIS RESULTADOS Percebido Objetivo Deslocamento Ativo (ATS) Associação Distância x ATS escola, se residiam mais próximo de suas escolas. 28 Mota et al., 2007 PT NI NI 52,6% ATS sendo 27,3 a pé e 25,3 de bicicleta. Obs.: Aveiro - questões culturais. Variável Distância não investigada em relação ao ATS. 29 Page et al., 2010 UK - X CENSO 74,3% ATS Meninos (69,6% a pé/4,7% bicicleta) 75,5% ATS Meninas (74% a pé/1,5% bicicleta) O fator distância casa-escola (medido objetivamente) foi um preditor significativo para ambos os sexos, onde sugere-se que para aqueles que vivem mais longe diminui a probabilidade de ATS. 30 Panter et al., 2010a UK - X SIG 49% ATS sendo 40% a pé e 9% de bicicleta. Obs.: A maior proporção de meninos em relação a meninas geralmente vão de bike para a escola, embora as meninas eram mais propensos a relatar a pé para a escola Crianças que residiam a menos de 1 km da escola eram mais propensos a ATS. Em geral, em todas as distâncias foram associados a ATS.Dentro de cada classe de distância, as crianças que tinham uma rota mais longa para a escola também eram menos propensos a pé ou de bicicleta. Obs.: a distância foi estratificada em 3 momentos: até 1km, 1-2km, mais de 2km. 31 Panter et al., 2010b UK NI NI 49% ATS sendo 40% a pé e 9% de bicicleta. A distância não foi investigada sua associação e sim (conforme o objetivo do estudo) serviu para verificar se atuava como um moderador na associação das características do ambiente do bairro, de rota e escolares objetivamente medidas e se estão associadas com o deslocamento ativo para a escola entre as crianças. Não foi encontrada nenhuma evidência que estas associações variaram de acordo com a distância para a escola, ou que as diferenças no ambiente escolar foram importantes 32 Ridgewell et al., 2009 AU - X SIG 25,8% ATS ida para a escola sendo 21% a pé e 4,7% de bicicleta. 29,6% ATS Volta da escola sendo 25,3% a pé e 4,3% de A distância não foi uma justificativa muito utilizada quando os pais foram questionados porque levavam seus filhos para a escola. Apenas 2,9% das respostas foram expressas pelos pais. 
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Nº Autores País Como o ambiente/distância foi medido PRINCIPAIS RESULTADOS Percebido Objetivo Deslocamento Ativo (ATS) Associação Distância x ATS bicicleta. Obs.: questionados os trajetos de IDA e VOLTA para a escola. As únicas respostas da distância ser o motivo para evitar o ATS vieram das comunidades Ashgrove e Kenmore (suburbanas). (INTERESSANTE - RESPOSTAS DOS PAIS) 33 Rossen et al., 2011 US - X SIG 56% ATS Em modelos ajustados, distância para a escola foi estatisticamente significativamente associada com as probabilidades de ATS. 34 Schlossberg et al., 2006 US - X SIG 15% ATS Ida para a escola e 25% volta para a escola. Obs.: ATS para dois trajetos - Ida para a escola e Volta da escola. Questionados sobre o 1º modo de transporte - 1ª opção. A distância foi fortemente associada na análise bivariada com o ATS (a pé e de bicicleta). Os alunos que vivem dentro de uma milha (1,6km) da escola são, de longe, os mais prováveis para caminhar e ir de bicicleta, seguido por aqueles que vivem de 1 a 1,5 milhas (1,6-2,4km). Obs.: A distância foi estratificada em 5 momentos: residentes até 1 milha (1,6km), entre 1-1,5 milhas (1,6-2,4km), 1,5-2,5milhas (2,4-4km), 2,5-3,5 milhas (4-5,6km) 3 acima de 3,5 milhas (5,6km). 35 Timperio et al., 2006 AU - X SIG 38,5% ATS (mais de 5x/semana). A distância teve associação significativa em relação ao ATS onde evidenciou-se que crianças que residiam até 800m da escola mais propensas a ATS. 36 Trapp et al., 2011 AU - X SIG 31,2% ATS meninos e 14,6% ATS meninas (bicicleta ≥ 1 viagem/semana). Obs.: questionados se foram para a escola de bicicleta em cinco dias por semana. Após ajuste total na análise do modelo de regressão logística os meninos tiveram menores probabilidades de ATS (bicicleta) quanto mais longe que viviam. Obs.: Distância de residência média Meninos - 1,8 km e Meninas 1,6km. Para cada 1 km que a criança vive da escola, as probabilidades dos pais perceberem o bairro como seguro diminuem 0,87. 37 Trapp et al., 2012 AU - X 25,9 ATS meninos e 28,8% ATS meninas (≥6 viagens / semana). Após o ajuste completo na análise do modelo de regressão logística verifica-se que ambos os sexos tiveram significativamente menores probabilidades de ATS 
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Nº Autores País Como o ambiente/distância foi medido PRINCIPAIS RESULTADOS Percebido Objetivo Deslocamento Ativo (ATS) Associação Distância x ATS SIG Obs.: quantidade de viagens caminhando para/da escola por semana. (caminhar) quanto mais longe da escola viviam. 38 Van Dyck et al., 2009 BE X NEWS E N PAQ  78% ATS adolescentes urbanos sendo 12,9% a pé e 66,1% de bicicleta. 81% ATS adolescentes suburbanos sendo 1,7% a pé e 79,3% de bicicleta. A distância não foi uma variável influenciadora no estudo, mas a distância percorrida no trajeto é maior para adolescentes suburbanos e que residem mais longe da escola do que os adolescentes urbanos. Esta distância maior para a escola é uma consequência lógica de níveis de conectividade mais baixos e menor mix uso da terra no subúrbio, ambas as características de menos walkability. 39 Van Kann et al.,2015 NL NI NI 73,8% ATS Variável Distância não investigada em relação ao ATS. 40 Voorhees et al., 2010 US - X SIG 56% ATS meninas caminharam para/da escola pelo um dia da semana. Obs.: menos de 1% dos participantes relataram a bicicleta como modo de deslocamento, por isto, não foi incluído nos resultados finais. A distância também foi um preditor para o ATS - entretanto não com muita enfase. 41 Wilson et al., 2010 US X - 27,3 % ATS escola bairro - 8,8% ATS escola imã. Obs.: o estudo foi realizado para comparar os fatores ambientais e o ATS em duas escolas: escola de bairro e Magnet School (escola pública com currículo diferenciado que não exige do estudante residir na zona da escola) A distância tem o maior efeito sobre os modos de deslocamento a escola. Os resultados demonstram um grande percentual de ATS até 0,8km, em seguida até 1,6km e a partir de 1,6 diminui acentuadamente o ATS, sendo quase nulos a partir de 3,2 km (para as duas escolas - com pequenas diferenças). Obs.: o autor estratificou a distância em até 0,4km; 04,-0,8km; 0,8-1,6km; 1,6-3,2km; 3,2-4,8km; acima de 4,8km. Legendas: ATS=Active Transport to School – Deslocamento Ativo para a Escola; SIG=Sistema de Informação Geográfica; NI= Não investigado; I=Idade; S=Sexo; Et= Etnia; SES= Situação socioeconómica; U=Urbanicidade; SB= Segurança no Bairro; NEWS-Y=Neighborhood Environment Walkability Scale for Youth; NPAQ=Neighborhood Physical Activity Questionnaire   
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Tabela 9 - Associação Segurança (Trânsito /Geral) x Deslocamento Ativo / Principais resultados Nº Autores País Como o ambiente foi medido PRINCIPAIS RESULTADOS Associação Segurança x ATS Percebido Objetivo 1 Babey et al., 2009 US X - O fator segurança da vizinhança não foi associado com o ATS. Resultados da Regressão Logística indicam que as perceções de segurança do bairro não foram associadas com o ATS do adolescente. 2 Bringolf-Isler et al., 2008 CH X - No geral, a maioria dos pais percebem o modo de deslocamento para a escola como sendo seguro (63,5%). Os pais que consideram ser inseguro foram associados significativamente e propensos a acompanhar os filhos para a escola. Os medos relatados foram: trânsito (84,9%), e/ou de violência/assédio por parte de outras crianças (14,0%) ou adultos (12,1%) - (p <0,001). 3 Broberg & Sarjala, 2015 FI X - Associação significativa entre a maioria das variáveis relativas ao trânsito e segurança pessoal e ATS. Trânsito no trajeto casa-escola: conectividade das ruas, densidade das ruas e interseção ao longo da jornada, ou seja, ambiente mais denso diminuiu a probabilidade de escolha aos modos ativos. O aumento da população e da habitação densidades em ambientes tanto da viagem para a escola e para a casa diminuiu a probabilidade de ciclismo. (diferentes de outros estudos - suposição do transporte). Conforto e atratividade. No modelo final para o ambiente doméstico a associação significativa persistiu para a segurança pessoal e proximidade. O modelo final para o trajeto casa-escola a associação significativa persistiu para a proximidade, segurança no trânsito e as variáveis relacionadas com a conectividade. 4 Carlson et al., 2014 US X NEWS-Y (versão pais) - Segurança dos peões percebida na vizinhança (ações de segurança como faixas de pedestres, semáforos de pedestres nos cruzamentos) foi associada com quem fez 5-10 viagens / semana. Correlatos significativos de ATS foi com a conectividade rua percebido, segurança do pedestre percebida em volta da casa, conectividade objetiva da rua em volta da casa, densidade residencial objetiva em volta da casa e densidade objetiva residencial em torno da escola. O correlato mais forte de viagens ativo para a escola era a segurança percebida na vizinhança de casa. 5 Carver et al., 2005 AU X - A análise bivariada linear apresentou que não houve associação significativa entre as perceções de segurança do bairro e ir a pé para a escola nos meninos. Preocupação com o tráfego intenso foi associado negativamente pelos pais para ATS das meninas. Para as meninas, possuir amigos no bairro e amigos para acompanhar no trajeto foram positivamente associados com o ATS. 
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Nº Autores País Como o ambiente foi medido PRINCIPAIS RESULTADOS Associação Segurança x ATS Percebido Objetivo 6 Chillon et al., 2014 US X - A análise bivariada constatou que alguns fatores foram significativamente associados ao ATS: walk/bike-ability, fatores de barreira percebidas pelo pai (segurança e clima, adequação do trajeto, criança deslocar-se sozinha). Contudo o modelo final mostrou que os preditores significativos mais relevantes para o ATS foram as barreiras percebidas do pai: segurança e clima (após o ajuste para a distância). 7 Christian et al., 2015 AU X - O Modelo de regressão logística apresentou que após o ajuste (variáveis sociodemográficas: Sexo, Idade, idade pais, irmãos, nível educação) os fatores relacionados a segurança foram associados significativamente com o ATS: Segurança da vizinhança com a presença de estranhos, tráfego perigoso por motoristas, presença de escolas secundárias (presença de mais /jovens adultos), normas dos pais que não deixam as crianças se deslocarem sozinhas. Obs. Violência Crime não apresentou associação significativa (perceção dos pais). 8 Christiansen et al., 2014 DK X - A análise de regressão logística bivariada (sem ajustes) demonstrou que a perceção de segurança do ambiente pelos alunos em relação a caminhos e cruzamentos seguros foi associada (+) com mais ATS (90,5%) e bairros de tráfego intenso e com alta velocidade nas vias foram associados com menos ATS (-). A análise de regressão logística multivariada com ajustes (I, S, Etn, Renda familiar e distância casa-escola) apresentou que tráfego de alta velocidade na vizinhança/vias foi associado com menos ATS; perceção do trajeto e rota para a bicicleta como seguros foram associados com níveis elevados de ATS. 9 Curtis et al., 2015 AU NI NI Variáveis Segurança Trânsito e Geral não foram investigadas em relação ao ATS. 10 Dalton et al., 2011 US - X SIG e OBSIS Após os ajustes realizados para as BECs (Características do ambiente construído) da escola e vizinhança verificou-se que entre os viajantes ativos a frequência de ATS foi positivamente associada com: maiores densidades residenciais e de intersecção, um maior número de estabelecimentos de comida, presença de calçadas, berma (meio-fio) e estacionamentos na rua e edifícios mais altos. Após o ajuste final (distância e tamanho da cidade) todos os aspetos permaneceram com associações significativas. Obs.: As variáveis segurança geral e segurança trânsito não foram avaliadas diretamente, contudo, nos dados objetivos estão presentes aspetos relacionados às questões da segurança como: intersecção das ruas, ciclovias, estabelecimentos comerciais, densidade residencial e demográfica, etc. São questões que influenciam na decisão dos pais em deixar ou não seu filho ir a escola de bicicleta ou a pé, pois envolvem melhorias no trânsito, comportamento no trânsito, pessoas que podem olhar os filhos durante a caminhada, estabelecimentos que podem acolher crianças se houver algum acontecimento desagradável, etc. 
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Nº Autores País Como o ambiente foi medido PRINCIPAIS RESULTADOS Associação Segurança x ATS Percebido Objetivo 11 De Meester et al., 2013 BE X NEWS - O modelo de análise de regressão linear para as covariáveis demográficas, psicossociais e ambientais mostrou que a conectividade de rede de ruas (cruzamentos, ruas sem saída, rotas alternativas) apresentou associação significativa positiva com o ATS. As características: infraestrutura para caminhar apresentaram associação significativa negativa com o ATS. Segurança relacionada a crime foi associada significativamente mas negativamente ao ATS. 12 De Meester et al., 2014 BE X NEWS-Y - A análise de regressão linear demonstrou que os fatores Segurança geral e Segurança Trânsito não foram associados significativamente ao ATS. Contudo, fatores fronteiriços (indiretos) relacionados a segurança foram associados significativamente com o ATS como: a) meninos: perceção pelos pais de mais terra uso mix diversidade, maior densidade residencial e estética de bairros menos agradáveis; b) meninas: perceção pelos pais de maior densidade residencial no bairro, mais uso da terra mix e disponibilidade de infraestrutura para caminhar e andar de bicicleta. 13 Deweese et al., 2013 US X - A análise de regressão logística multivariada apresentou após o ajuste para todas as variáveis demográficas e distância para a escola, entre as variáveis de perceção que apenas o bairro sendo percebido como desagradável foi associado ao ATS. Os fatores Segurança Trânsito e Segurança Geral não tiveram associação significativa em relação ao ATS. 14 D'Haese et al., 2011 BE X NEWS-Y (Versão pais) - A análise de regressão logística multinível dos correlatos sociodemográficos e ambientais com os modos de deslocamento para a escola apresentou que os fatores: índice walkability percebido, infraestrutura para caminhar e andar de bicicleta, a estética do bairro, a segurança do trânsito e do crime não foram significativamente associados com a escolha dos modos de transporte para as crianças que vivem até 3km da escola. 15 Ducheyne et al., 2012 BE X NEWS-Y (Versão pais) - A análise de modelo de regressão logística apresentou para o modelo ajustado (idade, S, IMC, acesso de carro doméstico e distância) que os aspetos relacionados à Segurança no trânsito e segurança geral não foram associados significativamente com os alunos que nunca vão de bicicleta para a escola. Contudo, para os alunos que sempre se deslocam de bicicleta os fatores Segurança (acompanhamento dos pais), Segurança no trânsito e infraestrutura no trajeto casa-escola para andar de bicicleta apresentaram associação significativa. 16 Durand et al., 2012 US X NEWS - O estudo avalia/compara duas comunidades residenciais: uma convencional e outra denominada de "inteligente" e projetada com características propícias para a AF. Os resultados da regressão controlados pela (Idade, S, Etn, comunidade de residência) em relação ao ATS apresentaram que para cada 
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Nº Autores País Como o ambiente foi medido PRINCIPAIS RESULTADOS Associação Segurança x ATS Percebido Objetivo um dos fatores relacionados ao crime, os perigos de trânsito (infraestrutura para caminhar, etc.), não existe uma associação significativa entre o fator e ATS para aqueles nas comunidades convencionais, enquanto para aqueles na comunidade crescimento inteligente as chances aumentam à medida que as perceções tornam-se mais favoráveis. Quando as perceções foram examinadas como elas se relacionam com o ATS encontramos várias associações significativas, incluindo provas de que tipo de comunidade é um moderador. 17 Easton & Ferrari, 2015 UK - X CENSO Variáveis Segurança Trânsito e Segurança Geral não foram investigadas em relação ao ATS. 18 Faulkner et al., 2013 CA NI NI Variáveis Segurança Trânsito e Segurança Geral não foram investigadas em relação ao ATS. 19 Giles-Corti et al., 2011 AU - X CENSO Nos modelos multivariados que examinaram a associação ir a pé para a escola (≥6 viagens/semana) verificou-se que após o ajuste final (distância, pedshed, tráfego, etc.) as chances de ATS foram menores entre as crianças que frequentam escolas com elevada Pedshed (locais com concentrações de comércio e serviços, para que a população não tenha que se locomover muito/conectividade). Outro Modelo examinando a interação entre os Pedsheds e o volume de tráfego apontou resultados altamente significativos: em comparação com crianças que frequentam escolas localizadas em áreas com baixa conectividade (isto é, baixa Pedshed-área pedonal) e exposição de alto trânsito, as chances de caminhar para a escola eram três vezes maior em crianças que frequentam as escolas localizadas em áreas tranquilas elevadas (ou seja, com alta Pedshed e de baixo trânsito) e características individuais, escola SES e Pedshed e a exposição do tráfego rodoviário. Ou seja, crianças que frequentam escolas localizadas em áreas com estradas com alta conectividade de rua e elevados volumes de tráfego eram menos propensos a andar, enquanto aquelas escolas que participam em áreas com alta conectividade e baixa densidade de tráfego eram mais propensos a andar. 20 Kerr et al., 2006 US X NEWS X Dados NQLS Os resultados das análises de regressão logística combinadas indicando as relações entre as variáveis independentes (walkability e as variáveis percebidas/objetivas que foram significativamente associados com deslocamento ativo) apresentaram associação significativa com o ATS: nível de preocupação dos pais (menos preocupações mais ATS) e estética do bairro; lojas próximas e infraestrutura para caminhar e andar de bicicleta. Obs.: as preocupações dos pais estavam relacionados com questões de segurança como a presença e qualidade de instalações para a 
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Nº Autores País Como o ambiente foi medido PRINCIPAIS RESULTADOS Associação Segurança x ATS Percebido Objetivo caminhada e ciclismo, bem como o perigo do tráfego de veículos. 21 Larouche et al., 2014 CA X X OBSIS O modelo final de associações multivariadas apresentou que a existência de guardas de trânsito (segurança trânsito) foi associada com maiores chances de ATS. Se os administradores inquiridos perceberam que o crime era um problema importante ou moderada na vizinhança da escola, as crianças eram mais propensas a usar ATS - aspetos da escola e suas respetivas ações. Observou-se uma interação entre a identificação de rotas seguras para a escola e a presença de medidas de acalmia do tráfego (auditoria). Se ambos os recursos estavam presentes (ou seja, as rotas seguras para a escola combinada com medidas de acalmia de tráfego), as crianças eram quase oito vezes mais propensos a se envolver em ATS. Se apenas um desses recursos estavam presente, não foi associada a uma maior probabilidade de ATS. 22 Larsen et al., 2012 CA X X OBSIS e Dados estatísticos Instituições Os modelos de correlação do ATS de ida e volta da escola apresentam que o tráfego máximo - nível de tráfego de veículos (medida como o maior volume ao longo de qualquer ligação de rede na rota de viagem modelada) é um fator negativo que evidencia associação estatisticamente significativa na utilização de modos de viagem ativos, com mais trânsito associado a uma diminuição na probabilidade do ATS. No modelo da escola para a casa os cruzamentos de ruas principais e maior conectividade de ruas também aparecem como características significativas, mas não de casa para a escola (ida). Cruzamentos em ruas principais diminuiu as chances de usar modos de ativos para chegar em casa da escola e densidade intersecção aumentou a probabilidade de pé ou de bicicleta para casa da escola. 23 Larsen et al., 2009 CA NI NI Variáveis Segurança Trânsito e Segurança Geral não foram investigadas em relação ao ATS. 24 McDonald et al., 2010 US X - O modelo final ajustado evidencia de uma associação entre a perceção dos pais de controlo social centrada na criança e ATS - aspetos relacionados à segurança no geral e comportamento dos filhos. A análise também encontrou evidências de que os pais com perceções negativas ou neutras sobre o ambiente social podem limitar o ATS das meninas mais do que os rapazes. Os pais são significativamente mais propensos a permitir que seus filhos vão de ATS para a escola quando eles acreditam que outros adultos na área estarão atentos e poderão monitorar as crianças. 
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Nº Autores País Como o ambiente foi medido PRINCIPAIS RESULTADOS Associação Segurança x ATS Percebido Objetivo 25 Mitra & Buliung, 2015 CA - X SIG e Dados estatísticos Instituições As análises multivariadas apresentaram que para os mais novos (11 anos) características do ambiente construído da vizinhança (SEGURANÇA GERAL), ausência de grandes cruzamentos de ruas no trajeto casa-escola, alta densidade de uso da terra varejo e blocos de rua menores, foram associados com ATS. Para os jovens de 14-15 anos aspetos do ambiente construído do bairro foram em grande parte não correlacionados com a probabilidade de ATS. Aspetos relacionados diretamente a Segurança Trânsito não tiveram associação significativa para ambos os grupos etários. Segurança Geral não foi verificada diretamente na investigação e nem nos desfechos. 26 Mitra & Buliung, 2014 CA - X SIG e Dados estatísticos Instituições Após análises correlacionais verificou-se que o ambiente construído perto de casa e da escola e as características do trajeto também foram associados com o ATS (caminhar). Um ambiente de bairro que é esperado para proporcionar uma sensação de segurança pessoal e trânsito, como opções de rota para a escola e mix maior de uso da terra (isto é, mais varejo / serviço relacionado com o uso da terra e, por conseguinte, mais "olhos na rua", aumentaram as chances de ATS. Observou-se uma associação positiva entre o potencial (opções) de trajetos indiretos (outros trajetos) de viagem escola e o ATS. 27 Mitra & Buliung, 2012 CA - X SIG Os resultados da regressão multivariada sugerem que em relação ao trânsito e segurança dos peões as interseções sinalizadas (ou seja, a proporção de cruzamentos que são controlados por sinal) foram associados a ATS, provavelmente por causa do aumento da segurança do tráfego motorizado. Em contraste, os resultados de segurança objetivamente medidos (isto é, a prevalência de colisões envolvendo pedestres / ciclistas perto de casa ou na escola) não foram correlacionados com a decisão modo de escolha ATS. Uso mix do solo (relação emprego-população) e a densidade de estradas principais perto da residência ou escola também não foram associados com a escolha do modo de deslocamento. (diferente do estudo anterior). Um bairro com blocos menores (ou seja, com uma densidade bloco mais alto), que é em grande parte representante do centro da cidade, segurança (de trânsito), e do ambiente de percorrer, também foi associado com AST. Evidenciou-se uma correlação negativa entre a elevada proporção de interseções de quatro vias (ou seja, o que representa uma rede rua em grade) e viagens ativas. A rede de ruas baseada em grade pode incentivar passeios a pé para adultos, proporcionando maior conectividade. Mas, normalmente 
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Nº Autores País Como o ambiente foi medido PRINCIPAIS RESULTADOS Associação Segurança x ATS Percebido Objetivo representa ruas urbanas ocupadas com volumes potencialmente de alto tráfego, que podem atuar como uma barreira para se deslocar ativamente para a escola. OBS.: não fala diretamente e nem tem como variável segurança - entretanto alguns aspetos podem estar implícitos nos resultados - exemplo acima - densidade demográfica. (mais pessoas nas ruas - mais ta) 28 Mota et al., 2007 PT X Módulo IPAQ - A análise de regressão logística mostrou que a presença de interseções de quatro vias no bairro associou-se com a probabilidade de mais ATS. A análise de correlações bivariadas mostrou que a conectividade da rua foi positiva e significativamente associada com a ATS. (Conectividade refere-se à disponibilidade de rotas diretas e da prestação de seguro conexões para pedestres e ciclistas). Obs.: a segurança da vizinhança era de fronteira estatística significância. 29 Page et al., 2010 UK X - A análise de regressão logística apresentou que para as meninas um aumento da probabilidade de ATS foi associado com perceções mais negativas do Bairro relacionadas a serem incomodadas por ruídos, perceções de crimes/assaltos e assédio moral. Como maior privação foi relacionada a uma diminuição significativa probabilidade de pé ou de bicicleta para a escola para meninos e meninas, um teste para a interação foi realizada com outras exposições significativas. Segurança no trânsito e Segurança geral no entanto não foram estatisticamente significativas em relação ao ATS. 30 Panter et al., 2010a UK X NEWS-A - O modelo de regressão logística moderado pelo fator distância e suas respetivas estratificações apresentou que a perceção de segurança pelas crianças que residem até 1km foi associada significativamente com o ATS. Por outro lado as preocupações em relação aos perigos do trânsito no trajeto casa-escola foram associadas significativamente às crianças que residem entre 1-2km e acima de 2km segundo a perceção dos pais. O fator senso de comunidade da vizinhança (segurança) foi associado significativamente com as crianças que residem entre 1-2km, segundo respostas dos pais no score do instrumento. Por último, teve associação significativa nas 3 distâncias o fator índice walkability do bairro segundo respostas dos pais no score do instrumento. 31 Panter et al., 2010b UK  X SIG e OBSIS Inicialmente as associações fortes foram observadas em crianças que viviam em bairros altamente conectados, mais carentes, com rotas curtas para a escola, rotas diretas e que incluíam uma estrada movimentada eram menos propensos a ATS. 
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Nº Autores País Como o ambiente foi medido PRINCIPAIS RESULTADOS Associação Segurança x ATS Percebido Objetivo Estas associações não foram moderadas por distância necessária para viajar para a escola. As associações foram observadas entre os acidentes de viação por km e se a rota incluía uma estrada principal ou secundário. No modelo totalmente ajustado (Idade, Sexo, BMI, etc.) os resultados indicam que as crianças que viviam em uma área mais carente eram menos propensos a pé ou de bicicleta para a escola. Aqueles que tiveram uma maior densidade de ruas na sua vizinhança eram mais propensos a andar, enquanto as crianças cuja rota era direta eram menos propensos a andar. As crianças cujas rotas apresentaram uma alta densidade de postes eram menos propensos a se deslocarem de bicicleta para a escola. Quando foram testados os efeitos moderadores de distância sobre as associações entre fatores ambientais e deslocamento ativo, nenhum dos termos de interação foram estatisticamente significativas 32 Ridgewell et al., 2009 AU X - Os resultados demonstram que as crianças em escolas em locais diferentes têm diferentes padrões de viagem, com aquelas em áreas suburbanas com percentagens mais elevadas de viagem de carro, em comparação com aqueles no centro da cidade e em um desenvolvimento mestre planejado (Variáveis podem ser pela segurança, distância, etc.). No entanto, apesar da influência do ambiente construído, as razões mais comuns para o uso do carro citado em inquéritos parentais relacionadas com questões de segurança, pois o sentimento mais comum expresso foi que era demasiado perigoso para as crianças ATS, a resposta mais comum era que a criança poderia ser assaltada (32,5%) e em seguida as preocupações em relação ao trânsito. Obs.: o estudo investigou as diferenças de escolas situadas em lugares diferentes. 33 Rossen et al., 2011 US X X Dados Projeto MORE Em modelos de ajuste o nível de incivilidades foi associado estatisticamente significativo com as chances de ATS. Em modelos ajustados a segurança percebida não estava relacionada com probabilidade de ATS. Vivendo em um bloco acima da mediana em incivilidades foi associado com um aumento de 353% nas chances de caminhar para a escola. Chances de caminhar para a escola não estavam relacionados com a segurança da vizinhança percebida. 34 Schlossberg et al., 2006 US X X SIG Na análise ajustada para a distância e formas urbanas evidenciou-se que as medidas da forma urbana (densidade de intersecção, a densidade de beco sem saída, rotas diretas, as principais estradas e ferrovias) não foram preditivas de ciclismo, porém foram para o ATS a pé para a escola - características: altas densidades de intersecção no passeio/calçadas. 
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Nº Autores País Como o ambiente foi medido PRINCIPAIS RESULTADOS Associação Segurança x ATS Percebido Objetivo As principais razões e com associações significativas apontadas pelos pais para justificar levar seus filhos a escola de carro foram: Bairro walkability preocupações foram expressas em relação às condições de trânsito perigosas, veículos de alta velocidade, falta de calçadas completas e medo de estranhos. 35 Timperio et al., 2006 AU X X SIG As análises demonstram que correlações negativas de ATS incluíam a perceção dos pais em relação a alguns aspetos sobre Segurança: falta de luzes, cruzamentos no trajeto, preocupação com estranhos, forte preocupação com o trânsito, poucas crianças no trajeto. A falta de opções de rotas indiretas foi associado negativamente com o ATS, bem como alta conectividade em rota para a escola foi negativamente associado a pé ou de bicicleta para a escola. Não houve associação significativa em relação a perceção das crianças sobre os fatores ambientais. 36 Trapp et al., 2011 AU X X SIG e Dados estatísticos Instituições Após ajuste total na análise do modelo de regressão logística os meninos tiveram menor chance de andar de bicicleta para a escola se seus pais perceberam que eles tinham um monte (relevo do terreno) para transportar e que a condução para a escola era mais conveniente. Os meninos tiveram significativamente maiores chances de ATS se seu bairro foi caracterizado por baixo tráfego e alta conectividade, design e se o bairro foi percebido como seguro pelo seu pai. Em relação às meninas as chances de ATS foram menores entre as meninas cujos pais perceberam que tinham de atravessar uma rua movimentada. Características urbanas foram associados com o facto de os pais percebem o bairro para ser seguro o suficiente para permitir que seu filho a andar de bicicleta para a escola 37 Trapp et al., 2012 AU X X SIG Após o ajuste completo na análise do modelo de regressão logística verifica-se que os meninos tiveram significativamente menores probabilidades de ATS (caminhar) se eles percebiam que teriam que atravessar uma estrada movimentada. As probabilidades de caminhar para a escola ATS foram significativamente maiores se o bairro ao redor da escola do menino tinha baixo tráfego e alta conectividade. Em relação às meninas o modelo ajustado não evidenciou associações significativas, contudo em uma primeira análise evidenciou-se associações em relação a fatores ambientais. 38 Van Dyck et al., 2009 BE X NEWS e NPAQ - Os resultados mostraram que os adolescentes urbanos perceberam maior conectividade, melhor mix de uso da terra e maior densidade residencial do que os adolescentes suburbanos, por isso o centro da cidade foi percebido como mais tranquilo que o subúrbio. Houve evidência de maior ATS em adolescentes residentes no centro urbano caminhando. Do subúrbio maiores evidências de ATS utilizando a 
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Nº Autores País Como o ambiente foi medido PRINCIPAIS RESULTADOS Associação Segurança x ATS Percebido Objetivo bicicleta. Viver em um bairro menos tranquilo foi associado a mais AF pelo ATS. Obs.: Segurança Geral e Segurança Trânsito não foram analisados diretamente no estudo - contudo pode ser indiretamente. 39 Van Kann et al., 2015 NL X Baseado NEWS X OBSIS Na análise final do modelo de regressão multinível apenas o fator estética apresentou associação significativa, o fator segurança não apresentou. Contudo, na análise inicial para crianças mais velhas (idade 9-12), fortes correlações positivas foram encontradas entre estética e segurança com o transporte ativo. Presença de parques, boa manutenção de espaços verdes, e na ausência de lixo no ambiente escolar mais contribuíram para a associação positiva entre estética e transporte escolar ativo. 40 Voorhees et al., 2010 US X X SIG Ao combinar as medidas objetivas e percebidas e variáveis sociodemográficas em um modelo de regressão logística ajustado, permaneceu como preditor significativo para ATS quando as meninas (residem até 1,5 milhas/2,4km) perceberam que elas tinham lugares seguros para caminhar no bairro e assim, eram quase duas vezes mais propensos a ATS em comparação com meninas que não fizeram (ASSOCIAÇÃO POSITIVA). Muito trânsito e segurança geral não apresentaram associações significativas na combinação ajustada. Medidas objetivas do bairro incluem destinos mais reais de atividade, menos privação de vizinhança, menor densidade populacional, maior conectividade das ruas e bloco menor tamanho. Obs.: As medidas objetivas foram calculadas em um raio de uma milha (1,6km). 41 Wilson et al., 2010 US NI NI Variáveis Segurança Trânsito e Segurança Geral não foram investigadas em relação ao ATS. Obs.: o estudo foi realizado para comparar os fatores ambientais e o ATS em duas escolas: escola de bairro e Magnet School (escola pública com currículo diferenciado que não exige do estudante residir na zona da escola) Legendas: ATS=Active Transport to School – Deslocamento Ativo para a Escola; NI= Não investigado; I=Idade; S=Sexo; Et= Etnia; SIG=Sistema de Informação Geográfica; OBSIS: Observação Sistemática; NEWS-Y=Neighborhood Environment Walkability Scale for Youth; NPAQ=Neighborhood Physical Activity Questionnaire; NEWS-Y=Neighborhood Environment Walkability Scale for Youth; NEWS-A=Neighborhood Environment Walkability Scale-Abbreviated; NQLS=Neigborhood Quality of Life Study), MORE=Multiple Opportunities to Reach Excellence, BECs=built environment characteristics.  
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                     3.2 Estudo II Fatores intrapessoais e ambientais relacionados aos modos de deslocamento ativo e passivo de crianças para a escola 



116  

Fatores intrapessoais e ambientais relacionados aos modos de deslocamento ativo e passivo de crianças para a escola    Resumo  Contexto teórico Diante do cenário atual de inatividade física e comportamento sedentário em âmbito mundial de crianças e adolescentes, surge cada vez mais, a necessidade de elaboração de estratégias de potencialização da atividade física nestes grupos. Ir e vir a pé ou de bicicleta para a escola caracterizam-se como possibilidades de estimular comportamentos ativos na rotina de vida dos mesmos. No entanto, sabe-se que diversos fatores podem influenciar de forma positiva e/ou negativa os modos de deslocamento de crianças para a escola, entre eles, os fatores intrapessoais e ambientais.  Objetivo Analisar a relação dos fatores intrapessoais e ambientais (distância) com os modos de deslocamento ativo e passivo de crianças para a escola Métodos Estudo quantitativo descritivo transversal. Participaram 452 alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico com idades compreendidas entre nove e 16 anos ( =10,89/DP=0,816) e 452 respetivos Encarregados de Educação, selecionados pelo critério de conveniência de quatro escolas públicas da Região Norte de Portugal. Informações sociodemográficas, participação em atividade física e modos de deslocamento utilizados foram coletadas através de dois questionários (Pereira et al., 2014) administrados aos alunos e encarregados de educação.  Resultados Apenas 20,1% dos alunos se deslocam ativamente para a escola, nomeadamente a pé, considerando que nenhum aluno declarou utilizar a bicicleta em sua rotina escolar. Os principais modos de deslocamento utilizados foram o automóvel ligeiro, seguido do autocarro e o deslocamento a pé. As variáveis Sexo, Nível de escolaridade, Grupo etário e aspetos relacionados à prática de atividade física dos alunos quanto dos seus respetivos encarregados de educação não se mostraram expressivas. Por outro lado, a área em que a escola está localizada e a distância da residência dos participantes até a escola se mostraram significativas em relação aos modos de deslocamento ativo e passivo dos participantes investigados.  Conclusões Conclui-se que a prevalência de alunos investigados que se deslocaram pelos modos ativos é inferior quando comparados com percentagens de outras regiões de Portugal e de outros países da Comunidade Europeia. Intervenções que objetivem potencializar os modos de deslocamento devem levar em consideração aspetos relacionados ao ambiente e manifestos neste estudo, em especial, que as crianças tenham acesso à oferta de escolas no limiar da distância adequada para que possam ir caminhando ou pedalando em sua rotina escolar.  Palavras-chave Fatores intrapessoais. Fatores ambientais. Deslocamento ativo. Crianças. Escola  
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INTRODUÇÃO Evidencia-se atualmente um panorama preocupante em relação ao nível de atividade física e comportamentos sedentários no quotidiano de crianças e adolescentes em nível global. A inatividade física, classificada hoje em dia como uma pandemia e, direta ou indiretamente responsável por mais de cinco milhões de óbitos por ano (Ramirez et al., 2015) tem sido considerada como uma prioridade de saúde pública mundial (Kohl et al, 2012). Portugal demarca-se como um dos países da Comunidade Europeia com maior prevalência de excesso de peso infantil, onde, aproximadamente um terço das crianças de 11 a 13 anos (WHO, 2013) e entre 6 e 8 anos apresentam excesso de peso. Dentre estas mais novas, aproximadamente 13% são consideradas obesas (Wijnhoven et al., 2014). Dados de recente investigação evidenciaram que crianças e adolescentes portugueses não atingem os níveis suficientes de atividade física recomendados pelas instituições internacionais e utilizam boa parte do tempo quotidiano em comportamentos sedentários (Mota et al., 2016). Delegados e participantes de recente evento realizado pela Sociedade Internacional de Atividade Física e Saúde (ISPAH) elaboraram a Declaração de Banguecoque sobre a Atividade Física para a Saúde Global e Desenvolvimento Sustentável7. Esta, para além de reconhecer a atividade física como um comportamento natural e incluir diversas formas de movimento humano como caminhadas, entre outras, enfatiza a importância da criação de ações e ambientes que colaborem na redução da inatividade física das pessoas. O documento também chama atenção para a urgência em ações que contribuam para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 20308 e, em especial ao tema da nossa investigação, reforça a importância de ações que colaborem no aumento da atividade física, no fortalecimento de cidades e comunidades ativas, na diminuição do automóvel no quotidiano urbano e na disponibilização de infraestruturas que ofereçam segurança e equidade para as pessoas de todas as idades caminharem e/ou andarem de bicicleta, entre outras. Sob esta perspetiva, manifesta-se cada vez mais a necessidade da elaboração de estratégias e estruturação de ambientes que estimulem e potencializem o nível de atividade física nas rotinas de vida de crianças e adolescentes e, em especial, nas rotinas de vida escolar. O deslocamento ativo é compreendido pelo deslocamento realizado onde a energia do movimento deriva do próprio indivíduo como andar a pé, de bicicleta, trotinete, skate, cadeira de rodas, entre outros (Beraldo, Modesto, Ulbricht & Guimarães, 2015; Carvalho & Freitas, 2012). Em                                                            7 Disponível em http://www.ispah.org/resources 8 Agenda anunciada e referendada em 2015 pela ONU, chefes de Estado e de Governo que apresenta um plano de ação para as pessoas e fortalecimento da paz universal.  Para saber mais: https://nacoesunidas.org/pos2015/ 
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contrapartida, o deslocamento passivo é caracterizado pela utilização de meios de deslocamento que não utilizam a propulsão humana como força motriz do movimento como o automóvel, autocarro, mota, entre outros. A temática em destaque vem sendo debatida e investigada em nível mundial pelos múltiplos benefícios que pode propiciar aos seus intervenientes e sociedade em geral.                                                                                                                   Martinez-Gomez, Ruiz & Gomez-Martinez (2011) evidenciaram associações entre o deslocamento ativo e melhor desempenho cognitivo (habilidades verbais, numéricas, raciocínio e global) em meninas adolescentes espanhóis. Drake et al. (2012) em estudo realizado com adolescentes americanos verificaram que a prevalência da obesidade diminuiria em aproximadamente 22% se os alunos fossem para a escola por modos ativos com uma frequência de 4 a 5 vezes na semana. Larouche et al. (2014) em revisão sistemática verificaram associação positiva com resultados consistentes em ir de bicicleta para a escola e o aumento da aptidão cardiovascular em crianças e adolescentes. Um estudo realizado em Espanha com crianças de 8 a 11 anos concluiu que meninos e meninas que se deslocavam ativamente apresentaram resultados mais positivos nos testes de agilidade/velocidade e aptidão muscular (membros inferiores) do que crianças que iam para a escola por modos passivos (Villa-González, Ruiz & Chillon, 2015). Lee, Orenstein & Richardson (2008) em um estudo de revisão sistemática identificaram associação significativa entre o deslocamento ativo e o aumento do nível global de atividade física de crianças. Outros benefícios merecem ser destacados. Segundo Larouche et al. (2014) o deslocamento ativo pode colaborar na redução do tráfego e emissão de CO2, causando impactos positivos na melhoria do ambiente urbano. O tempo utilizado no trajeto casa-escola pode ser compreendido como um tempo importante para o desenvolvimento de interações sociais e com o meio (Trocado, 2012; Pereira et al., 2014), bem como, para o desenvolvimento da autonomia e mobilidade independente (Sabbag, Kuhnen & Vieira, 2015), aspetos importantes para o desenvolvimento de habilidades para a tomada de decisões por si próprias (Neto & Malho, 2004). Há evidências que o deslocamento ativo para a escola pode e deve, mesmo que de forma cumulativa, ser compreendido como uma estratégia de aumentar e colaborar no cumprimento das recomendações da World Health Organization (WHO, 2010) e American College of Sports Medicine (ACSM, 2015) no nível diário (60 min) de atividade física regular (Timperio et al., 2006; Mota et al., 2007; Bringolf-Isler et al., 2008) e no incremento de comportamentos ativos e saudáveis na rotina de vida das crianças e adolescentes (Silva et al., 2007; Pereira et al., 2014; Pabayo et al., 2011). 
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Contudo, a literatura tem revelado uma diminuição da utilização dos modos ativos de deslocamento por crianças para a escola (McMillan, 2007; De Meester et al., 2014; Sá et al., 2016), o que pode ser explicado pela associação e influência de múltiplos fatores como intrapessoais (nível escolaridade, nível socioeconômico, posse de automóvel, idade, prática de atividade física, etc.), do ambiente percebido (segurança, constrangimentos, atratividade, estética, comportamento dos motoristas, etc.), características do ambiente (ciclovias, passeios largos, vizinhança, semáforos, etc.) e políticos (ações de sensibilização para o trânsito, políticas de segurança pública, etc.) que podem influenciar na maneira de como as crianças se deslocam em sua rotina escolar (Sallis et al., 2006).  A literatura tem demonstrado que aspetos do estatuto socioeconómico como o nível de instrução-escolaridade, rendimentos e profissão podem influenciar os comportamentos em relação à atividade física (Mota & Sallis, 2002), bem como, em relação aos modos de deslocamento para a escola (Zhu, Arch & Lee, 2008). Mota et al. (2007) em estudo com raparigas adolescentes de Portugal verificou que níveis mais altos de escolaridade e socioeconómico dos pais foram associados com a diminuição das possibilidades de deslocamento ativo dos filhos para a escola. Resultados similares encontrados por Babey et al. (2009) com escolares americanos e canadianos (Pabayo et al., 2011). No tocante ao sexo, os estudos têm evidenciado resultados diversos sobre as associações com os modos de deslocamento para a escola. Alguns estudos apresentaram associações em que os rapazes mostraram-se mais ativos no deslocamento do que as raparigas (Rech et al., 2013; Hallal et al., 2006; Beraldo et al., 2015; Bungum et al., 2009). Em outros, as raparigas apresentaram-se mais utilizadoras dos modos ativos na rotina escolar (Chillon et al., 2008; Santos et al., 2010) e, alguns estudos não evidenciaram diferenças significativas entre os sexos e os modos de deslocamento para a escola (Matos et al., 2014; Souza et al., 2015a; Bacil et al., 2013). A localização da escola ou da residência do aluno também tem sido associada aos modos de deslocamento. Um estudo realizado em Barcelos/Portugal verificou que alunos que estudavam em escolas situadas em área urbana apresentaram maior tendência em utilizar o deslocamento ativo em relação às situadas em área rural (Costa et al., 2015), resultados que coadunam com o estudo de Santos et al. (2010) realizado com adolescentes brasileiros. Crianças que vivem e estudam em áreas urbanas apresentam maiores probabilidades de utilizarem os modos ativos para ir a escola (Babey et al., 2009), pois, geralmente, vivem em distâncias média casa-escola inferiores aos alunos que residem em áreas suburbanas ou rurais. Outrossim, a distância do trajeto casa-escola caracteriza-se como um dos mais fortes preditores em relação ao deslocamento ativo de crianças para a escola. Um estudo de revisão 



120  

sistemática com investigações realizadas em crianças do 5º e 6º ano de escolaridade evidenciou que crianças que residem mais próximas da escola apresentaram maiores probabilidades de irem para a escola por modos ativos, principalmente aquelas que residem até 3-3,2 km da escola (Souza et al., 2016b). A idade das crianças também caracteriza-se como um fator que pode influenciar os modos de deslocamento para a escola. Um estudo desenvolvido em Braga/Portugal identificou que crianças de 13-14 anos utilizavam mais os modos ativos no deslocamento para a escola do que crianças de 10-12 anos (Matos, Pereira, Souza, Bastos & Costa, 2015), resultados similares encontrados por Silva & Lopes (2008) com crianças brasileiras que evidenciaram que as crianças de 10-12 anos são mais utilizadoras dos modos ativos que crianças de sete e nove anos. De maneira oposta, Chillon et al. (2009) identificaram um declínio dos modos ativos com o aumento da idade em adolescentes espanhóis (13-18,5 anos), com diferenças significativas para os 15 anos e 17-18,5 anos de idade. Outro fator de influência refere-se ao histórico e quotidiano de crianças e encarregados de educação/pais em relação à atividade física. Segundo Mota & Sallis (2002) a literatura apresenta evidências da associação entre o quotidiano de prática de atividade física dos pais e o envolvimento em programas de atividades físicas dos respetivos filhos. Um estudo realizado nos Estados Unidos com crianças de 9 a 15 anos que residiam até 1,6 km (1milha) da escola verificou que os pais que praticavam atividade física com frequência e eram considerados ativos, eram mais propensos a ter filhos mais ativos e utilizadores dos modos ativos de deslocamento para a escola (Martin et al., 2007).  Nesta perspetiva, outros estudos merecem ser destacados, pois evidenciaram outros aspetos associados a maiores probabilidades de deslocamento ativos dos seus filhos como pais que se deslocavam para a escola por meios ativos (Davison et al., 2008; Ziviani, Scott & Wadley, 2004), que apresentaram histórico e perceção em relação à prática e benefícios da atividade física (Davison et al., 2008; Ziviani et al., 2004) e que utilizam os modos ativos para irem ao trabalho quotidianamente (Rodríguez-López et al., 2013).  Por conseguinte, este estudo tem como objetivo analisar a relação dos fatores intrapessoais e ambientais (distância casa-escola, localização da escola) com os modos de deslocamento ativo e passivo de crianças para a escola.      
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METODOLOGIA Caracterização do estudo e participantes Caracterizou-se como um estudo quantitativo descritivo transversal. Participaram alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico (5º e 6º ano) e respetivos encarregados de educação de quatro escolas públicas dos concelhos de Braga (Escolas A e B), Vila Nova de Famalicão (Escola C) e Vieira do Minho (Escola D), selecionados pelo critério de conveniência. O número total de questionários administrados e devidamente preenchidos pelos alunos participantes foi de 620, contudo, apenas 452 (72,9%) encarregados de educação devolveram os instrumentos preenchidos e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado. Neste sentido, optou-se por incluir na análise deste estudo somente os dados dos alunos e seus respetivos encarregados de educação que devolveram os questionários preenchidos. Por opção metodológica, o número total deste estudo foi composto por 904 participantes, distribuídos em 452 alunos (50%) com idades compreendidas entre nove e 16 anos ( =10,89, DP=0,816) e seus 452 respetivos encarregados de educação (50%). Instrumentos de coleta de dados Para a coleta de dados utilizou-se dois questionários (Pereira et al., 2014) administrados aos alunos e respetivos encarregados de educação. Os instrumentos contêm questões abertas e fechadas que abordam aspetos relativos aos modos de deslocamento de crianças para a escola e possíveis fatores que podem influenciar nas opções e decisões em relação às possibilidades do deslocamento ativo no quotidiano escolar. São subdivididos em seis dimensões: a) Dados sociobiográficos; b) Caracterização geral em relação aos modos de deslocamento, distância do trajeto casa-escola e tempo utilizado; c) Uso de bicicleta, deslocar-se a pé, pares e família; d) Bicicleta em Segurança; e) Saúde e Autonomia; f) Ambiente e Poupança. Procedimentos e questões éticas  Os procedimentos de coleta de dados garantiram a confidencialidade das informações coletadas e o anonimato dos participantes envolvidos conforme descrito a seguir: a) Contacto inicial com cada Diretor de Agrupamento de Escolas para explanação sobre a investigação e respetivos objetivos, solicitando a participação da escola na investigação e autorização para aplicação dos questionários junto aos alunos e encarregados de educação; b) Os Encarregados de Educação das respetivas turmas que seriam inquiridas em cada escola foram esclarecidos sobre os objetivos e participação dos seus educandos no estudo proposto. Receberam o Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido (TCLE) e os Questionários dos Encarregados de Educação que foram devolvidos preenchidos e assinados; c) Após o recebimento dos TCLE devidamente assinados os questionários foram administrados aos alunos, em contexto de sala de aula com a presença do professor responsável pela turma; d) Responderam o questionário apenas os alunos que devolveram o TCLE devidamente assinado pelo encarregado de educação, garantindo o anonimato e confidencialidades das informações e dos participantes; e) O período de coleta deu-se de Outubro/2014 a Fevereiro/2015. Adotou-se como critérios de inclusão: estar matriculado e cursando o 5º ou 6º ano do ensino básico nas escolas participantes da investigação; TCLE assinado pelo encarregado de educação e ser encarregado de educação do aluno inquirido. Foram excluídos os que não entregaram o TCLE devidamente assinado e que estivessem impossibilitados de responder o questionário no momento da aplicação. Pesquisa integrada ao macroprojeto denominado de “Rotinas de vida das crianças e o transporte ativo. Qual o contributo do trajeto casa-escola” e aprovado pela Subcomissão de Ética para as Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Minho (SECSH/UM) sob parecer nº 034/2015. Variáveis (Alunos e Encarregados de Educação)  A variável independente analisada foi os modos de deslocamento Ativo e Passivo. Os dados sociobiográficos foram relatados a partir das questões inseridas na dimensão 1 dos questionários administrados aos participantes. Aos alunos evidenciou-se o sexo, ano de escolaridade e questões específicas em relação à prática de atividade física para além das aulas de educação física. Aos encarregados de educação evidenciou-se o sexo, idade, nível mais alto de escolaridade e questões específicas em relação à prática de atividade física e/ou desporto. Objetivando determinar os modos de deslocamento que efetivamente os alunos utilizam para irem a escola em seu quotidiano, os encarregados de educação foram questionados “Qual o principal meio de transporte que o seu educando utiliza na deslocação casa-escola?”. As opções de respostas foram: a pé, automóvel ligeiro, autocarro, barco, comboio, motociclo, bicicleta e outro (táxi, elétrico, entre outros). Posteriormente, as respostas foram dicotomizadas de acordo com o modo de deslocamento relatado, ou seja, em 1) Deslocamento Ativo que incluía deslocar-se a pé ou de bicicleta para/de a escola e em 2) Deslocamento Passivo que incluía o deslocamento por automóvel, autocarro, motociclo ou outro modo relatado que não se incluísse nos modos ativos de deslocamento. Destaca-se que os participantes puderam escolher apenas o principal modo de deslocamento para a escola, descartando assim os modos de deslocamento multimodais como ir de carro e voltar a pé para a casa. 
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Em relação aos aspetos ambientais que pudessem estar associados com os modos de deslocamento decidiu-se avaliar as informações percebidas pelos encarregados de educação relação à distância da residência até a escola. A área de localização da escola foi identificada a partir da classificação proposta pelo Relatório técnico Tipologia de Áreas Urbanas – TIPAU 20149 (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2014) em que define uma nomenclatura territorial de acordo com o grau de urbanização das freguesias do território Português sendo classificadas como: 1) Área Predominantemente Urbana (APU), 2) Área Mediamente Urbana (AMU) e 3) Área Predominantemente Rural (APR). Neste estudo, a classificação da freguesia onde a escola está situada utilizou os dados estatísticos de Classificação das Freguesias de acordo com a tipologia de áreas urbanas 201410, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).  Análise estatística Os dados foram inicialmente analisados a partir das técnicas da estatística descritiva (média, desvio-padrão e distribuição de frequência). O teste Qui-quadrado (χ2) foi utilizado para analisar as possíveis associações entre as variáveis. Os dados foram tabulados e analisados no programa estatístico Statistical Package for the social Science (SPSS) V.22 e adotado o nível de significância estatística quando o p-valor foi menor que 0,05.  RESULTADOS Caracterização descritiva dos participantes  Participaram deste estudo alunos com idades compreendidas entre nove e 16 anos ( =10,89 / DP= 0,816), sendo a maioria (96,5%) composta por crianças de idades entre 10 e 12 anos, 3,3% entre 13 e 16 anos e apenas um aluno (0,2%) foi identificado com nove anos. Dos alunos, 55,1% são do sexo feminino, inseridos no 5º (44,2%) e 6º ano de escolaridade (55,8%) de três escolas (A,B,C) situadas em Área Predominantemente Urbana (APU) (77,4%) e uma (D) situada em Área Mediamente Urbana (AMU) (22,6%). No que concerne à prática de atividade física, os resultados apresentaram que 71,6% (n=323) praticam algum tipo de atividade física para além das aulas de educação física escolar, com frequência de uma a duas vezes por semana (56,0%) e, em sua maioria, estão envolvidos com atividades formais como desporto federado (n=112 / 34,6%) e desporto escolar (n=69 / 21,4%), seguido de atividades informais e relacionadas ao lazer e no tempo–livre (n=142 / 44,0%) (Tabela 10).                                                             9 Disponível em https://www.smi.ine.pt/Versao/Download/10129 10 Disponível em http://smi.ine.pt/Versao/Detalhes/3485  

https://www.smi.ine.pt/Versao/Download/10129
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Tabela 10 – Características Gerais dos Alunos (n=452) Variáveis n (%) Idade  10,89 ( ) 0,816 (DP) Sexo   Masculino 203 (44,9) Feminino 249 (55,1) Ano Escolaridade  5º ano 200 (44,2) 6º ano 252 (55,8) Área em que a escola está situada  Área Predominantemente Urbana (APU) 350 (77,4) Área Mediamente Urbana (AMU) 102 (22,6) Prática de Atividade física para além das aulas de Educação Física Escolar (n=451)  Sim 323 (71,6) Não 128 (28,4) Tipo da Atividade Física (n=323)  Atividades Formais (Desporto Federado) 112 (34,6) Atividades Formais (Desporto Escolar) 69 (21,4) Atividades Informais (Lazer/tempo-livre) 144 (44,0) Quantas vezes por semana praticas atividade física? (n=323)  1 a 2 vezes 181 (56,0) 3 vezes 73 (22,6) 4, 5 ou mais vezes 69 (21,4) Legendas: = Média; DP= Desvio Padrão   A respeito dos encarregados de educação, evidenciou-se um grupo jovem com distribuição próxima em relação aos grupos etários a que pertencem, sendo que 48% encontram-se com idades até 40 anos. Em relação ao sexo, evidenciou-se o predomínio do sexo feminino (80,1%). Quanto ao nível de escolaridade, 35,5% declararam possuir o Ensino Básico sendo 3,8% no 1º Ciclo, 15,4% no 2º ciclo e 16,3% no 3º Ciclo. Relativamente ao ensino secundário e superior, evidenciou-se uma distribuição similar sendo 32,4% e 32,1% respetivamente. Em referência à atividade física, verificou-se que 56,9% relataram não praticar qualquer atividade física e, dos que praticam (n=193 / 43,1%), a grande maioria (n=183 / 94,8%) o faz com objetivos informais, nos momentos de tempo-livre e com frequência de uma a duas vezes por semana (59,6%) (Tabela 11).  
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  Tabela 11 – Características Gerais dos Encarregados de Educação (n=452) Variáveis n (%) Sexo   Masculino 90 (19,9) Feminino 362 (80,1) Grupo Etário (n=448)  Até 40 anos 215 (48,0) Mais de 40 anos 233 (52,0) Nível de Escolaridade (n=448)  1º, 2º ou 3º Ciclo 159 (35,5) Secundário 145 (32,4) Nível Superior 144 (32,1) Prática Atividade Física (n=448)  Sim 193 (43,1) Não 255 (56,9) Tipo da Atividade Física (n=193)  Atividades Formais (Desporto Federado) 10 (5,2) Atividades Informais (Lazer/tempo-livre) 183 (94,8) Quantas vezes por semana praticas atividade física? (n=193)  1 a 2 vezes 115 (59,6) 3 vezes 37 (19,2) 4, 5 ou mais vezes 41 (21,2)    Modos de deslocamento e aspetos ambientais do trajeto casa-escola A Tabela 12 apresenta a caracterização descritiva dos modos de deslocamento dos participantes para a escola, segundo os relatos dos encarregados de educação inquiridos.  No geral, o percentual de crianças que vão para a escola de modo ativo foi registado em 20,1%, nomeadamente a pé, tendo em vista que nenhum aluno utiliza a bicicleta como modo de deslocamento em seu quotidiano escolar. O meio de transporte mais utilizado no percurso casa-escola foi o automóvel (50,2%), seguido do autocarro (29,0%) e como terceira opção o deslocamento a pé (20,1%). Em relação à distância do trajeto casa-escola, 26,3% residem até 1km e 27,2% residem entre 1,1 e 3km da escola, perfazendo um total de 54,5% de alunos que residem até 3km de distância da escola, distância esta, compreendida como ideal ao estímulo e intervenções de promoção para o aumento das formas ativas de deslocamento de crianças para a escola.  
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Tabela 12- Modos de Deslocamento e Distância do trajeto casa-escola segundo os Encarregados de Educação (EE) Variáveis n (%) Modo de Deslocamento (n= 452)  Ativo 91 (20,1) Passivo 361 (79,9) Qual o principal meio de transporte que o seu educando utiliza na deslocação casa-escola? (n=452)  A pé 91 (20,1) Automóvel ligeiro 227 (50,2) Autocarro 131 (29,0) Outro 3 (0,7) Qual a distância de sua casa à escola do seu educando? (n= 452)  Até 1km 119 (26,3) 1,1 a 3km 123 (27,2) Mais de 3km 210 (46,5)    Fatores Intrapessoais (Alunos e Encarregados de Educação)  A Tabela 13 apresenta os resultados da associação dos fatores intrapessoais (sexo, ano de escolaridade, grupo etário e nível de escolaridade) dos participantes com os modos de deslocamento – ativo / passivo. Verificou-se que não houve diferenças significativas (p> 0,05) em relação às variáveis investigadas. Porém, cabe evidenciar no que concerne ao grupo de alunos que relataram ir a pé para a escola que as raparigas (58,2%), alunos do 6º ano (61,5%) e alunos com encarregados de educação do sexo feminino (83,5%), do nível secundário (38,9%) e pertencentes ao grupo etário com mais de 40 anos (56,0%), foram os que apresentaram maior comportamento ativo em relação aos seus congéneres.   Tabela 13 – Fatores Intrapessoais (Sexo, Idade e Ano Escolar Alunos (AL); Grupo Etário e Nível de Escolaridade dos Encarregados de Educação (EE) x Deslocamento Ativo / Passivo Variáveis Modo de Deslocamento  Ativo n (%) Passivo n (%) Total n (%) p Sexo AL (n=452)     Masculino 38 (41,8) 165 (45,7) 203 (44,9) 0,499 Feminino 53 (58,2) 196 (54,3) 249 (55,1)  91 (100) 361 (100) 452 (100)  Ano Escolaridade AL (n=452)     5º ano 35 (38,5) 165 (45,7) 200 (44,2) 0,214 6º ano 56 (61,5) 196 (54,3) 252 (55,8)  91 (100) 361 (100) 452 (100)  Sexo EE (n=452)     Masculino 15 (16,5) 75 (20,8) 90 (19,9) 0,360 Feminino 76 (83,5) 286 (79,2) 362 (80,1)  91 (100) 361 (100) 452 (100)  
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Grupo etário EE (n=448)     Até 40 anos 40 (44,0) 175 (49,0) 215 (48,0) 0,388 Acima de 40 anos 51 (56,0) 182 (51,0) 233 (52,0)  91 (100) 357 (100) 448 (100)  Nível de Escolaridade EE (n=448)     1º, 2º ou 3º Ciclo 28 (31,1) 131 (36,6) 159 (35,5) 0,325 Secundário 35 (38,9) 110 (30,7) 145 (32,4) Nível Superior 27 (30,0) 117 (32,7) 144 (32,1)  90 (100) 358 (100) 448 (100)  Legendas: AL= alunos; EE= encarregados de educação; p= nível de significância  No tocante à associação das variáveis relacionadas à prática da atividade física de alunos e encarregados de educação com os modos de deslocamento ativo / passivo, destaca-se que os resultados não evidenciaram diferenças estatisticamente significativas (p> 0,05) (Tabela 14). Não obstante, e de acordo com a Tabela 14 ressalta-se que no grupo de alunos que se deslocaram de forma ativa, a maioria (71,4%) foi composta por alunos que praticam alguma atividade física para além das aulas de educação física escolar em detrimento dos que não praticam (28,6%). No que diz respeito ao tipo da atividade física, os resultados demonstraram uma similaridade entre os alunos que se deslocam ativamente e passivamente. Contudo, dois aspetos merecem destaque: a) quando analisados separadamente verificou-se que a prática de atividades físicas informais foi o objetivo mais relatado nos dois grupos (ativo – 36,9% / passivo – 45,7%) em detrimento da prática de atividades física formais (desporto federado e escolar), contudo salienta-se que, dos alunos que se deslocam a pé para a escola, em sua maioria (63,1%), estão envolvidos com atividades formais, sendo desporto federado (35,4%) e desporto escolar (27,7%); b) a prática do desporto escolar esteve mais presente no grupo de alunos que se deslocam ativamente (27,7%) em detrimento dos que se deslocam pelos meios passivos para a escola (18,8%). Os resultados também mostraram que dos alunos que se deslocam a pé para a escola, 53,8% possuem encarregados de educação que não estão envolvidos em atividades física e dos que estão (n=42), evidenciou-se uma supremacia (n=39 / 92,9%) do envolvimento em atividades informais e relacionadas ao lazer e tempo-livre.   Tabela 14 – Aspetos da Atividade Física x Deslocamento Ativo / Passivo  Variáveis Modo de Deslocamento  Ativo n (%) Passivo n (%) Total n (%) p  Prática de atividade física para além das aulas de Educação Física Escolar AL (n=451)     Sim 65 (71,4) 258 (71,7) 323 (71,6) 0,964 Não 26 (28,6) 102 (28,3) 128 (28,4) 
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 91 (100) 360 (100) 451 (100)  Tipo da Atividade Física AL (n=323)     Atividades Formais (Desporto Federado) 23 (35,4) 89 (34,5) 112 (34,7) 0,293 Atividades Formais (Desporto Escolar) 18 (27,7) 51 (19,8) 69 (21,4) Atividades Informais (Lazer/tempo-livre) 24 (36,9) 118 (45,7) 142 (44)  65 (100) 258 (100) 323 (100)  Prática Atividade Física EE (n=448)     Sim 42 (46,2) 151 (42,3) 193 (43,1) 0,507 Não 49 (53,8) 206 (57,7) 255 (56,9)  91 (100) 357 (100) 448 (100)  Tipo da Atividade Física EE (n=193)     Atividades Formais (Desporto Federado) 3 (7,1) 7 (4,6) 10 (5,2) 0,517 Atividades Informais (Lazer/tempo-livre) 39 (92,9) 144 (95,4) 183 (94,8  42 (100) 151 (100) 193 (100)       Legendas: AL= alunos; EE= encarregados de educação; p= nível de significância  A Tabela 15 apresenta os resultados da associação entre as variáveis relacionadas à distância casa-escola e a área em que a escola está situada com os modos de deslocamento ativo /passivo, 
sendo que foram evidenciadas diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) em todas as variáveis investigadas, o que sugere que, para esta amostra, os fatores ambientais foram aspetos importantes a serem levados em consideração em relação aos modos de deslocamento de crianças para a escola. Em relação a área em que a escola está situada e classificadas como Predominantemente Urbana (APU) ou Mediamente Urbana (AMU), os resultados evidenciaram diferenças estatisticamente significativas em relação aos modos de deslocamento para a escola. Verificou-se que das crianças que vão para a escola de forma ativa, a grande maioria (93,4%) estuda em escolas situadas em freguesias classificadas como Área Predominantemente Urbana (APU) em detrimento dos seis alunos (6,6%) que estudam na escola situada em freguesia classificada como Área Mediamente Urbana (AMU). Estes resultados sugerem que aspetos ambientais relacionados ao entorno da escola como vias de acesso, comércio, densidade residencial são aspetos a serem considerados em relação aos modos de como as crianças se deslocam à escola.  Em referência à variável distância do trajeto casa-escola os resultados mostraram que alunos que residem mais próximo da escola apresentaram maior tendência a se deslocarem de forma ativa. Verificou-se que no grupo de alunos que se deslocam a pé para a escola (n=91) quase a totalidade (96,7%) reside até 3km de distância casa-escola, sendo 79,1% residentes até 1km e 17,6% residentes entre 1,1 a 3 km. Contudo, é importante salientar que, no grupo de alunos que se deslocam de forma passiva (n=361), verificou-se que 47 alunos (13,1%) residem até 1km e 107 alunos (29,6%) residem de 1,1 a 3km da escola, o que perfaz um total de 154 alunos (42,7%) que poderiam ir caminhando ou 
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pedalando para a escola em seu quotidiano pois residem dentro da distância considerada como adequada ao deslocamento ativo.  Tabela 15 - Fatores Ambientais (Distância – EE; Área em que a escola está situada) x Deslocamento Ativo / Passivo Variáveis Modo de Deslocamento  Ativo n (%) Passivo n (%) Total n (%) p  Escola situada em área/freguesia (n=452)     Área Predominantemente Urbana (APU) 85 (93,4) 265 (73,4) 350 (77,4) <0,001 Área Mediamente Urbana (AMU) 6 (6,6) 96 (26,6) 102 (22,6)  91 (100) 361 (100) 452 (100) Distância casa-escola EE (n=452)     Até 1Km 72 (79,1) 47 (13,1) 119 (26,3) <0,001 1,1 a 3Km 16 (17,6) 107 (29,6) 123 (27,2) Mais de 3km 3 (3,3) 207 (57,3) 210 (46,5)  91 (100) 361 (100) 452 (100) Legendas: AL= alunos; EE= encarregados de educação; p= nível de significância  A Tabela 16 apresenta os resultados a partir da perspetiva da área da localização da escola como variável independente, ou seja, se é localizada em áreas com características que a definem como mais urbanizadas ou menos urbanizadas e sua relação com os modos de deslocamento e a distância casa-escola. Os resultados evidenciam e reforçam uma maior prevalência de deslocamento ativo em crianças que estudam em escolas situadas em áreas predominantemente urbanas (24,3%) do que seus congéneres que estudam na escola situada em área mediamente urbana (5,9%), em contrapartida, a maioria (94,1%) dos alunos que estudam na escola localizada em AMU se deslocam por meios passivos em sua rotina escolar.  Outro dado importante refere-se à distância do trajeto casa-escola e sua relação com a localização da escola. Verificou-se que crianças que estudam em escolas situadas em áreas mais urbanas (APU) residem mais próximo da escola que aqueles que estudam na escola situada em área mediamente urbana. Enquanto 60% dos alunos das escolas localizadas em APU residem até 3km, apenas 31,4% dos seus congéneres da AMU residem nesta mesma distância. Tal facto exprime a importância dos aspetos da distância casa-escola e das características do ambiente urbano para a compreensão dos modos de deslocamento de crianças para escola.   Tabela 16 - Distância Casa-escola x Área em que a escola está situada (n=452) Variáveis Localização da Escola   APU n (%) AMU n (%) Total n (%) p  Modo de Deslocamento      Ativo 85 (24,3) 6 (5,9) 91 (20,1) <0,001 Passivo 265 (75,7) 96 (94,1) 361 (79,9) 
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 350 (100) 102 (100) 452 (100) Distância casa-escola EE      Até 1Km 103 (29,4) 16 (15,7) 119 (26,3) <0,001 1,1 a 3Km 107 (30,6) 16 (15,7) 123 (27,2) Mais de 3km 140 (40,0) 70 (68,6) 210 (46,5)  350 (100) 102 (100) 452 (100) Legendas: EE= encarregados de educação; APU= Área Predominantemente Urbana; AMU= Área Mediamente Urbana; p= nível de significância  A Tabela 17 apresenta uma síntese dos resultados referentes às possíveis associações realizadas entre os modos de deslocamento (ativo/passivo) como variável independente com os fatores intrapessoais (Tabela 13), fatores relacionados à prática da atividade física (Tabela 14) e os fatores ambientais (Tabela 15) realizadas pelo teste do Qui-quadrado, sob nível de intervalo de Confiança de 95% (IC 95%). Esta análise, demonstrou que o sexo dos alunos e dos encarregados de educação, o ano de escolaridade do aluno, o grupo etário e nível de escolaridade dos encarregados de educação, bem como, alunos e encarregados de educação praticarem atividade física ou não, foram fatores que não evidenciaram diferenças estatisticamente significativas em relação aos modos de deslocamento ativo / passivo escola. Porém, quanto à distância da residência até a instituição escolar e o facto de a escola estar situada em uma freguesia de Área Predominantemente Urbana (APU) ou Mediamente (AMU) foram fatores que evidenciaram diferenças estatisticamente significativas, resultados reforçados com os desfechos aoresentados na Tabela 16. Tais resultados sugerem que, para esta amostra, diferentemente dos fatores intrapessoais, os aspetos relacionados ao ambiente foram associadas aos modos de deslocamento e merecem atenção em posteriores estudos, pois podem impactar na prevalência dos modos ativos de crianças irem para a escola. Tabela 17 – Síntese dos resultados. Variáveis x Deslocamento Ativo / Passivo (IC 95%) Variáveis (VI) X2 p Significativo Sexo (AL) 0,45 0,499 NS Ano Escolaridade (AL) 1,54 0,214 NS Sexo (EE) 0,84 0,360 NS Grupo Etário (EE) 0,74 0,388 NS Nível de Escolaridade (EE) 2,25 0,325 NS Prática de Atividade Física para além das aulas de Educação Física Escolar (AL) 0,002 0,964 NS Tipo da Atividade Física (AL)  2,45 0,293 NS Prática Atividade Física (EE) 0,44 0,507 NS Tipo da Atividade Física (EE) 0,42 0,517 NS Distância casa-escola (EE)  170,35 0,000  ** 
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Escola situada em área/freguesia  16,63 0,000 ** Legendas: Al= alunos; EE= encarregados de educação; X2= valor qui-quadrado; p= nível de significância; ** p <0,001  DISCUSSÃO  Este estudo teve como objetivo principal analisar a relação dos fatores intrapessoais e ambientais (distância) com os modos de deslocamento ativo e passivo de crianças para a escola. É importante salientar que a mensuração dos modos de deslocamento para a escola diferencia-se nas diversas investigações, o que dificulta uma comparação exata entre os resultados, tendo em vista que são utilizados diferenciados critérios e indicadores de análise, em especial em relação aos instrumentos, participantes inquiridos, frequência de deslocamento e sentidos do trajeto. Em todo caso, julga-se ser importante apresentar alguns indicadores de investigações realizadas em Portugal e outros países para colaborar na análise deste estudo.   No geral, verificou-se que apenas 20,1% dos alunos se deslocam de forma ativa para a escola em seu quotidiano, nomeadamente a pé, tendo em vista que nenhum aluno declarou utilizar a bicicleta em sua rotina de deslocamento para a escola. Estes resultados corroboram com outro estudo realizado no concelho de Braga, onde, evidenciou que 21% das crianças de 10 a 12 anos iam caminhando para a escola em sua rotina diária. Se aproximam também de estudos realizados nos Estados Unidos em que aproximadamente 20% (Schlossberg et al., 2006) e 25% (Babey et al., 2009) das crianças se deslocaram de forma ativa para a escola. Entretanto, outras investigações realizadas em Portugal apresentaram resultados superiores aos deste estudo. Uma investigação realizada na região Norte/Matosinhos com crianças do meio urbano do 3º, 4º e 6º ano de escolaridade evidenciou um percentual de aproximadamente 34% de deslocamento ativo nas crianças inquiridas (Moreno, Cordovil, Lopes & Neto, 2011). Mota et al. (2007) em investigação realizada em Aveiro, região centro, com raparigas adolescentes ( =14,7 / DP=1,6) verificaram que aproximadamente 53% iam para a escola por modos ativos sendo 27,3% a pé e 25,3% de bicicleta, resultados gerais próximos de Serrano (2009) onde 58% das crianças investigadas de 8 a 12 anos se deslocavam ativamente à escola. Um estudo realizado em Castelo Branco com crianças do 5º e 6º ano do 2º ciclo do ensino básico registou, respetivamente, um percentual de deslocamento ativo para a escola de aproximadamente 47% e 44% (Alves et al., 2011). Nesta perspetiva, destaca-se que o Canadá, Brasil e alguns países pertencentes à comunidade europeia, apresentaram resultados superiores aos desta investigação. No Brasil, estudos realizados em Pelotas/RS com crianças de 10 a 12 anos (Hallal et al., 2006) e São Luís/MA com alunos de 9 a 16 anos e média de idade de 12,18 (Oliveira et al., 2010) constataram respetivamente 72,4% e 53,8% de 
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deslocamento ativo para a escola. Faulkner et al. (2013) em estudo com crianças canadianas evidenciaram que aproximadamente 72% se deslocavam de forma ativa para a escola. Em estudos realizados em alguns países da comunidade europeia também evidenciaram resultados superiores como o realizado na Suíça 68,9% (Bringolf-Isler et al., 2008), Reino Unido 75% (Page et al., 2010), Finlândia 60% (Broberg & Sarjala, 2015), Espanha 65% (Chillon, 2008) e 57,5% (Villa-Gonzales et al., 2012), Holanda 74% (Van Kann et al., 2015) e Dinamarca 85,4% (Christiansen et al., 2014), entre outros. Tais diferenças podem ser apontadas por diferenças de parâmetros de análise, como citado anteriormente, ou então, sugerem que as especificidades de cada contexto atuam como variáveis intervenientes e/ou mediadoras em relação às escolhas e utilização dos modos de deslocamento para a escola. Em relação aos meios de deslocamento utilizados no percurso casa-escola prevaleceram os meios passivos, sendo o automóvel o meio mais utilizado (50,2%), seguido do autocarro (29,0%) e como terceira opção o deslocamento a pé (20,1%). Resultados que corroboram com outros estudos realizados em Portugal e que evidenciaram a predominância do uso quotidiano do automóvel nos deslocamentos de crianças para a escola (Pereira et al., 2014; Matos et al., 2014; Silva et al., 2014; Alves & Calcinha, 2011; Moreno et al., 2011).  Cada vez mais, evidencia-se o aumento em nível mundial da frota de automóveis, acarretando em consequências aos modos de deslocamento das pessoas e de crianças para a escola. Em Portugal, o Censo 2011 – Região Norte (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2012) evidenciou um aumento expressivo da utilização do automóvel como modo de deslocamento, sendo de 44,2% em 2001 para 62,2% em 2011 para os deslocamentos para a escola e/ou trabalho. Apontou ainda que a forma de deslocamento a pé para o trabalho e/ou estudo diminuiu mais da metade no mesmo período. Tal realidade também foi evidenciada em um estudo realizado em municípios da região metropolitana de São Paulo/Brasil que verificou a diminuição do uso de transportes públicos e deslocamento ativo e, consequentemente, o crescimento do deslocamento passivo pelo automóvel de crianças para a escola entre os anos de 1997 e 2007 (Sá et al., 2016). Tais informações, juntamente com os resultados do nosso estudo, convergem com a literatura sobre a temática investigada que têm evidenciado a diminuição dos modos ativos por crianças e adolescentes no trajeto casa-escola e o crescimento da utilização dos meios passivos de deslocamento (De Meester et al., 2014; McMillan, 2007). Estes resultados refletem e sugerem um fenómeno atual, ou seja, as cidades têm sido pensadas para os veículos em vez das pessoas, seus espaços têm sido (re) organizados em favor dos 
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automóveis, criando assim, uma naturalização e uma dependência do deslocamento motorizado (Illich, 2005) que revela um comportamento baseado na sensação de que deslocar-se por carro seria a única solução de transporte para os variados destinos da família como trabalho, escola, lazer, entre outros (Pereira, 2013). Relativamente ao sexo, nossos resultados mostraram que não se evidenciaram diferenças significativas entre os modos de deslocamento e rapazes/raparigas, resultados semelhantes a outros estudos (Ziviani et al., 2004; Rech et al., 2013). Contudo, há de se destacar que entre os participantes que se deslocaram ativamente para a escola, constatou-se que, mesmo não evidenciando diferenças significativas, as raparigas mostraram-se mais ativas que os rapazes em sua rotina escolar. Compreende-se que a literatura tem apresentados resultados distintos sobre esta relação. O estudo realizado por Costa et al. (2015) investigou os modos de deslocamento de crianças do 8º ano de escolaridade da região norte de Portugal e evidenciou que as raparigas apresentaram maior prevalência de deslocamento ativo que os rapazes, resultados que vão ao encontro do estudo de Chillon (2008) realizado na Espanha e com os estudos de Santos et al. (2010) e Silva et al. (2007) realizados no Brasil, onde evidenciaram maior participação feminina no deslocamento ativo para a escola.  Entretanto, outros estudos apresentaram uma maior prevalência e maiores possibilidades da utilização dos modos ativos de deslocamento por rapazes do que raparigas. Bungum et al. (2009) em um estudo realizado com adolescentes americanos verificou maior prevalência de utilização dos modos ativos de deslocamento para a escola pelos rapazes em detrimento das raparigas, resultados similares com outros estudos (Hallal et al., 2006; Nelson et al., 2008). Um estudo realizado com crianças canadianas evidenciou que os rapazes apresentaram duas vezes mais probabilidades de irem caminhando ou pedalando para a escola em relação às raparigas (Larouche et al., 2014).  As diferenças entre os sexos, podem ser compreendidas pelas influências da interação de diversos fatores como ambientais, sociais, biológicos, culturais, etc. Estes, entre outros aspetos, influenciam na orientação, possibilidade e escolha da atividade física e, consequentemente no modo de transporte à escola. Um bom exemplo são os papéis atribuídos aos sexos desde a infância, onde as raparigas desde muito cedo são orientadas para atividades de casa, leves e sedentárias e culturalmente são mais protegidas que os rapazes (Santos et al., 2010). Já os rapazes, muito cedo são estimulados a participarem de atividades vigorosas, esportivas e exteriores à casa, recebendo assim, maior apoio social e, consequentemente percecionando menores barreiras para a prática de atividade física e adoção de rotinas mais ativas. Segundo Nahas (2013) os rapazes apresentam ser mais ativos 



134  

que as raparigas, o que vai ao encontro do estudo realizado em 34 países de cinco regiões da Organização Mundial da Saúde (OMS) que, evidenciou que em jovens com idades entre 13 e 15 anos, apenas 24% dos rapazes e 15% das raparigas cumpriam as recomendações internacionais do nível diário de atividade física (Guthold et al., 2010). Os resultados do nosso estudo revelaram que 71,6% dos alunos estão envolvidos em alguma atividade física para além das aulas de educação física escolar, distribuídas em atividades formais como desporto federado/escolar e atividades informais que se caracterizam como atividades de lazer e executadas nos finais de semana ou após as atividades escolares obrigatórias. Relativamente aos encarregados de educação, verificou-se que aproximadamente 43% afirmaram praticar alguma atividade física e quase que unicamente estão envolvidos em atividades informais. Contudo, estes resultados não apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação aos modos de deslocamento ativo/passivo, sugerindo que, para estes participantes, tais variáveis, parecem não interferir nos modos quotidianos de deslocamento para a escola.  Porém, vale destacar que o facto de ambos participantes estarem envolvidos em atividades físicas pode colaborar na perceção sobre os benefícios da sua prática para a promoção de hábitos saudáveis e comportamentos ativos, bem como, na perceção sobre a possibilidade do aproveitamento do tempo do deslocamento para a escola como um momento propício para tal ação. Esta perceção é compreendida como um dos determinantes essenciais na mudança de comportamento das pessoas para o envolvimento na prática de atividade física (Pitanga, 2010), o que poderá ser transposto aos comportamentos em relação a uma mais efetiva utilização dos modos ativos de deslocamento para a escola. A literatura tem evidenciado que os pais têm opinião clara em relação aos benefícios para a melhoria da saúde de seus filhos pela utilização dos modos ativos de deslocamento na rotina escolar (Chaufan et al., 2012). Tem destacado também que o histórico e as opiniões dos pais/encarregados de educação em relação à valorização da importância e prática de atividade física (Davison et al., 2008; Ziviani et al., 2004; Martin et al., 2007), se iam para a escola caminhando ou pedalando em sua infância e juventude (Davison et al., 2008) e se vão trabalhar por meios ativos (Rodríguez-López et al., 2013) estão associados a uma maior propensão dos filhos se deslocarem ativamente para a escola. Este estudo investigou o nível de escolaridade dos encarregados de educação e os resultados não evidenciaram associação significativa em relação aos modos de deslocamento ativo/passivo dos respetivos educandos para a escola. Os resultados apresentaram taxas similares entre os três níveis de 
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classificação declarados (1º, 2º ou 3º ciclo; Secundário; Nível Superior) pelos participantes, contudo, para o grupo de alunos que vão a pé para a escola a maioria tem seus encarregados de educação entre os dois primeiros níveis (31,1% - 1º, 2º ou 3º ciclo/38,9% - Secundário), resultados similares também evidenciados entre os alunos que se deslocaram pelos meios passivos. Aspetos do estatuto socioeconómico das famílias como o nível de instrução-escolaridade, rendimentos e profissão podem influenciar os comportamentos em relação à atividade física (Mota & Sallis, 2002), bem como, os modos de deslocamento dos filhos para a escola (Rech et al., 2013; Mitra & Buliung, 2012).  Um estudo realizado no Brasil com escolares de sete a 12 anos identificou que alunos com maior nível socioeconômico apresentaram mais que o dobro de probabilidades de se deslocarem utilizando os modos passivos para a escola (Rech et al., 2013). Investigações realizadas em outros países apresentaram resultados similares, evidenciando que menores níveis de deslocamento ativo foram associados em crianças e alunos provenientes de famílias com nível socioeconômico mais favorável, como os estudos realizados em Espanha (Chillon et al., 2009), Canadá (Pabayo et al., 2011) e Estados Unidos (Babey et al. (2009). Relativamente ao nível de escolaridade dos encarregados de educação, alguns estudos têm demonstrado que pode ser uma variável de influência aos modos de deslocamento de crianças para a escola. Mota et al. (2007) em estudo com raparigas adolescentes de Portugal verificou que níveis mais altos de escolaridade e socioeconómico dos pais foram associados com a diminuição das possibilidades de deslocamento ativo dos filhos para a escola, resultados que corroboram com o estudo de Santos et al. (2010) realizado com adolescentes brasileiros. Neste mesmo sentido, uma investigação realizada com pais de crianças americanas verificou que níveis superiores de educação dos pais estavam associados com menores probabilidades dos filhos irem caminhando ou pedalando para a escola (Zhu et al., 2008).  Entretanto, outros estudos não evidenciaram associação significativa entre aspetos do estatuto socioeconómico com maiores probabilidades de deslocamento ativo de crianças para a escola. Larouche et al. (2014) verificaram que o nível de rendimentos, escolaridade da mãe e propriedade do carro não foram associados ao deslocamento ativo de crianças canadianas para a escola, resultados similares na investigação de Timperio et al. (2006) com crianças australianas. O facto é que aspetos do estatuto socioeconômico não atendem a uma linearidade de influência aos modos de deslocamento ativo/passivo, pois, outras variáveis como infraestrutura, hábitos culturais, políticas de segurança, 
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entre outras, podem atuar de forma conjugada e impactar nas decisões aos modos de deslocamento na rotina escolar de crianças.  Os pais/encarregados de educação são os principais responsáveis pela decisão e escolha dos modos de como seus filhos /educandos se deslocam para a escola, principalmente em idades menores. Deste modo, suas perceções, históricos e características são aspetos imprescindíveis para melhor compreender e intervir sobre o deslocamento de crianças para a escola. O tema e, em específico, as perceções e opiniões dos encarregados de educação sobre o deslocamento ativo de seus educandos para a escola estão melhor analisados e apresentados no Estudo III desta tese.   Nossos resultados revelaram que 93,4% dos alunos que vão caminhando para a escola estudam em escolas situadas em freguesias classificadas como Área Predominantemente Urbana (APU). Em comparação aos modos de deslocamento ativo/passivo, os resultados indicaram que crianças que estudam nas escolas situadas em áreas predominantemente urbanas se mostraram mais ativas no deslocamento do que as crianças que estudam na escola situada em freguesia classificada como Área Mediamente Urbana (AMU), com percentagens respetivas de deslocamento ativo de 24,3% e 5,9%. Outro resultado interessante a destacar é que 94,1% dos alunos que estudam na escola AMU se deslocam por meios passivos. A área de localização da escola foi identificada a partir da classificação proposta pelo Relatório Técnico Tipologia de Áreas Urbanas – TIPAU 201411 (INE, 2014) em que define uma nomenclatura territorial de acordo com o grau de urbanização das Freguesias do território Português sendo classificadas como: 1) Áreas Predominantemente Urbanas (APU), 2) Áreas Mediamente Urbanas (AMU) e 3) Áreas Predominantemente Rurais (APR). As escolas participantes desse estudo estão situadas apenas em freguesias APU e AMU. São diversos os requisitos que definem a classificação das freguesias, essencialmente o grau de urbanização e população, entre outros. Nossos resultados corroboram com um estudo realizado em duas escolas públicas de Barcelos/Portugal o qual constatou que alunos do 8º ano de escolaridade que estudavam na escola situada em área urbana apresentaram maior tendência em utilizar o deslocamento ativo do que alunos da escola situada em área com características rurais (Costa et al., 2015). Vão ao encontro também de estudos que constataram que escolares que residem em áreas urbanas são mais propensos a utilizarem os modos ativos de deslocamento do que os que residem em áreas suburbanas ou rurais como Santos et al. (2010) realizado com adolescentes brasileiros, Babey et al. (2009) e Schlossberg et al. (2006) com escolares americanos, Pabayo et al. (2012) com crianças canadianas, entre outros. Em                                                            11 Disponível em https://www.smi.ine.pt/Versao/Download/10129 
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sentido contrário, um estudo desenvolvido com adolescentes brasileiros de três escolas públicas evidenciou que aproximadamente 90% dos alunos que estudavam em escolas rurais se deslocavam pelos modos ativos na rotina escolar (Silva et al., 2014). O facto é que o cenário urbano (Pabayo et al.,2011) favorece e influencia a prática da atividade física, possivelmente pelas variadas opções de atividades, acesso aos equipamentos de lazer e mais conhecimentos sobre os benefícios da prática (Mota & Sallis, 2002). Crianças e adolescentes que vivem e/ou estudam em áreas urbanas apresentam maiores probabilidades de irem caminhando ou pedalando para a escola em sua rotina escolar, seja pela distância média inferior do trajeto casa-escola ou por aspetos relativos do cenário urbano. Este, geralmente, está relacionado a melhores infraestruturas para a mobilidade ativa como passeios, ciclovias, passadeiras, maior presença da brigada de trânsito, mais opções de trajetos, maior densidade de blocos/quadras, maior conetividade de ruas, maior densidade residencial e comercial, maior presença de pessoas, entre outros (Carlson et al., 2014; Mitra & Buliung et al., 2014). Regista-se que estes aspetos colaboram para uma melhor perceção de segurança no bairro, entorno da escola ou no trajeto casa-escola pelos encarregados de educação ou escolares, sugerindo assim, maiores probabilidades da utilização dos modos ativos de deslocamento na rotina escolar. Nesta mesma perspetiva, encontra-se o fator distância que é compreendido como um dos maiores preditores em relação ao deslocamento ativo de crianças para a escola (Nelson et al., 2008; Saelens & Handy, 2008). Nosso estudo de revisão sistemática (Estudo I) verificou nas investigações analisadas com crianças do 5º e 6º ano de escolaridade que crianças que residem mais próximas da escola apresentaram maiores probabilidades de irem para a escola por modos ativos, principalmente aquelas que residem até 3-3,2 km da escola. Tal evidência corrobora com os resultados deste estudo, onde registou-se a relevância da distância do trajeto casa-escola com os modos de deslocamento ativo/passivo. Relativamente aos alunos que declararam ir caminhando para a escola, os resultados mostraram que aproximadamente 97% destes residem até 3km da escola, sendo 79,1% residem até 1km e 17,6% entre 1,1 a 3km.  Outro aspeto importante a destacar é que a partir de 3km contatou-se quase uma inexistência de alunos que se deslocam ativamente. Estes resultados vão ao encontro da literatura, que embora, não haver um consenso sobre uma distância padrão, situa a distância de até 3,2km (aproximadamente 2 milhas) como a distância adequada para a utilização dos modos ativos de 
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deslocamento para a escola e que a partir desta distância, o percentual de crianças que caminham ou pedalam para as aulas diminui consideravelmente (Broberg & Sarjala, 2015; Wilson et al, 2010). Broberg & Sarjala (2015) em um estudo com crianças finlandesas constatou que 97% das crianças que residiam até 1km da escola se deslocavam para as aulas pelos modos ativos (74,4% a pé e 22,8% de bicicleta), registou ainda que as que residiam acima de 3km apenas 2,9% iam para a escola pelos meios ativos. Por outro lado, há de se destacar que outras variáveis podem ser mediadoras em relação ao deslocamento ativo, caso do estudo realizado por Christiansen et al. (2014) na Dinamarca, país conhecido pelos hábitos culturais e sociais em relação a utilização da bicicleta como meio de transporte utilitário. Entre outros achados, os autores evidenciaram que 96% dos alunos que residiam até 1km, 61,7% dos residiam entre 3 e 4km e aproximadamente 33% dos alunos que residiam acima de 4km iam para a escola pelos meios ativos, com elevados percentuais de utilização da bicicleta.  Entretanto, outros estudos convergem com os nossos resultados e reafirmam a distância como um aspeto importante na temática do deslocamento ativo de crianças para a escola. Quanto maior a distância casa-escola, menores são as probabilidades de se deslocarem por meios ativos, seja caminhando ou pedalando (Christiansen et al., 2014; Carlson et al. 2014; Broberg & Sarjala, 2015). Outro aspeto vale ressaltar em relação aos nossos resultados sobre o fator distância. Constatou-se que aproximadamente 40% dos alunos que se deslocam pelos modos passivos residem até 3km da escola, sendo 13,1% até 1km e 29,6% entre 1,1 a 3km. Algumas limitações deste estudo devem ser consideradas, principalmente por ser um estudo baseado em uma amostra por conveniência, ter utilizado algumas medidas percebidas e ser um estudo transversal, o que o impossibilita de estabelecer relações causais. Porém, compreendemos que este estudo apresentou resultados significativos em relação à importância dos fatores ambientais como distância e localização da escola e sua correspondência aos modos de deslocamento ativo/passivo dos participantes para a escola. CONCLUSÕES Conclui-se que a prevalência de alunos investigados que se deslocaram pelos modos ativos é inferior quando comparados com taxas de outras regiões de Portugal e de outros países da Comunidade Europeia. Os principais modos de deslocamento utilizados foram o automóvel ligeiro, seguido do autocarro e o deslocamento a pé. Nenhum aluno declarou utilizar a bicicleta como meio de deslocamento em sua rotina escolar.  
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Em síntese, aspetos relacionados à prática de atividade física tanto dos alunos quanto dos seus respetivos encarregados de educação, bem como o nível de escolaridade e grupo etário destes, não se mostraram expressivos em relação aos modos de deslocamento ativo e passivo dos participantes investigados. Por outro lado, os aspetos relacionados ao ambiente como a área em que a escola está localizada e a distância da residência dos participantes até a escola se mostraram significativos.  Evidenciou-se uma parcela considerável de crianças que se deslocam pelos modos passivos e que residem até 3km da escola, distância esta considerada adequada aos modos ativos de deslocamento para a escola. Tal evidência clarifica e salienta a importância de intervenções em grupos específicos para a promoção da utilização da bicicleta ou o modo pedonal de deslocamento no quotidiano escolar de crianças e adolescentes. Por fim, nossos resultados, segundo nossa compreensão, sugerem que intervenções que objetivem potencializar os modos de deslocamento devem ser planeadas envolvendo os diversos atores e instituições intervenientes (escola, alunos, encarregados de educação, sociedade, etc.), bem como, devem levar em consideração grupos específicos e aspetos relacionados ao ambiente, desvelados neste estudo, em especial, que as crianças tenham acesso à oferta de escolas no limiar da distância adequada para que sejam estimuladas e possam ir caminhando ou pedalando em sua rotina escolar.                      
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                                     3.3 Estudo III Como vou e como gostaria de ir para a escola. Preferências e perceções de alunos e encarregados de educação 
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 Como vou e como gostaria de ir para a escola.  Preferências e perceções de alunos e encarregados de educação  Resumo Contexto teórico Ir caminhando ou pedalando para a escola, tem assumido especial relevância no cenário urbano contemporâneo, pois, pode colaborar no cumprimento das recomendações internacionais do nível diário de atividade física e estimular comportamentos ativos quotidianos em crianças e adolescentes. Os encarregados de educação (EE) caracterizam-se como os principais decisores dos modos de deslocamento dos seus educandos para a escola e, suas opções e decisões podem ser influenciadas de forma positiva e/ou negativa por diversos fatores (intrapessoais, ambientais, políticos, etc.). Objetivo Analisar o modo real de deslocamento, os desejos de alunos e encarregados de educação e respetivas justificativas em relação à possibilidade do deslocamento ativo para a escola de acordo com o sexo dos alunos.  Métodos Estudo quantitativo descritivo transversal. Participaram 452 alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico com idades compreendidas entre nove e 16 anos ( =10,89/DP=0,816) e 452 respetivos Encarregados de Educação, selecionados pelo critério de conveniência de quatro escolas públicas da Região Norte de Portugal. Informações sociodemográficas, modos de deslocamento utilizados, desejos e justificativas em relação ao deslocamento ativo para a escola foram coletadas através de dois questionários (Pereira et al., 2014) administrados aos alunos e encarregados de educação.  Resultados Apenas 20,1% dos alunos se deslocam ativamente para a escola, nomeadamente a pé. Aproximadamente 75% dos alunos declararam que gostariam de ir para a escola a pé (20,1%) ou de bicicleta (54,8%) e 44,6% dos EE gostariam que seu educando fosse para a escola por meios ativos. Como justificativas positivas mais preponderantes em relação ao desejo pelo deslocamento ativo, os 
alunos elencaram a ‘Diversão/prazer’ e a ‘Prática de Atividade Física e, os EE elencaram a ‘Prática de 
AF’ e a melhoria da ‘Autonomia/Independência’ de seus educandos. A ‘Longa distância’ casa-escola e 
a ‘Insegurança/Trânsito’ foram elencadas tanto por alunos quanto por EE como justificativas negativas mais preponderantes. Conclusões Alunos e EE apresentaram percentuais maiores de desejo em utilizarem os modos ativos de deslocamento para a escola em relação ao modo real de deslocamento. Benefícios de caráter pessoal (para os alunos) foram os aspetos positivos mais relatados como justificativas positivas ao desejo do deslocamento ativo. A longa distância, insegurança no trânsito e insegurança geral foram apontadas como justificativas em relação à negação do deslocamento ativo para a escola. Palavras-chave Deslocamento Ativo. Bicicleta. Encarregados de Educação. Barreiras. Crianças.  
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INTRODUÇÃO  Ir caminhando ou pedalando para a escola, tem assumido especial relevância no cenário urbano contemporâneo, pois, pode colaborar no cumprimento das recomendações internacionais do nível diário de atividade física e estimular comportamentos ativos quotidianos em crianças e adolescentes. A temática do deslocamento ativo sendo debatida e investigada em âmbito global pelos diversos benefícios que pode resultar aos seus intervenientes e sociedade em geral. A literatura tem evidenciado associações diretas ou indiretas entre o deslocamento ativo de crianças para a escola em vários aspetos como melhor desempenho cognitivo (Martinez-Gomez, Ruiz & Gomez-Martinez, 2011), diminuição da obesidade em alunos que se deslocam com frequência por modos ativos (Drake et al, 2012) e melhora nos testes de agilidade/velocidade e aptidão muscular de membros inferiores (Villa-González, Ruiz & Chillon, 2015). Duas revisões sistemáticas também evidenciaram benefícios fisiológicos do deslocamento ativo para a escola em crianças e adolescentes. Larouche et al. (2014) e verificaram associação positiva com resultados consistentes em ir de bicicleta para a escola e um aumento da aptidão cardiovascular e Lee, Orenstein e Richardson (2008) em um estudo de revisão sistemática identificaram o aumento do nível global de atividade física de crianças. Neste sentido, o deslocamento ativo de crianças e adolescentes para a escola, mesmo que de forma cumulativa, pode e deve ser compreendido como uma estratégia de aumentar o nível diário de atividade física (Timperio et al., 2006) e o incremento de rotinas ativas e saudáveis (Silva et al., 2007; Pereira et al., 2014; Pabayo et al., 2011), colaborando assim no cumprimento às recomendações internacionais de 60 minutos/diários de atividade física moderada a intensa nestes grupos (WHO, 2010; ACSM, 2015; AHA, 2014). Igualmente, vale destacar outros benefícios do deslocamento ativo. O aumento de crianças e adolescentes indo para a escola a pé ou de bicicleta acarreta na redução do tráfego urbano e emissão de CO2, impactando na melhoria do ambiente urbano (Larouche et al., 2014). O tempo utilizado no trajeto casa-escola pode ser compreendido como um tempo importante para o desenvolvimento de interações sociais e com o meio (Trocado, 2012; Pereira et al., 2014), bem como, para o desenvolvimento da autonomia e mobilidade independente (Sabbag, Kuhnen & Vieira, 2015), aspetos importantes para o desenvolvimento de habilidades para a tomada de decisões por sí próprias (Neto & Malho, 2004). Contudo, tem-se evidenciado nos últimos anos um declínio do deslocamento ativo de crianças para a escola (De Meester et al., 2014; Sá et al., 2016). Tal facto pode ser explicado pela associação e 
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influência de diversos fatores como intrapessoais (nível socioeconômico, a família possuir automóvel, idade, nível de escolaridade, etc.), do ambiente percebido (segurança, constrangimentos, atratividade, estética, comportamento dos motoristas, etc.), características do ambiente (ciclovias, passeios largos, vizinhança, semáforos, etc.) e políticos (ações de sensibilização para o trânsito, políticas de segurança pública, etc.), que, direta ou indiretamente, influenciam na decisão aos modos de deslocamento, principalmente aos encarregados de educação de crianças de idades menores, que, em sua maioria, são os responsáveis por estas decisões.   Neste sentido, o papel dos encarregados de educação não pode ser desprezado, pois, suas opiniões, crenças e perceções devem ser investigadas e compreendidas para embasar e conceber ações e intervenções eficazes que objetivem o aumento do deslocamento ativo de crianças para a escola.  Estudos têm demonstrado que as preocupações e/ou perceções dos pais/encarregados de educação em relação ao trajeto casa-escola estão associadas, em sua maioria, com os modos de deslocamento de crianças para a escola. Um estudo realizado com crianças e jovens americanos de 5 a 18 anos revelou que quando os pais tinham menos preocupações em relação ao trajeto, os seus filhos eram cinco vezes mais propensos a ir de modos ativos para a escola (Kerr et al., 2006).  A segurança no trânsito sido relatada como um dos principais preditores ao deslocamento ativo. Aspetos como menor velocidade, comportamento dos motoristas, presença de brigada de trânsito nos cruzamentos, passadeiras seguras, semáforos, infraestrutura para caminhar ou pedalar, ausência de grandes cruzamentos no trajeto, entre outros, foram associados positivamente com o deslocamento ativo (Carlson et al., 2014; Chaufan, Jarmin Yeh & Fox, 2012; Oluyomi et al., 2014; Larouche et al., 2014; Mitra & Buliung, 2015). A distância entre a residência e a escola também tem-se apresentado como um aspeto que influencia diretamente na decisão dos encarregados de educação. Um estudo de revisão sistemática verificou que crianças que vivem mais próximas da escola têm maiores probabilidades de irem caminhando ou de bicicleta para as aulas em seu quotidiano, principalmente com crianças que residem até aproximadamente 3,2 km da escola (Souza et al., 2016b). Outro fator associado a partir da perceção dos encarregados de educação refere-se às preocupações com a segurança de forma geral dos seus educandos. Preocupações com o assédio e/ou presença de estranhos (Christian et al., 2015; Crawford et al., 2015; Ridgewll et al., 2009), agressores sexuais para as meninas (Sweeney & Von Hagen, 2016), presença de escolas secundárias no trajeto (Christian et al., 2015), maior densidade comercial e residencial (Kerr et al., 2006; De 



145  

Meester et al., 2014) foram alguns dos aspetos que foram associados significativamente ao deslocamento ativo de crianças para a escola.  A estética (boa manutenção de parques e espaços verdes, ausência de lixo, etc.) do bairro 
(Van Kann et al., 2015; D’ Haese et al., 2011), perceção de outras crianças se deslocando a pé ou de bicicleta para a escola (Davison, Werder & Lawson, 2008), opções de trajetos (Mitra & Buliung, 2014,) agenda dos encarregados de educação (Chaufan et al., 2012) e contexto dos pais em relação ao seu deslocamento para a escola/trabalho e atividade física (Davison et al., 2008), entre outros, também foram associados ao deslocamento ativo.  Reforça-se assim, a importância dos encarregados de educação na decisão aos modos de deslocamento de seus educandos para a escola. Por conseguinte, este estudo objetivou analisar o modo real de deslocamento, os desejos de alunos e encarregados de educação e respetivas justificativas em relação à possibilidade do deslocamento ativo (a pé / bicicleta) para a escola de acordo com o sexo dos alunos.  METODOLOGIA Caracterização do estudo e participantes Caracterizou-se como um estudo quantitativo descritivo transversal. Participaram alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico (5º e 6º ano) e respetivos encarregados de educação de quatro escolas públicas dos concelhos de Braga (Escola A e B), Vila Nova de Famalicão (Escola C) e Vieira do Minho (Escola D), selecionados pelo critério de conveniência. O número total de questionários administrados e devidamente preenchidos pelos alunos participantes foi de 620, contudo, apenas 452 (72,9%) encarregados de educação devolveram os instrumentos preenchidos e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado. Neste sentido, optou-se por incluir na análise deste estudo somente os dados dos alunos e seus respetivos encarregados de educação que devolveram os questionários preenchidos. Por opção metodológica, o número total deste estudo foi composto por 904 participantes, distribuídos em 452 alunos (50%) com idades compreendidas entre nove e 16 anos ( =10,89, DP=0,816) e seus 452 respetivos encarregados de educação (50%). Instrumentos de coleta de dados Para a coleta de dados utilizou-se dois questionários (Pereira et al., 2014) administrados aos alunos e respetivos encarregados de educação. Contêm questões abertas e fechadas que abordam aspetos relativos aos modos de deslocamento de crianças para a escola e possíveis fatores que podem 
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influenciar nas opções e decisões em relação às possibilidades do deslocamento ativo no quotidiano escolar. São subdivididos em seis dimensões: 1) Dados sociobiográficos; 2) Caracterização geral em relação aos modos de deslocamento, distância do trajeto casa-escola e tempo utilizado; 3) Uso de bicicleta, deslocar-se a pé, pares e família; 4) Bicicleta em Segurança; 5) Saúde e Autonomia; 6) Ambiente e Poupança. Procedimentos e questões éticas  Os procedimentos de coleta de dados garantiram a confidencialidade das informações coletadas e o anonimato dos participantes envolvidos conforme descrito a seguir: a) Contacto inicial com cada Diretor de Agrupamento de Escolas para explanação sobre a investigação e respetivos objetivos, solicitando a participação da escola na investigação e autorização para aplicação dos questionários junto aos alunos e encarregados de educação; b) Os Encarregados de Educação das respetivas turmas que seriam inquiridas em cada escola foram esclarecidos sobre os objetivos e participação dos seus educandos no estudo proposto. Receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os Questionários dos Encarregados de Educação que foram devolvidos preenchidos e assinados; c) Após o recebimento dos TCLE devidamente assinados os questionários foram administrados aos alunos, em contexto de sala de aula com a presença do professor responsável pela turma; d) Responderam o questionário apenas os alunos que devolveram o TCLE devidamente assinado pelo encarregado de educação, garantindo o anonimato e confidencialidades das informações e dos participantes; e) O período de coleta deu-se de Outubro/2014 a Fevereiro/2015. Adotou-se como critérios de inclusão: estar matriculado e cursando o 5º ou 6º ano do ensino básico nas escolas participantes da investigação; TCLE assinado pelo encarregado de educação e ser encarregado de educação do aluno inquirido. Foram excluídos os que não entregaram o TCLE devidamente assinado e que estivessem impossibilitados de responder o questionário no momento da aplicação. 
Pesquisa integrada ao macroprojeto denominado de “Rotinas de vida das crianças e o transporte ativo. Qual o contributo do trajeto casa-escola” e aprovado pela Subcomissão de Ética para as Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Minho (SECSH/UM) sob parecer nº 034/2015. Variáveis Os dados sociobiográficos e prática de atividade física dos participantes (Aunos e EE) foram relatados a partir das questões inseridas na dimensão 1 dos questionários administrados. Objetivando determinar os modos de deslocamento que seus educandos utilizam para irem a escola em seu 
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quotidiano, os encarregados de educação foram questionados “Qual o principal meio de transporte que o seu educando utiliza na deslocação casa-escola?”. As opções de respostas foram: a pé, automóvel ligeiro, autocarro, barco, comboio, motociclo, bicicleta e outro. Posteriormente, as respostas foram dicotomizadas de acordo com o modo de deslocamento relatado, ou seja, em 1) Deslocamento Ativo (a pé/bicicleta) e em 2) Deslocamento Passivo (automóvel, autocarro, etc.). A distância e o tempo médio gasto no trajeto casa-escola também foram fornecidas pelos encarregados de educação em questões específicas. A variável independente analisada foi o sexo dos alunos (Masculino e Feminino) e para descrever e analisar as perceções em relação aos aspetos que poderiam influenciar nos modos de deslocamento ativo os participantes foram inquiridos sobre o desejo de deslocamento para a escola no quotidiano pelos modos ativos – a pé ou de bicicleta, bem como com outras variáveis (sociobiográficas, aspetos relacionados à prática de atividade física, etc.) foram analisadas como variáveis dependentes. Os participantes foram solicitados a justificarem suas respostas em relação às preferências declaradas que, posteriormente foram categorizadas pelos principais aspetos e dicotomizadas em aspetos positivos e negativos.  Análise estatística Os dados foram inicialmente analisados a partir das técnicas da estatística descritiva (média, desvio-padrão e distribuição de frequência). O teste de U de Mann-Whitney foi utilizado para verificar as diferenças entre o modo efetivo de deslocamento e as preferências dos participantes em relação ao deslocamento ativo e o teste Qui-quadrado (χ2) foi utilizado para analisar as possíveis associações entre as variáveis. Os dados foram tabulados e analisados no programa estatístico Statistical Package for the social Science (SPSS) V.22 e adotado o nível de significância estatística quando o p-valor foi menor que 0,05.  RESULTADOS Caracterização descritiva dos participantes Esse estudo foi composto por alunos com idades compreendidas entre nove e 16 anos ( =10,89 / DP= 0,816), sendo a maioria (96,5%) composta por crianças de idades entre 10 e 12 anos, 3,3% entre 13 e 16 anos e apenas um aluno (0,2%) foi identificado com nove anos. Dos alunos, 55,8% são do sexo feminino, inseridos no 5º (44,2%) e 6º ano de escolaridade (55,8%) de três escolas situadas em Área Predominantemente Urbana (APU) (77,4%) e uma situada em Área Mediamente Urbana (AMU) (22,6%). No que concerne à prática de atividade física, os resultados apresentaram 
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diferenças estatisticamente significativas onde, no geral, 71,6% dos participantes praticam algum tipo de atividade física para além das aulas de educação física escolar e, destes (n=323) o fazem em atividades informais (44%) e com frequência de uma a duas vezes por semana (56%). Os resultados apresentaram diferenças estatisticamente significativas quando analisadas para o sexo, sendo, os rapazes que realizam mais atividade física e mais desporto federado. Os rapazes apresentaram maior participação em atividades físicas formais/desporto federado e com maior frequência semanal (3 vezes e 4,5 ou mais vezes) que as raparigas. Contudo, estas, apresentaram maior participação em atividades formais/desporto escolar e atividades informais com maior frequência de uma a duas vezes por semana (Tabela 18).  Tabela 18 – Características gerais dos Alunos quanto ao Sexo Variáveis Masculino n (%) Feminino n (%) Total n (%) p Sexo (n= 452) 203 (44,9) 249 (55,1) 452 (100)  Ano Escolar (n= 452)     5º Ano 93 (45,8) 107 (43,0) 200 (44,2) 0,545 6º Ano 110 (54,2) 142 (57,0) 252 (55,8)  203 (100,0) 249 (100,0) 452 (100,0) Área em que a escola está situada     Área Predominantemente Urbana (APU) 149 (73,4) 201 (80,7) 350 (77,4) 0,064 Área Mediamente Urbana (AMU) 54 (26,6) 48 (19,3) 102 (22,6)  203 (100,0) 249 (100,0) 452 (100,0) Prática de Atividade física para além das aulas de Educação Física Escolar (n=451)     Sim 160 (79,2) 163 (65,5) 323 (71,6) <0,001 Não 42 (20,8) 86 (34,5) 128 (28,4)  202 (100,0) 249 (100,0) 451 (100,0) Tipo da Atividade Física (n=323)     Atividades formais/Desporto Federado 81 (50,6) 31 (19,0) 112 (34,7) <0,001 Atividades formais/Desporto Escolar 28 (17,5) 41 (25,2) 69 (21,4) Atividades Informais (lazer/tempo livre) 51 (31,9) 91 (55,8) 142 (44,0)  160 (100,0) 163 (100,0) 323 (100,0) Quantas vezes por semana praticas desporto? (n=323)     1 a 2 vezes 72 (45,0) 109 (66,9) 181 (56) <0,001 3 vezes 47 (29,4) 26 (16,0) 73 (22,6) 4, 5 ou mais vezes 41 (25,6) 28 (17,2) 69 (21,4)  160 (100,0) 163 (100,0) 323 (100,0) Legenda: p= Nível de significância   Relativamente aos encarregados de educação, evidencia-se um grupo jovem com distribuição próxima em relação aos grupos etários a que pertencem, sendo que 48% encontram-se com idades até 40 anos. Em relação ao sexo, evidenciou-se o predomínio de encarregados de educação do sexo 
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feminino (80,1%) e uma distribuição aproximada em relação ao nível de escolaridade sendo que 35,5% relataram ter atingido o 1º, 2º ou 3º ciclo de ensino, secundário (32,4%) e o nível superior (32,1%). Em relação à atividade física, verificou-se que 56,9% relataram não praticar qualquer atividade física e, dos que praticam (n=193 / 43,1%), a grande maioria (n=183 / 94,8%) o faz em atividades informais, nos momentos de tempo livre e com frequência de uma a duas vezes por semana (59,6%). Os resultados não apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação ao sexo dos educandos/alunos (Tabela 19).  Tabela 19 – Características gerais dos Encarregados de Educação quanto ao Sexo dos alunos Variáveis Masculino n (%) Feminino n (%) Total n (%) p Sexo (n= 452) 90 (19,9) 362 (80,1) 452 (100,0)  Nível de Escolaridade (n=448)     1º, 2º ou 3º Ciclo 70 (35,0) 89 (35,9) 159 (35,5) 0,965 Secundário 66 (33,0) 79 (31,9) 145 (32,4) Nível Superior 64 (32,0) 80 (32,3) 144 (32,1)  200 (100,0) 248 (100,0) 448 (100,0) Grupo Etário (n=448)     Até 40 anos 102 (50,7) 113 (45,7) 215 (48,0) 0,292 Mais de 40 anos 99 (49,3)  134 (54,3) 233 (52,0)  201 (100,0) 247 (100,0) 448 (100,0) Prática Atividade Física (n=448)     Sim 86 (43,0) 107 (43,1) 193 (43,1) 0,975 Não 114 (57,0) 141 (56,9) 255 (56,9)  200 (100,0) 248 (100,0) 448 (100,0) Tipo da Atividade Física (n=193)     Atividades Formais – Desporto Federado  3 (3,5) 7 (6,5) 10 (5,2) 0,341 Atividades Informais  83 (96,5) 100 (93,5) 183 (94,8)  86 (100) 107 (100) 193 (100) Quantas vezes por semana praticas desporto? (n=193)     1 a 2 vezes 47 (54,7) 68 (63,6) 115 (56,9) 0,238 3 vezes 16 (18,6) 21 (19,6) 37 (19,2) 4, 5 ou mais vezes 23 (26,7) 18 (16,8) 41 (21,2)  86 (100) 107 (100) 193 (100) Legenda: p= Nível de significância  Como vou para a escola?  A Tabela 20 apresenta a caracterização descritiva dos modos reais de deslocamento dos alunos, tempo gasto e distância do trajeto casa-escola de acordo com os resultados dos encarregados de educação. Os resultados não evidenciaram diferenças estatisticamente significativas em relação ao sexo dos respetivos educandos.  
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No geral, o percentual de crianças que vão para a escola de modo ativo foi registado em 20,1%, nomeadamente a pé, tendo em vista que nenhum aluno utiliza a bicicleta como modo de deslocamento em seu quotidiano escolar, mesmo que, aproximadamente 90% dos alunos tenham relatado saber andar e possuir bicicleta. O meio de transporte mais utilizado no percurso casa-escola foi o automóvel (50,2%), seguido do autocarro (29%) e como terceira opção o deslocamento a pé (20,1%). O tempo médio de deslocamento em apenas um sentido foi em grande número até 15 minutos (74,9%). Em relação à distância, 26,3% residem até 1km e 27,2% residem entre 1,1 e 3km da escola, perfazendo um total de 54,5% de alunos que residem até 3km de distância da escola, distância esta, compreendida como ideal ao estímulo e intervenções de promoção do deslocamento de crianças para a escola. Os resultados não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os sexos, contudo, evidenciou-se que as raparigas se mostraram um pouco mais ativas que os rapazes no deslocamento para a escola. No que se refere à distância, os rapazes apresentaram um percentual maior na distância até 1km e as raparigas na distância de 1,1 a 3km da residência até a escola.  Tabela 20 - Modos Reais de Deslocamento, Tempo Médio e Distância casa-escola segundo os encarregados de educação quanto ao Sexo   Variáveis Masculino n (%) Feminino n (%) Total n (%) p Modo de Deslocamento (EE) (n= 452)     Ativo 38 (18,7) 53 (21,3) 91 (20,1) 0,499 Passivo 165 (81,3) 196 (78,7) 361 (79,9)  203 (100) 249 (100) 452 (100) Qual o principal meio de transporte que o seu educando utiliza na deslocação casa-escola? (EE) (n=452)     A pé 38 (18,7) 53 (21,3) 91 (20,1) 0,590 Automóvel ligeiro 99 (48,8) 128 (51,4) 227 (50,2) Autocarro 64 (31,5) 67 (26,9) 131 (29,0) Outro 2 (1,0) 1 (0,4) 3 (0,7)  203 (100) 249 (100) 452 (100) Qual a distância de sua casa à escola do seu educando? (EE) (n= 452)     Até 1km 59 (29,1) 60 (24,1) 119 (26,3) 0,128 1,1 a 3km 46 (22,7) 77 (30,9) 123 (27,2) Mais de 3km 98 (48,3) 112 (45,0) 210 (46,5)  203 (100) 249 (100) 452 (100) Quanto tempo demora, o seu educando a chegar à escola (tempo médio de deslocação, apenas num sentido)? (EE) (n=447)     Até 15 min 141 (70,1) 194 (78,9) 335 (74,9) 0,102 16 a 30 min 47 (23,4) 42 (17,1) 89 (19,9) Mais de 30 min 13 (6,5) 10 (4,1) 23 (5,1)  201 (100) 246 (100) 447 (100) Legenda: p= Nível de significância; EE= Encarregados de Educação 
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 Realidade e preferências em relação aos modos de deslocamento Como visto anteriormente, apenas 20,1% dos alunos inquiridos se deslocam de forma ativa para a escola, nomeadamente a pé, tendo em vista que nenhum aluno declarou utilizar a bicicleta. Contudo, este estudo também objetivou investigar as inclinações e justificativas dos encarregados de educação e respetivos alunos frente à possibilidade destes irem a pé ou de bicicleta para a escola em seu quotidiano.  A Tabela 21 apresenta os resultados dos alunos quando questionados se gostariam de ir a pé ou de bicicleta para a escola, com que frequência, influência da companhia dos amigos e se a companhia de amigos influenciaria e a perceção dos mesmos em relação à possibilidade ou não de irem para a escola pelos modos ativos. Destaca-se que as variáveis “Como gostarias” e “Pensa ser 

possível” apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação ao sexo dos participantes, tendo os rapazes registado maior percentagem na preferência pela bicicleta como meio de deslocamento para a escola e pensando ser possível concretizar, em comparação com as raparigas.   Diferentemente do modo real e efetivo de deslocamento, aproximadamente 75% dos alunos declararam que gostariam de ir a pé (20,1%) ou de bicicleta (54,8%) para a escola com diferenças significativas (p<0,001) com uma frequência de 3 a 4 dias/semana ou todos os dias (81%). Utilizar a bicicleta para o deslocamento foi o modo mais desejado pelos rapazes (61,2%) em relação às raparigas (49,6%) que, em contrapartida evidenciaram maior inclinação em irem a pé (24%) do que os rapazes (15,4%). Quando questionados se pensavam ser possível a realização do percurso casa-escola pelos modos ativos verificou-se que aproximadamente 65% dos participantes responderam positivamente frente esta possibilidade, com maior evidência nos rapazes (72,9%) do que nas raparigas (58,1%). Os resultados também demonstram a importância do suporte social dos pares (amigos) no quotidiano das crianças, pois, ao serem questionados se gostariam ir de bicicleta ou a pé para a escola se os amigos também o fizessem, a grande maioria (87,4%) respondeu de forma positiva com resultados similares entre rapazes e raparigas, sem diferenças estatisticamente significativas. Não obstante, os resultados provenientes dos encarregados de educação não se apresentaram tão positivos quanto os resultados dos alunos (Tabela 21). Quando questionados se gostariam que seus educandos fossem a pé ou de bicicleta para a escola, aproximadamente 55% responderam negativamente em relação a este desejo. Todavia, ressalta-se que, no geral, 44,6% dos encarregados 
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de educação se mostraram positivos quanto aos seus educandos irem para a escola por meios ativos de deslocamento com diferenças significativas (p<0,001), um percentual inferior ao desejo dos alunos (74,9%), mas ainda superior ao percentual real de deslocamento ativo (20,1%). Quando analisados sob a perspetiva do sexo dos seus educandos, os resultados se mostraram similares, contudo, os encarregados de educação dos rapazes se mostraram mais recetivos frente ao desejo dos modos ativos para os educandos. Tais resultados, apesar de não apresentarem diferenças estatisticamente significativas, sugerem e demarcam a importância das perceções e desejos dos encarregados de educação, tendo em vista que se caracterizam como os principais decisores em relação à rotina escolar diária de seus educandos.  Tabela 21 – Desejos dos alunos e encarregados de educação em relação ao deslocamento ativo para a escola quanto ao Sexo  Variáveis Masculino n (%) Feminino n (%) Total n (%) p Como gostarias de ir para a escola? AL (n= 447)     A pé 31 (15,4) 59 (24,0) 90 (20,1) 0,028 Bicicleta 123 (61,2) 122 (49,6) 245 (54,8) Nenhum dos dois 47 (23,4) 65 (26,4) 112 (25,1)  201 (100) 246 (100) 447 (100) Quantas vezes gostaria de ir a pé ou de bicicleta para a escola? (n= 447)     Habitualmente  170 (84,6)  192 (78,0) 362 (81,0) 0,124 1-2 Vezes/mês 3 (1,5) 10 (4,1) 13 (2,9) Nunca 28 (13,9) 44 (17,9) 72 (16,1)  201 (100) 246 (100)  447 (100) Pensa ser possível fazer o percurso casa-escola a pé ou de bicicleta? AL (n= 449)      Sim 148 (72,9) 143 (58,1) 291 (64,8) <0,001 Não 55 (27,1)  103 (41,9) 158 (35,2)  293 (100) 246 (100) 449 (100) Gostarias de ir a pé ou de bicicleta para a escola se os amigos o fizessem? AL (n=444)     Sim 171 (86,4) 217 (88,2) 388 (87,4) 0,560 Não 27 (13,6) 29 (11,8) 56 (12,6)  198 (100) 246 (100) 444 (100) Gostaria que o seu educando se deslocasse a pé ou de bicicleta para a escola? EE (n=428)     Sim 88 (45,6) 103 (43,8) 191 (44,6) 0,715 Não 105 (54,4) 132 (56,2) 237 (55,4)  193 (100) 235 (100) 428 (100) Legendas: p= Nível de significância; AL= Alunos; EE= Encarregados de Educação  A tabela 22 apresenta os resultados da relação entre o modo real de deslocamento dos alunos e o desejo dos mesmos e seus respetivos encarregados de educação sobre os meios de transporte que 
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gostariam utilizar para a escola. Não foram evidenciadas diferenças estatisticamente significativas em relação ao sexo dos alunos inquiridos. Em referência às respostas dos alunos verificou-se que há quase uma unanimidade dos alunos (92,2%) que se deslocam de forma ativa e o desejo de continuarem indo para a escola por modos ativos. Entretanto, verifica-se que dos alunos que se deslocam por modos passivos, aproximadamente 71% expressaram que gostariam de ir para a escola por modos ativos (a pé ou de bicicleta), com maior ênfase aos rapazes do que raparigas.  Em relação aos encarregados de educação, verificou-se que, no geral, 44,6% dos encarregados de educação gostariam que seus educandos fossem para a escola em seu quotidiano por modos ativos (Tabela 21). Dos alunos que se deslocam pelos modos ativos para a escola, aproximadamente 91% dos encarregados de educação dos rapazes declararam que gostariam que seus educandos continuassem indo para a escola pelos modos ativos em detrimento de 74,5% dos encarregados de educação das raparigas. Dos alunos que se deslocam de forma passiva, aproximadamente 36% dos seus encarregados de educação relataram que gostariam que seus educandos fossem para a escola por modos ativos, com resultados similares entre os sexos (Tabela 22). Tabela 22 - Modo real de deslocamento, Desejo de deslocamento segundo alunos e encarregados de educação, quanto ao Sexo Modo de Deslocamento (REAL) Como gostaria (DESEJO) Masculino n (%) Feminino n (%) Total n (%) p  Alunos (n=447)     Ativo Ativo 34 (91,9) 49 (92,5) 83 (92,2) 0,922 Passivo 3 (8,1) 4 (7,5) 7 (7,8)  37 (100,0) 53 (100,0) 90 (100,0) Passivo Ativo 120 (73,2) 132 (68,4) 252 (70,6) 0,324 Passivo 44 (26,8) 61 (31,6) 105 (29,4)  164 (100,0) 193 (100,0) 357 (100,0)  Encarregados de Educação (n=428)     Ativo Ativo (Sim) 30 (90,9) 38 (74,5) 68 (81,0) 0,062 Passivo (Não) 3 (9,1) 13 (25,5) 16 (19,0)  33 (100,0) 51 (100,0) 84 (100,0) Passivo Ativo (Sim) 58 (36,3) 65 (35,3) 123 (35,8) 0,858 Passivo (Não) 102 (63,7) 119 (64,7) 221 (64,2)  160 (100,0) 184 (100,0) 344 (100,0) Legenda: p= Nível de significância  Procurou-se identificar as justificativas dos alunos (Gráficos 1 e 2) e encarregados de educação (Gráficos 3 e 4) em relação aos questionamentos anteriores, ou seja, em relação ao desejo da 



154  Gráfico 1 – Justificativas positivas dos alunos em relação ao desejo de irem para a escola a pé ou de bicicleta (Modo Ativo) quanto ao Sexo  
utilização dos modos ativos no deslocamento para a escola. Os resultados não apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação ao sexo e foram subdivididos em justificativas para os modos Ativo/Passivo de deslocamento conforme a seguir.  Dos alunos que expressaram o desejo de ir para a escola por modos ativos e que apresentaram suas justificativas (n=325), verifica-se no Gráfico 1 que, no geral e, para rapazes e 
raparigas, a principal justificativa expressa está relacionada a ‘Diversão/prazer’ (47,1%), seguida da 

possibilidade da ‘Prática de Atividade Física e melhoria da saúde’ (32,9%). Contudo, em terceira posição as raparigas demonstraram uma maior conscientização dos benefícios do deslocamento ativo 
para a ‘Preservação do Meio Ambiente’ enquanto os rapazes identificaram a ‘Proximidade casa-escola’ como justificativas para o desejo de ir para a escola por modos ativos. Outras justificativas de caráter 
positivo foram expressas pelos alunos como ‘Poupança’ de recursos gastos nos deslocamentos diários 

(autocarro, combustível, etc.) e ‘Outras’ (possibilidade de ‘passar mais tempo com os amigos’, ‘andar 

de bicicleta’, etc.).            No que refere aos alunos que expressaram respostas negativas (Gráfico 2) em relação ao deslocamento ativo e que manifestaram suas justificativas (n=99), as mais preponderantes, no geral e, 
para ambos os sexos, foram a ‘Longa distância entre casa-escola’, fator ambiental evidenciado por 

aproximadamente 45% dos alunos inquiridos, seguida de aspetos relacionados ao fator ‘Insegurança 

no trânsito’ (19,2%) como comportamento dos motoristas, falta de respeito, ter que atravessar grandes vias durante o trajeto, entre outros. Como terceira justificativa, 14,3% das raparigas evidenciaram o 



155  Gráfico 2 - Justificativas negativas dos alunos em relação ao desejo de irem para a escola a pé ou de bicicleta (Modo Passivo) quanto ao Sexo  
fator do deslocamento ativo no trajeto casa-escola se caracterizar como ‘Cansativo’ para fazê-lo no 
quotidiano. Já os rapazes evidenciaram diversos ‘Outros’ motivos como não ter bicicleta, falta de infraestrutura, falta de balneários e bicicletários nas escolas, entre outros. Os resultados 
demonstraram também que aspetos relacionados à ‘Insegurança/Geral’ no ambiente do trajeto como preocupações com assaltos, violações, constrangimentos gerais, entre outros, e que são aspetos muito evidenciados como inibidores ao deslocamento ativo, nesta investigação não se apresentaram como justificativas preponderantes pelos alunos, ficando, no geral, como quinta justificativa (6,1%) e com 
poucas diferenças entre rapazes (4,1%) e raparigas (7,1%). Outras justificativas como ‘Problemas de 

autonomia’, ‘Clima adverso’ e “Não saber ou não gostar de andar de bicicleta’ foram outros aspetos negativos expressos pelos alunos, contudo não apresentaram relevância em relação aos outros aspetos. Os resultados não apresentaram diferenças estatisticamente significativas quanto ao sexo.              Quanto aos encarregados de educação as justificativas positivas em relação ao desejo do deslocamento ativo para a escola apresentaram resultados similares entre os sexos dos seus respetivos educandos, não se evidenciando diferenças estatisticamente significativas (Gráfico 3). Dos encarregados de educação que justificaram (n=175), no geral, evidencia-se em primeiro plano a 
perceção da maioria (61,7%) sobre a possibilidade em potencializar a ‘Prática da atividade física e 

melhoria da saúde’ em seus educandos pela realização do deslocamento ativo no quotidiano escolar. Em seguida, evidenciaram-se aspetos relacionados à melhoria da ‘Autonomia/Independência’ dos 
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Gráfico 3 - Justificativas positivas dos encarregados de educação em relação ao modo desejado de deslocamento para a escola para os seus educandos (Sim / Modo Ativo) quanto ao Sexo  

alunos se os mesmos fossem a pé ou de bicicleta para a escola (12,6%). Como terceira justificativa expressa, evidenciou-se aspetos relacionados à redução nas obrigações diárias dos encarregados de educação, mais amizades, prazer pelo trajeto, entre outros, que para esta análise foram categorizados 
como ‘Outras e expressas por 12% dos inquiridos. Ressalta-se ainda que aspetos relacionados à ‘Preservação do meio ambiente’ (6,3%), 

‘Economia/poupança’ (6,3%) e ‘Aproveitamento do tempo’ (1,1%) também foram expressos como positivos pelos encarregados de educação e o desejo do deslocamento ativo para seus educandos.              No que se refere às justificativas negativas (Gráfico 4), verificou-se que, no geral e para ambos os sexos dos educandos, aproximadamente 45% dos encarregados de educação que justificaram suas 
preferências (n=207), evidenciaram o fator ‘Longa distância’ da casa até a escola como o aspeto mais preponderante para não desejarem que seus educandos se desloquem quotidianamente por modos 
ativos. Em segundo lugar (39%), foram evidenciados os aspetos relacionados à ‘Insegurança/Trânsito’ como falta de respeito dos motoristas, cruzamento de grandes vias no trajeto casa-escola, falta de passadeiras, muito trânsito, entre outros. 

No geral, o aspeto da ‘Insegurança/Geral’ urbana foi evidenciado como terceira justificativa negativa (8,2%), contudo, ressalta-se que para encarregados de educação de educandos do sexo feminino, curiosamente, estas preocupações foram superadas por aspetos relacionados ao tempo 
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Gráfico 4 – Justificativas negativas dos encarregados de educação em relação ao modo desejado de deslocamento para a escola para os seus educandos (Não / Modo Passivo) quanto ao Sexo  

‘demorado’, ‘falta de competência’, ‘pouca idade’, ‘não se sentiria descansado’ e que, para esta 

análise, foram categorizadas por ‘Outras’ (8,5%) em detrimento da ‘Insegurança/Geral’ (7,7%). Destaca-se que os resultados não apresentaram diferenças estatisticamente significativas, entretanto, evidenciou-se que encarregados de educação dos rapazes apresentaram maior preocupação (48,9%) em relação a ‘Longa distância’ que encarregados de educação de raparigas (41,9%). Não obstante, estes apresentaram maior preocupação (41,9%) com aspetos relacionados à 
‘Insegurança/trânsito’ em relação aos rapazes (35,6%).            O Quadro 2 apresenta um resumo dos resultados obtidos e demarca as diferenças entre os desejos dos alunos e encarregados de educação de como gostariam de ir para a escola e os meios de transporte que efetivamente utilizam em seu quotidiano, bem como, das respetivas justificativas apresentadas anteriormente e aqui caracterizadas como aspetos positivos e negativos ao deslocamento por modos ativos (a pé / bicicleta) de crianças para a escola.      
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Quadro 2 – Real Deslocamento ativo para a escola, desejos e justificativas de alunos e encarregados de educação Como vou para a escola? (Modo Real) Deslocamento Ativo Como gostaria de ir para a escola? (AL) Deslocamento Ativo Como meu encarregado de educação gostaria que eu fosse para a escola? (EE) Deslocamento Ativo 20,1%  (a pé) 74,9% (20,1% a pé / 54,8% bicicleta) (*p<0,001) 45% (*p<0,001) Aspetos positivos mais preponderantes em relação ao desejo pelo deslocamento ativo para a escola  Diversão / Prazer Prática de atividade física / Melhoria da saúde  Prática de atividade física / Melhoria da saúde  Autonomia/Independência  Proximidade casa-escola  Outras (redução nas obrigações diárias, mais amizades, etc.) Aspetos negativos mais preponderantes em relação ao desejo pelo deslocamento ativo para a escola Longa distância Longa distância  Insegurança / Trânsito  Insegurança / Trânsito Cansativo Insegurança / Geral Legendas: AL= Alunos; EE= Encarregados de Educação; *U de Mann-Whitney  DISCUSSÃO Evidenciou-se que apenas 20,1% dos alunos se deslocaram de forma ativa para a escola em seu quotidiano, nomeadamente a pé, sem diferenças significativas entre os sexos. Tendo em vista que os resultados referentes à prevalência dos modos de deslocamento já foram apresentados e discutidos no estudo anterior (Estudo II) a discussão deste estudo limitar-se-á essencialmente sobre a análise dos modos reais de deslocamento, desejos e justificativas (alunos e EE) referentes à possibilidade do deslocamento ativo para a escola de acordo com o sexo dos alunos.  Os resultados deste estudo revelaram disparidades entre os modos reais de deslocamento e os desejos de alunos e encarregados de educação frente à possibilidade do deslocamento por meios ativos para a escola. Apesar de somente 20,1% dos alunos se deslocarem a pé para a escola, aproximadamente 75% dos alunos declararam que gostariam de ir por modos ativos, sendo 20,1% a pé e 54,8 de bicicleta. Vale ressaltar que nenhum aluno utiliza a bicicleta como modo de deslocamento em sua rotina escolar, entretanto, quase a totalidade dos alunos inquiridos afirmaram que possuem e acham 
‘fixe’ andar de bicicleta. Em relação aos encarregados de educação os resultados também apresentaram disparidades em relação ao modo real e o desejo dos respetivos educandos sobre o deslocamento ativo. Aproximadamente 45% afirmaram que gostariam que seus educandos fossem para a escola a pé ou de bicicleta em seu quotidiano, com resultados similares entre os sexos. Estes resultados sugerem que os desejos dos participantes não refletem a realidade em relação aos modos de deslocamento para a escola, bem como, a vontade dos alunos em ir a pé ou de 



159  

bicicleta para a escola não influencia nas decisões dos encarregados de educação (Davison et al., 2008). Se por um lado, os alunos almejam mais autonomia, liberdade e desejo de se deslocarem em sua rotina escolar por meios ativos, por outro, os encarregados de educação decidem por meios mais passivos (automóvel, autocarro) de deslocamento para seus educandos, mesmo que, estes, também apresentem um desejo maior que os modos reais de deslocamento elencados. Esta situação reforça o que está expresso na literatura, ou seja, que os encarregados de educação, principalmente de crianças em tenra idade, são os reais decisores sobre como seus educandos vão para a escola (Davison et al., 2008; De Meester et al.,2014). Considerando que diversos aspetos (intrapessoais, ambientais, etc.) podem influenciar positivamente ou negativamente nos modos de deslocamento de crianças, esta investigação procurou identificar as justificativas dos desejos dos participantes em relação ao deslocamento a pé ou de bicicleta para a escola. Os principais aspetos positivos expressos pelos alunos justificando o desejo pelos modos ativos 
de deslocamento na rotina escolar foram primeiramente a ‘Diversão/Prazer’, em seguida a ‘Prática de 
Atividade Física’ e como terceira justificativa expressa a ‘Proximidade casa-escola’. Os encarregados de 

educação expressaram primeiramente a ‘Prática de Atividade Física’, em seguida a 

‘Autonomia/Independência’ e diversos outros aspetos como justificativas positivas em relação ao desejo que seus educandos se deslocassem para a escola a pé ou de bicicleta. 
O manifesto dos alunos pela ‘Diversão/Prazer’ como justificativa mais preponderante salienta a importância dos aspetos sociais na perspetiva das próprias crianças e o seu desfrute no tempo quotidiano do deslocamento ativo do trajeto casa-escola, tempo e ação que possibilitam a socialização com os pares, a descoberta de novos caminhos, o conhecimento e vivências do ambiente, o usufruto de um tempo e espaço com autonomia, entre outros. Nesta investigação, a companhia de amigos durante o trajeto casa-escola foi um aspeto declarado por aproximadamente 88% dos alunos como positivo quando questionados se gostariam ir de bicicleta ou a pé para a escola se os amigos também o fizessem. Estas informações cristalizam a importância do suporte social dos pares e de momentos prazerosos para o estímulo ao deslocamento ativo e corroboram com um estudo realizado nos Estados Unidos que evidenciou que as crianças mostraram mais disposição para o deslocamento ativo para a escola, particularmente no período da tarde, justificando que era mais divertido, agradável e que poderiam se deslocar com mais calma (Sweeney & Von Hagen, 2016). Hancock (2011) em uma revisão sobre os efeitos da caminhada para a saúde evidenciou uma iniciativa realizada na Nova 
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Zelândia sobre o Pedibus12, em que grupos de crianças caminham em conjunto para a escola sob a supervisão de adultos e inferiu que as crianças gostam de participar da iniciativa por achá-la divertida. Em relação ao sexo dos alunos, os resultados sugerem que ser rapariga ou rapaz não impactou em alterações nas justificativas apresentadas.  Os resultados demonstraram que os encarregados de educação, como terceira justificativa positiva, também valorizam a possibilidade de seu educando em fazer novas amizades e desfrutar do percurso indo a pé ou de bicicleta para a escola em sua rotina escolar, o que reforça novamente a importância da diversão, socialização e companhia de outras crianças durante o trajeto para o estímulo ao deslocamento ativo. Chaufan et al. (2012) em investigação com pais de crianças americanas verificaram que os mesmos acham muito divertido o deslocamento ativo aos seus filhos. A literatura tem demonstrado que as crianças estão mais propensas a se deslocarem ativamente quando os pais percebem que outras crianças também o fazem no trajeto (Davison et al., 2008; Timperio et al., 2006). A prática de atividade física e a melhoria da saúde foram expressas como justificativas positivas em relação ao desejo de caminhar e/ou pedalar no trajeto casa-escola. Estes resultados demonstram que tanto alunos quanto seus respetivos encarregados de educação percebem que o tempo quotidiano, ou seja, um tempo da rotina escolar, pode ser aproveitado como uma atividade física pela possibilidade de ir a pé ou de bicicleta para a escola. Sugerem ainda que ambos têm perceção dos benefícios para a saúde que o deslocamento ativo pode proporcionar, o que vai ao encontro de Chaufan et al. (2012) que evidenciaram que os pais tem opinião clara em relação aos benefícios para a melhoria da saúde de seus filhos pelo deslocamento ativo para a escola. A atividade física proporcionada pelo deslocamento ativo pode colaborar, mesmo que de forma cumulativa, com o nível diário de atividade física regular recomendado pelas organizações internacionais (WHO, 2010; ACSM, 2015; AHA, 2014), bem como, estimular comportamentos ativos e saudáveis no quotidiano escolar de crianças e adolescentes (Pereira et. al., 2014). Nossos resultados demonstraram que 71,6% dos alunos e 43,1% dos encarregados de educação declararam praticar alguma atividade física para além do tempo das atividades obrigatórias (aulas de educação física escolar e trabalho), estas informações sugerem que esta vivência quotidiana com a prática da atividade física colabora na compreensão dos benefícios da mesma em suas diversas possibilidades de se manifestar como o deslocamento ativo para a escola. O histórico e opiniões dos pais em relação à valorização da importância e prática de atividade física (Davison et al., 2008; Ziviani, Scott & Wadley,                                                            12 Espécie de ‘autocarro/ônibus humano’ onde crianças e um ou mais responsáveis realizam em conjunto o trajeto casa-escola a pé.  
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2004), se os pais se deslocavam de forma ativa para a escola (Davison et al., 2008) e se vão trabalhar por meios ativos (Rodríguez-López et al., 2013) estão associados a uma maior propensão dos filhos se deslocarem ativamente para a escola. A autonomia foi citada por aproximadamente 13% dos encarregados de educação como segunda justificativa positiva em relação ao desejo dos seus educandos irem para a escola por meios ativos. É compreendida como a capacidade de gerir e tomar as próprias decisões a partir das suas vivências, características e possibilidades. Nossos resultados, mesmo que em percentual pequeno, em nossa compreensão, sugerem que os encarregados de educação têm a perceção que o tempo e a forma de como os seus educandos vão para a escola podem ser importantes para o desenvolvimento da autonomia e independência, tendo em vista que, atualmente, os mesmos são muito dependentes da agenda, rotina e decisões de seus próprios encarregados de educação. Estudos sobre Mobilidade Independente de Crianças, que inclui o deslocamento ativo de crianças para a escola como uma de suas dimensões, inferem que a mobilidade independente colabora no desenvolvimento social, emocional, na construção de confiança, identidade, conhecimento sobre o ambiente, entre outros. Tais aspetos são considerados importantes para o desenvolvimento de habilidades na resolução de problemas e tomada de decisões por si próprias (Neto & Malho, 2004; Crawford et al., 2015) e realçam a importância que o deslocamento ativo pode ter no contributo da melhoria da autonomia. Relativamente aos aspetos negativos elencados nas justificativas dos alunos e encarregados de educação, os resultados se apresentaram similares em suas prioridades (Longa distância e Insegurança no trânsito), excetuando-se em relação ao terceiro aspeto que para os alunos foi o facto do deslocamento ativo se apresentar como cansativo e para os encarregados de educação as preocupações em relação às questões da insegurança urbana como assaltos, assédios, entre outras. Ressalta-se que o fator distância casa-escola pode influenciar de forma positiva ou negativa em relação ao deslocamento ativo. Residir mais próximo à escola pode ser um aspeto motivador ao deslocamento ativo como mostram as justificativas positivas dos alunos. Um estudo de revisão sistemática verificou que crianças que vivem mais próximas da escola têm maiores probabilidades de irem caminhando ou de bicicleta para as aulas em seu quotidiano, principalmente com crianças que residem até aproximadamente 3-3,2 km da escola (Souza et al., 2016b). Contudo, a longa distância no trajeto casa-escola foi para aproximadamente a metade de alunos e respetivos encarregados de educação a justificativa mais preponderante frente ao desejo de negação do deslocamento ativo para a escola. Os resultados coadunam com diversos estudos que evidenciaram que quanto mais distante os alunos residirem da escola, menores são as probabilidades 
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de se deslocarem por meios ativos em sua rotina escolar (Christiansen et al., 2014; Carlson et al. 
2014; Mitra & Buliung, 2015; D’Haese et al., 2011; Broberg & Sarjala, 2015). Porém, dois estudos realizados na Austrália (Ridgewell et al., 2009) e no Conselho de Braga/Portugal (Pereira et al., 2014) verificaram que a distância casa-escola não foi a justificativa mais preponderante quando questionados sobre o porque de não autorizarem seus filhos a irem para a escola por meios ativos. A segurança no trânsito foi para alunos e encarregados de educação a segunda justificativa negativa em relação ao desejo de deslocamento para a escola por meios ativos, porém e sem surpresas, ressalta-se que os encarregados de educação mostraram-se mais preocupados (39,1%) do que os respetivos educandos (19%). Nossos resultados corroboram com o que a literatura tem demonstrado, pois, aspetos relacionados à segurança no trânsito no trajeto casa-escola como a presença de passadeiras e semáforos (Carlson et al., 2014), ausência de grandes cruzamentos (Mitra & Buliung, 2015), velocidade do tráfego (Chaufan et al., 2012), infraestrutura para caminhar e andar de bicicleta (Ducheyne et al., 2012), medidas de acalmia e presença de brigada de trânsito (Larouche et al., 2014), comportamento dos motoristas (Christian et al., 2015), entre outros, têm sido associados com o deslocamento ativo de crianças em sua rotina escolar. Dois estudos realizados nos Estados Unidos sobre a temática ressaltam a importância da perceção pelos pais/encarregados de educação em relação à segurança no trânsito. Oluyomi et al. (2014) em estudo realizado com pais de crianças do 4º ano verificou que as crianças eram mais propensas a se deslocarem de forma ativa para a escola quando os pais apresentaram perceção positiva em relação aos aspetos da segurança do trânsito no trajeto casa-escola. Weigand (2008) em estudo de revisão sobre intervenções para aumentar o deslocamento ativo para a escola identificou que as principais justificativas utilizadas dos pais para levarem seus filhos à escola por meios passivos de deslocamento foram as preocupações com a alta velocidade, comportamento errático dos motoristas e o alto volume de tráfego foram (automóvel, autocarro, etc.). Aproximadamente 11% dos alunos inquiridos se manifestaram negativamente em relação ao desejo de irem para a escola a pé ou de bicicleta por ser muito cansativo. Estes dados corroboram com um estudo realizado com adolescentes irlandeses que identificou o cansaço como uma das barreiras ao deslocamento ativo para a escola (Nelson et al., 2008). As preocupações com a segurança em geral foram relatadas por aproximadamente 8% dos encarregados de educação inquiridos como terceira justificativa de negação ao desejo que seus educandos fossem para a escola por meios ativos. A literatura tem referenciado que preocupações 
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com o assédio, agressões ou a presença de estranhos no trajeto (Christian et al., 2015, Ridgewell et al., 2009); agressões sexuais às meninas (Sweeney & Von Hagen, 2016), crimes e assaltos (Page et al., 2010), preocupações com o bairro e vizinhança (Panter et al., 2010a), são alguns dos aspetos que estão associados significativamente ao deslocamento ativo de crianças para a escola. Contudo é importante salientar que alguns estudos apresentam resultados diferentes, em que não se evidenciaram associações entre aspetos da segurança geral e o deslocamento ativo (D’Haese et al., 2011; De Meester et al., 2014; Christian et al., 2015). O facto é que, a perceção em relação à violência e crimes urbanos pode ser relativa ao contexto do ambiente e da cidade em que os inquiridos residem. O baixo percentual percecionado pelos encarregados de educação em relação à Segurança em geral pode ser depreendido pelas características específicas do contexto de Braga, localidade das escolas participantes desta investigação. Em um relatório denominado Portugal City Brand Ranking© 2016 - Municípios Portugueses13 (Bloom Consulting, 2016), que objetivou analisar o desempenho dos municípios nas categorias Negócios, Turismo e Viver, Braga foi apontada como o 1º município para melhor viver na Região Norte e o 3º em Portugal. Em sua metodologia de análise para a categoria Viver, a taxa de criminalidade foi uma das variáveis investigadas, entre outras. Outro dado interessante refere-se ao Relatório Anual de Segurança Interna – RASI 201514 que aponta uma redução da criminalidade violenta (roubos, violações, raptos, ofensas, etc.) em aproximadamente 15% em Braga entre 2014 e 2015. Recentemente foi publicado o Índice Global da Paz15 (Institute for Economics & Peace [IEP], 2017) e Portugal foi classificado como o 3º país mais pacífico do mundo. Este estudo utiliza em sua metodologia mais de 20 indicadores estatísticos sobre segurança pública, violência policial, terrorismo, conflitos, gastos com armas, entre outros. Entre as Políticas de Segurança de Portugal cabe salientar o Programa Escola Segura que tem entre suas diversas ações o de garantir a segurança, visibilidade e proteção de pessoas e bens nas áreas escolares, inclusive nos caminhos de crianças para a escola. Trata-se de uma iniciativa entre Ministério da Administração Interna e Ministério da Educação de Portugal que em 2015 abrangeu 8575 estabelecimentos de ensino. A análise realizada neste estudo permitiu identificar que, alunos e encarregados de educação apresentaram como justificativas positivas mais preponderantes ao desejo do deslocamento ativo aspetos relacionados aos benefícios intrapessoais (dos alunos) como a diversão, a prática de atividade                                                            13 Disponível em http://www.bloom-consulting.com/rankingportugal/ 14 Disponível em http://www.portugal.gov.pt/pt/pm/documentos/20160331-pm-rasi.aspx 15 Disponível em http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI-2017-Report-1.pdf 

http://www.bloom-consulting.com/rankingportugal/
http://www.portugal.gov.pt/pt/pm/documentos/20160331-pm-rasi.aspx
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI-2017-Report-1.pdf
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física e a promoção da autonomia do que aspetos ambientais como a distância/proximidade casa-escola e preservação do meio ambiente, entre outros. Em contrapartida, os aspetos ambientais como a distância do trajeto casa-escola, preocupações com a insegurança no trânsito e insegurança em geral foram expressas pelos alunos e encarregados de educação como justificativas negativas mais preponderantes que aspetos relacionados às justificativas de caráter intrapessoais. Em síntese, vale ressaltar a importância em diagnosticar os aspetos que podem influenciar no deslocamento ativo, principalmente sob a ótica dos encarregados de educação. Compreende-se que, seu histórico, contexto, suas características e perceções em geral estão associadas à forma como definem o quotidiano de seus educandos e, consequentemente, os meios como se deslocam para a escola.  Intervenções que objetivem potencializar os meios ativos de deslocamento de crianças para a escola devem ser pensadas, estruturadas e executadas tendo como perspetiva de fundo os diversos níveis de atuação e a participação de seus diversos atores, principalmente os alunos e encarregados de educação. Algumas limitações deste estudo devem ser consideradas, principalmente por ser um estudo baseado em uma amostra por conveniência, ter utilizado apenas medidas percebidas, ser um estudo transversal e assim, impossibilitando de estabelecer relações causais. Porém, compreendemos que este estudo apresentou resultados significativos e originais em relação à participação de alunos e respetivos encarregados de educação em estudos sobre a temática em Portugal, principalmente quanto ao desejo e justificativas positivas/negativas sobre o deslocamento ativo para a escola.   CONCLUSÕES Em conclusão, apesar da prevalência de alunos que se deslocam de forma ativa para a escola ter-se apresentado baixa, alunos e seus respetivos encarregados de educação manifestaram percentuais maiores de desejo em utilizarem os modos ativos de deslocamento para a escola, cristalizando as disparidades entre o modo real e o desejado de deslocamento. Nenhum aluno utiliza a bicicleta como meio de deslocamento, entretanto, a maioria dos inquiridos possui bicicleta, sabe andar e gostaria de utilizá-la em sua rotina de deslocamento para as aulas, principalmente os rapazes. Benefícios de caráter pessoal (para os alunos) foram os aspetos positivos mais relatados pelos participantes como justificativas positivas ao desejo do deslocamento ativo. O tempo e ação dos deslocamentos ativo foram percebidas como importantes para a socialização, diversão, práticas sociais, desenvolvimento da autonomia e prática de atividade física. Aspetos relacionados ao ambiente como a longa distância casa-escola, insegurança no trânsito e insegurança geral foram apontadas 
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pelos inquiridos como justificativas em relação à negação do deslocamento ativo para a escola. No geral, o sexo dos alunos não foi uma variável que se mostrou influenciadora nos resultados apresentados referentes aos participantes deste estudo.  Por fim, compreende-se que intervenções que almejem potencializar o deslocamento ativo de crianças para a escola devem envolver os diversos atores e instituições intervenientes (escola, alunos, encarregados de educação, sociedade, etc.). Contudo, compreendemos que o encarregado de educação pode e deve ter um papel fundamental e participativo neste processo pois, são, essencialmente os responsáveis pela organização da rotina de seus educandos e os decisores de como os mesmos vão para a escola.                    
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                      3.4 Estudo IV De bicicleta para a escola? Estudo com crianças que residem até 3km de distância da escola    
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De bicicleta para a escola? Estudo com crianças que residem até 3km de distância da escola   Resumo Contexto Teórico Estudos têm evidenciado disparidades entre caminhar e pedalar para a escola, devido, principalmente, à influência de fatores em nível ambiental, cultural, social e individual. A bicicleta é apontada como um meio de transporte de custo baixo, útil para distâncias curtas/moderadas, eficaz na melhoria da qualidade do meio urbano e que pode colaborar na promoção da atividade física. Entretanto, para a bicicleta se (re) estabelecer como um meio de transporte no ambiente urbano, é necessário que sejam oferecidas boas condições para o seu uso, consoante aos seus fins (lazer, deslocamento) e aos perfis dos seus utilizadores (crianças, jovens, adultos, etc.). Objetivo Analisar a perceção em relação aos aspetos que limitam/motivam a utilização da bicicleta como modo de transporte utilitário para a escola no quotidiano de crianças do 5º e 6º ano que residem até 3km de distância da escola de acordo com o sexo.  Métodos Trata-se de um estudo quantitativo descritivo transversal. Participaram 242 alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico com idades compreendidas entre nove e 16 anos ( =10,87/DP=0,812) e 242 respetivos Encarregados de Educação, selecionados pelo critério de conveniência de quatro escolas públicas da Região Norte de Portugal e que declararam residir até 3km de distância da escola. Informações sociodemográficas, participação em atividade física, distância casa-escola e modos de deslocamento utilizados foram coletadas através de dois questionários (Pereira et al., 2014) administrados aos alunos e encarregados de educação.  Resultados Verificou-se que 36,4% dos alunos se deslocam a pé para a escola. Nenhum aluno se desloca de bicicleta, contudo, 55% desejariam ir pedalando em seu quotidiano escolar. A maioria dos alunos possuem bicicleta (88%), a utilizam para as atividades de lazer (79%), na companhia de familiares (89%) e sabem andar (89%). Em relação ao sexo, os rapazes estão mais envolvidos em atividades físicas formais (Desporto Federado/Escolar), possuem mais bicicleta e declararam saber fazer pequenos arranjos em relação às raparigas. Benefícios de caráter individual (diversão/prazer/atividade física) foram as justificativas positivas expressas pelos alunos em relação ao desejo de utilizarem a bicicleta para ir às aulas. A distância e a perceção de insegurança no trânsito e no meio urbano foram indicadas como justificativas negativas e possíveis barreiras ao desejo de não irem para a escola por modos ativos. Conclusões As crianças têm uma relação próxima com a bicicleta, de vivências e experiências quotidianas, pois, possuem-na, sabem andar, sabem fazer pequenos reparos e a utilizam em momentos de desfrute com familiares e amigos. Entretanto, apesar de a perceberem e desejarem utilizá-la como meio de transporte para a escola, não a utilizam para este fim, a utilizam maioritariamente para as atividades de lazer no tempo-livre. Palavras-chave Deslocamento ativo. Bicicleta. Escola. Distância casa-escola. Crianças. 
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INTRODUÇÃO O deslocamento para a escola tem sido identificado como oportuno para a promoção de comportamentos ativos no quotidiano de crianças e adolescentes, pois, pode ser aproveitado para ser realizado a pé ou de bicicleta (Deslocamento Ativo), colaborando assim, no aumento do nível de atividade física diária deste grupo. Contudo, ir para a escola a pé ou de bicicleta, não têm sido os meios mais utilizados por crianças atualmente. O deslocamento ativo tem sofrido um decréscimo em detrimento dos modos passivos de deslocamento, especialmente pelo automóvel (De Meester et al., 2014; Sá et al., 2016). Além disso, a literatura, tem demonstrado disparidades entre caminhar e pedalar para a escola no quotidiano de crianças e adolescentes. Estudos realizados em Portugal têm evidenciado percentagens que variam de 21% a 75% de crianças e adolescentes que se deslocam ativamente para a escola. Entretanto, destaca-se um aspeto comum nestes estudos, a ínfima (Alves & Calcinha, 2011; Teixeira & Rodrigues, 2011) ou inexistente utilização da bicicleta como modo de transporte em relação ao modo pedonal (Pereira et al., 2014; Moreno, Cordovil, Lopes & Neto, 2011; Pizarro, Ribeiro, Marques, Mota & Santos, 2013; Souza, Matos, Pereira, Leite & Costa, 2016a). Em contrapartida, um estudo realizado com raparigas adolescentes do Distrito de Aveiro, pioneiro em políticas de promoção de utilização da bicicleta como meio de transporte, evidenciou que 52,6% das raparigas inquiridas se deslocavam ativamente para escola e, destas, 25,3% utilizavam a bicicleta em seu quotidiano (Mota et al., 2007). Em 2007, Portugal foi considerado o terceiro país da Comunidade Europeia que menos utilizava a bicicleta como forma de deslocamento, superando apenas Chipre e Malta (Seabra et al., 2012). Investigações realizadas em países que a bicicleta está culturalmente inserida como meio de transporte para o trabalho e/ou escola apresentam resultados que evidenciam uma maior utilização da mesma em relação ao modo pedonal no deslocamento casa-escola. Como exemplos, destacam-se os estudos de Cooper et al. (2006) realizado com adolescentes dinamarqueses que evidenciou maior utilização da bicicleta (65,5%) em relação ao deslocamento a pé (20,8%) e de Van Dyck et al. (2010) realizado na Bélgica, em que 88,7% dos estudantes inquiridos que se deslocavam ativamente para a escola declararam ir de bicicleta em relação a 11,3% que se deslocavam a pé. Estes dados chamam atenção para a importância dos fatores culturais e ambientais em relação à temática do deslocamento ativo. São países, entre outros, como Alemanha, Finlândia e Países Baixos, que se caracterizam como favoráveis à utilização da bicicleta, inclusive no deslocamento à escola por estudantes, pois, desenvolvem ações e políticas de forma conjugada e 
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contínua que influenciam o comportamento das pessoas e estimulam a utilização da bicicleta como meio de transporte (Pucher & Buehler, 2008). Apesar de controverso, o surgimento do primeiro protótipo da bicicleta é designado ao barão alemão Kar Von Drais no século XIX (Vieira, 2015; Alves & Carvalho, 2013). Seu surgimento caracterizou-se como revolucionário, pois, um veículo de locomoção, cuja propulsão/tração fosse resultado apenas da força humana ou do próprio individuo, possibilitou diversos avanços, desde a utilização do veículo para o lazer, o transporte pessoal, o transporte de cargas, entre outros. Segundo Alves & Carvalho (2013) a bicicleta gerou uma nova visão social. Se inicialmente foi utilizada como veículo para o lazer de classes mais favorecidas e até mesmo como objeto de ostentação social, ao longo do tempo, tornou-se um potencial meio de transporte acessível a todas as idades e classes sociais. A bicicleta é considerada como um meio de propulsão humana muito eficiente, útil para distâncias curtas/moderadas, de custo baixo, um veículo que pode colaborar na promoção da atividade física e eficaz na melhoria da qualidade de vida no meio urbano (Børrestad, 2013; Araújo et al., 2009). É utilizada por pessoas de diferentes categoriais sociais e para finalidades distintas, sejam estas, de caráter utilitário (modo de transporte para o trabalho, escola, cargas, etc.), para fins desportivos ou apenas como véiculo de utilização no tempo-livre (lazer, atividade física). Sua utilização proporciona benefícios de ordem individual (utilizador), social (família, etc.) e de ordem coletiva (cidade, bairro, família, etc.). No geral, entre outros benefícios, andar de bicicleta contribui para o aumento do nível de atividade física dos seus utilizadores; diminuição do tráfego urbano e, em especial, na hora de ponta (trabalho, escola, etc.); diminuição na emissão de CO2, indíce de ruídos, poluição visual; prosperidade economica, pois trata-se de um transporte acessível a diversas classes sociais, minimizando os custos em transportes (privados e/ou públicos) e; melhoria no ambiente e saúde pública (Heinem, Wee & Maat, 2010; Franco & Campos, 2014). Relativamente à utilização da bicicleta por crianças no deslocamento do trajeto casa-escola a literatura tem chamado a atenção para alguns benefícios em sua prática. Um estudo realizado com crianças norueguesas evidenciou que os alunos que se deslocaram de bicicleta para a escola apresentaram um IMC mais baixo, comparado com os que se deslocaram pelos meios passivos, bem como, os que começaram a pedalar em seu quotidiano escolar apresentaram aumento no nível de aptidão cardiorrespiratória (Børrestad, 2013). Em um estudo longitudinal realizado com crianças suecas, evidenciou-se melhoria entre 10 e 20% na aptidão física tanto de alunos que já se deslocavam de bicicleta quanto a alunos que começaram a utilizá-la diariamente no deslocamento para a escola 
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durante o período da investigação – 6 anos (Chillon et al., 2012). Estes resultados convergem com o estudo de Ducheyne et al. (2012) que afirmaram que pedalar para a escola apresentou associação com níveis mais elevados de aptidão física em comparação com os alunos que foram caminhando e por modos passivos de deslocamento (Larouche, 2015).  Outro ponto a ser ressaltado é que, utilizá-la quotidianamente como modo de deslocamento para a escola, ou seja, com fins utilitários, abrange aspetos diferentes à sua utilização como modo de deslocamento no lazer e no desporto. Neste sentido, vale salientar dois aspetos interessantes: a frequência diária da atividade física promove maiores benefícios para a saúde, no caso, as crianças que vão para a escola de bicicleta e, a diminuição do congestionamento do trânsito e poluição ambiental em áreas específicas da cidade, a escola e o seu entorno (Heinen et al., 2010). Contudo, há de se evidenciar que para a bicicleta se (re) estabelecer como um meio de transporte no ambiente urbano e, mostrar-se interessante e viável, é preciso que sejam oferecidas boas condições para o seu uso consoante às suas diversas finalidades (lazer, deslocamento) e perfil dos seus utilizadores (crianças, jovens, adultos, etc.). Heinen et al. (2010), em um estudo de revisão de literatura identificaram diversos determinantes para a utilização das bicicletas para fins utilitários e frequentes. Segundo os autores, os resultados demonstraram que aspetos do ambiente construído (distância, instalações, infraestrutura no trajeto como ciclovias, bicicletários, chuveiros no trabalho, etc.); clima e chuva; aspetos socioeconómicos; perceções positivas/negativas sobre o trajeto em relação à segurança urbana e trânsito; opções de transportes, entre outros, são aspetos importantes e determinantes para a utilização da bicicleta como meio de transporte/deslocamento diário. O relevo/declívios ingremes, distância das ciclovias, densidade populacional alta, entre outros aspetos também agem como influenciadores da utilização da bicicleta (Fraser & Lock, 2011). No que se refere às crianças enquanto utilizadoras, estudos têm evidenciado diversos aspetos que influenciam de forma positiva a utilização da bicicleta como meio de deslocamento para a escola como o apoio social dos amigos e pais (Panter et al., 2010a; Ghekiere et al., 2016); iniciativas de estímulo e promoção ao deslocamento ativo (a pé / bicicleta) como o programa “Rotas seguras para a 

escola” (Fraser & Lock, 2011); níveis mais altos de escolaridade de pais e mães (Ramirez-Velez et al., 2016); perceção dos pais e/ou responsáveis sobre a segurança no trajeto casa-escola e no bairro (Panter et al., 2010a; Trapp et al., 2011); distâncias menores no trajeto casa-escola (Souza et al., 2016b; Ducheyne et al., 2012; Trapp et al., 2011); segurança no trânsito (Ducheyne et al., 2012); presença de ciclovias (Carver, Timperio & Carwford, 2014), entre outros. 
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Outro aspeto importante refere-se às habilidades das crianças em relação ao universo da bicicleta como: saber andar, conhecer as regras do trânsito e saber fazer arranjos básicos como recolocar uma corrente solta ou encher o pneu. São competências que expressam uma perceção maior de segurança na sua utilização e que podem influenciar positivamente na decisão das crianças e permissão dos pais em relação à utilização da bicicleta como meio de transporte para a escola pelo aumento da confiança nos filhos (Trapp et al., 2011; Ducheyne et al., 2012; Bromell & Geddis, 2016; Ghekiere et al., 2014). Compreende-se que o deslocamento ativo (a pé/bicicleta) para a escola é uma fonte potencial de promoção da atividade física diária e de comportamentos ativos em crianças e adolescentes. Todavia, é facto que caminhar e pedalar são dois comportamentos distintos (Ducheyne et al., 2012) e ir de bicicleta para a escola envolve determinantes diferentes aos relacionados para o lazer e fins desportivos (Heinen et al., 2010). Alguns resultados apresentados anteriormente no nosso Estudo III evidenciaram uma ambiguidade em relação à bicicleta como meio de transporte utilitário no deslocamento para a escola. Verificou-se que dos alunos participantes (Alunos n=452) no estudo: apenas 20,1% se deslocam de modo ativo para a escola, nomeadamente a pé, pois nenhum reportou utilizar a bicicleta como modo de transporte, entretanto, 93,1% dos alunos acham fixe/legal andar de bicicleta, 89,6% declararam que sabem andar, 90,7% possuem bicicleta e 54,8% dos alunos manifestaram que gostariam de ir quotidianamente de bicicleta para a escola. Diante deste cenário, verificou-se a necessidade de investigar a perceção dos alunos em relação à bicicleta no deslocamento para a escola. Deste modo, alguns questionamentos foram elencados para nortear este estudo em especial: Quais são as relações que os alunos têm com a bicicleta em seu quotidiano extraescolar? Que competências têm sobre a bicicleta? Que justificativas são apresentadas pelos alunos e encarregados de educação frente ao desejo de ir de bicicleta para a escola? Neste sentido, optou-se por investigar apenas os alunos que residem até a distância considerada propícia para o deslocamento até a escola por modos ativos, a pé ou de bicicleta (Souza et al., 2016b). Logo, este estudo objetivou analisar a perceção em relação aos aspetos que limitam/motivam a utilização da bicicleta como modo de transporte utilitário para a escola no quotidiano de crianças do 5º e 6º ano que residem até 3km de distância da escola de acordo com o sexo.   
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METODOLOGIA Caracterização do estudo e participantes Caracterizou-se como um estudo quantitativo descritivo transversal. Participaram alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico (5º e 6º ano) e respetivos encarregados de educação de quatro escolas públicas dos concelhos de Braga (Escola A e B), Vila Nova de Famalicão (Escola C) e Vieira do Minho (Escola D), selecionados pelo critério de conveniência. O número total de questionários administrados e devidamente preenchidos pelos alunos participantes foi de 620, contudo, apenas 452 (72,9%) encarregados de educação devolveram os instrumentos preenchidos e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado. Por opção metodológica para este estudo, adotou-se como critério de análise somente os dados dos alunos e respetivos encarregados de educação que devolveram os questionários preenchidos e que declararam residir até 3km de distância da escola. Sendo assim, o número total deste Estudo II foi composto por 484 participantes, distribuídos em 242 alunos (50%) com idades compreendidas entre nove e 16 anos ( =10,87, DP=0,812) e seus 242 respetivos encarregados de educação (50%). Instrumentos de coleta de dados Para a coleta de dados utilizou-se dois questionários (Pereira et al., 2014) administrados aos alunos e respetivos encarregados de educação. Contêm questões abertas e fechadas que abordam aspetos relativos aos modos de deslocamento de crianças para a escola e possíveis fatores que podem influenciar nas opções e decisões em relação às possibilidades da utilização da bicicleta como modo de deslocamento ativo no quotidiano escolar. São subdivididos em seis dimensões: 1) Dados sociobiográficos; 2) Caracterização geral em relação aos modos de deslocamento, distância do trajeto casa-escola e tempo utilizado; 3) Uso de bicicleta, deslocar-se a pé, pares e família; 4) Bicicleta em Segurança; 5) Saúde e Autonomia; 6) Ambiente e Poupança. Procedimentos e questões éticas  Os procedimentos de coleta de dados garantiram a confidencialidade das informações coletadas e o anonimato dos participantes envolvidos conforme descrito a seguir: a) Contato inicial com cada Diretor de Agrupamento de Escolas para explanação sobre a investigação e respetivos objetivos, solicitando a participação da escola na investigação e autorização para aplicação dos questionários junto aos alunos e encarregados de educação; b) Os Encarregados de Educação das respetivas turmas que seriam inquiridas em cada escola foram esclarecidos sobre os objetivos e participação dos seus educandos no estudo proposto. Receberam o Termo de Consentimento Livre e 



174  

Esclarecido (TCLE) e os Questionários dos Encarregados de Educação que foram devolvidos preenchidos e assinados; c) Após o recebimento dos TCLE devidamente assinados os questionários foram administrados aos alunos, em contexto de sala de aula com a presença do professor responsável pela turma; d) Responderam o questionário apenas os alunos que devolveram o TCLE devidamente assinado pelo encarregado de educação, garantindo o anonimato e confidencialidades das informações e dos participantes; e) O período de coleta deu-se de Outubro/2014 a Fevereiro/2015. Adotou-se como critérios de inclusão: estar matriculado e cursando o 5º ou 6º ano do ensino básico nas escolas participantes da investigação; TCLE assinado pelo encarregado de educação e ser encarregado de educação do aluno inquirido. Foram excluídos os que não entregaram o TCLE devidamente assinado e que estivessem impossibilitados de responder o questionário no momento da aplicação. 
Pesquisa integrada ao macroprojeto denominado de “Rotinas de vida das crianças e o transporte ativo. Qual o contributo do trajeto casa-escola” e aprovado pela Subcomissão de Ética para as Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Minho (SECSH/UM) sob parecer nº 034/2015. Variáveis Os dados sociobiográficos e aspetos relacionados à prática de atividade física foram relatados a partir das questões inseridas na dimensão 1 dos questionários administrados aos alunos. Para determinar os modos de deslocamento para a escola, foram utilizados os dados dos questionários 

administrados aos encarregados de educação com a questão ‘Qual o principal meio de transporte que o seu educando utiliza na deslocação casa-escola?’. As opções de respostas foram: a pé, automóvel ligeiro, autocarro, barco, comboio, motociclo, bicicleta e outro. A distância da casa até a escola foi fornecida pelos encarregados de educação pela questão 
‘Qual a distância de sua casa á escola do seu educando?’. As opções de respostas foram: até 1km; 1,1 a 3km; 3,1 a 5km; 5,1 a 7km; 7,1 a 10km e 10km ou mais. Posteriormente, para análise neste estudo, foram incluídos apenas os alunos que residiam até 3km de distância da escola, tendo em vista que estudos têm demonstrado que a distância propícia ao estímulo do deslocamento ativo é de alunos que residem até 3 – 3,2 km (Ducheyne et al., 2012; Souza et al., 2016b).  A variável independente analisada foi o sexo dos alunos (Masculino e Feminino) e para descrever e analisar as perceções em relação aos aspetos que poderiam influenciar a utilização da bicicleta como modo de deslocamento para a escola, os alunos foram inquiridos sobre as diversas 
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experiências, competências, benefícios e relação que têm com a bicicleta que foram analisadas como variáveis dependentes. Deste modo os participantes foram questionados sobre o apoio social dos pais e amigos, se possuíam bicicleta, com que finalidade utilizavam, se andavam de bicicleta com os pais/familiares/amigos, se sabiam andar de bicicleta, se conheciam as regras, se sabiam fazer pequenos arranjos, entre outros aspetos. Foram inquiridos ainda, sobre o desejo da utilização da mesma no deslocamento para a escola e, em seguida, foram solicitados a justificarem suas respostas que posteriormente foram categorizadas para análise.  Análise estatística Os dados foram inicialmente analisados a partir das técnicas da estatística descritiva (média, desvio-padrão e distribuição de frequência). O teste Qui-quadrado (χ2) foi utilizado para analisar as possíveis associações entre as variáveis. Os dados foram analisados no programa estatístico Statistical Package for the social Science (SPSS) V.22 e adotado o nível de significância estatística quando o p-valor foi menor que 0,05.  RESULTADOS Caracterização descritiva dos participantes e os modos de deslocamento para a escola Para análise principal deste estudo, os participantes foram compostos por 242 alunos com idades compreendidas entre nove e 16 anos ( =10,87 / DP= 0,812), sendo a maioria (97,5%) constituída por crianças de idades entre dez e 12 anos, 3,3% entre 13 e 16 anos e apenas um aluno (0,4%) foi identificado com nove anos. Dos alunos, 56,6% são do sexo feminino, inseridos no 5º (40,9%) e 6º ano de escolaridade (59,1%) e, em sua maioria estudantes de três escolas situadas em Área Predominantemente Urbana (APU) (86,8%). Em relação à prática de atividade física, os resultados demonstraram que a maioria dos alunos (71,9%) pratica alguma atividade física para além das aulas de educação física escolar, com maior ênfase aos rapazes do que raparigas, contudo, sem apresentar diferenças estatisticamente significativas. Em relação ao tipo de atividade física, os resultados apresentaram diferenças significativas onde a participação em atividades formais (Desporto Federado/Escolar) foi evidenciada em primeira escolha com maior ênfase aos rapazes e seguida da participação em atividades informais (Lazer/tempo livre) que apresentou maior ênfase às raparigas (Tabela 23).   
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Tabela 23 – Características gerais dos Alunos quanto ao Sexo  Variáveis Masculino n (%) Feminino n (%) Total n (%) p Sexo (n= 242) 105 (42,4) 137 (56,6) 242 (100)  Ano Escolar (n= 242)     5º Ano 49 (46,7) 50 (36,5) 99 (40,9) 0,111 6º Ano 56 (53,3) 87 (63,5) 143 (59,1)  105 (100,0) 137 (100,0) 242 (100,0) Área em que a escola está situada     Área Predominantemente Urbana (APU) 89 (84,8) 121 (88,3) 210 (86,8) 0,418 Área Mediamente Urbana (AMU) 16 (15,2) 16 (11,7) 32 (13,2)  105 (100,0) 137 (100,0) 242 (100,0) Prática de Atividade física para além das aulas de Educação Física Escolar (n=242)     Sim 82 (78,1) 92 (67,2) 174 (71,9) 0,061 Não 23 (21,9) 45 (32,8) 68 (28,1)  105 (100,0) 137 (100,0) 242 (100,0) Tipo da Atividade Física (n=174)     Atividades formais/Desporto Federado 43 (52,4) 22 (23,9) 65 (37,4) <0,001 Atividades formais/Desporto Escolar 15 (18,3) 25 (27,2) 40 (23,0) Atividades Informais (lazer/tempo livre) 24 (29,3) 45 (48,9) 69 (39,6)  82 (100,0) 92 (100,0) 174 (100,0) Legenda: p= Nível de significância  No geral, os resultados da Tabela 24 evidenciaram que 36,4% (n=88) dos alunos analisados neste estudo, ou seja, de alunos que residem até 3km da escola, se deslocam a pé para a escola em seu quotidiano. Tal percentual, apesar de ser superior aos resultados apresentados anteriormente nos Estudos 2 e 3 (20,1% - Deslocamento ativo/a pé), deve ser compreendido com ressalva e ainda ser considerado como discreto, tendo em vista, tratar-se de resultados provenientes de crianças que residem em uma distância propícia aos modos de deslocamento ativo. O automóvel ligeiro foi o principal meio de transporte utilizado pelos alunos para irem às suas aulas em seu quotidiano. Relativamente à análise dos resultados de acordo com as distâncias do trajeto casa-escola, evidenciou-se que dos alunos que residem até 1km de distância da escola (n=119), a maioria (n=72 / 60,5%) se desloca a pé para as aulas, contudo, apesar da pequena distância do trajeto, apura-se que 47 alunos (39,5%) se deslocam por meios passivos (automóvel/autocarro) de transporte. Em relação aos alunos que residem entre 1,1 e 3km da escola (n=123) verificou-se que o automóvel ligeiro superou os outros meios de deslocamento, sendo utilizado por aproximadamente 73% (n=90) dos alunos em detrimento do deslocamento pedonal (n=16 / 13,0%). Cabe salientar a importância destes resultados onde, uma boa parte dos alunos, apesar de residirem na distância adequada para se deslocarem a pé ou de bicicleta para a escola, se deslocam 
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em seu quotidiano pelos modos passivos, especialmente pela utilização do automóvel. Os resultados não apresentaram diferenças estatisticamente significativas quando analisados em relação ao sexo dos alunos.  Tabela 24 – Distância casa-escola e principal modo de deslocamento segundo os Encarregados de Educação quanto ao Sexo (n=242) Distância Casa-escola Principal modo de transporte  Masculino n (%) Feminino n (%) Total n (%) p Até 1km A pé 34 (57,6) 38 (63,3) 72 (60,5) 0,234 Automóvel Ligeiro 20 (33,9) 21 (35,0) 41 (34,5) Autocarro  5 (8,5) 1 (1,7) 6 (5,0)  59 (100,0) 60 (100,0) 119 (100,0) 1,1 à 3km A pé 4 (8,7) 12 (15,6) 16 (13,0) 0,259 Automóvel Ligeiro 38 (82,6) 52 (67,5) 90 (73,2) Autocarro  3 (6,5) 12 (15,6) 15 (12,2) Outro 1 (2,2) 1 (1,3) 2 (1,6)  46 (100,0) 77 (100,0) 123 (100,0) Total  A pé 38 (36,2) 50 (36,5) 88 (36,4) 0,957 Automóvel Ligeiro 58 (55,2) 73 (53,3) 131 (54,1) Autocarro  8 (7,6) 13 (9,5) 21 (8,7) Outro 1 (1,0) 1 (0,7) 2 (0,8)  105 (100,0) 137 (100,0) 242 (100,0) Legenda: p= Nível de significância  A bicicleta no quotidiano – relação, vivências e competências A tabela 25 apresenta os resultados sobre as vivências e a relação da bicicleta no quotidiano dos alunos. Os resultados não apresentaram diferenças estatisticamente significativas quando analisados em relação ao sexo dos alunos, exceto em relação à posse da bicicleta onde os resultados demonstraram um percentual maior de posse da mesma para os rapazes em relação às raparigas. No geral, verificou-se que a maioria dos alunos declarou que possuem bicicleta (87,6%), costumam andar com pais, familiares ou amigos (67,4%), e destes, andam com familiares (73,9%) e a utilizam mais para atividades no lazer (79,2%) do que atividades desportivas (4,7%) ou outras atividades no dia-a-dia (9,9%) como ir à casa de um amigo, comprar alguma coisa, etc. Em relação ao apoio social e motivação, 83,6% dos alunos inquiridos declararam que gostariam de começar a andar de bicicleta se alguém que gosta começasse a utilizar a bicicleta nos deslocamentos.   
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Tabela 25 - A bicicleta no quotidiano quanto ao Sexo Variáveis Masculino n (%) Feminino n (%) Total n (%) p Tens bicicleta? (n=242)     Sim 97 (92,4) 115 (83,9) 212 (87,6) 0,048 Não 8 (7,6) 22 (16,1) 30 (12,4)  105 (100,0) 137 (100,0) 242 (100,0) Costumas andar de bicicleta com os teus pais, irmãos ou outro familiar? (n= 239)     Sim 70 (68,0) 91 (66,9) 161 (67,4) 0,864 Não 33 (32,0) 45 (33,1) 78 (32,6)  103 (100,0) 136 (100,0) 239 (100,0) Se sim, com quem? (n=161)     Pai, Mãe, Irmãos 47 (67,1) 72 (79,1) 119 (73,9) 0,259 Outros familiares 13 (18,6) 11 (12,1) 24 (14,9) Amigos 10 (14,3) 8 (8,8) 18 (11,2)  70 (100,0) 91 (100,0) 161 (100,0)  Se sim, com que finalidade a utilizas? (n=212)     Atividades no lazer  74 (76,3) 94 (81,7) 168 (79,2) 0,176 Atividades no dia-a-dia (utilitárias) 12 (12,4) 9 (7,8) 21 (9,9) Atividades desportivas  5 (5,2) 5 (4,3) 10 (4,7) Outras atividades 6 (6,1) 3 (2,6) 9 (4,2) Nunca usa 0 (0,0) 4 (3,6) 4 (1,9)  97 (100,0) 115 (100,0) 212 (100,0) Se alguém de quem gostas, começar a andar de bicicleta também gostarias de o fazer? (n=232)     Sim 80 (82,5) 114 (84,4) 194 (83,6) 0,689 Não 17 (17,5) 21 (15,6) 38 (16,4)   97 (100,0) 135 (100,0) 232 (100,0) Legenda: p= Nível de significância  Competências sobre a bicicleta A Tabela 26 apresenta os resultados em relação às competências dos alunos sobre a bicicleta e sua utilização. A maioria dos alunos declarou que sabem andar de bicicleta (89,3%) e que conhecem as regras de circulação e conduta para o deslocamento ativo (58,8%), sem diferenças estatisticamente significativas em relação ao sexo. Aproximadamente a metade dos alunos (48,5%) declararam ter competências para fazer pequenos arranjos em uma bicicleta, sendo que, os rapazes apresentaram um percentual superior em relação às raparigas, com diferenças estatisticamente significativas. Aproximadamente 66% dos alunos declararam que sua escola possui um bicicletário, contudo, dos que responderam positivamente, apenas 56% o percebem como seguro. Aproximadamente 59% dos inquiridos responderam positivamente que a escola dinamiza atividades que envolvem o deslocamento ativo (a pé e/ou de bicicleta), destes, apenas 60% responderam que costumam participar. Vale 
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ressaltar que as atividades principais citadas foram o ‘corta-mato’ e caminhadas, não se evidenciando atividades específicas à bicicleta.  Tabela 26 – Competências sobre a bicicleta quanto ao Sexo Variáveis Masculino n (%) Feminino n (%) Total n (%) p Sabes andar de bicicleta? (n= 242)     Sim 95 (90,5) 121 (88,3) 216 (89,3) 0,592 Não 10 (9,5) 16 (11,7) 26 (10,7)  105 (100,0) 137 (100,0) 242 (100,0) Conheces as regras de circulação e conduta a pé ou de bicicleta? (n=238)     Sim 58 (55,8) 82 (61,2) 140 (58,8) 0,399 Não 46 (44,2) 52 (38,8) 98 (41,2)  104 (100,0) 134 (100,0) 238 (100,0) Sabes fazer pequenos arranjos numa bicicleta? (n=239)      Sim 65 (63,1) 51 (37,5) 116 (48,5) <0,001 Não 38 (36,9) 85 (62,5) 123 (51,5)  103 (100,0) 136 (100,0) 239 (100,0) Tua escola possui estacionamento para bicicletas? (n=237)     Sim 63 (6,8) 92 (68,1) 155 (65,4) 0,217 Não 39 (38,2) 43 (31,9) 82 (34,6)  102 (100,0) 135 (100,0) 237 (100,0) Se respondeste sim à questão anterior, achas que é seguro? (n=155)     Sim 36 (57,1) 51 (55,4) 87 (56,1) 0,833 Não 27 (42,9) 41 (44,6) 68 (43,9)  63 (100,0) 92 (100,0) 155 (100,0) A tua escola dinamiza atividades de bicicleta ou a pé? (n=220)      Sim 60 (63,8) 70 (55,6) 130 (59,1) 0,217 Não 34 (36,2) 56 (44,4) 90 (40,9)  94 (100,0) 126 (100,0) 220 (100,0) Se sim, costumas participar? (n=130)     Sim 38 (63,3) 40 (57,1) 78 (60,0) 0,473 Não 22 (36,7) 30 (42,9) 52 (40,0)  60 (100,0) 70 (100,0) 130 (100,0) Legenda: p= Nível de significância; NS= Não significativo  A bicicleta como meio de transporte para a escola – desejos e justificativas No tocante ao questionamento realizado aos alunos de como gostariam de se deslocar para a escola em seu quotidiano, os resultados em relação a distância do trajeto casa-escola apresentaram que, no geral, tanto para os alunos que residem até 1km da escola como para os que residem entre 1,1 a 3km, a bicicleta, no geral foi o modo de deslocamento mais citado pelos rapazes e raparigas 



180  

(55,5%), seguido pelo deslocamento pedonal (28,2%) e por último, os alunos citaram que não gostariam de ir para as aulas pelos meios ativos de deslocamento (a pé e/ou bicicleta). Os resultados não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os sexos, contudo, os rapazes demonstraram maior predisposição para a utilização da bicicleta como modo de deslocamento para as aulas, principalmente os que residem entre 1,1 a 3km. Assim como no Estudo III, os resultados deste estudo evidenciaram a discrepância entre o modo real e o desejo nos modos de deslocamento dos alunos para a escola. Se por um lado, os resultados demonstraram que nenhum aluno utiliza a bicicleta para ir a escola, aproximadamente 56% dos alunos inquiridos declararam que gostariam de ir pedalando para as aulas em seu quotidiano (Tabela 27).   Tabela 27 – Distância casa-escola e desejo de deslocamento quanto ao Sexo (n=238) Distância Casa-escola Como gostaria de ir para a escola (DESEJO)  Masculino n (%) Feminino n (%) Total n (%) p Até 1km A pé 17 (28,8) 22 (36,7) 39 (32,8) 0,442 Bicicleta 32 (54,2) 32 (53,3) 64 (53,8) Nenhum dos dois 10 (16,9) 6 (10,0) 16 (13,4)  59 (100,0) 60 (100,0) 119 (100,0) 1,1 à 3Km A pé 8 (18,2) 20 (20,7) 28 (23,5) 0,173 Bicicleta 30 (68,2) 38 (50,7) 68 (57,1) Nenhum dos dois 6 (13,6) 17 (22,7) 23 (19,3)  44 (100,0) 75 (100,0) 119 (100,0) Total  A pé 25 (24,3) 42 (31,1) 67 (28,2) 0,410 Bicicleta 62 (60,2) 70 (51,9) 132 (55,5) Nenhum dos dois 16 (15,5) 23 (17,0) 39 (16,4)  103 (100,0) 135 (100,0) 238 (100,0) Legenda: p= Nível de significância  As Tabelas 28 e 29 apresentam, respetivamente, as justificativas dos alunos que expressaram o desejo em utilizar a bicicleta como modo de deslocamento para a escola e, dos que expressaram que não gostariam de utilizar os modos ativos (a pé e/ou bicicleta) para irem às aulas em seu quotidiano. Dos alunos que expressaram o desejo em utilizar a bicicleta como modo de deslocamento para a escola (n=132) e que apresentaram suas justificativas (n=129), verificou-se que, no geral e, 
para rapazes e raparigas, a ‘diversão e o prazer’ que poderiam alcançar na realização do trajeto casa-escola de bicicleta foi a principal justificativa apontada por 68 alunos (52,7%), seguida da possibilidade 
da ‘Prática da atividade física e os respetivos benefícios para a saúde’ expresso por 36 alunos (27,9%). 
A ‘Preservação do meio ambiente’ e a ‘Proximidade casa-escola’ também foram expressas como justificativas positivas frente ao desejo em ir pedalando para a escola, contudo em percentagens inferiores. Os resultados não apresentaram diferenças estatisticamente significativas quando 
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analisados em relação ao sexo dos alunos, contudo, verificou-se que as raparigas apresentaram uma maior perceção da possibilidade da prática da atividade física e os rapazes maior perceção em relação à diversão e prazer proporcionados no trajeto casa-escola se fossem pedalando.  Tabela 28 - Justificativas para o desejo em se deslocar de bicicleta para a escola quanto ao Sexo (n=129) Justificativas para o desejo em se deslocar de BICICLETA para a escola  Masculino n (%) Feminino n (%) Total n (%) p Diversão/prazer 34 (54,8) 34 (50,7) 68 (52,7) 0,908 Praticar atividade física/saúde 16 (25,8) 20 (29,9) 36 (27,9) Preservação do meio ambiente 6 (9,7) 5 (7,5) 11 (8,5) Proximidade casa-escola 4 (6,5) 4 (6,0) 8 (6,2) Outras justificativas 2 (3,2) 4 (6,0) 6 (4,7)  62 (100,0) 67 (100,0) 129 (100,0) Legenda: p= Nível de significância  Os aspetos relacionados ao ambiente do trajeto casa-escola como a ‘Longa distância’ e a 

‘Insegurança/trânsito’ foram apontados, respetivamente por 10 (27%) e nove (24,3%) alunos como as principais justificativas em não desejarem ir a pé ou de bicicleta para a escola. Além destes e, com resultados percentuais inferiores, também foram expressas justificativas relacionadas ao trajeto como 
‘Cansativo’, ‘Clima adverso’ e ‘Insegurança/Geral urbana’, entre outras, como possíveis barreiras percebidas pelos alunos frente ao desejo do deslocamento ativo para escola. Os resultados quando analisados em relação ao sexo não apresentaram diferenças estatisticamente significativas (Tabela 29), contudo, vale destacar que, em relação à justificativa da ‘Insegurança/trânsito’ as raparigas se mostraram mais preocupadas, por outro lado os rapazes declararam mais o aspeto do trajeto casa-
escola ser ‘Cansativo’ como justificativa em não se deslocar pelos modos ativos na rotina escolar.  Tabela 29 - Justificativas para o desejo em não se deslocar por modos ativos para a escola quanto ao Sexo (n=37) Justificativas para o desejo de NÃO se deslocar por modos ativos para a escola  Masculino n (%) Feminino n (%) Total n (%) p Longa distância 4 (26,7) 6 (27,3) 10 (27,0) 0,572 Insegurança/Trânsito 2 (13,3) 7 (31,8) 9 (24,3) Cansativo 3 (20,0) 1 (4,5) 4 (10,8) Insegurança/Geral 1 (6,7) 2 (9,1) 3 (8,1) Não sabe ou não gosta de andar 1 (6,7) 2 (9,1) 3 (8,1) Clima adverso 0 (0,0) 1 (4,5) 1 (2,7) Problemas de autonomia 1 (6,7) 0 (0,0) 1 (2,7) Outras justificativas 3 (20,0) 3 (13,6) 6 (16,2)  15 (100,0) 22 (100,0) 37 (100,0) Legenda: p= Nível de significância  
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DISCUSSÃO Este estudo objetivou analisar a perceção em relação à bicicleta no quotidiano e os aspetos que limitam/motivam a sua utilização como modo de transporte utilitário para a escola de crianças do 5º e 6º ano que residem até 3km de distância da escola de acordo com o sexo. No presente estudo, os resultados em relação ao percentual de alunos que se deslocavam de forma ativa (a pé) para a escola se apresentaram superiores aos estudos anteriores (Estudos 2 e 3), atingindo, respetivamente, um percentual de 36,4% em detrimento de 20,1%. Relativamente aos alunos que residem até 1km, 60,5% dos alunos se deslocaram a pé para a escola, estes resultados corroboram com o estudo de Teixeira & Rodrigues (2011) realizado na região norte de Portugal em crianças do 5º e 6º ano de escolaridade que evidenciou um percentual médio de 55% de deslocamento ativo, em sua grande maioria pelo modo pedonal, em crianças residentes até 1000 metros da escola.  Nenhuma criança em nosso estudo utiliza a bicicleta como meio de transporte para a escola em seu quotidiano, resultados que convergem com outros estudos realizados em Portugal (Pereira et al., 2014; Moreno et al., 2011,Pizarro et al., 2013, Souza et al., 2016a), contudo o estudo de Mota et al. (2007) realizado em Aveiro, distrito que desenvolve ações e políticas de promoção da bicicleta como meio de transporte evidenciou um percentual de 25,3% de raparigas adolescentes inquiridas que utilizavam a bicicleta como meio de deslocamento para a escola com frequência. Porém, apesar de considerarmos os resultados de Mota et al. (2007) como singulares em relação à utilização da bicicleta em Portugal, ficam aquém de estudos realizados em países da comunidade europeia em que a bicicleta está culturalmente inserida como meio de transporte para o trabalho/escola como Dinamarca 
– 65,5% (Cooper et al., 2006) e 69,5% (Christiansen et al., 2014); Finlândia - 43% (Broberg & Sarjala, 2015) e, Bélgica – 88,7% (Van Dyck et al., 2010) e 38,1% (D'Haese et al., 2001). Estes resultados díspares sugerem que nestes países a utilização da bicicleta por crianças como meio de transporte para a escola podem ser explicadas por aspetos socioculturais, individuais e fruto do reflexo de políticas afirmativas de promoção da bicicleta como ações de oferecimento de segurança no meio urbano, campanhas de conscientização, infraestrutura adequada voltadas ao oferecimento, entre outras (Garrard, 2011; Seabra et al., 2012)  Nossos resultados indicam que a bicicleta é um veículo de transporte presente no quotidiano da maioria dos alunos inquiridos, contudo, não como um veículo utilitário para ser utilizado no deslocamento quotidiano para a escola e sim, como um veículo utilizado sobretudo nos momentos de tempo-livre. Os alunos possuem bicicleta, sabem andar e a utilizam essencialmente nas atividades de lazer em companhia de seus familiares e amigos. 
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Compreende-se que a utilização da bicicleta para ir para a escola (sentido utilitário) e/ou para as atividades de lazer (tempo-livre) implica necessariamente em características individuais, objetivos, tempos e espaços diferentes. Uma perspetiva interessante de compreensão seria a contraposição entre tempo-livre e o tempo não livre, tendo em vista que a existência de um implica a existência do outro (Gama, 1988).   Utilizar a bicicleta para ir a escola implica em percebê-la como um veículo de transporte utilizado em um tempo quotidiano, cíclico, rotineiro, ou seja, no tempo de deslocamento para a escola, que se caracteriza como um tempo obrigatório, coercitivo, no tempo das obrigações. Na prática, este tempo é o tempo de maior fluxo de automóveis, principalmente no entorno das escolas. Os espaços de deslocamento referem-se aos do trajeto casa-escola como ruas, passeios, avenidas, cruzamentos e, consequentemente, deixando suscetíveis aos comportamentos e à realidade atual do meio urbano aqueles que os utilizam rotineiramente.  Por outro lado, utilizar a bicicleta nos momentos do tempo-livre para as atividades de lazer, nos remete, supostamente e geralmente, a um tempo desobrigado, caracterizado pelo descomprometimento, espontaneidade, sociabilização, liberdade e autonomia. Na prática, caracterizam-se por tempos que, provavelmente, o tráfego de veículos motorizados não está tão intenso e o fluxo de automóveis não é tão avultoso como nos horários de entrada e saída da escola, como os finais de semana e fins de tarde. Os espaços apropriados para as práticas de lazer neste tempo-livre também se diferenciam pois, geralmente, são praças, espaços esportivos, passeios, casa de um amigo, entre outros. Em resumo, são tempos e espaços que, provavelmente, oferecem uma maior perceção de segurança e de prazer.  A maioria dos alunos inquiridos declarou que sabem andar de bicicleta, a utilizam nos momentos de tempo-livre e nas atividades de lazer, sugerindo que possuem competências para a sua utilização no meio urbano. Contudo, os percentuais aproximados de 50% dos inquiridos evidenciam que não há uma unanimidade em relação conhecimento das regras de circulação e habilidades para pequenos arranjos na bicicleta. Outro aspeto a ser ressaltado refere-se à participação da escola no processo de formação e promoção de habilidades dos alunos em relação à bicicleta e sua utilização, tendo em vista que não relataram atividades desenvolvidas pela escola que estejam relacionadas à bicicleta. Trapp et al. (2011) em um estudo transversal com crianças australianas do 5º,6ºe 7º ano destacaram a importância da confiança dos pais nas competências dos filhos em ir de bicicleta para a escola como aspeto de mediação na associação da segurança percebida e a utilização da bicicleta. 
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Saber andar, fazer pequenos arranjos na bicicleta, conhecer as regras de trânsito, são algumas habilidades, entre outras, importantes e necessárias para a utilização da bicicleta em segurança. Neste sentido, os educandos, ao possuírem competências para a utilização da bicicleta no meio urbano, transmitem maior perceção de segurança e reforçam a confiança dos pais/encarregados de educação, o que pode influenciar positivamente na permissão para a utilização da bicicleta como meio de transporte para a escola (Ducheyne et al., 2012; Ghekiere et al., 2014). Goodman, van Sluijs & Ogilvie (2016) em um estudo com crianças britânicas (10-11 anos), apesar de não encontrar evidências de causalidade, evidenciaram associação entre crianças que participaram da formação na escola – 
programa “Bikeability” - com a utilização da bicicleta com maior frequência e maior probabilidade de andar de forma independente. Este programa, oferecido nas escolas, objetiva essencialmente, transmitir as habilidades básicas e o conhecimento sobre o andar de bicicleta com mais segurança. Outro estudo, realizado com crianças belgas do 4º ano, apresentou resultados semelhantes em que se evidenciou melhoria das habilidades básicas para a utilização da bicicleta após um ciclo de treinamento (formação) de quatro sessões, contudo, não houve melhoria nos níveis de deslocamento para a escola pela utilização da bicicleta (Ducheyne et al., 2014). Purcher & Buehler (2008) evidenciaram aspetos de destaque para a promoção da bicicleta como meio de transporte em países como Holanda, Alemanha e Dinamarca. Para além das ações referentes à infraestrutura, ações no meio urbano, leis de trânsito mais severas e políticas em geral, os autores realçaram o papel da escola na formação sobre técnicas seguras de utilização da bicicleta que as crianças recebem até o fim do 4º ano escolar. A formação, inserida no currículo escolar regular, é realizada em sala de aula com orientações teóricas e, na prática em pistas exclusivas de treinamento e em ciclovias urbanas. Em Portugal, duas recentes ações sobre o papel da escola e a formação de crianças para a utilização da bicicleta merecem ser destacadas.  Aproveitando a oportunidade de participação pública em um debate nacional promovido pela Secretaria de Estado de Educação/PT sobre o currículo para o Século XXI, a Federação Portuguesa de Ciclismo16 (FPC) enviou à Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF) um parecer a ser incluído no documento sobre as aprendizagens essenciais em Educação Física onde defende a inclusão do ciclismo quotidiano nos currículos escolares. Baseando-se em um percentual significativo de crianças que não sabem andar de bicicleta e nos benefícios da bicicleta para o individuo e sociedade, o documento reforça o papel da escola na formação de jovens e instituição propícia para aumentar a                                                            16 Para saber mais: http://www.fpciclismo.pt/index_noticia_ver.php?id_noticia_new=4752&pag=1 

http://www.fpciclismo.pt/index_noticia_ver.php?id_noticia_new=4752&pag=1
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prática da bicicleta como meio de transporte em condições de segurança no meio urbano. A Câmara Municipal de Guimarães em parceria com uma empresa privada desenvolveu em 2016 o projeto 
educativo denominado “EducaBicla17” com alunos do 6º ano de escolaridade de 14 agrupamentos escolares e duas escolas privadas do concelho. O projeto teve como principal objetivo o ensino da condução da bicicleta de acordo com as regras de segurança. Os resultados do primeiro ano do projeto evidenciaram que de 1463 participantes, 60%, em sua maioria residentes do meio urbano, não sabiam andar de bicicleta e/ou demonstraram insegurança nas respostas e, apenas 0,5% a utiliza no deslocamento entre casa e escola (Fernandes, 2017).  O facto é que os pais/encarregados de educação são os responsáveis pela decisão em relação aos modos de deslocamento dos seus filhos/educandos para a escola, deste modo, a perceção positiva dos mesmos em relação às habilidades (saber andar, conhecer as regras, andar em segurança, saber fazer pequenos arranjos, etc.) dos filhos em relação à utilização da bicicleta com mais segurança é um aspeto importante para a promoção do deslocamento ativo. Se efetivamente, os resultados demonstraram que nenhum aluno utiliza a bicicleta como meio de transporte utilitário em seu quotidiano escolar, quando os alunos foram questionados de como gostariam de se deslocar para a escola, tanto os rapazes quanto as raparigas que residem até 1km como os que residem entre 1,1 a 3km expressaram sua preferência pela bicicleta. Estes resultados coadunam com os estudos da Comissão Europeia (2000) sobre a promoção da bicicleta nas cidades que afirmaram que aproximadamente 50% dos estudantes inquiridos ressaltaram que a bicicleta seria o meio de transporte preferido para se deslocarem a escola em seu quotidiano. Convergem também com outros estudos realizados em Braga (Pereira et al., 2014), Matosinhos (Moreno et al., 2011) e Perth (Trapp et al., 2011) em que, respetivamente 66,7%, 54,7% e 48,5 dos alunos inquiridos afirmaram que gostariam de utilizar a bicicleta no deslocamento para a escola.   Os resultados também apresentaram as principais justificativas expressas pelos inquiridos em relação ao desejo de se deslocarem de bicicleta para a escola. Ressalta-se que os principais aspetos 
positivos expressos foram a ‘Diversão/Prazer’ seguido pela possibilidade de ‘Praticar Atividade 

Física/Saúde’, ‘Preservação do meio ambiente’ e ‘Proximidade casa-escola’.  A diversão e o prazer justificados, ressaltam a importância para os alunos da possibilidade em desfrutarem de um tempo quotidiano durante o trajeto casa-escola para os aspetos sociais, para o encontro com os amigos, para a descoberta de novos caminhos, para vivenciarem o ambiente, para a promoção da autonomia, entre outros. Os resultados também cristalizam a importância dos amigos                                                            17 Para saber mais: http://www.educabicla.pt/sample-page/ 

http://www.educabicla.pt/sample-page/
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no incentivo e escolha da bicicleta como meio de transporte, pois, dos alunos que relataram a preferência pela bicicleta, aproximadamente 93% mostraram-se mais favoráveis se algum amigo/familiar também o fizesse, com resultados estatisticamente significativos. Estes resultados reforçam a importância do apoio social dos amigos e familiares na promoção da utilização da bicicleta como meio de transporte utilitário para ir a escola e vão ao encontro de estudos como o de Ducheyne et al. (2012) que identificou que crianças de 10-12 anos com amigos que os estimulavam a ir de bicicleta eram mais propensos a sempre ir de bicicleta para a escola e o de Brodersen, Steptoe, Boniface & Wardle (2007) que identificou o apoio social (pais e amigos) como um forte influenciador de crianças que utilizam a bicicleta em seus deslocamentos. Entretanto, ressalta-se a possibilidade dos inquiridos terem realizado uma suposta transposição do imaginário que possuem sobre as experiências sentidas durante as atividades de lazer com a bicicleta para o tempo de deslocamento para a escola em seu quotidiano, o que pode sugerir um viés de interpretação e que não foi possível de identificar neste estudo. A possibilidade da prática de atividade física e a melhoria da saúde durante o deslocamento para a escola pela utilização da bicicleta foram aspetos positivos justificados pelos alunos. Estes resultados ratificam a perceção que os mesmos possuem sobre os diversos benefícios da utilização da bicicleta, entre eles, o de melhoria da saúde pela prática de atividade física. Estudos têm evidenciado que utilizar a bicicleta como meio de transporte no deslocamento casa-escola proporciona benefícios de ordem individual como melhoria de aptidão física (Ducheyne et al., 2012; Chillon et al., 2012), menor IMC e aumento do nível de aptidão cardiorrespiratória (Børrestad, 2013). Como terceira justificativa, evidenciou-se a perceção de que utilizar a bicicleta no deslocamento casa-escola pode colaborar na preservação do meio ambiente. Esta temática vem sendo muito discutida e estudos têm demonstrado que uma maior utilização da bicicleta pode colaborar na diminuição do tráfego urbano, diminuição na emissão de CO2, menor índice de ruídos, poluição visual, entre outros benefícios, que, consequentemente impactam de forma positiva no meio ambiente e contribuem para uma melhor cidade e melhor saúde pública (Heinem et al., 2010; Purcher & Buehler, 2008). Curiosamente, a proximidade casa-escola não foi um determinante expresso como justificativa preponderante para o desejo em ir de bicicleta para a escola, principalmente por se tratar de resultados advindos de alunos que residem até 3km de distância. A distância tem sido um dos principais preditores em estudos sobre os determinantes e barreiras ao deslocamento ativo de crianças e jovens. Residir mais próximo tem sido associado com maiores probabilidades das crianças 
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irem caminhando ou pedalando para as aulas, principalmente com crianças que residem até 3,2 km da escola (Souza et al., 2016b; Ducheyne et al., 2012).   Enfim, vale ressaltar a importância da perceção e conscientização expressas pelos alunos dos benefícios, sejam de ordem intrapessoal (diversão/prazer, prática de atividade física/melhoria da saúde) e coletiva (melhoria do ambiente urbano, cidade, saúde pública) como aspetos positivos justificados pelos alunos na preferência em utilizar a bicicleta como meio de transporte quotidiano para a escola. Relativamente às justificativas expressas pelos alunos que não gostariam de ir de bicicleta ou a 
pé para a escola os resultados apresentaram que os aspetos relacionados ao ambiente como ‘Longa 

distância’ de casa a escola e a ‘Insegurança no trânsito’ foram os mais evidenciados. Como citado anteriormente, a distância tem sido apontada como um dos principais preditores em relação ao deslocamento por modos ativos de crianças para escola. Contudo, vale ressaltar que os inquiridos residem dentro da distância considerada propícia para o deslocamento ativo. Tal facto sugere que, provavelmente, outros fatores possam estar associados interferindo nas justificativas apresentadas ou então supõe uma fraca perceção da distância pelos próprios alunos. Recente revisão sistemática verificou que crianças do 5º e 6º ano de escolaridade que vivem até aproximadamente 3,2 km da escola têm maiores probabilidades de irem caminhando ou pedalando para a escola (Souza et al., 2016b). Como segunda justificativa negativa evidenciou-se a insegurança no trânsito, com ênfase maior de preocupação para as raparigas do que os rapazes, o que corresponde com a literatura que sugere que as mulheres tendem a perceber os riscos mais elevados que os homens em relação ao uso da bicicleta (Bandeira et al., 2017). A literatura tem mostrado que os aspetos relacionados à segurança no trânsito no trajeto casa-escola como velocidade do tráfego (Chaufan et al., 2012), infraestrutura para andar de bicicleta (Ducheyne et al., 2012), medidas de acalmia e presença de brigada de trânsito (Larouche et al., 2014), a presença de passadeiras e semáforos (Carlson et al., 2014), comportamento dos motoristas (Christian et al., 2015), entre outros, têm sido associados como determinantes ao deslocamento ativo de crianças para a escola. Ghekiere et al. (2016) em um estudo realizado na Bélgica concluíram que a perceção dos pais sobre a segurança no trânsito foi um dos principais fatores de influência sobre o uso da bicicleta como transporte por crianças de 10 a 12 anos de idade, resultados que corroboram com Ducheyne et al. (2012), os quais evidenciaram que crianças belgas da mesma idade que residiam até 3km da escola 
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eram mais propensas a se deslocarem de bicicleta para a escola se o trânsito era percebido como seguro por seus pais.  Pucher & Buheler (2008) ao explanarem as experiências exitosas sobre a utilização da bicicleta na Holanda, Dinamarca e Alemanha ressaltaram a importância dos ambientes seguros como um dos principais fatores de sucesso na utilização da bicicleta pela população e, para isso, diversas ações conjugadas são realizadas e oferecidas como: infraestruturas específicas e separadas dos automóveis, ciclovias, leis severas de trânsito priorizando pedestres e ciclistas, medidas de acalmia de tráfego, formação rígida aos motoristas de automóveis, etc. Ações e políticas que reforçam a importância da segurança no trânsito para o aumento da utilização da bicicleta como meio de transporte pelos diversos segmentos da população, inclusivamente a de crianças para a escola.  Similarmente aos resultados do Estudo III, aproximadamente 11% dos alunos inquiridos se manifestaram negativamente em relação ao desejo de irem para a escola a pé ou de bicicleta por ser 
muito ‘Cansativo’, com maior ênfase aos rapazes do que raparigas. Estes dados corroboram com um estudo realizado com adolescentes irlandeses que identificou o cansaço como uma das barreiras ao 
deslocamento ativo para a escola (Nelson et al., 2008). As preocupações com a ‘Segurança em geral’ foram relatadas como quarta justificativa pelos alunos. Preocupações com o assédio, agressões ou a presença de estranhos no trajeto (Christian et al., 2015); agressões sexuais às meninas (Sweeney & Von Hagen, 2016), crimes e assaltos (Page et al., 2010), preocupações com o bairro e vizinhança (Panter et al., 2010a), são alguns dos aspetos que estão associados significativamente ao deslocamento ativo de crianças para a escola. Todavia, é importante salientar que alguns estudos apresentaram resultados diferentes, em que não se evidenciaram associações entre aspetos da 
segurança geral e o deslocamento ativo (D’Haese et al., 2011; De Meester et al., 2014; Christian et al., 2015). Em síntese, vale ressaltar a importância em identificar a relação da bicicleta no quotidiano dos alunos, como a visualizam e como a utilizam. A partir desta ótica, evidenciar os aspetos que podem influenciar de forma positiva ou negativa na preferência em utilizar a bicicleta como meio de transporte utilitário para a escola. Algumas limitações deste estudo devem ser consideradas, principalmente por ser um estudo baseado em uma amostra por conveniência, ter utilizado apenas medidas percebidas, ser um estudo transversal e assim, impossibilitando de estabelecer relações causais. Porém, compreendemos que este estudo apresentou resultados significativos e originais sobre a temática em Portugal, em especial sobre o uso da bicicleta como meio de transporte utilitário para a escola e pela análise de um grupo 
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específico de alunos, ou seja, residentes em uma distância considerada propícia ao deslocamento ativo para a escola.  CONCLUSÕES Este estudo analisou somente crianças que residem até 3km de distância da escola e os resultados apresentaram que 36,4% se deslocam a pé para a escola, registando um aumento em relação aos estudos anteriores (2 e 3) no percentual de crianças que se deslocavam por modos ativos, nomeadamente a pé. Tal facto, mesmo que, ainda se apresente como um percentual inferior a outros estudos em outros países, reforça que a distância casa-escola é um preditor importante em relação à temática do deslocamento ativo. Porém, em nossa compreensão, estes resultados, também chamam atenção para o alto percentual de crianças (63,6%) que residem dentro da distância casa-escola considerada propícia ao deslocamento ativo e quotidianamente vão para as aulas pelos modos passivos de deslocamento, dominantemente, o automóvel. Em relação ao sexo, em sua maioria, os resultados não apresentaram diferenças estatisticamente significativas, excetuando-se em relação ao tipo de atividade física praticada pelos alunos, posse da bicicleta e competências declaradas para fazer pequenos arranjos. Os rapazes estão mais envolvidos em atividades formais (Desporto Federado/Escolar), são em maior número os que possuem bicicleta e declararam saber fazer pequenos arranjos em relação às raparigas.  Nenhum aluno se desloca de bicicleta para a escola, contudo, 55% desejariam ir pedalando em seu quotidiano escolar. Estes resultados, assim como no estudo anterior, cristalizam as disparidades entre o real e o desejado e, sugerem que outras variáveis intercedem em relação à utilização da bicicleta como meio de deslocamento para a escola. Benefícios de caráter individual (diversão/prazer/atividade física) foram as justificativas positivas expressas pelos alunos em relação ao desejo de utilizar a bicicleta para ir às aulas. Não obstante, aspetos relacionados ao ambiente como a distância e a perceção de insegurança no trânsito e no meio urbano foram indicadas como justificativas negativas e possíveis barreiras ao desejo de irem para a escola por modos ativos.  Por fim, conclui-se que as crianças têm uma relação próxima com a bicicleta, de vivências e experiências quotidianas, pois, possuem-na, sabem andar, sabem fazer pequenos reparos e a utilizam em momentos de desfrute com familiares e amigos. Entretanto, apesar de a perceberem e desejarem utilizá-la como meio de transporte para a escola, não a utilizam para este fim, a utilizam maioritariamente para as atividades de lazer no tempo-livre. Isto posto, compreende-se que a bicicleta é um meio de transporte de fácil acesso, de simples utilização e que proporciona diversos benefícios para a melhoria da qualidade de vida no meio urbano. 
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Entretanto, na realidade investigada, sua utilização para fins utilitários no deslocamento de crianças para a escola ainda precisa ser melhor investigada e receber maior atenção em relação às intervenções para a melhoria da mobilidade urbana. Potencializar a bicicleta como meio de transporte utilitário deve ser uma das prioridades das cidades e seus gestores, mas, para isto, as intervenções devem ser pensadas, estruturadas e executadas tendo como perspetiva de fundo os diversos níveis de atuação e a participação de seus diversos atores como pais/encarregados de educação, crianças, escola, câmara municipal, governo, etc.                                   
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                    3.5 Estudo V Modos de deslocamento para a escola. Desejos e realidades de crianças do 5º e 6º ano de escolaridade de Portugal e do Brasil: um estudo transcultural  
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Modos de deslocamento para a escola. Desejos e realidades de crianças do 5º e 6º ano de escolaridade de Portugal e do Brasil: um estudo transcultural  Resumo Contexto teórico O tema do deslocamento ativo (a pé ou de bicicleta) para a escola tem suscitado o interesse de investigadores sendo objeto de debate em nível mundial. Ir pedalando ou caminhando para as aulas, são possibilidades de colaborar no cumprimento das recomendações internacionais do nível diário (60 min) de atividade física (WHO, 2010; ACSM, 2015; AHA, 2014), assim como, incrementar comportamentos ativos e saudáveis no quotidiano de crianças e adolescentes. Este estudo teve por objetivo investigar a temática em Portugal e Brasil. Em Portugal, na Região Norte, estudos foram realizados com idades e temas específicos. NO Brasil, contudo, no Estado do Maranhão, poucas investigações foram identificadas. Objetivo Identificar e analisar as diferenças e semelhanças dos modos reais de deslocamento, preferências e perceções frente à possibilidade do deslocamento ativo para a escola em crianças de Portugal e do Brasil. Métodos Estudo descritivo quantitativo transversal. Participaram alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico com idades compreendidas entre nove e 16 anos de duas escolas públicas de Portugal (n=268, =10,98 / DP=1,031) e duas do Brasil (n=101, =11,39 / DP=1,122) selecionados pelo critério de conveniência. Informações sociodemográficas, modos de deslocamento utilizados, desejos e justificativas em relação à possibilidade e utilização dos meios ativos de transporte para a escola foram coletadas através de um questionário administrado aos alunos.  Resultados Verificou-se que 15,5% dos alunos portugueses e 21,8% dos alunos brasileiros se deslocaram por modos ativos para a escola, em sua maioria a pé, tendo em vista que apenas os alunos brasileiros (2%) declararam utilizar a bicicleta em sua rotina escolar. Aproximadamente 70% e 75%, respetivamente, de alunos portugueses e brasileiros, expressaram a preferência pelos modos ativos de 
deslocamento para a escola. A ‘Diversão, ‘Prática de Atividade Física’, ‘Proximidade casa-escola’ como 
justificativas positivas e, a ‘Longa distância’ e ‘Insegurança (Trânsito/Geral)‘ como justificativas negativas foram elencadas por alunos de ambos os países em relação às preferências e possibilidades do deslocamento ativo. Alunos brasileiros mostraram-se mais evidentes em relação aos aspetos da segurança em geral que alunos portugueses, com diferenças estatisticamente significativas.  Conclusões Alunos portugueses e brasileiros apresentaram semelhanças e diferenças em relação aos modos de efetivos de deslocamento, preferências e perceção de possibilidade em irem caminhando ou pedalando para a escola. Suas especificidades, seu histórico, contexto, suas características e perceções em geral estão associadas à forma de como gostariam de se deslocar e como efetivamente se deslocam em sua rotina de vida escolar. A distância casa-escola e os aspetos relacionados à segurança no trânsito e em geral mostraram-se importantes e essenciais para fortalecer as probabilidades do deslocamento ativo para a escola.  Palavras-chave Deslocamento ativo. Escola. Crianças. Brasil. Portugal. 
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INTRODUÇÃO O tema do deslocamento ativo de crianças e adolescentes para a escola tem suscitado interesse de investigadores e sendo objeto de debate em nível mundial. Vislumbra-se que, ir pedalando ou caminhando para as aulas, são possibilidades de potencializar e colaborar no cumprimento das recomendações internacionais do nível diário (60 min) de atividade física (WHO, 2010; ACSM, 2015; AHA, 2014), assim como, incrementar comportamentos ativos e saudáveis no quotidiano de crianças e adolescentes (Pereira et al., 2014; Pabayo et al., 2011).  Tal cenário pode ser alicerçado pelos resultados obtidos no Estudo I desta investigação, onde, em uma revisão sistemática da literatura sobre a relação dos fatores ambientais e o deslocamento ativo de crianças para a escola evidenciou-se uma tendência de crescimento na quantidade de estudos publicados e, um aumento significativo no período de 2011-2015 com mais da metade das publicações em detrimento dos períodos anteriores. Os Estados Unidos, Austrália e Canadá reuniram a maioria dos estudos analisados e publicados em periódicos indexados de diversas áreas (estudos urbanos, geografia, saúde pública, políticas de transportes, atividade física, entre outras) com maior concentração na área da Saúde, caracterizando a temática como multidisciplinar e reforçando a importância de distintos olhares sobre o tema. A literatura tem apontado que o nível de prevalência do deslocamento ativo de crianças para a escola de 10 a 12 anos se apresenta com níveis variados em diferentes países. Neste sentido, respeitando-se os procedimentos metodológicos utilizados, sugere-se que, o ir e vir a pé ou de bicicleta para a escola é relativo às especificidades de cada contexto, sejam elas de caráter político, social, ambiental ou intrapessoal. Como exemplos poderíamos citar alguns estudos realizados nos Estados Unidos que apresentaram níveis que variam de 20% (Schossberg et al., 2006) a 56% (Voorhees et al., 2010), Canadá com 67% (Larsen et al., 2012) e 72% (Faulkner et al., 2013), Austrália com 23% (Trapp et al., 2011) e 42% (Curtis et al., 2015), Bélgica com 78% (Van Dyck et al., 2009), Holanda com 74,9% (Van Kann et al., 2015), Reino Unido com 75% (Page et al., 2010), Finlândia com 60% (Broberg & Sarjala, 2015), Espanha com 50,5% (Chillon, Villén Contreras, Pulidos-Martos & Ruiz, 2017), entre outros. Países como Brasil (Rech et al., 2013) e Portugal (Pereira et al., 2014) têm apresentado poucas investigações quando comparadas com a produção científica internacional. Estudos realizados em Portugal têm evidenciado níveis variados de prevalência em relação ao deslocamento ativo como os estudos realizados na região do distrito de Braga que apontam 8% (Pereira et al., 2015), 21% (Pereira et al., 2014) e 30% (Costa et al., 2015); Viana do Castelo com 55% (Teixeira & Rodrigues, 
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2011); Matosinhos com 34% (Moreno et al, 2011) e no Porto onde Pizarro et al. (2013) evidenciaram que 75% dos alunos investigados realizavam ao menos uma vez na semana o trajeto casa-escola por modos ativos de deslocamento.  No Brasil, alguns estudos apresentaram prevalência do deslocamento ativo de crianças para a escola que variam de 50% a aproximadamente 73%. Como exemplos destacam-se as investigações realizadas na região Nordeste do Brasil com resultados de 70,4% (Silva et al., 2007) e 58,4% (Oliveira et al., 2010). Na região sul, alguns estudos evidenciaram resultados semelhantes como o estudo de Hallal et al. (2006) e o de Rech et al. (2013) que evidenciaram, respetivamente, percentagens de 72,4% e 58% de crianças que se deslocavam pelos modos ativos em sua rotina escolar. Compreende-se que, se por um lado o interesse pela temática e a produção científica sobre o tema tem evidenciado crescimento, principalmente pelos benefícios que o deslocamento ativo pode produzir aos seus intervenientes e sociedade em geral, por outro, evidencia-se um declínio em sua utilização por crianças em seu quotidiano escolar (De Meester et al., 2014; Sá et al., 2016). Tal facto pode ser explicado pela associação e influência de diversos fatores como intrapessoais (idade, nível socioeconômico, nível de escolaridade, etc.), políticos (políticas de segurança pública, campanhas de sensibilização, etc.), características do ambiente (clima, relevo, infraestrutura para caminhar e pedalar, etc.) e pelo ambiente percebido (comportamento dos motoristas, segurança, constrangimentos, etc.). Este estudo propõe investigar a temática do deslocamento ativo de crianças para a escola em regiões específicas de dois países, Portugal e Brasil. Em Portugal, mais especificamente no distrito de Braga, diversos estudos já vem sendo realizados sobre a matéria com idades e temas distintos. Contudo, no Brasil, nomeadamente no Estado do Maranhão, região proposta a este estudo, poucas investigações foram identificadas e mesmo assim, com idades diferentes da que se propõe investigar. Neste sentido, destacam-se os estudos de Oliveira et al. (2010) realizado com alunos de 9 a 16 anos de escolas públicas e privadas e o estudo piloto realizado com alunos de 14 a 18 anos de uma escola pública de São Luís/MA (Souza et al., 2015a).  Deste modo, partindo-se do pressuposto que a temática do deslocamento ativo é multidisciplinar, multifacetada, relativa aos contextos específicos e que ainda apresenta lacunas de produção em determinadas regiões, este estudo tem como objetivos identificar e analisar as diferenças e semelhanças dos modos reais de deslocamento, preferências e perceções frente à possibilidade do deslocamento ativo (a pé / bicicleta) para a escola em crianças de Portugal e do Brasil.   
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METODOLOGIA Caracterização do estudo e participantes Caracterizou-se como um estudo quantitativo descritivo transversal. Participaram alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico (5º e 6º ano) de duas escolas públicas de Portugal, Região Norte, mais especificamente dos concelhos Vila Nova de Famalicão (Escola C) e Vieira do Minho (Escola D) e, duas escolas públicas do Brasil, Estado do Maranhão, mais especificamente os municípios de São Luís do Maranhão (Escola E) e São José do Ribamar (Escola F), selecionados pelo critério de conveniência. As escolas portuguesas deste estudo foram escolhidas a partir das escolas participantes nesta investigação (Quadro 1). Optou-se metodologicamente por escolas que fossem localizadas em áreas suburbanas e/ou com algumas características rurais e essencialmente que apresentassem alunos participantes com média de idade similares às duas escolas brasileiras. Deste modo, compreendeu-se a possibilidade de investigar a temática do deslocamento ativo em crianças de dois países distintos mas com aspetos metodologógicos (idade, tipo e contexto da escola) presumivelmente similares. Participaram alunos com idades compreendidas entre nove e 16 anos, sendo, 268 portugueses ( =10,98 / DP=1,031) e 101 brasileiros ( =11,39 / DP=1,122). Respetivamente, a maioria dos participantes de ambos os países (91,4% e 85,1%) foi composta por crianças de idades entre nove e 12 anos. Instrumentos de coleta de dados Para a coleta de dados utilizou-se um questionário (Pereira et al., 2014) administrado aos alunos com questões abertas e fechadas que abordam aspetos relativos aos modos de deslocamento de crianças para a escola e possíveis fatores que podem influenciar nas opções e decisões em relação às possibilidades do deslocamento ativo no quotidiano escolar. O questionário é subdividido em seis dimensões: 1) Dados sociobiográficos; 2) Caracterização geral em relação aos modos de deslocamento, distância do trajeto casa-escola e tempo utilizado; 3) Uso de bicicleta, deslocar-se a pé, pares e família; 4) Bicicleta em Segurança; 5) Saúde e Autonomia; 6) Ambiente e Poupança. Procedimentos e questões éticas  Os procedimentos de coleta de dados garantiram a confidencialidade das informações coletadas e o anonimato dos participantes envolvidos conforme descrito a seguir: a) Contacto inicial com os responsáveis por cada estabelecimento de ensino, sendo em Portugal o Diretor de Agrupamento de Escolas e no Brasil o Diretor e/ou Coordenador Pedagógico para explanação sobre a investigação e respetivos objetivos, solicitando a participação da escola na investigação e autorização 
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para aplicação dos questionários junto aos alunos e encarregados de educação (pais e/ou responsáveis); b) Os Encarregados de Educação das respetivas turmas que seriam inquiridas em cada escola foram esclarecidos sobre os objetivos e participação dos seus educandos no estudo proposto. Receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); c) Após o recebimento dos TCLE devidamente assinados os questionários foram administrados aos alunos, em contexto de sala de aula com a presença do professor responsável pela turma; d) Responderam o questionário apenas os alunos que devolveram o TCLE devidamente assinado pelo encarregado de educação, garantindo o anonimato e confidencialidades das informações e dos participantes; e) O período de coleta deu-se de Outubro/2014 a Fevereiro/2015 em Portugal e no Brasil em Dezembro/2016 e Janeiro de 2017. Adotou-se como critérios de inclusão: estar matriculado e cursando o 5º ou 6º ano de escolaridade nas escolas participantes da investigação e TCLE assinado pelo encarregado de educação do aluno inquirido. Foram excluídos os que não entregaram o TCLE devidamente assinado e que estivessem impossibilitados de responder o questionário no momento da aplicação. 
Pesquisa integrada ao macroprojeto denominado de “Rotinas de vida das crianças e o transporte ativo. Qual o contributo do trajeto casa-escola” e aprovado pela Subcomissão de Ética para as Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Minho (SECSH/UM/Portugal) sob parecer nº 034/2015. No Brasil, a investigação foi desenvolvida em conformidade com as normas específicas que envolvem pesquisas com seres humanos (Resolução CNS 466/2012) e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão (CEP/UFMA) sob parecer nº2.166.038. Variáveis O país de origem alunos (Portugal / Brasil) foi a variável analisada como independente. Os dados sociobiográficos e relativos à prática de atividade física dos alunos participantes foram relatados a partir das questões inseridas na dimensão 1 do questionário administrado. Objetivando determinar os modos de deslocamento que utilizam para irem a escola em seu quotidiano, os alunos foram 

questionados “Qual o principal meio de transporte que utilizas na tua deslocação casa-escola?”. As opções de respostas foram: a pé, automóvel ligeiro, autocarro, barco, comboio, motociclo, bicicleta e outro. Posteriormente, as respostas foram dicotomizadas de acordo com o modo de deslocamento relatado, ou seja, em 1) Deslocamento Ativo (a pé/bicicleta) e em 2) Deslocamento Passivo (automóvel, autocarro, etc.). A distância e o tempo médio gasto no trajeto casa-escola também foram fornecidas em questões específicas autorrelatadas. Objetivando identificar aspetos relativos a presença e perceção da bicicleta no quotidiano dos participantes, os mesmos foram inquiridos se gostavam de andar de bicicleta, se possuíam, com quem 
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e com que finalidade a utilizavam. Para descrever e analisar as perceções em relação aos aspetos que poderiam influenciar nos modos de deslocamento ativo, os participantes foram inquiridos sobre as preferências e possibilidades do deslocamento para a escola no quotidiano pelos modos ativos – a pé ou de bicicleta. Em seguida, foram solicitados a justificarem suas respostas que, posteriormente foram categorizadas pelos principais aspetos e dicotomizadas em positivas e negativas.  Análise estatística Os dados foram inicialmente analisados a partir das técnicas da estatística descritiva (média, desvio-padrão e distribuição de frequência). O teste de U de Mann-Whitney foi utilizado para verificar as diferenças etárias entre os grupos e o teste Qui-quadrado (χ2) foi utilizado para analisar as possíveis associações entre as variáveis. Os dados foram tabulados e analisados no programa estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS) V.22 e adotado o nível de significância estatística quando o p-valor foi menor que 0,05.  RESULTADOS Caracterização descritiva dos participantes Os resultados deste estudo apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação à idade dos alunos participantes e o país de origem - Portugal e Brasil. Participaram 369 alunos com idades compreendidas entre nove e 16 anos, sendo, 268 portugueses (Média=10,98 / DP=1,031) e 101 brasileiros (Média=11,39 / DP=1,122). Respetivamente, a maioria dos participantes de ambos os países (91,4% e 85,1%) foi composta por crianças de idades entre nove e 12 anos. Dos alunos portugueses, 52,2% são do sexo masculino e, dos alunos brasileiros 53,5% são do sexo feminino. Em relação ao ano de escolaridade, os resultados apresentaram diferenças estatisticamente significativas onde, os participantes portugueses apresentaram uma homogeneidade entre o 5º e 6º ano, contudo, os alunos brasileiros inquiridos foram em sua maioria (64,4%) do 6º ano. Relativamente à prática e o tipo de atividade física os resultados apresentaram diferenças estatisticamente significativas onde, verificou-se que 90,1% dos alunos brasileiros declararam praticar atividade física para além das aulas de educação física escolar e em sua maioria (82,4%) estão inseridos em atividades informais (lazer /tempo livre) quando comparados aos alunos portugueses em que 73,1% praticam alguma atividade física e em sua maioria (53,6%) estão envolvidos em atividades formais, sejam elas relacionados ao desporto federado ou escolar (Tabela 30).   
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Tabela 30 – Características gerais dos alunos quanto ao País de origem Variáveis Portugal N=268 Brasil N=101 Total N=369 p*   (DP)  (DP)  (DP)  Idade  10,98 (1,031) 11,39 (1,122) 11,09 (1,071) 0,000  n (%) n (%) n (%) p** Sexo (n=369)     Masculino 140 (52,2) 47 (46,5) 187 (50,7) 0,328 Feminino 128 (47,8) 54 (53,5) 182 (49,3)  268 (100,0) 101 (100,0) 369 (100,0) Ano Escolar (n=369)     5º ano 133 (49,6) 36 (35,6) 169 (45,8) 0,016 6º ano 135 (50,4) 65 (64,4) 200 (54,2)  268 (100,0) 101 (100,0) 369 (100,0) Prática de atividade física para além das aulas de Educação Física Escolar (n=368)     Sim 196 (73,4) 91 (90,1) 287 (78,0) 0,001 Não 71 (26,6) 10 (9,9) 81 (22,0)  267 (100,0) 101 (100,0) 368 (100,0) Tipo da Atividade Física (n=287)     Atividades Formais/Desporto Federado 53 (27,1) 4 (4,4) 57 (19,9) <0,001 Atividades Formais/Desporto Escolar 52 (26,5) 12 (13,2) 64 (22,3) Atividades Informais (lazer/tempo livre) 91 (46,4) 75 (82,4) 166 (57,8)  196 (100,0) 91 (100,0) 287 (100,0)  Legenda:  (DP) = média (desvio padrão); p=nível de significância; *U de Mann-Whitney; **Qui-quadrado  A Tabela 28 apresenta os resultados sobre os modos de deslocamento para a escola utilizados, aspetos ambientais (distância e tempo do trajeto casa-escola), preferências aos modos de deslocamento e sua relação com o país de origem dos alunos inquiridos.  No geral, verificou-se que, apesar dos resultados não apresentarem diferenças estatisticamente significativas, em relação aos modos de deslocamento e o país de origem, os alunos brasileiros (21,8%) mostraram-se mais efetivos na utilização dos modos ativos para se deslocarem à escola em comparação aos participantes portugueses (15,5%). Não obstante, os resultados apresentaram diferenças estatisticamente significativas quando verificamos os principais meios de deslocamento e sua relação ao país de origem dos alunos inquiridos. Alunos portugueses utilizam o automóvel ligeiro (47,7%) como principal meio de transporte para a escola, seguido do autocarro (34,9%) e o modo pedonal (15,5%) como terceira opção, destaca-se que nenhum aluno declarou utilizar a bicicleta em sua rotina escolar como modo de deslocamento, conforme já relatado em estudos anteriores. Por outro lado, os alunos brasileiros, em sua maioria (52,4%), declararam utilizar o autocarro como principal meio de deslocamento para a escola, seguido do automóvel ligeiro (20,8%) e 
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modo pedonal (19,8%). Porém, dois alunos (2%) declararam utilizar a bicicleta de modo utilitário como meio de deslocamento para as aulas em sua rotina escolar.  Aspetos ambientais como a distância e o tempo médio utilizado no deslocamento para o trajeto casa-escola também apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação ao país de origem dos inquiridos.  Tanto alunos portugueses quanto brasileiros, residem com resultados próximos, em sua maioria, em uma distância superior a 3km da escola. Entretanto, diferenças foram verificadas quando analisamos as distâncias de até 1km e 1,1 a 3km da escola, distâncias compreendidas como mais viáveis aos modos ativos de deslocamento para a escola. Relativamente à distância de até 1km da escola verificou-se que alunos portugueses apresentaram taxas superiores aos alunos brasileiros, 23,8% e 12,9% respetivamente. Já em relação à distância de 1,1 a 3km, os resultados apresentaram inversos aos anteriores, onde, evidenciou-se que alunos brasileiros apresentaram percentagens superiores aos alunos portugueses, 33,7% e 14,2%, respetivamente.  Em relação ao tempo médio gasto no deslocamento para a escola (apenas num sentido), evidenciou-se que alunos portugueses (70,3%) gastam menos tempo de deslocamento (até 15min) em sua rotina escolar em relação aos alunos brasileiros (54%). Por outro lado, verificou-se também que alunos brasileiros (18%) gastam mais de 30 minutos diários no deslocamento para as aulas em relação aos alunos portugueses (5,4%). Tal facto pode ser explicado pela utilização do meio de transporte, onde alunos portugueses utilizam o carro e brasileiros utilizam o autocarro (transporte público) como principal meio de deslocamento e também pela distância em que alunos portugueses residem mais próximos da escola que alunos brasileiros.  No que se refere à preferência dos modos de deslocamento para a escola, os resultados apresentaram diferenças estatisticamente significativas principalmente em relação aos modos ativos e o país de origem dos alunos. Alunos portugueses mostraram-se mais positivos frente ao desejo do deslocamento pedonal em detrimento dos alunos brasileiros, 19,3% e 6,9% respetivamente. Em contrapartida, o desejo em utilizar a bicicleta como modo de deslocamento no quotidiano escolar, foi mais positivo por alunos brasileiros (68,3%) que alunos portugueses (51,1%).  Os alunos também foram questionados se percecionavam a possibilidade em realizar o percurso casa-escola a pé ou de bicicleta. Os resultados não apresentaram diferenças estatisticamente significativas, contudo, no âmbito geral evidenciaram uma perceção positiva em relação à esta possibilidade tanto por alunos portugueses (62,1%) como alunos brasileiros (54,5%). 
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Em resumo, verificou-se uma reduzida percentagem de alunos que realizam o deslocamento ativo, com maior ênfase para alunos brasileiros (21,8%). Crianças brasileiras utilizaram mais o transporte público (autocarro) e crianças portuguesas o automóvel ligeiro para se deslocarem para a escola. Nenhum aluno português utilizou a bicicleta e dois alunos brasileiros inquiridos declaram utilizar a bicicleta como meio de transporte em sua rotina escolar. Mais crianças portuguesas residem até 1km de distância da escola e gastaram até 15 minutos em seu deslocamento em relação às crianças brasileiras. A bicicleta foi mais referenciada como modo utilitário de deslocamento para as aulas tanto em crianças brasileiras como portuguesas do que o modo pedonal, contudo, crianças brasileiras se manifestaram mais positivas em sua utilização do que crianças portuguesas.  Tabela 31 – Modos de deslocamento, Aspetos ambientais e preferências quanto ao País de Origem Variáveis Portugal n (%) Brasil n (%) Total n (%) p Modo de Deslocamento (n=365)     Ativo 41 (15,5) 22 (21,8) 63 (17,3) 0,157 Passivo 223 (84,5) 79 (78,2) 302 (82,7)  264 (100,0) 101 (100,0) 365 (100,0) Principal meio de transporte (n=365)     A pé 41 (15,5) 20 (19,8) 61 (16,7) <0,001 Bicicleta 0 (0,0) 2 (2,0) 2 (0,5) Automóvel ligeiro 126 (47,7) 21 (20,8) 147 (40,3) Autocarro 92 (34,9) 53 (52,4) 145 (39,8) Outro 5 (1,9) 5 (5,0) 10 (2,7)  264 (100,0) 101 (100,0) 365 (100,0) Distância casa-escola (n=362)     Até 1Km 62 (23,8) 13 (12,9) 75 (20,7) <0,001 1,1 a 3Km 37 (14,2) 34 (33,7) 71 (19,6) Mais de 3km 162 (62,0) 54 (53,4) 216 (59,7)  261 (100,0) 101 (100,0) 362 (100,0) Tempo médio de deslocamento (apenas num sentido) (n=363)     Até 15 min 185 (70,3) 54 (54,0) 239 (65,8) <0,001 16 a 30 min 64 (24,3) 28 (28,0) 92 (25,3) Mais de 30 min 14 (5,4) 18 (18,0) 32 (8,9)  263 (100,0) 100 (100,0) 363 (100,0) Como gostarias de ir para a escola? (n=365)     A pé 51 (19,3) 7 (6,9) 58 (15,9) 0,003 Bicicleta 135 (51,1) 69 (68,3) 204 (55,9) Nenhum dos dois 78 (29,6) 25 (24,8) 103 (28,2)  264 (100,0) 101 (100,0) 365 (100,0) Pensa ser possível fazer o percurso casa-escola a pé ou de bicicleta? (n=363)     Sim 164 (62,1) 54 (54,5) 218 (60,1) 0,255 Não 100 (37,9) 45 (45,5) 145 (39,9)  264 (100,0) 99 (100,0) 363 (100,0) Legenda: p=nível de significância 
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A bicicleta no quotidiano de alunos portugueses e brasileiros Os resultados apresentados anteriormente evidenciaram a utilização da bicicleta como modo de deslocamento para a escola apenas pelos alunos brasileiros, mais especificamente por 2% dos inquiridos. Neste sentido, compreendendo que a bicicleta é um meio utilitário de transporte importante para a promoção e o desenvolvimento de modos sustentáveis de deslocamento, por opção metodológica para este estudo, optou-se por analisar alguns aspetos sobre a bicicleta e sua utilização no quotidiano dos alunos inquiridos de Portugal e do Brasil (Tabela 32). No geral, em sua maioria, os resultados apresentaram que, tanto os alunos portugueses quanto os brasileiros expressaram de forma positiva que gostam de andar de bicicleta, sem diferenças estatisticamente significativas. Entretanto, ao serem questionados se possuíam bicicleta e com que finalidade a utilizavam, os resultados se mostraram com diferenças estatisticamente significativas em relação ao país de origem dos inquiridos. Em relação à posse da bicicleta e ao país de origem, os resultados apresentaram que alunos portugueses (91%) possuem mais bicicleta do que os alunos brasileiros (58,2%). No tocante à finalidade da utilização da bicicleta, os resultados evidenciaram que para os alunos dos dois países a bicicleta é mais utilizada para as atividades do lazer e no tempo-livre que as atividades utilitárias do dia-a-dia, contudo, alunos portugueses apresentaram percentagens superiores (77,2%) aos alunos brasileiros (56,9%). Todavia, quando verificamos a utilização da bicicleta como meio utilitário de deslocamento, ou seja, para atividades variadas do dia-a-dia, os resultados evidenciaram que, sob esta perspetiva, os alunos brasileiros (27,5%) apresentaram percentagens superiores aos alunos portugueses (11,6%). Os resultados também apresentaram que, em sua maioria e para alunos de ambos os países, a utilização da bicicleta é feita de forma coletiva, com maior presença de familiares (pai, mãe, irmãos e outros familiares) para alunos portugueses (90,6%) em relação aos brasileiros. Já para alunos brasileiros (18,3%) a presença dos amigos foi mais efetiva que para os alunos portugueses (9,4%), com resultados estatisticamente significativos. Em relação à frequência de utilização da bicicleta e o país de origem, os resultados apresentaram diferenças estatisticamente significativas e mostraram-se interessantes à medida que evidenciam que a bicicleta é utilizada semanalmente com maior frequência por alunos brasileiros (60%) que alunos portugueses (34,8%) e, contrariamente, estes a utilizam mais no período de férias que os alunos brasileiros.   
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 Em síntese, verificou-se que a bicicleta está presente no quotidiano dos alunos participantes de ambos os países. A possuem e expressaram o gosto por andar de bicicleta com familiares e/ou amigos em atividades de lazer. Contudo, alunos portugueses expressaram que dividem estes momentos mais com familiares e pouco com amigos, no período de férias e com baixo uso para finalidades utilitárias. Por outro lado, alunos brasileiros, apesar de também apresentarem uma maior utilização da bicicleta para atividades de lazer e com familiares, apresentaram percentagens superiores de utilização em relação aos alunos portugueses no que se refere à presença de amigos, utilização semanal e utilização da bicicleta para fins utilitários, ou seja, utilizando-a para atividades do dia-a-dia. Tabela 32 - A bicicleta no quotidiano quanto ao País de origem Variáveis Portugal  n (%) Brasil n (%) Total n (%) p Achas fixe andar de bicicleta? (n=364)      Sim 238 (90,2) 84 (84,0) 322 (88,5) 0,101 Não 26 (9,8) 16 (16,0) 42 (11,5)  264 (100,0) 100 (100,0) 364 (100,0) Tens bicicleta? (n=366)     Sim 244 (91,0) 57 (58,2) 301 (82,2) <0,001 Não 24 (9,0) 41 (41,8) 65 (17,8)  268 (100,0) 98 (100,0) 366 (100,0) Se sim, com que finalidade a utilizas? (n=275)     Atividades no lazer  173 (77,2) 29 (56,9) 202 (73,5) 0,003 Atividades no dia-a-dia (utilitárias) 26 (11,6) 14 (27,5) 40 (14,5) Atividades desportivas  9 (4,0) 0 (0,0) 9 (3,3) Outras atividades 11 (4,9) 4 (7,8) 15 (5,5) Nunca usa 5 (2,3) 4 (7,8) 9 (3,2)  224 (100,0) 51 (100,0) 275 (100,0) Costumas andar de bicicleta com familiares ou amigos? (n=368)     Sim 181 (67,8) 60 (59,4) 241 (65,5) 0,131 Não 86 (32,2) 41 (40,6) 127 (34,5)  267 (100,0) 101 (100,0) 368 (100,0) Se sim, com quem? (n=241)     Pai, Mãe, Irmãos 128 (70,7) 46 (76,7) 174 (72,2) 0,009 Outros familiares 36 (19,9) 3 (5,0) 39 (16,2) Amigos 17 (9,4) 11 (18,3) 28 (11,6)  181 (100,0) 60 (100,0) 241 (100,0) Com que periodicidade? (n=238)     Semanalmente 62 (34,8) 36 (60,0) 98 (41,2) 0,003 Férias 85 (47,8) 17 (28,3) 102 (42,8) Raramente 31 (17,4) 7 (11,7) 38 (16,0)  178 (100,0) 60 (100,0) 238 (100,0) Legenda: p= Nível de significância  
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Preferências e possibilidades em relação aos modos de deslocamento ativo Recorda-se que os alunos foram inquiridos sobre os modos de deslocamento preferidos para irem a escola em seu quotidiano e, tanto alunos portugueses quanto brasileiros foram unânimes em sua maioria em declarar a sua preferência pelos modos ativos, em especial pela bicicleta (Tabela 31). Neste sentido, optou-se por diagnosticar os aspetos que justificassem as respetivas escolhas em relação a como gostariam de se deslocar em sua rotina escolar, pelos modos ativos ou passivos (Autocarro / Automóvel, etc.) e em relação à perceção da possibilidade em realizar o trajeto casa-escola a pé ou de bicicleta. Relativamente às justificativas positivas sobre a preferência pelos modos ativos de deslocamento, os resultados não apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação ao país de origem dos inquiridos (Tabela 33). No geral e para alunos de ambos os países a 
‘Diversão/prazer’ proporcionado ou possibilitado no momento do trajeto casa-escola pelo deslocamento ativo foi a justificativa mais expressa, com maior ênfase aos alunos brasileiros (60,9%). 
A perceção sobre a possibilidade da ‘Prática de atividade física/melhoria da saúde’ durante o trajeto casa-escola pelos modos ativos foi a segunda justificativa expressa pelos alunos sendo que, alunos portugueses (34,3%) apresentaram percentagens superiores aos brasileiros (20,3%). Salienta-se que a 
distância, aspeto ambiental preditivo para o deslocamento ativo e aqui expressa como ‘Proximidade casa-escola’, foi evidenciada como terceira justificativa positiva para o deslocamento a pé para a escola por alunos de ambos os países investigados com resultados similares. Salienta-se ainda que a 
preocupação com a ‘Preservação do meio ambiente’, aspeto muito evidenciado principalmente em discussões sobre a mobilidade sustentável e a promoção da bicicleta como meio de transporte utilitário foi evidenciada como quarta justificativa pelos alunos portugueses (4,5%) e com pouca ênfase aos alunos brasileiros (1,4%). Tabela 33 - Justificativas sobre a preferência pelo deslocamento para a escola pelos modos ativos quanto ao País de origem  Justificativas (n=247) Portugal n (%) Brasil n (%) Total n (%) p Diversão/prazer 87 (48,9) 42 (60,9) 129 (52,2) 0,149 Prática atividade física/saúde 61 (34,3) 14 (20,3) 75 (30,4) Proximidade casa-escola 15 (8,4) 6 (8,7) 21 (8,5) Preservação do meio ambiente 8 (4,5)  1 (1,4) 9 (3,6) Outras justificativas 4 (2,2) 4 (5,8) 8 (3,2) Poupança  3 (1,7) 2 (2,9) 5 (2,1)  178 (100,0) 69 (100,0) 247 (100,0) Legenda: p= Nível de significância 
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 A Tabela 34 apresenta as justificativas dos alunos que expressaram que não gostariam de ir a pé ou de bicicleta para a escola em seu quotidiano. Os resultados apresentaram diferenças 
estatisticamente significativas em relação ao país de origem dos inquiridos. A ‘Longa distância’ do trajeto casa-escola foi a justificativa mais expressa pelos alunos de ambos os países com maior ênfase aos alunos portugueses (55,7%) em detrimento dos alunos brasileiros (36,3%). Os alunos portugueses elegeram como segunda justificativa as questões relacionadas à ‘Insegurança/trânsito’ com 17,1% e como terceira justificativa aspetos relacionados ao trajeto casa-escola por modos ativos se caracterizar 
como ‘Cansativo’. Salienta-se que aspetos relacionados à ‘Insegurança/geral’ foram apresentados como quarta justificativa pelos alunos portugueses inquiridos (8,6%). Os alunos brasileiros elegeram 
como segunda justificativa as questões evidenciadas em relação à ‘Insegurança/geral’ com percentual de 27,3% e em seguida as questões relacionadas à ‘Insegurança/trânsito’ com 18,2%. Estes resultados sugerem que as preocupações com a violência urbana (assédio, assaltos, constrangimentos, roubos, etc.) são mais percecionadas no quotidiano de alunos brasileiros.  Tabela 34 - Justificativas para a preferência em não se deslocar para a escola pelos modos ativos quanto ao País de origem  Justificativas (n=92) Portugal n (%) Brasil n (%) Total n (%) p Longa distância 39 (55,7) 8 (36,3) 47 (51,1) 0,019 Insegurança/Trânsito 12 (17,1) 4 (18,2) 16 (17,4) Insegurança/Geral 6 (8,6) 6 (27,3) 12 (13,0) Cansativo 8 (11,4) 0 (0,0) 8 (8,7) Não sabe ou não gosta de andar 4 (5,8) 2 (9,1) 6 (6,5) Clima adverso 1 (1,4) 0 (0,0) 1 (1,1) Outras Justificativas 0 (0,0) 2 (9,1) 2 (2,2)  70 (100,0) 22 (100,0) 92 (100,0) Legenda: p= Nível de significância   A Tabela 35 apresenta os resultados das justificativas dos alunos quando questionados se percecionavam ser possível realizar o trajeto casa-escola a pé ou de bicicleta. Recorda-se que a maioria (60,1%) dos alunos inquiridos responderam de forma positiva à esta possibilidade, com resultados próximos para alunos de ambos os países (Tabela 31).  Quanto aos alunos que responderam de forma positiva sobre a possibilidade de irem para a escola por modos ativos, os resultados não apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação ao país de origem dos inquiridos. Diferentemente dos resultados em relação à preferência 
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pelos modos ativos (Tabela 33), a ‘Proximidade casa-escola foi a justificativa expressa pela maioria dos alunos de ambos os países como aspeto positivo para a perceção sobre a possibilidade de ir para a 
escola a pé ou de bicicleta. A ‘Diversão/prazer’ foi expressa como segunda justificativa para ambos os países, com maior ênfase aos alunos brasileiros (33,3%) em relação aos portugueses (20%). A ‘Prática 

de atividade física/melhoria da saúde’ foi evidenciada como terceira justificativa para alunos de ambos países, contudo, alunos portugueses apresentaram percentagens superiores aos alunos brasileiros, respetivamente 14,8% e 6,3%. No tocante aos alunos que responderam de forma negativa sobre a possibilidade de irem para a escola por modos ativos, os resultados apresentaram diferenças estatisticamente significativas sendo a ‘Longa distância’ distância o motivo mais mencionado por alunos de ambos os países, sendo mais relevante para os alunos portugueses (72,6%) que brasileiros (39%). A ‘Insegurança/geral’ foi a segunda justificativa apontada por 34,1% pelos alunos brasileiros e apontada como terceira justificativa 
por 7,4% dos alunos portugueses. No entanto, a ‘Insegurança/trânsito’ se apresentou de forma inversa à variável anterior, foi apontada como segunda justificativa por 12,6% dos alunos portugueses e como terceira justificativa por 22% dos alunos brasileiros. Tais resultados indicam novamente que aspetos relacionados à segurança em geral são mais percecionados no quotidiano de alunos brasileiros que portugueses. Tabela 35 - Justificativas sobre a possibilidade em realizar o trajeto casa-escola pelos modos ativos quanto ao País de origem Motivo pelo qual pensa ser possível ir a pé ou de bicicleta para a escola (n=339) Portugal n (%) Brasil n (%) Total n (%) p SIM (n=203) Proximidade casa-escola 98 (63,3) 27 (53,3) 125 (61,6) 0,114 Diversão/prazer 31 (20,0) 16 (33,3) 47 (23,2) Prática Atividade Física/Saúde 23 (14,8) 3 (6,3) 26 (12,8) Outros motivos  3 (1,9) 2 (4,1) 5 (2,4)  155 (100,0) 48 (100,0) 203 (100,0) NÃO (n=136) Longa distância 69 (72,6) 16 (39,0) 85 (62,6) <0,001 Insegurança/Geral 7 (7,4) 14 (34,1) 21 (15,4) Insegurança/Trânsito 12 (12,6) 9 (22,0) 21 (15,4) Dificuldade do percurso 2 (2,1) 2 (4,9) 4 (2,9) Cansativo 5 (5,3) 0 (0,0) 5 (3,7)  95 (100,0) 41 (100,0) 136 (100,0) Legenda: p= Nível de significância  Os resultados revelaram que o aspeto ambiental – (Distância) está presente nas justificativas positivas e negativas dos alunos inquiridos de ambos países tanto em relação às preferências de como se deslocarem para a escola quanto à perceção de possibilidade em realizar este trajeto a pé ou de 
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bicicleta. Nesta perspetiva, a Tabela 36 apresenta os resultados dos modos de deslocamento (ativo /passivo) utilizados pelos alunos em seu quotidiano escolar, relacionados às distâncias autorrelatadas e país de origem. Os resultados apresentaram diferenças estatisticamente significativas e reforçam a importância da distância entre a casa e escola na decisão pelos modos ativos de deslocamento para a escola. No geral, verificou-se que a maioria dos alunos de Portugal (90,3%) e Brasil (86,4%) que se deslocam para a escola pelos modos ativos residem até 3km da escola. Destaca-se que entre os alunos residentes até 1km, os alunos portugueses (73,2%) mostraram-se mais utilizadores dos modos ativos de deslocamento que os alunos brasileiros (36,2). Já em relação à alunos que residem entre 1,1 a 3km da escola os resultados mostraram-se inversos, sendo os alunos brasileiros (50,0%) mais utilizadores dos modos ativos que os alunos portugueses (17,1%). Por outro lado, evidencia-se que 14,8% e 13,9% dos alunos portugueses e 6,3% e 29,1% dos alunos brasileiros que se deslocam por modos passivos residem, respetivamente, até 1km e até 3km da escola, Estes resultados chamam a atenção para uma parcela de alunos (28,7%/Portugueses, 35,4%/Brasileiros) que poderiam estar se deslocando para a escola a pé ou de bicicleta por residirem em distâncias consideradas adequadas e/ou critério e que se deslocam pelos meios passivos (autocarro, automóvel) em sua rotina escolar.  Tabela 36 - Modo de Deslocamento, Distância casa-escola quanto ao País de Origem (n=358) Modo de deslocamento Distância casa-escola Portugal n (%) Brasil n (%) Total n (%) p Ativo (n=63) Até 1km 30 (73,2) 8 (36,4) 38 (60,3) 0,012 1,1 a 3km 7 (17,1) 11 (50,0) 18 (28,6) Mais de 3km 4 (9,7) 3 (13,6) 7 (11,1)  41 (100,0) 22 (100,0) 63 (100,0) Passivo (n=295) Até 1km 32 (14,8) 5 (6,3) 37 (12,5) 0,004 1,1 a 3km 30 (13,9) 23 (29,1) 53 (18,0) Mais de 3km 154 (71,3) 51 (64,6) 205 (69,5)  216 (100,0) 79 (100,0) 295 (100,0) Legenda: p= Nível de significância  Em síntese (Quadro 3), os resultados mostraram que tanto em relação às preferências dos alunos inquiridos quanto em relação à perceção sobre a possibilidade em realizar o trajeto casa-escola pelos modos ativos, os resultados não evidenciaram diferenças estatisticamente significativas para as justificativas positivas, entretanto, foram evidenciadas em relação às justificativas negativas e país de origem dos alunos inquiridos. Tal constatação sugere que as diferenças de cada país, principalmente relacionadas ao ambiente como a distância casa-escola e a insegurança vivenciada durante o trajeto, 
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seja ela relacionada ao trânsito e/ou às questões da violência urbana (roubos, assaltos, assédio, etc.) facilitam a perceção sobre às possíveis barreiras aos modos de deslocamento ativo para a escola.  Relativamente às preferências/desejos evidenciou-se que para alunos de ambos os países os benefícios intrapessoais (Diversão/prazer – Prática AF) se caracterizaram como mais significativos do que os aspetos ambientais (Distância) na influência positiva sobre os modos ativos de deslocamento. No entanto, em relação à perceção da possibilidade na realização do trajeto pelos modos ativos, as respostas apresentaram-se inversas onde, para alunos portugueses e brasileiros residir mais próximo da escola (distância - aspeto ambiental) foi o aspeto positivo mais evidenciado, seguido dos benefícios relacionados aos aspetos intrapessoais.  No tocante às justificativas negativas sobre as preferências e possibilidades, que podem ser compreendidas como barreiras ou aspetos que podem influenciar negativamente o deslocamento ativo para a escola, os resultados mostraram que o aspeto ambiental (distância casa-escola) foi a justificativa mais evidenciada para alunos de ambos os países sobre as preferências e possibilidades de utilização dos modos ativos para a escola, o que corrobora com os resultados (Tabela 36) provenientes da relação entre os modos de deslocamento real, a distância e país de origem. Contudo, evidenciou-se que os aspetos ambientais relacionados à insegurança no meio urbano ou mesmo no trânsito foram expressos como justificativas negativas em relação ao deslocamento ativo para a escola, sendo as questões relacionadas à violência em geral mais evidentes nas respostas dos alunos brasileiros inquiridos.  Quadro 3 – Síntese das justificativas positivas e negativas em relação às preferências e perceção de possibilidade sobre o deslocamento ativo para a escola quanto ao País de origem Justificativas Portugal Brasil Portugal  Brasil Preferências Possibilidade? Positivas mais preponderantes Diversão/prazer (AI) Proximidade casa-escola (AA) Prática AF e Melhoria da Saúde (AI) Diversão/prazer (AI) Proximidade casa-escola (AA) Prática AF e Melhoria da Saúde (AI) Negativas mais preponderantes Longa distância (AA) Longa distância (AA) Inseg/Trânsito (AA) Inseg/Geral (AA) Inseg/Trânsito (AA) Inseg/Geral (AA) Cansativo (AI) Inseg/Trânsito (AA) Inseg/Geral (AA) Inseg/Trânsito (AA) Legendas: p= Nível de significância; NS= NS= Não significativo; AI= Aspeto Intrapessoal; AA= Aspeto ambiental; Inseg: Insegurança   
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DISCUSSÃO Este estudo objetivou identificar e analisar as diferenças e semelhanças dos modos reais de deslocamento, preferências e perceções frente à possibilidade do deslocamento ativo (a pé / bicicleta) para a escola em crianças de Portugal e do Brasil. Os resultados evidenciaram que os alunos brasileiros (21,8%) mostraram-se mais utilizadores dos modos ativos de deslocamento para a escola que os alunos portugueses (15,5%), contudo, estes resultados apresentaram-se como inferiores a outros estudos realizados nos mesmos países.  Um estudo realizado na região sul do Brasil evidenciou que 72,4% de crianças com 10 a 12 anos de escolas públicas e privadas se deslocavam ativamente para a escola (Hallal et al., 2006). Um ano mais tarde, Silva et al. (2007) em um estudo com escolares de 7 a 12 anos do município de João Pessoa/BR evidenciaram que aproximadamente 70% dos inquiridos iam a pé para a escola. Em São Luís/MA, um dos municípios brasileiros em que foram coletados dados para este estudo, Oliveira et al. (2010) com crianças de 9 a 16 anos e outro de Souza et al. (2015a) com crianças dos 14 aos 16 anos evidenciaram que 58,4% e 53,8% dos alunos inquiridos, respetivamente, se deslocavam pelos modos ativos para a escola.  Relativamente aos alunos portugueses, o estudo de Pereira et al. (2014) realizado no distrito de Braga com crianças de 10 a 12 anos evidenciaram que 21% dos inquiridos se deslocavam a pé para a escola. Entretanto, outros estudos apresentaram resultados superiores, entre eles, o de Moreno et al. (2011) realizado na região Norte de Portugal /Matosinhos com crianças do meio urbano do 3º, 4º e 6º ano de escolaridade e que evidenciou uma taxa aproximada de 34% de deslocamento ativo nas crianças inquiridas; o de Serrano (2009) com crianças de 8 a 12 anos que evidenciou 58% de deslocamento ativo e o estudo de Alves et al. (2011) realizado em Castelo Branco/Região Centro que evidenciou que 47% e 44% das crianças do 5º e 6º ano de escolaridade, respetivamente se deslocavam pelos modos ativos para a escola. Parece-nos que se evidencia um decréscimo dos alunos que utilizam os modos ativos de deslocamento para escola, talvez explicados pela melhoria da capacidade económica, uma vez que as crianças portuguesesas utilizam, sobretudo, o automóvel mesmo em distâncias curtas ou talvez pelo incremento e perceção da insegurança no tráfego e violência em geral, que podem colocar em risco a vida das crianças.   Os resultados por nós encontrados aproximaram-se de estudos realizados nos Estados Unidos que apresentaram percentagens de18% (Kerr et al, 2006), 20% (Schlossberg et al, 2006) e 25% (Babey et al., 2009) de crianças de idades aproximadas inquiridas que se deslocavam ativamente para a 
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escola. Porém, evidencia-se uma disparidade em relação a estudos realizados em outros países como Canadá com 67% (Larsen et al., 2012), Holanda com 74,9% (Van Kann et al., 2015), Reino Unido com 75% (Page et al., 2010), Espanha com 50,5% (Chillon et al., 2017), entre outros. Tais diferenças podem ser apontadas por diferenças metodológicas ou então, sugerem que as especificidades de cada contexto atuam como variáveis intervenientes em relação às escolhas e utilização dos modos de deslocamento para a escola. Um bom exemplo seria o estudo de Cooper et al. (2006) realizado na Dinamarca, país conhecido por desenvolver políticas e ações de promoção da bicicleta como meio de transporte, evidenciou que aproximadamente 86% dos adolescentes inquiridos se deslocavam por meios ativos para a escola (65,5% Bicicleta / 20,8% a pé). Em relação aos modos de deslocamento utilizados, tanto em alunos portugueses como brasileiros prevaleceu a utilização dos meios passivos. Alunos portugueses elencaram primeiramente o automóvel ligeiro seguido do autocarro, realidade inversa com alunos brasileiros que tiveram o autocarro como principal meio de transporte e utilizado por mais de 50% dos inquiridos, seguido pelo automóvel.  Cada vez mais, evidencia-se o aumento em nível mundial da frota de automóveis, acarretando em consequências aos modos de deslocamento das pessoas e de crianças para a escola. No Brasil, evidenciou-se um crescimento de 138,6% na frota de veículos automotores entre os anos 2001 e 2012 em detrimento do crescimento populacional de aproximadamente 12% entre os censos populacionais de 2000 e 2010 (Rodrigues, 2013). Dois bons exemplos desta realidade é o crescimento da frota de veículos de São Luís e São José de Ribamar, municípios das escolas com crianças brasileiras participantes neste estudo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE) entre os anos de 2005 e 2015 houve um aumento de 220% na frota de automóveis de São Luís18 e em São José de Ribamar19 o número de automóveis passou de 1.629 em 2005 para 12.096 em 2015, correspondendo a um aumento de aproximadamente 740%. Em Portugal, o Censo 2011 – Região Norte (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2012) evidenciou um aumento expressivo da utilização do automóvel como modo de deslocamento, sendo de 44,2% em 2001 para 62,2% em 2011 para os deslocamentos para a escola e/ou trabalho. Apontou ainda que a forma de deslocamento a pé para o trabalho e/ou estudo diminuiu mais da metade no mesmo período. Tal realidade também foi evidenciada em um estudo realizado em municípios da região metropolitana de São Paulo/Brasil que verificou a diminuição do uso de transportes públicos e                                                            18 Fonte: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/grafico_cidades.php?lang=&codmun=211130&idtema=153&search=maranhao|sao-luis|frota-2015 19 Fonte: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=211120&idtema=153&search=maranhao|sao-jose-de-ribamar|frota-2015  

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/grafico_cidades.php?lang=&codmun=211130&idtema=153&search=maranhao|sao-luis|frota-2015
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=211120&idtema=153&search=maranhao|sao-jose-de-ribamar|frota-2015
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deslocamento ativo e, consequentemente, o crescimento do deslocamento passivo pelo automóvel de crianças para a escola entre os anos de 1997 e 2007 (Sá et al., 2016). Tais informações, juntamente com os resultados do nosso estudo, convergem com a literatura sobre a temática investigada que têm evidenciado a diminuição dos modos ativos por crianças e adolescentes no trajeto casa-escola e o crescimento da utilização dos meios passivos de deslocamento (De Meester et al., 2014; McMillan, 2007). Compreendendo a bicicleta como um dos modos de deslocamento ativo para a escola e elemento essencial para uma cidade mais agradável, sustentável, ativa e humana procurou-se identificar e analisar aspetos da sua presença e utilização no quotidiano das crianças inquiridas neste estudo. Alguns achados interessantes valem destacar, principalmente em relação à perceção e utilização da bicicleta entre os alunos portugueses e brasileiros.  Destaca-se que os resultados apresentaram que nenhum aluno português e apenas 2% dos alunos brasileiros inquiridos utilizaram a bicicleta no deslocamento para a escola. Estes resultados vão ao encontro dos estudos de Moreno et al. (2011), Pereira et al. (2014) e Souza et al. (2016a) realizados em Portugal sobre a temática que também evidenciaram a não utilização da bicicleta como meio de transporte por crianças em sua rotina escolar. Sob esta perspetiva, a realidade também não se apresenta muito diferente em estudos realizados no Brasil. Beraldo et al. (2015) em investigação com crianças e adolescentes de 11 a 17 anos do município de Curitiba/Brasil evidenciaram que apenas 1,7% dos alunos inquiridos utilizavam a bicicleta como meio de transporte para a escola. Hallal et al. (2006) revelaram que aproximadamente 6% das crianças de 10 a 12 anos do município de Pelotas/Brasil iam pedalando para as aulas. Souza et al. (2015a) apresentaram que apenas 2,6% dos adolescentes de São Luís inquiridos utilizaram a bicicleta para ir a escola e Oliveira et al. (2010) com crianças maranhenses de 9 a 16 anos demonstraram que nenhum aluno inquirido utilizava a bicicleta em sua rotina escolar.  Entretanto, clarifica-se um aspeto comum entre os resultados aqui apresentados, a utilização da bicicleta como meio de transporte de alunos portugueses e brasileiros são bem inferiores a resultados de estudos realizados em países da comunidade europeia como Dinamarca – 65,5% (Cooper et al., 2006); Finlândia - 43% (Broberg & Sarjala, 2015) e Bélgica – 66% (Van Dyck et al., 2009). Estas disparidades podem ser explicadas por diferenças culturais, intrapessoais e/ou por políticas afirmativas de promoção da bicicleta como ações de oferecimento de segurança no meio urbano, campanhas de conscientização, infraestrutura adequada, entre outras (Seabra et al., 2012). 
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Em síntese, verificou-se que a bicicleta está presente no quotidiano dos alunos inquiridos de ambos os países. Os mesmos declararam possuir uma e expressaram o gosto por andar de bicicleta com familiares e/ou amigos em atividades de lazer, bem como, a grande maioria manifestou o desejo em ir pedalando para as aulas em seu quotidiano. Alunos portugueses expressaram que dividem mais estes momentos com familiares e raramente com amigos, no período de férias e com baixo uso para finalidades utilitárias. Por outro lado, alunos brasileiros, apresentaram percentagens superiores de utilização em relação aos alunos portugueses no que se refere à presença de amigos, utilização semanal e utilização da bicicleta para fins utilitários, ou seja, utilizando-a para atividades do dia-a-dia. Em relação aos aspetos que podem influenciar positivamente ou negativamente os modos de deslocamento e a perceção da possibilidade em ir andando ou caminhando para a escola, os resultados mais elencados pelos alunos foram os benefícios pessoais proporcionados pela realização do trajeto pelos modos ativos, os aspetos relacionados à segurança no trajeto (trânsito/geral) e, a distância em que a criança reside da escola.  Como benefícios intrapessoais positivos frente às preferências dos alunos em relação aos modos ativos de deslocamento, verificou-se que o tempo e trajeto do deslocamento são percebidos como possíveis para desfrute do prazer, da diversão, da socialização, mas também para a prática da atividade física e melhoria da saúde, tanto para alunos portugueses quanto brasileiros. Estes resultados reforçam a importância dos aspetos sociais na perspetiva e no quotidiano dos próprios alunos. Sob esta perspetiva ir caminhando ou pedalando para a escola quotidianamente, é percebido como uma possibilidade de encontrar os amigos, descobrir novos caminhos e usufruir de mais autonomia. Sweeney & Von Hagen (2016) evidenciaram que crianças norte-americanas mostraram mais disposição para utilizar os modos ativos de deslocamento para a escola justificando que era mais divertido e agradável. Resultados que vão ao encontro do estudo de revisão de Hancock (2011) sobre os efeitos da caminhada para a saúde e que evidenciou que grupos de crianças que caminhavam em conjunto para a escola, em uma iniciativa Pedibus20 na Nova Zelândia, gostavam de participar da iniciativa por achá-la divertida. A possibilidade em aproveitar o tempo e espaço do trajeto casa-escola para a prática de atividade física e melhoria da saúde também foi expressa como uma justificativa positiva frente à preferência e possibilidade pelos modos ativos de deslocamento para a escola tanto para alunos portugueses quanto para brasileiros. A atividade física proporcionada pelo deslocamento ativo pode colaborar, mesmo que de forma cumulativa, com o nível diário de atividade física regular (60 min)                                                            20 Espécie de ‘autocarro/ônibus humano’ onde crianças e um ou mais responsáveis realizam em conjunto o trajeto casa-escola a pé.  
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recomendado pelas organizações internacionais (WHO, 2010; ACSM, 2015; AHA, 2014), bem como, estimular comportamentos ativos e saudáveis no quotidiano escolar de crianças e adolescentes (Pereira et. al., 2014).  Nossos resultados evidenciaram que os participantes de ambos os países apresentaram uma boa participação em atividade físicas para além das aulas de educação física escolar, sendo mais evidente em alunos brasileiros que portugueses. Ademais, manifestaram boa perceção sobre os benefícios da prática da atividade física para a promoção da saúde, aspeto cognitivo compreendido como um dos determinantes essenciais na mudança de comportamento para o envolvimento na prática de atividade física (Pitanga, 2010).  Os aspetos ambientais como a distância do trajeto casa-escola e os fatores relacionados à segurança também foram elencados pelos alunos inquiridos como justificativas positivas e/ou negativas que podem influenciar as preferências e a perceção frente à possibilidade em ir para a escola caminhando ou pedalando.  A distância tem sido considerada como um dos preditores mais fortes em relação ao deslocamento ativo de crianças para a escola. Nossos resultados demonstraram em dois momentos a importância da distância no trajeto casa-escola e que as distâncias até 3km estão mais relacionadas  com o deslocamento ativo. Em um primeiro momento os resultados apresentaram que residir próximo à escola foi a justificativa positiva mais apresentada por alunos de ambos os países que acreditam na possibilidade de realizar o trajeto casa-escola por modos ativos. Entretanto, o inverso também se apresentou, onde a ‘Longa distância’ foi apontada como a principal justificativa negativa em relação à preferência e possibilidade do deslocamento ativo por alunos de ambos os países.  Em um segundo momento, quando confrontados a distância casa-escola autorrelatada pelos alunos, o modo de deslocamento e o país de origem, os resultados apresentaram diferenças estatisticamente significativas, reforçando que a maioria das crianças de ambos os países que residem até 3km da escola se deslocaram por modos ativos e que as que residem além de 3km a maioria se deslocam por modos passivos (Tabela 36).  Estes resultados convergem com o inferido por Souza et al. (2016b) que, em um estudo de revisão sistemática sobre os aspetos ambientais e a temática em destaque com crianças da mesma idade apontaram que crianças que residem mais próximo da escola têm maiores probabilidades de utilizar a bicicleta ou o modo pedonal no trajeto casa-escola, principalmente com crianças que residem até 3-3,2km da escola. Outros estudos vão ao encontro dos nossos resultados como os estudos realizados em Portugal por Pereira et al. (2014) e Brasil por Beraldo et al. (2015) que apontam a 
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importância da distância do trajeto casa-escola como um dos principais impedimentos à realização do trajeto pelos modos ativos de deslocamento.  Porém, vale ressaltar que 28,7% e 35,4% dos alunos portugueses e brasileiros respetivamente, que vão para a escola em seu quotidiano pelos meios passivos, residem até 3km da escola, distância esta considerada como oportuna à utilização da bicicleta ou modo pedonal para ir à escola. Esta informação clarifica uma parcela considerável de alunos ou, sob outra perspetiva, público-alvo para receberem intervenções específicas de promoção do deslocamento ativo para a escola, tendo em vista que utilizam os modos passivos. Sugere também que nem sempre uma variável (ex.: distância) pode explicar unicamente os modos de deslocamento e sim, a nosso ver, uma conjunção de variáveis que podem intervir no processo dos modos de deslocamento, um bom exemplo seria a segurança no trajeto casa-escola.  Outro fator relacionado ao ambiente muito salientado nos estudos sobre a temática e em nosso estudo identificado pelas crianças como uma das principais justificativas negativas sobre o deslocamento ativo para a escola foi a segurança durante o trajeto, seja ela na dimensão do trânsito ou então relacionada à segurança de modo geral, ou seja, associada a assaltos, assédio, entre outros, principalmente durante o trajeto casa-escola. Os resultados deste estudo evidenciaram achados interessantes e relativos às realidades dos países investigados que em nossa compreensão refletiram nas justificativas apresentadas. Alunos portugueses mostraram-se mais preocupados com os aspetos relacionados à segurança no trânsito do trajeto de sua casa até a escola. Por outro lado, os alunos brasileiros também demonstraram sua preocupação em relação à segurança no trânsito, porém, quando questionados sobre as preferências do deslocamento ativo e se percebiam a possibilidade em realizá-lo em sua rotina escolar, os alunos brasileiros foram unânimes em elencar primeiramente as preocupações relacionadas à violência de modo geral. O facto é que as preocupações com o trânsito têm sido consideradas como barreiras importantes nos estudos sobre a temática do deslocamento ativo de crianças para a escola, indiferentemente de país ou infraestrutura apresentada, o que sugere que, mesmo em países em que o ambiente é propício ao deslocamento ativo as questões de segurança sempre são salientadas. Pucher & Buheler (2008) ao explanarem as experiências exitosas sobre a utilização da bicicleta na Holanda, Dinamarca e Alemanha, países que oferecem uma boa infraestrutura e continuamente estabelecem ações específicas sobre a segurança no trânsito, ressaltaram a importância dos 
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ambientes seguros como um dos principais fatores de sucesso na utilização da bicicleta pela população. As cidades não têm sido pensadas para as pessoas, têm sido organizadas e reorganizadas em seus espaços e comportamentos em favor dos automóveis para a dependência do deslocamento motorizado (Illich, 2005). Os estudos têm apresentado que aspetos relacionados ao trânsito no trajeto casa-escola como a presença de passadeiras e semáforos (Carlson et al., 2014), nível de tráfego (Larsen et al., 2012), velocidade dos automóveis (Chaufan et al., 2012), infraestrutura para caminhar e andar de bicicleta (Kerr et al., 2006), medidas de acalmia e presença de brigada de trânsito (Larouche et al., 2014), comportamento dos motoristas (Christian et al., 2015), conectividade e densidade das ruas (Broberg & Sarjala, 2015), entre outros, têm sido associados como determinantes ao deslocamento ativo de crianças para a escola. Ghekiere et al. (2016) em um estudo realizado na Bélgica concluíram que a perceção dos pais sobre a segurança no trânsito foi um dos principais fatores de influência sobre o uso da bicicleta como transporte por crianças de 10 a 12 anos de idade, resultados que corroboram com Ducheyne et al. (2012), em que evidenciaram que crianças belgas da mesma idade que residiam até 3km da escola eram mais propensas a se deslocarem de bicicleta para a escola se o trânsito era percebido como seguro por seus pais.  Relativamente à segurança em geral, ou seja, aspetos relacionados ao assédio, assaltos, constrangimentos, roubos, entre outros que os alunos possam sofrer durante o trajeto casa-escola têm sido muito salientados em estudos sobre o deslocamento ativo de crianças para a escola. Um estudo de revisão sistemática sobre a relação entre as características ambientais e físicas e o deslocamento ativo em crianças de 6 a 12 anos em diferentes continentes, evidenciou resultados significativos em relação à perceção da segurança em geral e o deslocamento ativo, sendo mais frequentes em países da América do Norte e Austrália do que em países da Europa (D’Haese et al., 2015). A literatura também têm demonstrado que aspetos relacionados à segurança em geral como a presença de amigos e ou vizinhos que possam acompanhar ou monitorar os filhos (Carver, et al, 2005), presença de escolas secundárias no trajeto (Christian et al., 2015), maior densidade residencial/comercial (Carlson et al., 2014), perceção geral de segurança na vizinhança (Chillon et al., 2014; Kerr et al., 2006), entre outros, aumentam as probabilidades do deslocamento por modos ativos de crianças para a escola. Por outro lado, preocupações com assédio, assaltos, crimes (Page et al., 2010) e a presença de estranhos na vizinhança (Schlossberg et al., 2006) foram aspetos 
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evidenciados que diminuem as probabilidades das crianças irem caminhando ou pedalando para as aulas em seu quotidiano. Nossos resultados encontraram achados importantes e evidenciaram a partir das justificativas dos alunos diferenças estatisticamente significativas em relação à preferência e possibilidade dos modos ativos de deslocamento e os países de origem dos alunos que, em nossa compreensão podem ser reflexos do contexto social de cada realidade investigada, ou seja, a perceção da segurança em geral por alunos e respetivos encarregados de educação, pode ser relativa ao contexto social do ambiente e da cidade que residem. Sob esta perspetiva, destaca-se que alunos brasileiros expressaram maior preocupação com a segurança em geral no trajeto casa-escola do que alunos portugueses.  Menores preocupações dos alunos portugueses em relação à segurança de modo geral podem ser depreendidas pelas características específicas de Portugal e do distrito de Braga, localidade das escolas portuguesas participantes deste estudo. Segundo o Índice Global da Paz publicado em 201721 (IEP, 2017), Portugal foi classificado como o 3º país mais pacífico do mundo em detrimento do Brasil que foi classificado em 108º lugar. Destaca-se que no documento publicado em 201622, Portugal e Brasil, respetivamente, lograram o 5º e 105º lugar (Institute for Economics & Peace [IEP], 2016). Este estudo utiliza em sua metodologia mais de 20 indicadores estatísticos sobre segurança pública, violência policial, terrorismo, conflitos, gastos com armas, entre outros. O Relatório Anual de Segurança Interna – RASI 201523, entre os anos 2014 e 2015 evidenciou uma redução em aproximadamente 15% da criminalidade violenta (roubos, violações, raptos, ofensas, etc.) em Braga. Outra informação relevante advém do relatório denominado Portugal City Brand Ranking© 2016 - Municípios Portugueses24, que teve como objetivo analisar o desempenho dos municípios nas categorias Negócios, Turismo e Viver. Braga foi considerado o 1º município para melhor viver na Região Norte e o 3º em Portugal. Em sua metodologia de análise para a categoria Viver, a taxa de criminalidade e questões sobre segurança foram algumas das variáveis investigadas, entre outras. Por fim, evidencia-se o Programa Escola Segura25, uma das Políticas de Segurança de Portugal, que tem entre suas diversas ações o de garantir a segurança, visibilidade e proteção de pessoas e bens nas áreas escolares, inclusive nos caminhos de crianças para a escola.                                                            21 Disponível em http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI-2017-Report-1.pdf 22 Disponível em http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/02/GPI-2016-Report_2.pdf 23 Disponível em http://www.portugal.gov.pt/pt/pm/documentos/20160331-pm-rasi.aspx 24 Disponível em http://www.bloom-consulting.com/rankingportugal/ 25 Disponível em http://www.psp.pt/Pages/programasespeciais/escolasegura.aspx?menu=4 
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http://www.psp.pt/Pages/programasespeciais/escolasegura.aspx?menu=4
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Relativamente à segurança em modo geral no Brasil, o contexto apresenta-se diferente. Alguns dados estatísticos podem demonstrar o quadro atual da violência urbana no Brasil. Segundo o Anuário de Segurança Pública – 201626 (Lima et al., 2016) o Brasil, em 2015, registou 58.467 mortes violentas intencionais27 sendo 29 homicídios/cem mil habitantes. Nesta perspetiva, comparativamente a situações de guerra, o Brasil registrou mais vítimas em cinco anos do que a Guerra na Síria no período de 2011-2015, sendo registados na Síria 256.124 mortos e no Brasil 279.567 mortos. Estes dados vão ao encontro do Ranking das 50 Cidades Mais Violentas do Mundo - 201628 onde das 50 cidades consideradas mais violentas do mundo (considerando a taxa de homicídios/cem mil habitantes), 42 se situam na América Latina, 19 são cidades brasileiras e destas, 15 se localizam nas regiões norte e nordeste do Brasil. Dentre elas está São Luís, capital do estado do Maranhão onde foram coletados dados para nosso estudo e classificada em 33ª posição do ranking citado (Seguridad, Justicia y Paz, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, [SJP/CSSP], 2017).   O referido Anuário apresenta ainda dados importantes sobre a violência que engloba o contexto da escola brasileira como: 50% dos alunos brasileiros e 59% dos alunos maranhenses frequentando o 9º ano de escolaridade estudam em escolas localizadas em áreas de risco de violência e 11,5% afirmaram ter perdido aula por falta de segurança no trajeto casa-escola sendo que no Maranhão esta taxa foi registrada com 10,2% dos estudantes maranhenses. Em síntese, estes dados, em nossa compreensão, solidificam a relevância dos aspetos relacionados à segurança no ambiente urbano dos contextos específicos para a promoção dos modos de deslocamento ativo para a escola. Sugerem ainda a importância tanto dos alunos quanto dos encarregados de educação em perceberem o ambiente como seguro aos seus filhos no trajeto casa-escola, tendo em vista que estes, em sua maioria, são os responsáveis pela decisão dos modos de deslocamento dos seus filhos (Kerr et al, 2006). Algumas limitações deste estudo devem ser consideradas, principalmente por ser um estudo baseado em uma amostra por conveniência, ter utilizado apenas medidas percebidas, ser um estudo transversal e assim, impossibilitando-o de estabelecer relações causais. O número inferior de alunos brasileiros também pode ser considerado como uma limitação a este estudo, tal facto foi proveniente das adversidades encontradas no período planeado para a coleta de dados no Brasil/Maranhão como: greve das escolas, invasões das escolas, férias, entre outros e que acabaram por comprometer o calendário planeado. Porém, compreendemos que este estudo apresentou resultados significativos e                                                            26 Disponível em http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2017/01/Anuario_Site_27-01-2017-RETIFICADO.pdf 27 Incluem: vítimas de homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais 28 Disponível em http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/download/6-prensa/239-las-50-ciudades-mas-violentas-del-mundo-2016-metodologia 
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originais em relação à possibilidade de comparar resultados de alunos portugueses e brasileiros, principalmente quanto ao desejo, possibilidades justificativas positivas/negativas sobre o deslocamento ativo para a escola.   CONCLUSÕES Em conclusão, os resultados do nosso estudo evidenciaram uma baixa utilização dos modos ativos de deslocamento para a escola, tanto de alunos portugueses quanto brasileiros. Contudo, estes se mostraram mais efetivos no deslocamento ativo do que seus congéneres portugueses. Nenhum aluno português e apenas uma quantidade ínfima de alunos brasileiros se deslocaram de bicicleta para a escola, no entanto, a grande maioria, declarou que desejariam ir pedalando em seu quotidiano escolar. Estes resultados, assim como nos estudos anteriores, confirmam as disparidades entre o real e o desejado e, sugerem que outras variáveis intercedem em relação à utilização dos modos ativos de deslocamento para a escola. As crianças inquiridas, de ambos os países, têm uma relação próxima com a bicicleta, de vivências e experiências quotidianas, pois, possuem-na, sabem andar e a utilizam em momentos do tempo-livre com familiares e amigos. Entretanto, apesar de a perceberem e desejarem utilizá-la como meio de transporte para a escola, não a utilizam para este fim mas, a utilizam maioritariamente para as atividades de lazer no tempo-livre. Em todo o caso, destaca-se que alunos brasileiros mostraram-se mais utilizadores da bicicleta com fins utilitários e atividades do dia-a-dia que os alunos portugueses. Benefícios de caráter individual (diversão/prazer/atividade física/saúde) e residir próximo à escola foram as justificativas positivas expressas pelos alunos de ambos os países em relação às preferências e perceções da possibilidade em irem caminhando ou pedalando para a escola. Não obstante, aspetos relacionados ao ambiente como a distância e a perceção de insegurança no trânsito e em geral foram indicadas como justificativas negativas e possíveis barreiras ao deslocamento ativo, sendo os aspetos relacionados à segurança em geral como assaltos, roubos, assédio, entre outros, mais evidenciados em alunos brasileiros que portugueses.  Por fim, a análise realizada neste estudo permitiu identificar que, alunos portugueses e brasileiros apresentaram semelhanças e diferenças em relação aos modos de efetivos de deslocamento, preferências e perceção de possibilidade em irem caminhando ou pedalando para a escola. Compreende-se que, suas especificidades, seu histórico, contexto, suas características e perceções em geral estão associadas à forma de como gostariam de se deslocar e como efetivamente se deslocam em sua rotina de vida escolar.  
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A distância casa-escola e os aspetos relacionados à segurança no trânsito e em geral mostraram-se importantes e essenciais para fortalecer as probabilidades do deslocamento ativo de crianças para a escola. Assim, as intervenções devem ser pensadas, estruturadas e executadas tendo como perspetiva, as características e necessidades do ambiente a sofrer as intervenções (regionalidades), os diversos níveis de atuação e a participação de seus diversos atores, principalmente os alunos, encarregados de educação, escola, governo e sociedade em geral.                                 
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CAPÍTULO 4 CONCLUSÕES  4.1 Conclusões Esta investigação objetivou identificar e analisar os modos de deslocamento de crianças no trajeto casa-escola e sua associação com os fatores ambientais e intrapessoais de alunos e respetivos encarregados de educação como limitadores ou motivadores ao deslocamento ativo. Participaram alunos e encarregados de educação do 5º e 6º ano de escolaridade de escolas públicas da Região Norte de Portugal e do estado do Maranhão/Brasil. Para atingirmos o objetivo proposto, esta investigação foi estruturada em cinco estudos sobre a temática principal - o deslocamento ativo, seus aspetos intervenientes e com alguns dos principais atores deste processo: os alunos e seus respetivos encarregados de educação. Os resultados encontrados na investigação permitem-nos afirmar que a prevalência do deslocamento ativo para a escola nos alunos investigados, de ambos os países, mostrou-se inferior quando comparada com taxas de outras regiões de Portugal e Brasil, bem como, de outros países da comunidade europeia. O modo pedonal foi o modo mais utilizado, tendo em vista que a bicicleta não foi utilizada por nenhum aluno português e por um percentual ínfimo de alunos brasileiros. A mensuração dos modos de deslocamento para a escola diferencia-se nas diversas investigações, o que dificulta uma comparação mais precisa em relação aos nossos resultados e de outras investigações, tendo em vista que são utilizados diferentes critérios e indicadores de análise como instrumentos de coleta, perfil dos participantes inquiridos, frequência de deslocamento e sentidos do trajeto, entre outros.  Em relação aos modos de deslocamento utilizados no percurso casa-escola, no geral, prevaleceram os modos passivos, sendo o automóvel o meio mais utilizado para os alunos portugueses, inclusive para os que residem até 3km da escola. Para os alunos brasileiros inquiridos, o autocarro foi o modo mais utilizado seguido do automóvel ligeiro. Evidencia-se cada vez mais o aumento em nível mundial da frota de automóveis, acarretando em consequências aos modos de deslocamento das pessoas e de crianças para a escola. As cidades e seus espaços têm sido (re) organizadas em favor dos automóveis, criando uma aparente naturalização e dependência do deslocamento motorizado como a melhor e única solução de transporte para os variados destinos.  Em especial sobre a utilização da bicicleta como modo de transporte utilitário para a escola, os resultados mostraram que apesar de nenhum dos alunos portugueses e um percentual ínfimo dos 
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alunos brasileiros inquiridos utilizarem a bicicleta no deslocamento para a escola, a maioria declarou que desejariam ir pedalando em seu quotidiano escolar. As crianças inquiridas, de ambos os países, têm uma relação próxima com a bicicleta, de vivências e experiências quotidianas, pois, possuem-na, sabem andar e a utilizam em momentos do tempo-livre com familiares e amigos. Entretanto, apesar de a perceberem e desejarem utilizá-la como meio de transporte para a escola, não a utilizam para este fim mas, a utilizam maioritariamente para as atividades de lazer no tempo-livre. A bicicleta é um meio de transporte de fácil acesso, de simples utilização e que proporciona diversos benefícios para a melhoria da qualidade de vida no meio urbano. Entretanto, na realidade investigada, sua utilização para fins utilitários no deslocamento de crianças para a escola ainda precisa ser melhor investigada e receber maior atenção em relação às intervenções para a melhoria da mobilidade urbana. Potencializar a bicicleta como modo de transporte utilitário deve ser uma das prioridades das cidades e seus gestores. 
É de destacar que os questionários aplicados aos participantes permitiu “dar voz” e “ouvir” as perceções e desejos dos principais personagens do processo do deslocamento ativo de crianças para a escola – os alunos (Al) e os seus encarregados de educação (EE). Estes são os principais responsáveis e decisores sobre como seus educandos/filhos vão para a escola em seu quotidiano, principalmente em crianças pertencentes ao grupo etário por nós investigado. Os resultados mostraram que ambos (Al e EE) gostariam que os modos ativos estivessem mais presentes no deslocamento quotidiano para a escola, cristalizando assim, disparidades significativas entre como efetivamente se deslocam e as preferências de como gostariam de se deslocar. Tais resultados, em nossa compreensão, apresentam-se como relevantes pois, sabe-se que a mudança de comportamento ou atitude não é determinada apenas pelo que as pessoas gostariam de fazer, principalmente em crianças da idade participantes neste estudo. Nem sempre a vontade e a consciência prevalecem sobre o que realmente acontece, ou seja, não basta querer ir a pé ou de bicicleta para a escola, outros fatores intervém neste processo de decisão.  Os benefícios individuais do deslocamento ativo como a possibilidade de ocupar ou aproveitar o tempo e o espaço para a prática de atividade física, para o encontro com outros colegas, para divertir-se com os amigos, para descobrir e experienciar o contexto do bairro em que vivem e promover a autonomia, foram as principais justificativas positivas e motivadoras expressas por ambos os inquiridos sobre as preferências em relação ao deslocamento ativo.  Sob esta perspetiva, há de se destacar a relevância na conscientização do deslocamento ativo como uma possibilidade de promoção da atividade física diária. O reconhecimento dos benefícios da 



221  

atividade física para a melhoria da saúde e qualidade de vida caracteriza-se como etapa essencial para a inserção na prática de atividade física e manutenção de comportamentos ativos e hábitos saudáveis durante as diversas fases da vida.    Os fatores intrapessoais como o sexo e ano de escolaridade dos alunos, grupo etário e nível de escolaridade dos encarregados de educação, bem como aspetos relacionados à prática da atividade física no quotidiano de ambos não apresentaram diferenças significativas em nossa investigação. Contudo, é importante salientar que estas variáveis são apresentadas em alguns estudos como determinantes aos modos de deslocamento de crianças para a escola. Um bom exemplo seria o nível de escolaridade dos encarregados de educação onde crianças que tem pais/responsáveis com níveis mais altos de escolaridade apresentam menores probabilidades de se deslocarem por modos ativos, provavelmente pelo maior nível socioeconómico, posse de automóvel, etc. No entanto, nesta investigação, os fatores ambientais como o contexto de localização da escola, a distância do trajeto casa-escola e os aspetos relacionados à segurança no trânsito e em geral apresentaram-se como variáveis significativas em relação aos modos de deslocamento dos inquiridos para a escola.  Os resultados mostraram que alunos que estudam em escolas localizadas em contexto urbano apresentaram maiores possibilidades de se deslocarem ativamente no quotidiano escolar. Em geral, o contexto urbano apresenta melhores infraestruturas para a caminhar e pedalar em detrimento de escolas localizadas em contextos mediamente urbanos ou rurais. Apresenta ainda mais opções de segurança como sinalizações e possibilidades da presença da brigada de trânsito, bem como maior densidade residencial, comercial e populacional. Estas características acabam por transmitir uma maior sensação de segurança, principalmente aos encarregados de educação, pois, mais residências e estabelecimentos comerciais sugerem mais pessoas no trajeto casa-escola e consequentemente, um maior controle social e de segurança aos seus educandos durante o trajeto casa-escola.  Nesta mesma perspetiva, junta-se os aspetos relacionados à distância, segurança no trânsito e em geral durante o trajeto casa-escola. Nossos resultados mostraram o quão podem ser decisores e limitadores frente à possibilidade do deslocamento ativo para a escola, pois, foram expressas pelos participantes como as principais justificativas de negação aos modos ativos de deslocamento para a escola.  A distância do trajeto casa-escola é considerada como um dos fatores mais preditivos do deslocamento ativo de crianças em sua rotina escolar, o que pôde ser comprovado nos resultados desta investigação. Os resultados mostraram que as melhores probabilidades de deslocamento ativo 
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se deram em crianças que residem até aproximadamente 3km da escola, com algumas variações e diminuindo consideravelmente a partir desta distância. Contudo, evidenciou-se uma parcela considerável de crianças que residem dentro desta mesma distância e que se deslocam pelos modos passivos. Tal evidência salienta a importância do diagnóstico e de intervenções em grupos específicos para a promoção da utilização da bicicleta ou o modo pedonal de deslocamento no quotidiano escolar de crianças e adolescentes. Aspetos relacionados à segurança no trânsito como comportamento dos motoristas, alta velocidade no tráfego, falta de sinalizações de segurança e brigada de trânsito, são alguns dos fatores que muitas das vezes impactam de forma negativa as possibilidades das crianças irem para a escola a pé ou de bicicleta e que se mostraram expressivos nesta investigação. Relativamente aos aspetos da segurança em geral, como assédios, assaltos, roubos e quaisquer outros constrangimentos possíveis durante o trajeto casa-escola, os resultados mostraram o quanto estão presentes nos manifestos dos alunos e encarregados de educação. Em geral, são relativos e atendem às especificidades dos contextos dos participantes, como os resultados obtidos dos alunos brasileiros que evidenciaram mais as preocupações com a segurança em geral do que com a segurança no trânsito. Provavelmente, estes resultados são reflexos da realidade e crise em que vive a segurança pública no país e, em especial nos municípios dos alunos inquiridos. Contudo, nem sempre as perceções sobre a segurança vão ao encontro dos dados estatísticos e objetivos sobre o ambiente, podendo ser formadas pela comunicação social (media) e pelo senso comum, caso provável, dos resultados dos alunos portugueses que apresentaram preocupações com a segurança em geral, mesmo residindo em um país e região consideradas seguras.  Por fim, compreende-se que optar pelos modos ativos de deslocamento não é uma decisão fácil e simples de ser tomada pelos encarregados de educação. Permitir e/ou incentivar os filhos e educandos a se deslocarem a pé ou de bicicleta para a escola envolve decisões que estão relacionadas diretamente à segurança e qualidade de vida dos mesmos. Em várias oportunidades, durante o desenvolvimento desta investigação, procuramos discutir e refletir com outros investigadores sobre a temática e apresentar diversas comunicações orais em eventos científicos da área. Nestas oportunidades, procurávamos instigar os ouvintes sobre a possibilidade do deslocamento ativo de crianças para a escola e os seus diversos benefícios. Chamava-nos a atenção que mesmo na presença de alunos, professores e investigadores da área, as discussões e questões que surgiam sempre eram envolvidas da consciência sobre a importância do deslocamento ativo como uma estratégia para a promoção da atividade física mas sempre, ou quase sempre, eram 
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remetidas ao deslocamento ativo como estratégias e ações utópicas, inalcançáveis ou muito difíceis de serem realizadas.  Cabe-nos, enquanto professores e investigadores, romper com os paradigmas existentes sobre o tema. Cabe-nos compreender as diferentes perspetivas e caminhos que devem ser percorridos para tornar o utópico como algo possível de ser realizado, mesmo que seja um percurso longo e com muitos percalços a serem ultrapassados. Acreditamos que para isso não basta intervenções pontuais e descontextualizadas. Devem ser planeadas e executadas a partir de uma perspetiva ecológica, ou seja, onde várias dimensões atuem em sinergia e de forma sistêmica para a promoção do deslocamento ativo de crianças para a escola. As escolas têm um papel preponderante neste processo, devem atuar ativamente nas transformações, pois são responsáveis pela educação formal e pela formação do aluno como cidadão ativo na sociedade. A cidade e seus gestores devem garantir aos cidadãos uma segurança pública de qualidade, devem promover ambientes e espaços com infraestrutura e seguros, hierarquizando-os e priorizando a sua apropriação pelos cidadãos para diversos fins, inclusive para que crianças possam ser estimuladas a ir e vir a pé ou de bicicleta para a escola em seu quotidiano. 4.2 Limitações do Estudo Algumas limitações foram encontradas durante o desenvolvimento desta investigação e devem ser consideradas, dentre as quais: a) O delineamento transversal do estudo impossibilitou o estabelecimento relações causais entre as variáveis investigadas;  b) Os participantes foram selecionados pelo critério de conveniência, deste modo, os resultados obtidos não podem ser generalizados a toda a população dos países participantes deste estudo; c) A utilização apenas de medidas baseadas na perceção (medidas percebidas) apresenta a subjetividade como principal limitação, tendo em vista que a perceção de determinados aspetos pode ser diferenciada conforme o perfil e contexto do participante; d) O número inferior de alunos brasileiros inquiridos, tal facto foi proveniente das adversidades encontradas no período planeado para a coleta de dados no Brasil/Maranhão como: greve das escolas, invasões das escolas, férias, entre outros e que acabaram por comprometer o calendário planeado.    
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4.3 Recomendações A partir dos resultados obtidos algumas recomendações são sugeridas: a) Que sejam realizados novos estudos nas regiões investigadas, com crianças da mesma idade e idades superiores, com a utilização de medidas objetivas provenientes do uso de acelerómetros para verificar a relação do deslocamento ativo e a atividade física;  b) Que sejam realizados novos estudos nas regiões investigadas, com crianças da mesma idade e idades superiores, com a utilização de medidas objetivas provenientes do uso do GPS e Sistema de Informações Geográficas (SIG) para a mensuração da distância real do trajeto casa-escola;  c) Que sejam realizados novos estudos nas regiões investigadas, com crianças da mesma idade e idades superiores, com a utilização de instrumentos específicos de mensuração do ambiente e dos índices de caminhabilidade (walkability);  d) Estruturação e organização de formações com professores de educação física para o desenvolvimento de conteúdos sobre a temática do deslocamento ativo a serem desenvolvidos nas aulas de educação física escolar; e) Estruturação e organização de Oficinas e palestras sobre a temática do deslocamento ativo a serem desenvolvidas em escolas e em conjunto com associações de pais/encarregados de educação, Juntas de Freguesia, Polícia, representantes e gestores do concelho/município;  f)  Maior e melhor aproximação e participação dos investigadores do Centro de Investigação em Estudos da Criança (CIEC) e integrantes do macroprojeto “Rotinas de vida das crianças e o transporte ativo. Qual o contributo do trajeto casa-escola” em discussões e estruturação de ações em conjunto com o poder público sobre a mobilidade urbana, a promoção da bicicleta e do deslocamento ativo de crianças para a escola.              
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           ANEXO I Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Portugal                 
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  Exmo.(a). Sr.(a) Encarregado(a) de Educação  Eu, ___________, docente de Educação Física, no Agrupamento de Escolas______________ venho por este meio solicitar a sua colaboração/autorização para um projeto que pretendo implementar no âmbito da educação. Estando a desenvolver investigação científica no âmbito da realização de Mestrado/Doutorado na Universidade do Minho (Instituto de Educação na Área de Especialidade em Educação Física, Lazer e Recreação), sob orientação da Professora Doutora Beatriz Pereira, venho muito respeitosamente solicitar a V.ª 
Ex.ª, autorização para o seu educando(a) responder a um questionário sobre “O Transporte ativo e rotinas”. Um questionário similar será aplicado também ao Encarregado de Educação. Os objetivos do estudo são os seguintes: a) Estudar os padrões de mobilidade da população em estudo; b) Descrever e identificar as características do transporte usado pela criança para a escola de acordo com o género; c) Analisar as motivações e limitações das crianças no uso do transporte ativo, deslocamento pedonal ou o uso da bicicleta como alternativa, no percurso casa-escola; d) Analisar as implicações do meio de transporte na atividade física moderada dos jovens com recurso ao índice de massa corporal (IMC). e) Avaliar a eficácia de um projeto de intervenção a ser implementado numa escola com vista à promoção do transporte ativo. Toda a informação recolhida será confidencial. Os resultados serão publicados mas, em momento algum, o nome ou identidade de qualquer participante será revelado. Se necessitar de qualquer esclarecimento, por favor contate: _____@_____ ou número de telemóvel: ______________. Sem outro assunto, agradecendo antecipadamente a vossa colaboração.  Com os melhores cumprimentos ___________________________ 
___________________________________________________________________________  Eu ______________________________________________, encarregado(a) de educação do(a) aluno(a)_____________________________________ ___________, nº: ____ do ____º ano da 
turma___, autorizo o meu educando(a) a responder ao inquérito sobre “A criança e o transporte para a escola”. A participação nas atividades propostas será de livre e espontânea vontade. O Encarregado de Educação:___________________________ __________, ____ de __________ de 20__.      
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               ANEXO II Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Brasil                
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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA Pesquisador Responsável: Prof. Sérgio Augusto Rosa de Souza Endereço: Av. Dos Portugueses, 1966 CEP: 65080-805 – São Luís – MA Fone: (98) 3272.8170 E-mail: sergioadesouza@gmail.com  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “POR QUE NÃO VOU CAMINHANDO OU PEDALANDO PARA A ESCOLA? OS FATORES AMBIENTAIS E OS MODOS DE 
DESLOCAMENTO NA ROTINA DE CRIANÇAS.” Este estudo está sendo desenvolvido no âmbito do Curso de doutoramento em Estudos da Criança na Universidade do Minho/Portugal com crianças portuguesas e brasileiras e, tem como objetivo principal analisar a associação dos fatores ambientais com os modos de deslocamento de crianças para a escola.  Esta investigação científica tem por base diversos estudos internacionais que têm demonstrado as vantagens da deslocação pedonal até 1 km e de bicicleta até 3,5 km. Sabendo-se que, cerca de 50% dos trajetos urbanos casa-escola, habitualmente utilizados, têm menos de 3 km, é possível concluir que os modos suaves (andar a pé e de bicicleta) possam representar uma alternativa mais “saudável e ativa” aos modos de deslocamento no cotidiano das crianças, colaborando assim, para um cotidiano mais ativo e uma melhor qualidade de vida.  Os participantes, após a entrega deste termo (TCLE) assinado responderão a um questionário que aborda aspectos relacionados ao trajeto casa-escola e aos modos de como: informações gerais, distância casa-escola, segurança, infraestrutura, uso da bicicleta/andar a pé, saúde, etc. Os participantes não serão submetidos a nenhum tipo de intervenção que possa causar danos à saúde. Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador. O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais e no mais absoluto sigilo. Em nenhum momento, o nome, identidade e dados serão revelados sem sua permissão em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo.  Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. Caso haja danos decorrentes dos riscos previstos, o pesquisador assumirá a responsabilidade pelos mesmos.  Eu, _________________________________________________________, portador do documento de Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos do estudo “POR QUE NÃO VOU CAMINHANDO OU PEDALANDO PARA A ESCOLA? OS FATORES AMBIENTAIS E OS MODOS DE 
DESLOCAMENTO NA ROTINA DE CRIANÇAS” de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. 
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Declaro que concordo e autorizo o meu filho (a) a participar desse estudo. Declaro que recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.   São Luís, _________ de __________________________ de 201 .    Nome    Assinatura do Participante Data Sérgio Augusto Rosa de Souza Assinatura do Pesquisador Data Nome   Assinatura da Testemunha Data    Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o  CEP/UFMA – Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão Av. Dos Portugueses, 1966 - Bacanga CEP 65080-805 Fone: (98) 3273-8708 Email: cepufma@ufma.br          

mailto:cepufma@ufma.br
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          ANEXO III Termo de Assentimento do Menor - Brasil             
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  UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA Pesquisador Responsável: Prof. Sérgio Augusto Rosa de Souza Endereço: Av. Dos Portugueses, 1966 CEP: 65080-805 – São Luís – MA Fone: (98) 3272.8170 E-mail: sergioadesouza@gmail.com   TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR Você está sendo convidado para participar da pesquisa “POR QUE NÃO VOU CAMINHANDO OU PEDALANDO PARA A ESCOLA? OS FATORES AMBIENTAIS E OS MODOS DE DESLOCAMENTO NA 
ROTINA DE CRIANÇAS.” Seus pais permitiram que você participasse. Nós queremos saber como você se desloca para a escola no seu dia-a-dia. As crianças que irão participar dessa pesquisa têm de 9 a 15 anos de idade. Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, não terá nenhum problema se desistir.  A pesquisa será feita na sua escola, onde as crianças vão responder algumas perguntas de um questionário aplicado em sala de aula. Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos nossos telefones ou informar aos professores que irão aplicar os questionários.  Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos nada pessoas estranhas nada do que você nos disser. Os resultados da pesquisa vão ser divulgados, mas não iremos mostrar o seu nome aos outros, ninguém saberá que se trata de você. Quando terminarmos a pesquisa, escreveremos um trabalho para apresentar os resultados em revistas e depois iremos na sua escola apresentar os resultados. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar a Itânio da Silva Soares, Ellayne de Oliveira, Milena de Oliveira no telefone (98 3272.8170) ou ao pesquisador e coorientador Prof. Dr. Wellington Roberto Gomes de Carvalho (UFMA) no mesmo telefone.  Eu ______________________________________________________________________ aceito participar da pesquisa pesquisa “POR QUE NÃO VOU CAMINHANDO OU PEDALANDO PARA A ESCOLA? 
OS FATORES AMBIENTAIS E OS MODOS DE DESLOCAMENTO NA ROTINA DE CRIANÇAS.” Entendi as 
coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a 
qualquer momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai ficar furioso comigo. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus pais ou responsáveis e com a direção da minha escola.  Recebi uma cópia deste termo de assentimento, li e concordo em participar da pesquisa.  São Luís, ____de ____________de ________.  _________________________________________________________ Assinatura do menor  _________________________________________________________ Professor Sérgio Augusto Rosa de Souza (UFMA)  
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           ANEXO IV Questionário administrado aos alunos    



258  

 



259  

 



260  

 



261  

  



262  

                        



263  

           ANEXO V Questionário administrado aos Encarregados de Educação  
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           ANEXO VI Questionário Transporte Ativo e Rotinas - Alunos (Adaptado de Pereira et al., 2014)                      
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