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RESUMO 

 

Os benefícios da aptidão física relacionada a saúde já são bastante evidenciados na 

literatura, no entanto ainda são poucos os estudos que analisam esta variável em 

adolescentes de escolas da zona rural e urbana. Com isso, o objetivo do presente 

trabalho foi analisar a aptidão física de escolares da zona rural e urbana do 

município de Vitória de Santo Antão. Foram avaliados 50 alunos com faixa etária de 

12 a 13 anos, do 6° ao 7° ano do ensino fundamental, devidamente matriculados no 

município da cidade de Vitória de Santo Antão – PE. A amostra foi dividida de 2 

grupos: O grupo  da área urbana (n = 25) e o grupo da área rural (n = 25) . Foram 

avaliados os testes velocidade, agilidade, flexibilidade, resistência muscular 

localizada, força explosiva de membros inferiores, força isométrica (dinamometria 

manual) e a bateria de teste KTK. Os resultados constataram que não houve 

diferença significativa nas escolas em relação a flexibilidade, tanto alunos da zona 

rural como da zona urbana apresentavam características semelhantes de 

flexibilidade, os alunos da área urbana apresentaram melhores desempenhos na 

agilidade, resistência muscular localizada, velocidade e salto lateral. Já os alunos da 

zona rural apresentaram melhores resultados no salto monopedal direito e preensão 

manual direita e esquerda. De forma geral, foi possível verificar que houve 

diferenças na aptidão física dos alunos de ensino fundamental da zona rural e 

urbana, porém, outros fatores podem estar associados com os resultados da aptidão 

física voltada para a saúde. 

 

 

Palavras-chave: Aptidão Física. Adolescente. Educação física.  

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The benefits of physical fitness related to health are already well documented in the 

literature, however, there are still few studies that analyze this variable in adolescents 

from rural and urban schools. Therefore, the objective of the present study was to 

analyze the physical fitness of schoolchildren from rural and urban areas of the city of 

Vitória de Santo Antão. Fifty students with ages ranging from 12 to 13 years, from the 

6th to the 7th year of elementary school, duly enrolled in the city of Vitória de Santo 

Antão - PE, were evaluated. The sample was divided into 2 groups: the urban area 

group (n = 25) and the rural area group (n = 25). The tests were speed, agility, 

flexibility, localized muscular resistance, explosive strength of the lower limbs, 

isometric force (dynamometry) and the KTK test battery. The results showed that 

there was no significant difference in schools in relation to flexibility,. Both rural and 

urban students presented similar characteristics of flexibility, urban students 

presented better performance in agility, localized muscular resistance, speed and 

lateral jump. On the other hand, the students in the rural area presented better 

results in the right monopedal jump and right and left hand grip. In general, it was 

possible to verify that there were differences in the physical aptitude of the 

elementary students of the rural and urban zone, however, other factors can be 

associated with the results of the physical aptitude towards the health. 

 

 

Keywords: physical fitness; adolescent; physical activity. 
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1 INTRODUÇÃO 

A associação entre a prática de atividade física e um melhor padrão de saúde tem 

sido relacionada na literatura há muito tempo e aumentado na década atual 

(SKINNER, et al., 1983, CASPERSEN, et al., 1991, GORDON, et al., 1983, 

MATSUDO, 2000) 

A qualidade das aulas de Educação Física escolar tem sido objeto de 

discussão e questionamento, e, muitas vezes, os programas têm sofrido em razão 

de seu baixo prestígio, falta de objetivo e falha ao oferecer experiências 

significativas aos aprendizes (LEE, 2002). 

Lazzoli et al (1998) Inicialmente, (a) considerar o combate ao sedentarismo, 

estimulando a prática regular de exercícios no cotidiano e/ou de forma estruturada 

através de modalidades esportivas, mesmo na presença de doenças, já que 

raramente há contra-indicações ao exercício físico (b) priorizar aspectos lúdicos de 

atividade física em condições ambientais adequadas e (c) levar em conta o processo 

global de educação.    

De acordo com Hebbelink, a aptidão total se refere a totalidade psicossocial 

do homem, ao fato do indivíduo estar apto para todas as suas necessidades do 

ponto de vista biológico, psicológico e social, levando-o a uma integração adequada 

do seu meio ambiente; é resultado de uma interação das características genéticas 

com o meio ambiente. Está relacionada diretamente com o fenótipo do indivíduo. 

 Lazzoli et al (1998) a atividade física deve ser prioritária na infância e na 

adolescência e os princípios de respostas fisiológicas são os mesmos para crianças, 

adolescentes e adultos 

O ser humano passa por constantes mudanças relacionadas à idade, que são 

influenciadas pela interação com o ambiente, onde o movimento se apresenta e se 

aprimora baseado nas mudanças de crescimento físico e desenvolvimento 

maturacional. (CAETANO; SILVEIRA; GOBBY, 2005). 

 

 TWISK et. Al (1999) Enfatiza que a prática de atividade física pelos jovens, 

provavelmente irão tornar – los adultos fisicamente ativos, e uma das formas de 

promover esse estilo de vida em crianças e adolescentes é por meio de programas 
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escolares de Educação Física. Esses programas têm que objetivar a adoção de 

hábitos saudáveis tanto no ambiente escolar, quando nas horas de lazer. 

Pollock et al (1998) elaboraram um documento para o American Collegeof 

Sports Medicine com as recomendações diárias em termos de quantidade e 

qualidade de treinamento para desenvolver e manter a condição cardiorrespiratória, 

composição corporal, força e resistência musculares e flexibilidade para adultos 

saudáveis. 

Então desse modo é imprescindível a presença da Educação Física escolar e 

do professor capacitado para tais objetivos. A aula de Educação Física é um dos 

primeiros estímulos para que a criança comece a se adaptar para a prática de 

atividades físicas, e assim, a colaboração para uma vida adulta ativa e saudável. O 

Presente estudo tem uma ênfase em analisar as aulas de Educação Física numa 

perspectiva de saúde nas duas diferentes realidades sociais (na zona rural e na 

zona urbana). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Desenvolvimento motor  

O desenvolvimento motor é considerado como um processo sequencial, contínuo e 

relacionado à idade cronológica, pelo qual o ser humano adquire uma enorme 

quantidade de habilidades motoras, as quais progridem de movimentos simples e 

desorganizados para a execução de habilidades motoras altamente organizadas e 

complexas (WILLRICH; AZEVEDO; FERNANDES, 2007). A interação entre aspectos 

relativos ao indiví- duo, como suas características físicas e estruturais, ao ambiente 

em que está inserido e à tarefa a ser aprendida são determinantes na aquisição e 

refinamento das diferentes habilidades motoras (WILLRICH; AZEVEDO; 

FERNANDES, 2007). 

2.2 Coordenação motora 

Coordenação é a interacção harmoniosa e económica do sistema músculo-

esquelético, do sistema nervoso e do sistema sensorial com o fim de produzir 

acções motoras precisas e equilibradas, e reacções rápidas adaptadas a situações 

que exigem: 1) uma adequada medida de força que determina a amplitude e 

velocidade do movimento; 2) uma adequada selecção dos músculos que influenciam 

a condução e orientação do movimento; 3) a capacidade de alternar rapidamente 

entre tensão e relaxação musculares. (KIPHARD;SCHILI NG, 1970) 

 

2.3 Habilidades motoras 

A habilidade motora grossa é a que envolve em sua manifestação a mobilização de 

grandes grupos musculares produtores de força do tronco, braços e pernas. Esse 

tipo de habilidade está intimamente relacionado às mais variadas ações utilizadas 

cotidianamente, como correr, pular, trotar, chutar, entre tantas outras. (CLARK, 

1994) 

A criança estimulada de forma ampla, por meio da exploração do meio ambiente, 

tem mais chances de praticar as habilidades motoras e, consequentemente, de 

dominá-las com facilidade (TORRES, et al, 1999). Até algum tempo atrás, as 

experiências motoras vivenciadas espontaneamente pela criança e suas atividades 
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diárias eram suficientes para que adquirisse as habilidades motoras e formasse uma 

base para o aprendizado de habilidades mais complexas. A criança tinha à 

disposição grandes áreas livres para brincar: quintal, praça e rua, explorados e 

utilizados no seu aprimoramento e desenvolvimento motor. (NETO; 

MASCARENHAS; NUNES, LEPRE; CAMPOS, 2004) 
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3 Objetivos 

 

3.1  Objetivo Geral 

 

Analisar e comparar a aptidão física de escolares da zona rural e urbana do 

município de Vitória de Santo Antão – PE. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Identificar os níveis de aptidão física nos testes de agilidade, flexibilidade, 

impulsão horizontal, salto monopedal, salto lateral e transferência de 

plataforma através da bateria de testes do “KTK” 

 

 Verificar a força de preensão manual de escolares da zona rural e urbana do 

município de Vitória de Santo Antão – PE. 
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4  Metodologia 

4.1 Local do Estudo e Planejamento da Pesquisa 

 

Este estudo, de caráter observacional transversal, foi realizado nas escolas 3 de 

Agosto, localizada na zona urbana e  rural do município de Vitória de Santo Antão – 

PE. 

Para a realização do estudo buscou-se uma autorização da escola junto à direção. 

Após a autorização concedida foi entregue aos participantes um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para ser assinado pelos responsáveis, 

com a finalidade de informá-los sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa. 

Este estudo foi aprovado o pelo Comitê de Ética de Ciências da Saúde sob o no. 

087/09 da Universidade Federal de Pernambuco.  

 

4.2 Seleção da Amostra  

 

A seleção dos escolares foi feita por conveniência, sendo 25 alunos de escolas da 

zona rural e 25 de escolas da zona urbana, do 6° e 7° ano. Aqueles que 

apresentaram interesse receberam o TCLE, sendo que somente os escolares que 

devolverem o mesmo devidamente assinado participaram da pesquisa. 

 

Os critérios de inclusão para participar do estudo foram: aluno regularmente 

matriculado no ensino fundamental, no ano de 2016, e com idade entre 12 a 14 

anos. Não foram incluídos no estudo os escolares que: a) apresentavam 

contraindicação médica para a realização de exercícios físicos; b) não obtiveram 

autorização dos pais ou responsável para realizar as avaliações; c) possuíam 

problemas neurológicos ou músculo-esqueléticos; d) não compareceram à aula no 

dia das avaliações. 

 

 

 

 

 



15 
 

4.3 Procedimentos  

 

A avaliação do estado nutricional foi realizada utilizando-se o índice de massa 

corporal (IMC) através do cálculo da fórmula: (massa/estatura2). A medida da 

estatura foi mensurada através de uma fita métrica fixada na parede, com escala de 

0,1 cm, perpendicular ao solo plano, enquanto a massa corporal foi aferida em 

balança mecânica da marca Plena, com escala de 0,1 Kg. 

 

4.4 Testes  

Aptidão Física relacionada à saúde 

Para avaliação das variáveis de aptidão física relacionada a saúde, foi utilizada a 

bateria de testes fitnessgram e Eurofit que são os seguintes testes: velocidade( 

corrida de 20 metros no máximo de explosão), Agilidade (teste do quadrado), 

Flexibilidade (banco de wells) resistência abdominal (teste de curl’ ups) força 

explosiva de membros inferiores bilateral (Impulsão horizontal) e o teste de força 

isométrica (dinamometria manual) 

Testes de coordenação motora para crianças (KTK) 

Para avaliar a coordenação motora das crianças, foi utilizado a bateria de testes do 

KTK (KörperkoordinationsTest für Kinder). Estes  testes tem por finalidade avaliar a 

coordenação motora básica das crianças  

 

Teste 1 – Salto monopedal 

Objetivo do teste: avaliar a coordenação dos membros inferiores de forma unilateral 

Materiais: foram utilizadas 12 plataformas feitas de espuma, medindo cada uma 50 x 

20 x 5 cm 

Execução do teste: O indivíduo salta um ou mais blocos de espuma com a finalidade 

de alcançar o máximo de altura possível, com uma distância para impulso de cerca 

de um metro e meio. Em cada bloco, o indivíduo tem três chances de saltar os 
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diversos bloco, utilizando primeiro um membro, depois o outro podendo começar 

com o qual tiver mais conveniência. 

 

Teste 2 - Trave de equilíbrio 

Objetivo do teste: Avaliar o equilíbrio em marcha ré sobre a trave 

Materiais: foram utilizadas três traves de madeira com o comprimento de três metros 

cada uma, 3 centímetros de altura e com larguras de 3 cm, 4,5 cm e 6,0 cm. 

Execução do teste: O indivíduo caminha sobre cada uma das três traves em marcha 

ré, em cada trave são permitidas três tentativas e não pode por nenhum dos pés no 

solo. 

teste 3 – Salto Lateral 

Objetivo do teste: Avaliar velocidade dos saltos verticais 

Materiais: foi utilizada uma plataforma feita de madeira com medidas de 60 x 50 x 

0,8 Cm e um cronômetro. 

Execução do teste: O aluno salta bilateralmente com a maior velocidade possível 

durante o tempo cronometrado de 15 segundos. Deve – se prestar atenção para que 

o participante não salte unilateralmente. 

Teste 4 - transferência sobre plataforma  

Objetivo do teste: avaliar a lateralidade e estruturação espaço – temporal 

Materiais: foram utilizados para o teste, duas plataformas com medidas  de 25 x 25 x 

5 cm e um cronômetro. As duas plataformas foram postas uma ao lado da outra com 

uma distância entre elas de 5 cm 

Execução do teste: o indivíduo se desloca sobre a plataforma em paralelo uma da 

outra por 20  segundos no máximo de velocidade que conseguir. A transferência das 

plataformas pode começar tanto pra direita quanto pra esquerda, cabe ao avaliado 

decidir qual o melhor lado lhe convém executar a tarefa 
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Em todas as medidas, com exceção do teste de resistência abdominal os avaliados 

realizarão duas tentativas, anotando-se o maior valor. Todos os testes possuem um 

bom nível de fidedignidade e serão aplicados por professores e alunos de Educação 

Física, devidamente capacitados, sendo que cada um deles será responsável pela 

coleta de uma medida e/ou teste, a fim de evitar a variabilidade interavaliador e 

garantir a fidedignidade dos dados. 

  

4.5 Análise Estatística 

Para a análise dos dados foi realizada no programa SPSS versão 20.0, através de 

analise descritiva (frequência e percentual). A análise inferencial (teste t student) foi 

utilizado para comparar a diferença entre os testes físicos dos escolares da zona 

rural. O nível de significância adotado foi p < 0,05; 
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5 RESULTADOS 

Tabela 1 – Características da amostra (n= 50) 

   

Sexo Masculino 23 (46) 

 Feminino 27 (54) 

   

Idade 12 anos 27 (54) 

 13 anos 23 (46) 

   

Região Zona Urbana 25 (50) 

 Zona Rural 25 (50) 

   

Série 6° ano 30 (60) 

 7° ano 20 (40) 

   

IMC Baixo peso 18 (36) 

 Normal 27 (54) 

 Sobrepeso/Obesidade 5 (10) 

   

 Flexibilidade Satisfatório 30 (60) 

 Insatisfatório   20 (40) 

   

Resistência muscular Satisfatório 11 (22) 

 Insatisfatório 30 (78) 

   

Insatisfatório = Muito Fraco/ Fraco/ Regular; Satisfatório = Bom / Muito Bom/ Excelente 

Fonte: SOUZA, R. S. B, 2017 

 

Tabela 2 - Comparação das características gerais dos escolares da zona 

urbana e da zona rural do município de Vitória de Santo Antão – PE 

Variáveis Escola zona urbana Escola zona rural P 

Idade 12,32 ± 0,95 12,64 ± 0.09 0,023* 

Peso (Kg) 49,07 ± 1,89 47,32 ± 1,99 0,527 

Estatura (cm) 155,7 ± 1,27 152 ± 1,68 0,087 

IMC 20,22 ± 0,63 20,46 ± 0,64 0,791 
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Preensão Manual 

Direita 

18,04 ± 0,65 22,04 ± 0,73 0,000* 

Preensão Manual 

Esquerda 

17,16 ± 0,87 19,92 ± 0,89 0,031* 

Valores expressos em média (desvio-padrão); p = nível de significância para p<0,05. 

Fonte: SOUZA, R. S. B, 2017. 

 

Tabela 3 – Comparação da Aptidão Física de escolares da zona urbana e da 

zona rural do município de Vitória de Santo Antão – PE. 

Variáveis Escola zona urbana Escola zona rural P 

Flexibilidade (cm) 28,1 ± 1,10 27,7 ± 1,17 0,843 

Agilidade (s) 6,2 ± 0,08 6,7 ± 0,12 0,000* 

Impulsão Horizontal 

(cm) 

138,2 ± 6,11 151,2 ± 3,04 0,063 

Abdominal 25,3 ± 0,98 20,3 ± 1,30 0,003* 

Velocidade (s) 4,7 ± 0,07 5,5 ± 0,11 0,000* 

Salto monopedal 

(pé direito) 

44,4 ± 1,23 48,32 ± 1,41 0,042* 

 

Salto monopedal 

(pé esquerdo) 

40,6 ± 1,90 44,2 ± 1,49 0,142 

Salto lateral 36,9 ± 1,36 27,8 ± 0,94 0,000* 

Barra de 

Transferência 

24,6 ± 0,69 21,7 ± 2,17 0,206 

Valores expressos em média (desvio-padrão); p = nível de significância para p<0,05. 

Fonte: SOUZA, R. S. B, 2017. 
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6 DISCUSSÃO 

O objetivo deste estudo foi avaliar algumas capacidades físicas de alunos de duas 

escolas do município de vitória de santo antão. Obtemos na amostra 50 alunos de 

12 a 13 anos de idade. Nosso estudo teve uma perda numérica de 30 amostras, pois 

15 alunos da zona rural não compareceram para a coleta de dados.  36% da 

amostra é indicada com baixo peso de acordo com os padrões estabelecidos pelo 

IMC, e 10% é indicado com peso acima do considerado comum através do padrão 

no limiar eutrófico. Observa – se uma diferença significativa da preensão manual, 

onde a amostra da zona rural obteve números maiores que a da zona urbana, em 

um estudo já foi comprovado Na força/resistência na parte superior do tronco e 

braços, os adolescentes rurais apresentam valores estatisticamente superiores. 

Tabela 3 – Comparação da Aptidão Física de escolares da zona urbana e da 

zona rural do município de Vitória de Santo Antão – PE. 

Variáveis Escola zona urbana Escola zona rural P 

Flexibilidade (cm) 28,1 ± 1,10 27,7 ± 1,17 0,843 
Agilidade (s) 6,2 ± 0,08 6,7 ± 0,12 0,000* 

Impulsão Horizontal 
(cm) 

138,2 ± 6,11 151,2 ± 3,04 0,063 

Abdominal 25,3 ± 0,98 20,3 ± 1,30 0,003* 
Velocidade (s) 4,7 ± 0,07 5,5 ± 0,11 0,000* 

Salto monopedal 
(pé direito) 

44,4 ± 1,23 48,32 ± 1,41 0,042* 
 

Salto monopedal 
(pé esquerdo) 

40,6 ± 1,90 44,2 ± 1,49 0,142 

Salto lateral 36,9 ± 1,36 27,8 ± 0,94 0,000* 
Barra de 

Transferência 
24,6 ± 0,69 21,7 ± 2,17 0,206 

Valores expressos em média (desvio-padrão); p = nível de significância para p<0,05. 

Fonte: SOUZA, R. S. B, 2017. 

 

Houve um resultado significativamente maior para os alunos da zona urbana em 

relação a os da zona rural em aspectos como agilidade, resistência abdominal, 

velocidade, barra de transferência e salto lateral, e os da zona rural se sobressaíram 

nos testes de impulsão horizontal e flexibilidade 

Os alunos das escolas da zona urbana apresentaram valores superiores aos alunos 

da zona rural no teste de velocidade. Estes dados vão de encontro com alguns 

trabalhos (ARMSTRONG, LAMBERT, 2011; SACCHETTI ET AL., 2012; LUGUETTI, 

BOHME, 2010) que normalmente mostram que esta variável não apresentam 
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diferenças entre grupos de criança e adolescentes, independentemente da área 

geográfica.    

 

Em nosso estudo, não observamos diferenças entre as escolas em relação a 

flexibilidade. Parece que tanto alunos da zona rural como da zona urbana 

apresentavam características semelhantes de flexibilidade. Diferente de nossos 

achados, Werk et. al, (2009) em seus estudos com escolares de 7 a 10 anos de uma 

escola da rede estadual de Campo Grande (MS), encontraram na avaliação da 

flexibilidade, os melhores índices de aptidão física relacionada a saúde. O mesmo 

aconteceu com os dados de impulsão horizontal, e barra de transferência, não 

apresentando diferenças entre alunos de escolas da zona rural e urbana. 

 

Em relação ao salto lateral, os alunos da zona urbana apresentaram dados 

significantemente superiores ao alunos da zona rural. No entanto, em relação a 

barra de transferência não observamos uma diferença. Isto mostra que os alunos 

que estudam na cidade tendem a apresentar um melhor trabalho de lateralidade.  

 

No teste de resistência abdominal também foram observados elevados percentuais 

de resultados inferiores entre as redes de ensino. Os alunos das escolas da zona 

urbana apresentaram melhores dados em comparação com os alunos da zona rural. 

Em estudo com escolares de escolas publicas de Jequié (BA), dos sete aos 12 anos, 

apenas 11% dos meninos e 7% das meninas avaliadas conseguiram atingir os níveis 

recomendáveis (Dorea et al., 2008). Isto mostra que este tipo de aptidão física pode 

variar bastante de uma região para outra. 

 

A principal limitação deste estudo consiste no grande número de perdas ocorridas 

durante a realização do trabalho de campo. No entanto, é interessante destacar que 

a participação no estudo foi voluntária e nenhum participante foi obrigado a participar 

da pesquisa. Além disso, a entrega do termo de consentimento assinado era uma 

exigência para entrar no estudo e isso acabou impedindo que vários alunos, 

especialmente os mais novos, participassem das avaliações.  
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7 CONCLUSÃO 

 

No geral, foi possível observar diferenças na aptidão física relacionada a saúde dos 

alunos da zona rural e zona urbana de ensino. No entanto, outros fatores podem 

está influenciando aptidão física relacionada a saúde desses alunos, e não apenas 

localização geográfica. 

Os resultados encontrados nesta pesquisa revelaram diferenças entre os 

componentes de aptidão física dos alunos da zona rural e urbana. Esses achados 

permitem concluir que os adolescentes da área urbana apresentaram melhores 

desempenhos na agilidade, resistência abdominal, velocidade e salto lateral. Já os 

alunos da zona rural apresentaram melhores resultados no salto monopedal direito e 

preensão manual direita e esquerda.  
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