
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: REMODELAÇÃO DE JOGOS TRADICIONAIS E OS EFEITOS FISIOLÓGICOS SOBRE O
ORGANISMO INFANTIL
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOSINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ALESSANDRA AGUIAR GONÇALVESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): FABRÍCIO MADUREIRA BARBOSAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): CLAUDIO SCORCINE, FELIPE BARTOLLOTOCOLABORADOR(ES): 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

1 

 

REMODELAÇÃO DE JOGOS TRADICIONAIS E OS EFEITOS FISIOLÓGICOS 

SOBRE O ORGANISMO INFANTIL 

 

1. RESUMO 

A remodelação de jogos tradicionais, que é a re-organização de regras em jogos 

tem a finalidade de potencializar aumento no envolvimento dos alunos de educação 

física escolar para as variáveis frequência e intensidade. Este trabalho terá como 

objetivo analisar os aspectos a Frequência Cardíaca (FC), temperatura corporal (TC) 

e cargas relativas (CR) em estratégias distintas: em jogos tradicionais e 

remodelados (Pega-pega, amarelinha, corre-cotia e mãe da rua).  Serão avaliadas 

20 crianças de uma escola infantil com idade de 3 a 6 anos da cidade de Santos. As 

intervenções deverão ocorrer no momento das aulas de EFE e os jogos serão 

propostos em três fases, que são: 1- jogo tradicional; 2- jogo com uma remodelação 

e 3- jogo com duas remodelações. A análise das intervenções serão medidas pré, 

durante e pós-jogo.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Programas tradicionais de educação física escolar (EFE) analisam o 

desempenho dos escolares nesta disciplina apenas pela participação em aula, não 

levando em consideração a potencialização de uma boa qualidade de vida, tais 

como, níveis de aptidão física, coordenação motora geral e ou composição corporal. 

Infelizmente, o avanço das tecnologias vem contribuindo com a cultivação de vida 

cada vez mais sedentária(1). Diante desse novo estilo de vida, a prática de atividade 

física tem como objetivo melhorar á saúde e qualidade de vida das crianças, para 

isto, o controle de intensidade e a criação de estratégias que aumentem a demanda 

calórica devem ser privilegiadas(2).  

Em programas de Educação Física escolar as atividades selecionadas para o 

desenvolvimento das capacidades motoras devem estar de acordo com o nível de 

desenvolvimento físico, além disso, deve-se atentar também para o princípio da 

sobrecarga(3), portanto, a elaboração de estratégias de intervenção, como os jogos 

tradicionais (amarelinha, corre-cotia, pega-pega etc), nas aulas de educação física, não 

deveriam estar focadas unicamente na plasticidade do movimento, mas na magnitude de 

esforços necessários para a realização das mesmas, permitindo assim, ajustes de diferentes 

sistemas orgânicos a cargas previamente planejadas(4).  
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A utilização dos jogos tradicionais em intervenções pedagógicas parece 

demonstrar efeitos diferenciados em aspectos distintos do desenvolvimento da 

criança, sejam eles, cognitivo, físico e ou social(5). Especificamente, com relação ao 

desenvolvimento físico infantil, suas características fisiológicas e motivacionais 

devem ser levadas em consideração na elaboração de jogos, como exemplo l o 

“pega-pega”, nesse jogo trabalha-se as capacidades motoras 

da agilidade, velocidade, força e resistência. Portanto, diferentes capacidades 

motoras estão sendo trabalhadas de uma só vez em apenas um jogo, validando o 

conhecimento da cultura popular, pois esse jogo, passado de geração em geração 

possui um cunho motor riquíssimo(6), no entanto, as limitações dos jogos populares 

demonstram pouca progressão para o índice de atividade física tornando limitados 

os seus efeitos nas capacidades físicas que induzam ajustes positivos ao organismo 

em desenvolvimento, ainda, são limitadas investigações focadas na tentativa de 

registrar ações de intervenção físico-motoras que influenciem de forma específica 

ajustes de sistemas orgânicos em programas de EFE. 

3. OBJETIVOS 

Investigar os efeitos da remodelação de jogos tradicionais nos aspectos 

fisiológicos do desenvolvimento infantil. 

4. METODOLOGIA 

Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido por parte dos 

pais. Serão avaliadas vinte crianças de 3 a 6 anos de uma escola do ensino infantil 

da cidade de Santos. Para a análise dos efeitos fisiológicos serão FC para o 

estimulo aeróbio; Temperatura Corporal para analise das alterações térmicas das 

crianças e Cargas Relativas, como o número de passos durantes os jogos 

tradicionais e remodelados. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Como tarefas investigativas os voluntários deverão realizar quatro jogos 

tradicionais (Pega-pega, Amarelinha, Mãe da rua e Corre-Cotia) com duas fases de 

remodelação dos mesmos. Analise de avaliação de todas as fases: Frequência 

Cardíaca, temperatura corporal e cargas relativas (numero de passo durante o jogo 

proposto) pré, durante e pós-jogo. Como exemplo, serão apresentadas as 

remodelações na intervenção pega-pega - Fase 1: Sem remodelação do jogo tradicional; 

Fase 2: Quando alguém for pego todos juntos terão que saltar 10 vezes no lugar e o jogo 
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continua e Fase 3: Quando for pego, todos saltarão 10 vezes no lugar e mais 10 abduções e 

aduções do quadril e escápula saltando (polichinelo).  
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