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Introdução: Atualmente a Educação Física Escolar no Brasil, vive um período de instabilidade quanto a 

proposições metodológicas do seu desenvolvimento. Em ciências, estes períodos são caracterizados por 

confronto de proposições que se fortalecem com o crescimento de resultados advindos de pesquisas. Uma 

das proposições adotada intensamente na Europa, está relacionada ao papel determinístico que a EFE, 

possui sobre o potencial de qualidade de vida das crianças, desta forma, investigar estratégias tradicionais 

de jogos usados nas aulas de EFE, que possibilitem um aumento no envolvimento com um maior gasto 

energético, devem ser preteridas para este tipo de proposição. Objetivo: Analisar os efeitos da 

remodelação de jogos tradicionais na magnitude do deslocamento da corrida de alunos. Metodologia: 

Foram avaliados quatorze crianças com faixa etária de 5 a 9 anos, sendo nove meninos e cinco meninas, de 

uma escola de ensino fundamental da cidade de Santos – SP. As coletas de dados foram feitos através da 

corrida de estafeta. As tarefas foram divididas em dois momentos, sendo que no primeiro os alunos foram 

separados em dois grupos de sete alunos, e no segundo momento foram separados em quatro grupos. A 

variável investigada foi a distância total percorrida pelos participantes, em 5 minutos de execução das 

tarefas. Analise estatística: Para análise dos dados foi utilizado o teste T de Student para medidas repetidas 

e o nível de significância foi aceito como α ≤ 0,05. 

Resultados: Os dados são apresentados na tabela 1 

Tabela1. São apresentados os resultados para as duas condições de estafetas, ESTAF – 2 grupos e ESTAF 2 

quatro grupos, bem como a diferença relativa entre os desempenhos Dif% 

 Idade 1ª Estafeta Metragem 2ª Estafeta Metragem Dif %  

Média 7.5 12 voltas 76.2 metros 19 voltas 110.5 metros* 45,04 

DP   14,3  18,4  

*Indica diferença estatística significativa para p = 0,0001 

Conclusão: Através dos dados analisados pode-se inferir que a remodelação do jogo, no caso a segunda 

estafeta, mostrou um maior desempenho dos alunos, por permanecerem menos tempo parados, 

consequentemente eles correram 45% a mais, quando comparado a primeira estafeta. Desta forma, o jogo 

de estafeta não é o fator limitante para um maior envolvimento físico das crianças, mas sim, a estratégia de 

uso do mesmo (remodelação). 
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