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RESUMO
Este estudo teve como objetivo avaliar os níveis de aptidão física de um grupo de escolares, residentes na cidade de
Petrolina-PE. Estudo transversal de base escolar, conduzido com 182 crianças, 10 e 14 anos de idade, meninos (n=95) e
meninas (n=87). Foram mensuradas a variável massa corporal e estatura, a aptidão física foi estabelecida a partir da bateria
PROESP-BR: flexibilidade (sentar e alcançar), resistência muscular (abdominal), força explosiva de membros superiores
(FEMS), força explosiva de membros inferiores (FEMI) e agilidade. Observou-se diferença significativa (p<0,001) entre
os sexos para todos os testes, com exceção da flexibilidade (p=0,167). De forma geral, meninos e meninas apresentaram
resultados médios inferiores aos propostos pelas normativas do PROESP-BR, atestando níveis de desempenho de fraco a
razoável. Constatou-se que a aptidão física das meninas se desenvolveu inversamente proporcional à idade. Já meninos, com
o avanço da idade, demonstraram aumento do desempenho motor nos testes de FEMS e FEMI. Os escolares avaliados
em Petrolina-PE apresentaram baixos níveis de aptidão física, advertindo para a necessidade da ampliação da oferta de
exercícios físicos e práticas esportivas em locais públicos e, principalmente, no Ensino Fundamental I e II da rede municipal.
Palavras-Chave: Aptidão física, Escolares, Educação Física.

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the physical fitness levels of a group of school children, residents in the city of Petrolina.
Cross-sectional study of school-based, conducted with 182 children, 10 and 14-year-old boys (n=95) and girls (n=87).
We measured body mass variable and height, physical fitness was established from the PROESP-BR battery: flexibility
(sit and reach), muscle strength (abdominal), explosive strength of upper limbs (FEMS), explosive strength of the lower
limbs (FEMI) and agility. A significant difference (p <0.001) between the sexes for all tests except the flexibility (p=0.167).
In general, boys and girls showed average results lower than those proposed by the regulations of the PROESP-BR,
attesting performance levels from weak to reasonable. It was found that the physical fitness of the girls developed inversely
proportional to age. Already boys, with advancing age, demonstrated increased motor performance in the FEMS and FEMI
tests. The school evaluated in Petrolina-PE showed low levels of physical fitness, warning of the need to expand the supply
of physical exercise and sports activities in public places and especially in the elementary school of the municipal network.
Keywords: Physical Fitness, Schooling, Physical Education.
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Nível de aptidão física de escolares, entre 10 e 14 anos de idade, integrantes das atividades do PET-Biomecânica, em Petrolina-PE, região do Sertão nordestino

isso não bastasse, somam-se ao caso níveis
INTRODUÇÃO

inadequados de força muscular, flexibilidade,
equilíbrio, coordenação, resistência aeróbica,

Segundo a literatura especializada, a aptidão

entre outros, isso significa aptidão física. Por

física é responsável direta pela capacidade humana

conseguinte, surgem problemas posturais, uma

à realização de atividades de vida diária (AVD),

vez que os escolares, em geral, não recebem

com vigor1,2. Nessa perspectiva, compreende-se

uma educação postural, além de possuíem baixa

que melhores índices cardiorrespiratórios, bem

consciência corporal e um mobiliário inadequado

como de resistência muscular, flexibilidade e

na sala de aula8. É nesse contexto que surgem as

força, seguidos por níveis apropriados de gordura

lombalgias, seguidas por dor e mal estar do aluno

corporal, contribuirão para que o indivíduo

em sala de aula, influenciando negativamente o

apresente menor risco ao desenvolvimento de

seu rendimento9.

doenças crônico degenerativas3 e hipocinéticas,

Assim, considerando que o nível de

aquelas causadas pela ausência de exercícios ou

sedentarismo entre crianças e adolescente vem

movimentação4.

crescendo nas últimas décadas10, a avaliação

No caso de crianças e adolescentes,

dos níveis de aptidão física de escolares vem

foco deste estudo, sabe-se que assim como em

ganhando

adultos e idosos de ambos os sexos, baixos níveis

científica. Procedimentos dessa ordem são

de aptidão física também estão relacionados a

importantes, visto que qualificam as ações do

baixos níveis da prática de atividade física5. Nessa

professor de Educação Física na escola. Pois, a

perspectiva, tem-se observado o surgimento

partir dos resultados obtidos com os testes, este

de diferentes problemas de saúde junto às

profissional é capaz de planejar, de forma mais

populações mais jovens, como a hipertensão

adequada, o trabalho preventivo de saúde de seus

arterial, alteração dos níveis de colesterol

alunos11. Sendo assim, estudos que tratem sobre

sanguíneo, síndrome metabólica, aumento da

o nível de aptidão física de crianças e adolescentes

gordura visceral e doenças coronarianas4,6. Na

possibilitam o entendimento da maturação

fase escolar, transformações desse tipo podem

dos envolvidos. A questão ganha destaque em

ser as responsáveis por déficits na construção

contextos sociais distantes dos grandes centros

da autoimagem e autoestima, determinando até

urbanos12, uma vez que permite o ganho de

mesmo estados depressivos7.

conhecimentos sobre indicadores de saúde das

Aliado ao fato se deve atentar que

interesse

junto

à

comunidade

populações, de forma setorizada.

crianças e adolescentes permanecem sentados

O presente estudo teve por fim avaliar os

por um longo período na escola. E como se

níveis de aptidão física de um grupo de escolares,
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em idade entre 10 e 14 anos, residentes na cidade

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) pelos

de Petrolina-PE, região do Sertão nordestino,

pais e/ou responsável. Foram excluídos, escolares

integrantes das atividades da equipe de ensino,

que não participaram de todo os procedimentos

pesquisa e extensão do Programa de Educação

de coleta dos dados ou que os responsáveis não

Tutorial, PET-Biomecânica.

tenham assinado o TCLE. O presente estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética e Deontologia em

MATERIAS E MÉTODOS

Estudos e Pesquisa da Universidade Federal do
Vale do São Francisco (protocolo 0013/270812).

Trata-se de um estudo analítico de
corte transversal. Participaram 182 escolares

Procedimentos

(10,79±0,97 anos), de ambos os sexos, cursando

As avaliações descritas foram realizadas

o quinto ano do Ensino Fundamental II,

no início do período das atividades do grupo PET-

matriculados na Escola Municipal Eliéte Araújo

Biomecânica na escola. Inicialmente, por meio

de Souza, localizada na cidade de Petrolina-PE.

de um questionário, foram coletados os dados

Os participantes do presente estudo integravam

sociodemográficos. Após, avaliou-se a massa

as atividades de extensão do PET-Biomecânica,

corporal e a estatura, para o estabelecimento do

o qual se encontra ligado ao curso de Educação

estado nutricional, o qual foi obtido pelo Índice

Física da Universidade Federal do Vale do São

de Massa Corporal (IMC). O cálculo do IMC

Francisco (UNIVASF). As atividades do PET-

foi determinado pelo IMC de Quételet13 sob a

Biomecânica buscam incentivar a adoção da boa

equação: Massa corporal (kg/m2)/Estatura2. O

postura corporal, bem como a ampliação dos

critério adotado para a interpretação do estado

níveis de aptidão física de escolares matriculados

nutricional foi o sugerido pela Organização

na rede Municipal de ensino. As ações foram

Mundial de Saúde (OMS)14. A massa corporal

desenvolvidas, em caráter teórico e prático, em

foi avaliada por meio de uma balança digital

dois encontros semanais de 50 minutos.

(WISO), devidamente calibrada, com 0,1 kg de

A equipe PET foi composta por doze

resolução e capacidade máx. de 150 kg. A estatura

discentes da UNIVASF, dez oriundos do

foi obtida pela distância entre a planta dos pés e

curso de Educação Física e dois de Medicina,

o vértex, o ponto mais alto da cabeça. Para tanto

orientados por um tutor (professor de Educação

se solicitou o posicionamento dos avaliados

Física). Como critério de inclusão adotou-se estar

orientados no plano de Frankfüert, na posição de

devidamente matriculado e cursando as atividades

pé, com os avaliados voltados de costas para a

da Escola e do PET-Biomecânica, a idade entre

escala da balança. Durante a avaliação, também

10-14 anos de idade e assinatura do Termo de

foi solicitado que os avaliados ficassem descalços,
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trajando roupa leves.

quadris fletidos. Após os alunos foram solicitados

De acordo com o manual do PROESP-

a colocarem uma das mãos sobre a outra, elevar

BR15, a bateria é dividida em três partes: i) Medidas

os braços na posição vertical, flexionar o tronco

de dimensão Corporal: massa corporal (Kg),

para frente e deslocar o escalímetro do banco

estatura (cm), envergadura (cm) e perímetro da

ao máximo, tão longe quanto possível sem

cintura (cm); ii) Testes de Aptidão Física para

insistências. Cada aluno realizou duas tentativas,

a Saúde: IMC, razão cintura quadril, aptidão

sendo computado o melhor valor obtido, o qual

cardiorrespiratória

foi expresso em centímetros (cm).

(caminhada

6

minutos),

flexibilidade e resistência muscular localizada

ii)

Abdominais:

com

os

joelhos

(abdominais); e, iii) Bateria de testes que avaliam

flexionados a 90°, os alunos se posicionaram em

o nível de Aptidão Física para o Desempenho

decúbito dorsal, foi solicitado que cruzassem os

Esportivo. Em se tratando da força explosiva de

braços sobre o tórax e que os pés permanecessem

membros superiores (FEMS) e força explosiva de

fixados no solo. Ao sinal realizaram movimentos

membros inferiores (FEMI), esses testes estimam

de flexão do tronco até que os cotovelos tocassem

a força, visto que são indiretos, isso significa dizer

nas coxas, logo após retornando à posição inicial.

que sofrem influência de fatores externos. Além

Foi computado o maior número de repetições

disso a bateria avalia ainda: agilidade, velocidade

obtidas no tempo de 60 segundos;

e aptidão cardiorrespiratória (corrida 6 minutos).

iii) Salto horizontal: Com uma trena

Salienta-se que o presente estudo não realizou a

fixada na perpendicular a uma linha traçada no

bateria completa, sendo assim, a discussão dos

solo, delimitando-se o ponto zero, os alunos

resultados se limitará apenas a cinco testes; são

foram solicitados para ficarem atrás da linha, com

eles: i) O Teste de Flexibilidade: Sentar e alcançar;

os pés ligeiramente afastados e paralelos, sendo

ii) Teste de Força e Resistência Abdominal:

que o tronco deveria estar ligeiramente inclinado

Abdominais; iii) Teste de Potência Muscular dos

a frente e os joelhos semi-flexionados. Ao sinal

membros inferiores: Salto Horizontal; iv) Teste

de comando, o aluno deveria saltara frente à

de Potência Muscular dos membros superiores:

maior distância possível. Cada aluno realizou

Arremesso de um Medicineball contendo 2 kg; e,

duas tentativas, sendo computada a melhor;

v) Teste de Agilidade: Teste do quadrado.

iv) Arremesso de Medicineball: Uma

i) Teste de sentar e alcançar: descalços

trena foi fixada no solo, tendo seu ponto zero

os alunos se sentaram de frente para o banco

junto a uma parede, o aluno ficou com as pernas

de Wells (marca Cardiomed), com os pés em

unidas e os joelhos estendidos na posição sentada,

total contato com a face anterior do banco e os

permanecendo com as costas, inteiramente,

membros inferiores com extensão de joelhos e

encostadas na parede. A bola de Medicineball
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foi segurada, com as duas mãos, junto ao peito

Análise estatística

e cotovelos flexionados. Cada aluno realizou

Os dados foram analisados por meio da

duas tentativas, sendo computada a melhor, o

estatística descritiva (média e desvio padrão).

resultado anotando foi do ponto em que a bola

Considerando-se que o teste de Shapiro-Wilk

tocou pela primeira vez o solo, considerando-se a

apresentou distribuição normal, foi utilizado o

partir do ponto zero em centímetros;

teste “t de Student” para amostras independentes

v) Teste do quadrado: foi desenhado um

à verificação de diferenças estatísticas entre os

quadrado de 4 metros no solo, colocou-se um

valores médios das variáveis estudadas. Os dados

cone em cada extremidade do quadrado. O aluno

foram processados no software Statistical Package

partiu da posição de pé, colocou-se atrás da linha

for the Social Sciences (SPSS), versão 19.0. O

de partida e com um pé avançou à frente. Ao sinal

nível de significância adotado foi de p<0,05.

do comando correu em direção diagonal, até o
próximo cone, em seguida, correu em direção
ao cone da esquerda e após se deslocou para o

RESULTADOS

cone postado em sua diagonal, finalizando para o
ultimo cone (ponto de partida). Solicitou-se que

A Tabela 1 apresenta os principais dados

os alunos tocassem com uma das mãos cada um

dos participantes deste estudo, segundo o sexo:

dos cones, durante a trajetória do quadrado. Cada

Tabela 1- Caracterização dos participantes,

aluno realizou duas tentativas, foi computada a

Petrolina-PE, 2016.

melhor, em segundos e centésimos.

Os resultados médios dos cinco testes da bateria do PROESP-BRASIL são apresentados pela
Tabela 2:
Tabela 2- Resultados dos testes de aptidão física do PROESP-BRASIL, Petrolina-PE, 2016.
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A seguir, cinco gráficos serão apresentados,
esses correspondem aos resultados obtidos pelos

O Gráfico 2 demonstra o aproveitamento

avaliados nas baterias de teste do PROESP-BR. Os

dos avaliados no teste de força abdominal do

dados indicam o aproveitamento médio dos avaliados,

PROESP-BR:

segundo faixas etárias entre 10 e 14 anos de idade. O
quantitativo de alunos nas referidas faixas etárias foi o
seguinte: 10 anos (n= 107), estabelecendo 43,9% dos
avaliados, 11 anos (n= 90), determinando 36,9%, 12
anos (n= 26), perfazendo 10,7%, 13 anos (n= 15), 14
anos (n= 6), totalizando, respectivamente, 6,1% e 2,5%
dos escolares avaliados.
O Gráfico 1 apresenta o aproveitamento dos
avaliados no teste de Sentar e Alcançar do PROESPBR:

‘O Gráfico 3 ilustra o aproveitamento dos
avaliados no teste do Arremesso do Medicineball
do PROESP-BR:
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O Gráfico 4 exibe o aproveitamento
dos avaliados no teste de Salto Horizontal do
PROESP-BR:

DISCUSSÃO
O presente estudo teve como objetivo
verificar os níveis de aptidão física de um grupo de
escolares, em idade entre 10 e 14 anos, residentes
na cidade de Petrolina-PE. Os dados foram
coletados por intermédio da bateria de testes
sugerida pelo PROESP-BR16. Este instrumento
apresenta uma vantagem: normativas de êxito
para cada teste, bem como a interpretação de
resultados segundo o sexo e faixas etárias15, esta
plataforma e Petrolina-PE com o conjunto de
dados computados pelo PROESP-BR de crianças
e adolescentes, em diferentes regiões do Brasil.
Desse modo, o aproveitamento dos escolares de
Petrolina pode ser comparado com as médias

O Gráfico 5 evidencia o aproveitamento
dos avaliados no teste do Quadrado do PROESPBRASIL:

de desempenho de jovens de outras regiões do
território nacional.
Em sentido ao estado nutricional dos

Gráfico 5- Resultados do Teste do
Quadrado (PROESP-BR), Petrolina-PE, 2016.

escolares, este foi analisado de acordo com os
pontos de corte da Organização Mundial de
Saúde17, a qual sugere para o peso normal o valor
de P3≥IMC<P85. Neste estudo foi observado o
valor de IMC=13,89 kg/m2 para o percentil 3 e
de IMC=22,27 kg/m2 para o percentil 85. Já o
valor médio do IMC apresentado por meninos
e meninas foi de 18,05 kg/m2 e 18,92 kg/m2,
respectivamente, demonstrando a inexistência do
sobrepeso ou obesidade, entre os avaliados. Este
achado é importante, uma vez que a alteração do
estado nutricional, além de ser um indicativo para
o baixo nível de saúde18, também é responsável
pelo déficit do desempenho de escolares em
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testes físicos19.

baixos níveis de flexibilidade, na fase escolar,

Para o Teste de Sentar e Alcançar, de
forma geral, não foram observadas diferenças
significativas, na comparação entre os sexos

foram aquelas que indicaram a partir dos 25 anos
de idade maior índice de dor na coluna.
Os resultados do teste de resistência

(Tabela 1). O Gráfico 1 apresenta os níveis

muscular

localizada,

exercício

abdominal,

de aproveitamento, segundo as faixas etárias,

demonstraram diferença estatística significativa

comparando-se os resultados de Petrolina com a

(p<0,001), entre os sexos. Meninos apresentaram

normativa de êxito do PROESP-BR15, constatou-

valor médio de desempenho consideravelmente

se níveis de aptidão de saúde inferiores aos

superior às meninas (Gráfico 2). O fato

propostos, todavia nada alarmante. Os achados

pode estar relacionado ao desenvolvimento

ratificaram a tendência expressa na normativa de

maturacional das meninas, visto que a menarca, a

êxito da bateria, a qual indica proporcionalidade

qual se apresenta a partir dos 10-11 anos de idade

inversa do desempenho da flexibilidade com o

influência diretamente os índices de aptidão

aumento da idade, tanto para meninos, como

física5, determinando também o aumento do

para meninas. Outro resultado encontrado foi

percentual de gordura corporal12. Em Petrolina-

que meninas são mais flexíveis que meninos.

PE, a média dos resultados obtidos no teste de

Em um estudo epidemiológico realizado com

abdominal para ambos os sexos foi inferior à

7.507 crianças, 7-10 anos de idade, com dados

média recomendada pelo PROESP-BR. Este

do PROESP-BR de cinco regiões do Brasil 7, os

achado pode ser considerado um reflexo de

autores observaram que meninas apresentaram

hábitos sedentários desenvolvidos ao longo dos

valores médios de flexibilidade maior que

anos pelos avaliados. Sendo assim, é importante

meninos, fato também evidenciado pela literatura

o envolvimento da criança, desde cedo, em

internacional.

atividades de iniciação esportiva, bem como nas

Considerando que o déficit de flexibilidade

aulas de Educação Física; além de um trabalho

está associado à incidência de dores na região

de informação e prevenção de saúde com os pais

lombar e ao surgimento de desvios posturais,

professores.

determinando, por conseguinte, a queda do

O aproveitamento no teste de desempenho

rendimento escolar9, a aplicação da bateria

esportivo do Arremesso do Medicineball (2 Kg),

PROESP-BR foi importante, pois direcionou

Salto Horizontal (distância) e Teste do Quadrado

e qualificou o planejamento das atividades do

(4 metros de lado) também demonstraram déficit,

grupo PET-Biomecânica na escola. Em um

em relação à média nacional do PROESP-BR.

estudo internacional, longitudinal, Mikkelson20

Diferença significativa (p=0,002) foi encontrada

e colaboradores observaram que crianças com

para o sexo no teste de força explosiva dos
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membros

superiores

(FEMS).

Entretanto

bom para meninas de 9 anos de idade. Já as

corroborando a tendência dos resultados

meninas de 11 anos demonstraram media fraca

anteriores tanto meninos, como meninas

de força explosiva de membros inferiores,

apresentaram índices classificados de fraco a

entretanto, se essas tivessem 8 anos de idade, o

razoável (Gráfico 3). O achado pode ser uma

resultado obtido seria classificado como bom.

consequência da carência de ofertas de práticas

Entretanto, a situação de Petrolina-PE não é

corporais para a população jovem na cidade,

diferente de outras regiões do Brasil. Pelegrini7

além da inexistência de aulas de Educação

e colaboradores advertiram que crianças

Física no Ensino Fundamental I das escolas da

brasileiras apresentavam, cada vez mais, hábitos

rede pública local. E o caso não é diferente no

sedentários de vida, o que lhes atribuía um

Ensino Fundamental II, pois mesmo existindo

desempenho motor inadequado à manutenção

a disciplina de Educação Física no currículo

de níveis funcionais, motores e morfológicos,

escolar, muitas vezes, devido às altas médias

ou seja, minimamente exigido para uma boa

de temperatura da região (28°-34°C), a qual

condição de saúde e aproveitamento escolar

persiste durante nove meses do ano, assim

livre de comprometimentos.

como, a falta de infraestrutura (área coberta)

Seguindo a tendência dos quatro primeiros

e de materiais, torna-se difícil à realização de

testes, escolares de Petrolina-PE apresentaram

aulas práticas de Educação Física.

resultados abaixo dos valores sugeridos pelo

Seguindo a análise dos dados, o Salto Horizontal

PROESP-BR para o teste do quadrado (Gráfico

(Gráfico 4) demonstrou diferença significativa

5). Os achados corroboraram o estudo de

entre os sexos (p<0,001). 100% da população

Heineck et al. (2015) ao compararem os níveis

avaliada apresentou índice de aptidão física sob

de aptidão física de crianças de Santa Catarina-

a classificação de fraco. Os resultados foram

SC e do Paraná-PR, os autores encontraram

ainda mais alarmantes com o avanço da idade.

resultados de fraco a razoável para o Teste

Meninos de 13 e 14 anos indicaram resultados

do Quadrado. Na presente investigação, com

correspondentes a meninos da faixa dos 10

exceção dos meninos e meninas da faixa dos

anos, categorizados como razoáveis (PROESP-

11 anos de idade que apresentaram índices

BR). Já no caso das meninas, a faixa dos 12

considerados como regulares, todos os demais

anos de idade indicou média de desempenho

demonstraram tempos de resolução de tarefa

regular, todavia melhor que meninos de 13-

na classificação de fraco. Ademais, observou-

14 anos. Porém, segundo o PROESP-BR,

se que com o aumento da idade, meninos se

meninas de 12 anos apresentaram resultado

tornaram mais velozes, enquanto que meninas

médio correspondente à classificação de

a partir dos 11 anos se mostraram mais lentas.
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CONCLUSÃO

unicamente, com estudos realizados no âmbito
nacional.

Os
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