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Resumo

Este trabalho tem como pro-
posito trazer uma nova perspec-
tiva para a inclusão de ativida-
des e jogos não convencionais 

nas aulas de educação física es-
colar. Buscou-se através de pes-

acerca da importância dos jogos 
de cooperação e dos jogos de 

-
do um breve relato sobre a his-

denominado “Quadribol de Bru-
xo” e de seus fundamentos e re-
gras. Apresenta-se também uma 
breve introdução da sua versão 
adaptada para o mundo real e o 
papel do professor de educação 
física escolar enquanto mediador 

pois se bem-feita esta função 
consideramos o jogo mais uma 
ferramenta para as aulas.

Palavras chave: Jogos, In-
clusão, Quadribol, Educação Físi-
ca Escolar.
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Introdução

Muito se fala hoje em dia em 
cursos, congressos e simpósios 
de educação física sobre as ativi-
dades alternativas na educação 
física escolar. Atividades estas 
que complementem as aulas com 
esportes convencionais como fu-
tebol, vôlei, basquete, handebol 
e atletismo, ampliando o reper-
tório motor e o conhecimento do 
aluno relacionado a cultura cor-
poral do movimento.

Sabendo que a função da es-
cola é socializar os conhecimen-
tos universalmente produzidos, 
a educação física escolar é a res-
ponsável por socializar o conheci-
mento produzido pela cultura cor-
poral como: Jogos, brincadeiras, 
esportes, lutas, danças, ginásti-
cas, elementos das artes cênicas, 
elementos das artes musicais e 
elementos das artes plásticas (PE-
REZ; GALLARDO, et al., 2003).

O jogo é um importante aliado 
do professor de educação física, 
pois se bem mediado, pode tra-
zer inúmeros benefícios físicos e 
sociais para seus praticantes.

Com isso este trabalho tem 
como proposta adaptar o jogo 
(Quadribol de trouxa) uma va-
riação do (Quadribol de Bru-
xo), criado pela escritora J. K. 
Rowling em 1997, ao escrever 
o 1º livro de sua coletânea de 

DA TELA PARA QUADRA: 
o jogo quadribol nas aulas de 

Educação Física escolar
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sete livros, que conta a histo-
ria do menino Harry Potter”, no 
qual decidiu que os personagens 
deveriam ter seu próprio jogo. 
Acreditamos que a proposta des-
se jogo nas aulas de educação fí-
sica escolar não trará para o pro-

sua jogabilidade ter semelhan-
ças com modalidades já pratica-
das pelos alunos.

Metodologia

efetuada junto aos sistemas de 
bibliotecas da Universidade Me-
todista de Piracicaba, Universi-
dade de Campinas, sites Scielo e 
Google acadêmico e no banco de 
teses da Capes nos últimos cinco 
anos, pelas palavras-chave “Jo-
gos, Inclusão, Quadribol, Edu-
cação Física Escolar, a partir das 
técnicas de análise textual, in-
terpretativa e problematização.

que se realiza a partir do registro 
disponível, decorrente de pesqui-
sas anteriores, em documentos 
impressos, como livros, artigos, 
teses etc. Utiliza-se de dados ou 
de categorias teóricas já traba-
lhadas por outros pesquisadores e 
devidamente registradas. Os tex-
tos tornam-se fontes dos temas 
a serem pesquisados. O pesqui-
sador trabalha a partir das con-
tribuições dos autores dos estu-
dos analíticos constantes no texto 
(SEVERINO, 2007, p. 122).

Referencial teórico

O jogo 

Segundo Freire(2005), o jogo 
está presente na vida dos seres 
humanos desde a infância até 
a idade mais avançada, sendo 
que na infância o jogo é quase 

-
cido por um tempo e retornan-
do com o passar dos anos. Mas 
como entenderemos o que é este 
jogo que está presente em todos 
os momentos de nossa vida mas 
principalmente na infância. 

No dicionário Ferreira (2000), 

jogo. Neste o jogo é entendido 
como uma atividade física ou men-
tal fundada em sistemas de regras 

-

compreensão limitada onde sem-
pre existiria a competição. 

Com relação a outras pers-

reducionista, pois como veremos 

o jogo sob outros prismas, en-
tendendo-o como possuidor de 
outras propriedades que não a 
de mera reprodução e possuidor 
de outras possibilidades que não 
somente a competição. 

-
ção que entendemos melhor se 
adequar aos autores estudados e 
a nossa realidade atual. Segun-
do Huizinga (2000, p. 16), numa 
tentativa de resumir as caracte-
rísticas formais do jogo, podería-
mos considerá-lo uma atividade 
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livre, conscientemente toma-
da como “não séria” e exterior 
à vida habitual, mas ao mesmo 
tempo capaz de absorver o jo-
gador de maneira intensa e to-
tal. É uma atividade desligada de 
todo e qualquer interesse mate-
rial com o qual não se pode obter 
qualquer lucro, praticada dentro 
de limites espaciais e temporais 
próprios, segundo uma certa or-
dem e certas regras. Promove a 
formação de grupos sociais com 
tendência a rodearem-se de se-
gredo e a sublinharem sua di-
ferença em relação ao resto do 
mundo por meio de disfarces ou 
outros meios semelhantes.

O fato do jogo não estar atre-
lado à vida real faz com que a 
criança se torne um explorador e 
o descompromisso faz com que 
ele arisque mais facilitando as-
sim a assimilação do novo.

Ao brincar, a criança não está pre-
ocupada com os resultados. É o 
prazer e a motivação que impul-
sionam a ação para explorações 
livres. A conduta lúdica, ao mini-
mizar as consequências da ação, 
contribui para a exploração e a 

-
corporando a característica que 
alguns autores denominam futili-
dade, um ato sem consequência. 
Qualquer ser que brinca atreve-se 
a explorar, a ir além da situação 
dada na busca de soluções pela 
ausência de avaliação ou punição 
(KISHIMOTO, 2001, p. 144).

Segundo Freire (2005), ain-
da há muito para pesquisar e de-
bater quanto aos conteúdos da 
Educação Física e suas áreas de 
conhecimento. Pouco se sabe a 

respeito do fenômeno jogo. Pare-
ce inadequado enquadrar o jogo, 
esporte, luta e ginástica, dentre 
outros, na mesma categoria. O 
jogo é uma categoria maior, uma 
metáfora da vida, uma simula-
ção lúdica da realidade.

O jogo lúdico depende do con-
texto individual de cada par-
ticipante, fazendo-se valer da 
criatividade e disponibilidade, es-
timulando o desejo de superar os 
próprios limites. O jogador utiliza 
a expressão corporal para cons-
truir mecanismos, usando tempo 
e espaço, colocando em prática 
as regras e estratégias do jogo. 

Dessa maneira é importan-
te que cada jogador tenha uma 
concepção de grupo, poden-
do assim suprir as necessidades 
de sua equipe. Estas necessida-
des provêm das capacidades fí-
sicas e psicológicas do jogador, 
bem como o estado de alegria ou 
tristeza do mesmo, construindo 
a consciência de sua identidade. 

Vivenciar o lazer enquanto pos-
sibilidade de viver-explorar o lú-
dico, através das práticas corpo-
rais e esportivas, perspectivando 
aprendizagens com prazer, com 
revelação e percepção que des-
perta a sensação de realização e 
fascínio, exige que a intervenção 
na realidade social possa subsi-
diar uma intervenção de qualida-
de (FRANÇA, 1995 p. 109). 

Para Kishimoto (2001), que 
diz existir algumas teorias ex-
ternalistas, concebendo o jogo 
como dispêndio de energia física, 
como meio de preparação para a 
vida adulta, como imitação da 
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vida e das atividades do adulto, 
ou, ainda, como distração. Po-
rém existem outras teorias que 
discutem os processos internos 
relacionados com as atividades 
lúdicas, focalizando o jogo como 
representação de um objeto.

Na teoria cognitiva, como no 
caso da piagetiana, o jogo é vis-
to como um processo de cons-
trução que insere o sujeito no 
meio social através da adapta-
ção e da interação com o meio. 
O jogo serve para a consolida-
ção das habilidades aprendidas e 

desenvolvimento cognitivo da 
criança e é no jogo que ela apli-
ca tudo que aprende. 

grandes tipos de estruturas que 
caracterizam os jogos infantis: 
o exercício, o símbolo e a re-

o desenvolvimento da inteligên-
cia e da gênese do conhecimen-
to da criança. 

Outro importante autor que 
relacionou o jogo com o desen-
volvimento infantil foi Wallon, 
que assim como Piaget entende 
que a origem do comportamen-
to lúdico provém da imitação 
que está ligada à acomoda-
ção. Wallon citado por Kishimoto 

-

de aquisição e de construção.
Na perspectiva sócio-histórica 

temos Vygotsky como seu gran-
de representante. Nele a crian-
ça constrói seu processo de de-
senvolvimento num contexto 
social e momento histórico que 
dão condições determinadas para 

a aprendizagem. Nessa situação 
os jogos são condutas que imi-
tam ações reais, já que para ele 
o jogo é a memória em ação, pois 
mesmo sendo uma situação ima-
ginária, é compreensível somen-
te à luz de uma situação real. Es-
sas situações são mediadas pelo 
meio físico e social através do uso 
de instrumentos e signos, dentre 
eles o jogo que em um primei-
ro momento pode levar a crian-
ça a atingir uma situação ima-
ginária clara com regras ocultas 
(VYGOTSKY, 1998).

Para Almeida (2008), os jogos 
cognitivos, auxiliam no desen-
volvimento do raciocínio lógico. 
Eles exigem uma maior concen-
tração e atenção e podem contri-
buir para o aprendizado da reso-
lução de problemas nas situações 
da vida cotidiana da criança. 

Assim ao longo do seu desen-
volvimento a criança, vai apri-
morando suas capacidades cog-
nitivas e se desenvolvendo de 
acordo com suas possibilidades 
de acordo com a sua faixa etária. 
O desenvolvimento cognitivo da 
criança consiste na organização 
das informações que são adquiri-
das através da relação do sujeito 
com o mundo externo, construin-
do conhecimento progressiva-
mente durante uma atividade de 
adaptação (PIAGET, 2013).

Crianças que brincam apren-
-

to dos parceiros por meio da 
metacognição, o processo de 

-
pico de processos simbólicos. 
É essa perspectiva que permi-
te o desenvolvimento cognitivo 
(KISHIMOTO, 2001).
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pode-se considerar que os jogos 
são importantes para o desenvol-
vimento da criança, já que elas 
estimulam a descoberta de no-
vas situações favorecendo o de-
senvolvimento da aprendizagem. 

O jogo cooperativo

Segundo o dicionário Bueno 
(2010), COOPERATIVO: (Do la-
tim Cooperativus). Que auxilia, 
que coopera. Entende-se como o 
jogo de auxílio, ou que cada par-
ticipante tem a função de ajudar 
o outro a ter sucesso no jogo.

Segundo Brotto (2013), o real 
valor do jogo não esta somente 
ligado a competição, visando tí-
tulos e medalhas, mas podemos 
ligar o jogo na cooperação, onde 
podemos jogar juntos, buscan-
do o bem estar de todos, e não 
apenas a perder ou ganhar. “O 
jogo pode ainda ser considerado 
como um espectro de atividades 
interdependentes, que envolve a 
brincadeira, a ginastica, a dan-
ça, as lutas o esporte e o próprio 
jogo” (BROTTO, 2013 p. 29).

Jogando cooperativamente, am-
pliamos o foco projetado sobre 
o jogo e o esporte. Passamos a 
percebe-los não apena como um 
campo para aperfeiçoamento das 
habilidades de rendimento, mas 
também como um meio para a 
potencialização da nossas habili-
dades de relacionamento, como, 
por exemplo: compartilhar obje-

-
ça mutua, dialogo, empatia, bom 
humor, paciência, espontaneida-
de, criatividade, cooperação, au-
tenticidade, corresponsabilidade e 
liberdade (BROTTO, 2013, p. 75).

Os jogos cooperativos segun-
do Correa (2006), são manifes-
tações culturais antigas, a es-
sência dos jogos cooperativos foi 
encontrada em escavações ar-
queológicas, e hoje no Brasil es-
tão ganhando destaques como 
uma perspectiva de mudança da 
visão esportiva e competitiva da 
Educação Física dos anos 1980.   

Segundo Brotto (2013) os jogos 

-
rotar os outros; joga-se pela ludi-
cidade do jogo. São jogos onde o 
esforço cooperativo se faz neces-
sário para se atingir um objetivo 

-
vos. Tendo os jogos como um pro-
cesso, aprende-se a considerar o 
outro como um parceiro, um soli-
dário, em vez de tê-lo como adver-
sário, e a ter consciência de si, e a 
colocarem-se uns nos lugares dos 
outros, se integrando e interagin-
do nos interesses mútuos. Estes 
Jogos são estruturados para dimi-
nuir a pressão para promover a in-
teração e a participação de todos, 

-
neidade e a alegria de jogar, po-
tencializando assim as experiên-
cias em qualquer etapa de ensino.

é importante saber que exis-
tem cinco grandes pilares bási-
cos nas ações lúdicas das crian-
ças em seus jogos, brinquedos e 
brincadeiras, estes pilares são: 
“a imitação, o espaço, a fanta-
sia, as regras e os valores”. Es-
ses pilares podem ter em suas 
estruturas lúdicas os tipos de 
brincar que envolvem a coopera-
ção e a competição. No brincar 
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cooperativo, a essência lúdica é 
brincar com o outro e não contra 
o outro. Assim, os dois possuem 
objetivos comuns, compartilhan-
do sucessos e fracassos mutua-
mente. Na competição, a essên-
cia lúdica é o brincar contra o 
outro, tendo este como adversá-
rio e obstáculo que deve ser su-
perado a qualquer custo, fazen-
do assim com que o sucesso e 
o fracasso sejam compartilhados 
por apenas um ou alguns.

Apesar dessa competitividade 
inata do ser humano, mais evi-
dente na cultura ocidental. As 
crianças não nascem competin-
do, passam a competir de acor-

-
los do meio em que vive, elas 
apenas obedecem as regras que 
criamos como a necessidade de 
ser sempre o melhor, portanto 
se estimulássemos a cooperação 
e a jogar jogos cooperativos que 
dá valor ao coletivo, onde todos 
vencem, buscando o prazer em 
jogar com prazer e diversão de 
todos (BROTTO, 2013).

O jogo simbólico, conforme 
Piaget (2013) é compreendido 
predominantemente entre os 2 e 
os 6 anos, sendo manifestada a 
tendência lúdica, sob a forma de 

de imitação. Desenvolve-se a par-
tir dos esquemas sensório-moto-
res, que à medida que são interio-
rizados, dão origem à imitação e, 
posteriormente, a representação. 
De acordo com Piaget, a função 
desse tipo de atividade “consiste 

em satisfazer o eu por meio de 
uma transformação do real em 
função dos desejos: a criança que 
brinca de boneca refaz sua pró-
pria vida, corrigindo-a à sua ma-
neira, e revive todos os prazeres 

-
pensando-os, ou seja completan-

Ainda de acordo com o autor, 
o jogo simbólico torna-se uma 
forma de transporte a um mundo 
de faz de conta, possibilitando a 
criança  realização de sonhos e 
fantasias, simultaneamente uma 
forma de assimilação do real e 
um meio de expressão, tendo 
como exemplo, à medida que a 
criança brinca de casinha, repre-
sentando os papéis de mãe, pai 

-
produzindo os papéis de profes-
sor e aluno, ela está, ao mes-
mo tempo, criando novas cenas 
e também imitando situações re-
ais por ela vivenciadas.

Segundo Macedo (1995), “de 
um ponto de vista estrutural, os 
jogos simbólicos têm, igualmen-
te, uma importância para a pro-
dução do conhecimento na es-
cola. O sentido e a necessidade 
de teoria, (do esforço huma-
no de explicar as coisas, de dar 
respostas ainda que provisórias 
para as perguntas que nos faz o 
jogo da vida), formulam-se e ga-
nham contexto nos jogos simbó-
licos, em outras palavras, as fan-

deformantes de pensar ou inven-
tar a realidade são como um pre-
lúdio para as futuras teorizações 
das crianças na escola primária 
e mesmo dos futuros cientistas”.
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Tendo como base que os jogos 
de exercício são para o “como”, 
os jogos simbólicos são a base 
para o “porque” das coisas.

Sendo assim, é possível iden-
-

tais, o fato de o jogo ser livre e 
que não se trata de vida “corren-
te” nem vida “real”, e sim se tra-
ta de uma fuga do “real” para 
uma esfera com orientação pró-

-
car perfeitamente quando está 
só brincando ou quando só está 
fazendo de conta.

As estruturas acima descri-
-

gos segundo Piaget (2013) é 
fundamental para que possamos 
entender o desenvolvimento da 
criança, permitindo ao professor 
uma possibilidade de mediação 
dentro de faixas etárias, utili-
zando o jogo da forma lúdica por 
com uma abordagem pedagógi-
ca de forma mais racional pos-
sível. Cabe ressaltar que o sim-
bolismo se encontra em todos os 
jogos e em todas as fases porem 
o que difere é a percepção deste.

Na atualidade temos variadas 

animações, séries, onde nessas 
criações muitas das vezes con-
tem jogos criados apenas para 
as telas, no caso em questão que 

-
xo, jogo criado para a coletânea 

Bruxo Harry Potter.

O símbolo implica a representa-
ção de um objeto ausente, vis-
to ser comparação entre um 
elemento dado e um elemento 

imaginado, e uma representa-
-

paração consiste numa assimi-
lação deformante. Por exemplo, 
a criança que desloca uma cai-
xa imaginando ser um automóvel 
representa, simbolicamente, este 
último pela primeira e satisfaz- 

-
do permanece inteiramente sub-
jetivo (PIAGET, 2013, p. 127).

-
tação mais importante na crian-
ça do pensamento simbólico’’ 
(PIAGET, 2013, p. 129).

O simbólico ou a imaginação 
são coisas que deveriam fazer 
parte da primeira infância de toda 
e qualquer criança, mas por con-
ta da presença de tabletes, smar-
tphones e games portáteis faz 
com as crianças percam o interes-
se em brincar de imaginar, simbo-
lizar ou assimilar (PIAGET, 2013).

Sabemos que no brincar, a crian-
ça constrói e reconstrói simbo-
licamente sua realidade e recria 
o existente. Porém, esse brin-
car, criativo, simbólico e imagi-
nário, enquanto forma de infantil 
de conhecer o mundo esse apro-
priar originalmente do real, está 
sendo ameaçado pela indústria 
cultural e, consequentemente, 
pela falta de compreensão dessa 
necessidade no ambiente esco-
lar (VOLPATO, 2002 p. 224).

Dentre as inúmeras possibilida-
des de jogos para as mais diver-
sas faixas etárias, destacam-se 
alguns jogos não convencionais 
que despertam um maior interes-
se por parte dos alunos.
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O Quadribol (Quadribol 
de bruxo)

O Quadribol tem sua origem 

Rowling em 1997, ao escrever o 
1º livro de sua coletânea de sete 
livros, que conta a história do 
Menino bruxo Harry Potter”, uma 
possível inspiração para autora 
são os esportes; Rúgbi, Dodge-
bol e o Futebol Americano, exis-
tem muitas semelhanças. Porem 
posteriormente, no ano de 2001, 
a referida autora lança o livro 
‘’Quadribol através dos séculos’’, 
onde conta a origem do quadribol 
no mundo dos bruxos, original-
mente chamado de jogo do Brejo 
de Queerditch. De acordo com o 
livro descrito anteriormente. 

O campo

O Campo é composto de um 
campo ovalado de 152 metros 
de comprimento e 55 de largu-
ra, também existe um círculo no 
centro de 60 centímetros, que 
é de onde o juiz libera as 4 bo-
las para o início da partida, e em 
cada uma das extremidades do 
campo existem três aros que re-
presentam os gols.

As equipes

As equipes são compostas de 
sete jogadores sendo; 3 arti-
lheiros, 2 batedores, 1 goleiro e 
um apanhador. Em uma partida 
de quadribol existem 14 jogado-
res em campo cada um monta-
do sobre sua vassoura, duran-
te o jogo cada um tem sua 

respectiva função os artilheiros 
são as responsáveis por fazer 
gols, arremessando a goles atra-
vés dos aros da equipe adversá-
ria e utilizam bastões, os batedo-
res tem a função de proteger os 
membros de sua equipe dos bala-
ços, o goleiro tem o dever de im-
pedir que os artilheiros do outro 
time marquem o gol com a goles, 
o apanhador tem como objetivo 
pegar o Pomo de Ouro.

As bolas

As bolas; a Goles utilizada pe-
los artilheiros e o gol feito com 
ela vale 10 pontos, os balaços 
usados pelos batedores para ata-
car a equipe adversária, o Pomo 
de Ouro é uma bola com asas do 
tamanho de uma noz que atin-
ge altas velocidades e somente o 
apanhador pode pega-la, o apa-
nhador que consegue capturar o 
pomo de ouro converte para sua 
equipe 150 pontos e também 
encerra o jogo com a captura do 
pomo de ouro.

Os árbitros

Ao todo são sete árbitros cada 
um desempenha uma função sedo 
uma para o jogo, dois para os aros, 
dois para os balaços, um para o 
placar e um para o pomo de ouro. 

Nasce o quadribol de trouxa 
no mundo real.

Em 2005, com a crescente po-

quadribol caiu nas graças dos 
fãs, que fez o com que alunos 
do Colégio Middelebury, em Ver-
mont – EUA decidiram criar uma 
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versão para os trouxas - nome 
dado para os não bruxos, para 
os humanos. O jogo possui as 
mesma regras e fundamentos, 
incluindo a vassoura, com uma 
única diferença e poucas adap-
tações, como exemplo não voar 

-
mes. No Brasil o esporte ain-
da não foi muito disseminado, 
e ainda existe preconceito, pois 
acreditam que é uma brincadei-
ra apenas para crianças, diferen-

-
do como esporte, tendo até uma 
federação a IQA – Internacio-
nal Quidditch Association. Atu-
almente a IQA já organiza com-
petições e até um campeonato 
mundial que neste ano de 2015 
terá sua oitava edição.

O Quadribol nas aulas de 
Educação Física escolar

A proposta do jogo do quadri-
bol nas aulas de educação física 
escolar pode vir a trazer diversos 
benefícios ao aluno praticante, 
como melhora na socialização, 
no desenvolvimento motor, só-

em equipe e a não exclusão dos 
menos habilidosos, os mais fra-
cos e das meninas, visto que uma 
das regras do quadribol é que as 
equipes têm que ser mistas. 

Apesar do quadribol já ser 

para ser trabalhado na educa-
ção física escolar algumas adap-
tações em relação a segurança 
devem ser realizadas. No lugar 
da vassoura que pode machucar 
os alunos, utilizamos espaguetes 

coloridos utilizados em piscina, 
E.V.A. para as cerdas da vassou-
ra e arcos de plástico como alvo 
para as bolas que devem ser de 
plástico e em três cores e tama-
nhos diferentes. Ai que entra o 
papel do professor de educa-
ção física enquanto mediador da 
construção do conhecimento.

Como jogar

Segundo o manual de regras 
-

tícia, são 7 jogadores em cada time: 
3 artilheiros, 2 batedores, 1 goleiro 
e 1 apanhador. A adaptação foi fei-
ta para, obviamente, jogar-se no 
chão, em um campo semelhante 
a um campo de hóquei. São co-
locados 3 anéis em cada lado do 
campo. Todos os jogadores de-
vem carregar uma vassoura (ou 
adaptação) entre suas pernas o 
tempo inteiro, sem tocar o chão. 
Uma bola de voleibol é usada 
como a goles ( ) e duas bo-
las de queimada servem como ba-
laços (bludgers). O pomo de ouro 
(golden snitch) é uma bola de tê-
nis amarrada e carregada por 
uma pessoa considerada neutra, 
o “snitch runner”. Após o início da 
partida, o “snitch runner” é livre 
para correr além do campo, tendo 
que ser perseguido pelos apanha-
dores. É predeterminado um tem-
po para que o “snitch runner” te-
nha que voltar ao campo, mesmo 
sem ter sido pego.

As funções no jogo

Artilheiros: são três em 
cada time. São os responsá-
veis por passar a goles entre si e 
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objetivam jogá-la dentro de um 
dos 3 aros adversários, mar-
cando 10 pontos em cada gol. 
Quando um balaço atingir o ar-
tilheiro com a goles, este deve 
largá-la e voltar para a própria 
área antes de voltar à partida, simu-
lando um tempo de recuperação.

Batedor: são dois em cada 
time. Seu objetivo é arremes-
sar balaços nos adversários e 
evitar que seus companheiros 
sejam atingidos.

Goleiro: tem função seme-
lhante ao goleiro no futebol, 
devem evitar que os artilhei-
ros adversários marquem gols. 
Quando ele está dentro da pró-
pria área, ele é invulnerável aos 
balaços. Quando está fora da área, 
funciona como um 4º artilheiro.

Apanhador: Sua função é cap-
turar o pomo de ouro, que é uma 
bola de tênis presa a um “snitch 
runner”, que pode sair do campo. 
Sendo assim, os apanhadores es-
tão aptos a sair de campo e vol-
tar quando capturaram o pomo.

Adaptação das bolas

tamanho entre 65 e 67cm, geral-
mente sendo utilizada uma bola de 
voleibol, mais murcha que o ha-
bitual para aquele esporte (Regra 
2.3.1). Ela é controlada pelos ar-
tilheiros e goleiros, e somente por 
eles. Ela é a bola usada para pon-
tuar durante o jogo. Pontua-se 10 
pontos quando a mesma passa 
por qualquer um dos aros.

O balaço é uma bola de quei-
mada, com 21,6cm, usada pelos 
batedores. Existem 3 balaços em 

jogo (diferentemente da versão 

nenhuma equipe tenha monopólio 
dos mesmos durante o jogo. Eles 
são usados para acertar qualquer 
outro jogador no campo. Quan-
do um jogador é atingido por um, 
ele deve desmontar da vassoura, 
soltar quaisquer bolas que estiver 
segurando, voltar até os aros de 
sua equipe, tocar em um deles, 
remontar na vassoura e voltar à 
partida, simulando um tempo de 
recuperação (no inglês, knockout 

). Não existe “fogo amigo”, 
então balaços lançados por bate-
dores não acertam membros da 
própria equipe.

O pomo de ouro é, tipicamente, 
uma meia dourada, de 30 a 35cm, 
com uma bola de tênis, de 21cm, 
colocada dentro da mesma. A meia 
é então presa, como uma cauda, à 
parte de trás do calção de uma pes-
soa, o snitch runner. Este é neu-
tro no jogo, como o árbitro, e deve 
fazer o possível para que nenhum 
dos apanhadores consigam retirar 
a bola dele. Apenas apanhadores 
podem tocá-lo, e estes devem ten-
tar pegar a bola sem força exces-
siva contra o snitch runner. O jogo 
acaba quando o pomo é pego por 
um dos apanhadores, que ganha 
30 pontos (diferentemente da ver-

sua equipe.

O Professor de educação 
física escolar 

O Professor de forma geral in-
dependente da sua área de atu-
ação ele tem um papel mui-
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desenvolvimento e na vida de 
seu aluno, por conta de alguns 
professores não realizarem seu 
trabalho de maneira adequada 
que contribua para o enriqueci-
mento da bagagem cultural de 
seu aluno (CORTELA, 2003).

Sobre o professor, seu papel e 
condição como facilitador do pro-
cesso educacional. Professores 
tem responsabilidades multidis-
ciplinares; primeiro, porque são 

-
pois, porque são pessoas que es-
tão co-aprendendo o tempo todo, 
enquanto se dedica a ensinar. Por 
isso, deve tem mais disposição, 
disponibilidade e desprendimento 
para descobrir, a cada instante, os 
novos e antigos caminhos de sa-
bedoria (BROTTO, 2013 p. 87).

A Pratica excessiva de meios 
técnicos, pouco lúdicos nos anos 
escolares iniciais aonde as crian-
ças têm o seu primeiro contato 
com a educação física, elas aca-
bam perdendo interesse na par-
ticipação das atividades proposta 
pelo professor que busca novos 
conteúdos, atividades, jogos e 
brincadeiras para trabalhar com 
seus alunos (BROTTO, 2013).

Para o mesmo autor o profes-
sor de educação física pode não 
apenas ensinar, mas também 
aprender com seus alunos, me-
lhorando o diálogo, o desenvolvi-
mento de seus planos e projetos, 
podendo trabalhar de forma mais 
lúdica e produtiva a real vocação 
da educação física e das ciências 
do esporte, sendo as habilidades 
humanas essenciais junto com a 
coaprendizagem: Criatividade, 

e aceitação, paciência, espírito 
de grupo, bom humor, comparti-
lhar sucessos e fracassos, apren-
dendo a jogar todos juntos. 

Segundo Ferguson (1980) ba-
seando nas ideias de Galileu-Ga-
lilei os educadores eram partei-
ros de ideias, para o despertar 
das potencialidades latentes no 
ser. O educador tem que está em 
constate transformação e se ree-
ducar, em outras palavras o pro-
fessor é um mestre-aprendiz.

De acordo com o vídeo “No-
vos Paradigmas da Educação” 
(CORTELA, 2003), as alegações 
dos professores são inúmeras, 
mas a mais comum é os ‘’alunos 
não são mais os mesmos’’, en-
tão ele indaga, se os alunos mu-
daram com o passar dos anos, 
porque o professor continua mi-
nistrando a mesma aula que mi-
nistrava na década passada? O 
mesmo procura responder da 
seguinte forma: que os educa-
dores devem lecionar visando 
o futuro, que é o foco da edu-
cação pois, o passado é para o 
nós a referência e não a direção. 
O referido autor também acres-
centa que é errado pensarmos 
que uma criança entra no pri-
meiro ano de ensino fundamen-
tal analfabeto, sendo que ela já 
vem com uma bagagem de 5 mil 
horas de programas de televi-
são assistidos. O ponto de que 
os alunos não são mais os mes-
mos é real, mas se os profes-
sores não estiverem dispostos a 
alterarem seus métodos de en-
sino para se adequarem aos no-

difícil ministrarem suas aulas.
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Há alguns anos os professores 
tinham ferramentas limitadas, se 
comparadas com as atuais e as 
tecnologias do presente, pois os 
alunos têm em mãos smartpho-
nes, tablets e diversos outros 
aparelhos eletrônicos que podem 
ser utilizados como ferramenta 
de ensino, cabe ao professor se 
dispor a mudar para conquistar 
o interesse e respeito dos seus 
alunos (POSTMAN, 1999).

Segundo Altmann (2015), o 
foco da educação física escolar 
em um trabalho conjunto com 
escola é a educação para que to-
dos possam ter o conhecimen-
to da cultura humana, que é o 
oposto do esporte de alto rendi-
mento que visa resultados a par-
tir da competição e exclusão. 

As aulas de educação física ne-
cessitam ampliar o repertório de 
conhecimento, tanto esportivo 
quanto de outros conteúdos, em 
vez de promover a especialização 
em uma ou mais modalidades. 
Embora o esporte seja um impor-
tante conteúdo de educação físi-
ca, a aula de educação física não 
é sinônimo de treinamento, pro-
fessores não são técnicos e alu-
nos não são atletas. As aulas de 
educação física na escola são es-
pações de tematização de conhe-
cimentos ligados a cultura corpo-
ral de movimento, a qual inclui 
esportes, mas não se restringe 
a eles. Assim, evitar a chamada 
monocultura do esporte dentro 

muitas instituições (ALTMANN, 
2015 p. 56-57).

De acordo com Bracht (1999) 
-

ção de submissão das aulas de 

educação física com instituições 
esportivas, deve-se a construção 
e consolidação de um campo de 
conhecimento que se iniciou na 
década de 1980.

O papel da Educação Física Es-
colar até esse momento foi (ou 
deveria ser) triplo: a) Proporcio-
nar a possibilidade de aprendiza-
gem esportivas que estimularam 
o aluno a praticar e desenvolver 
essas habilidades; b) auxiliar o 
aluno a compreender o fenôme-
no esportivo, inclusive para que 
ele tenha mais elementos para 
tomar a decisão de buscar a car-
reira esportiva; c) oferecer opor-
tunidades que levam a outras 
possibilidades de vivenciar o es-
porte (BRACHT; ALMEIDA, 2013, 
p. 137).

Para Coletivo de Autores 
(1992) a educação física esco-
lar é uma área de conhecimento, 
uma pratica pedagógica voltada 
para a cultura corporal: o jogo, 
o esporte, a dança, a ginástica 
e a capoeira. Dentro dessa pro-
posta, os jogos como o quadribol 
podem se encaixar como conteú-
do da educação física escolar.

-

do quadribol nas aulas de edu-
cação física escolar pode contri-
buir de forma geral na formação 
do ser. Buscando o trabalho em 
equipe, valorizando e respeitan-
do os limites de cada indivíduo. 
Com a devida adaptação media-
da pelo professor de educação 
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física escolar, o quadribol pode 
ser aplicado como jogo para 
qualquer faixa etária. Conside-
ra-se também que há uma ne-
cessidade dos professores serem 
mais contemporâneos às neces-
sidades dos alunos que trazem 
consigo uma bagagem de co-
nhecimentos adquiridos em sua 
vida e certas necessidades que 
não podem ser negligenciadas. 
Acredita-se que novas pesquisas 
sejam necessárias para se criar 
adaptações deste jogo para di-

transformar o jogo em uma ati-
vidade que de acordo com o pro-
pósito da escola, auxilie na for-
mação do cidadão.
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