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Resumo: Introdução: O 
Quadribol (Quidditch) é um des-

livros Harry Potter. Foi criada uma 
versão adaptada para nossa rea-
lidade. O Quadribol tem uma vi-
são de inclusão quer seja de gê-
nero, classe social, etnia e nível 
de habilidade o que possibilita que 
qualquer pessoa possa participar. 
Objetivo: O objetivo do presen-
te estudo foi apresentar um novo 
jogo aos alunos de Educação Físi-
ca Escolar, que trabalhe coopera-
ção, inclusão de gênero e criativi-
dade tática. Método: Este estudo 
se refere a um Relato de Experi-
ência. Os participantes foram 15 
alunos do 5º ano do Ensino Fun-
damental de uma escola do mu-
nicípio de Seropédica-RJ, com fai-
xa etária de 9 à 11 anos de idade. 
Foi utilizado regras adaptadas do 

Resul-
tados e Discussão: O primeiro 
dia apresentamos as regras bási-

-
de na compreensão da atividade, 
após demonstrações foi possível 

a realização do jogo. No segundo 
dia a adição dos cabos de vassou-
ra tornou o jogo mais complexo, 

-
trole da bola e do cabo de vassou-
ra ao mesmo tempo. Considera-
ções Finais: O Quadribol é uma 
atividade complexa para aplicação 
escolar, talvez por ser um jogo no-
vo, pouco conhecido e a compre-

Mas por se tratar de uma ativida-
de nova, pode despertar o inte-
resse dos alunos.

Palavras-Chaves: Educação 
Física Escolar, Jogos Cooperati-
vos, Quadribol.

Abstract: Introduction: Qui- 

sport of the Harry Potter book se-
ries. A version adapted to our re-
ality was created. Quidditch has 
a vision of inclusion whether it is 
gender, social class, ethnicity and 
skill level, which makes it pos-
sible for anyone to participate. 
Objective: The objective of the 
present study was to propose a 
new game to students of Physi-
cal Education School, who work 
on cooperation, gender inclusion 
and tactical creativity. Method: 
This study was an Experiment 

QUADRIBOL ESCOLAR UMA 
PROPOSTA DE COOPERAÇÃO, 

EQUIDADE DE GENÊRO, 
SUPERAÇÃO E CRIATIVIDADE NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
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Report. The participants were 15 
students from the 5th year of el-
ementary school from a school 
in the municipality of Seropedi-
ca-RJ, with ages ranging from 9 
to 11 years of age. Rules adapted 

were used. Results and Discus-
sion: -
ed the basic rules of the game, 

-
derstanding the activity, after 
demonstrations it was possible to 
perform the game. On the second 
day, the addition of broomsticks 
made the game more complex 

-
taining control of the ball and 
broom handle at the same time. 
Final Considerations: Quidditch 
is a complex activity for school 
application, perhaps because it 
is a new game, little known and 

-
cult. However, because it is a new  
activity, it can arouse students’ 
interest.

Keywords: School Physical 
Education, Cooperative Games, 
Quidditch.

Introdução

Este estudo foi realizado a 
partir de uma atividade pro-
posta por bolsistas do PIBID21 
Educação Física da UFRRJ/IE/
DEFD22**, em uma escola do 

21 PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência) da Capes, sub-projeto: Educação Física, 
coordenado pela Prof.ª Dr.ª Sissi Aparecida Martins 
Pereira.

22 ** UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janei-
ro/Instituto de Educação/Departamento de Educação 
Física e Desportos).

município de Seropédica do Rio 
de Janeiro, na turma do 5º ano 
do ensino fundamental. Os alu-

-
lizar atividades de cooperação, 
sempre havendo muitas brigas, 
discussões e um alto nível de 
competitivíssimos que resulta-
va em não cumprimento das ta-
refas propostas, atrapalhando 
alcançar os objetivos das au-
las. Além de sempre tomarem 
atitudes totalmente individuais 
nas aulas, eles também separa-
vam-se em meninos e meninas, 
pois eles não gostavam de fa-
zer as mesmas atividades. En-
tretanto, estes alunos não gos-
tavam de atividades generalista 
determinadas pela cultura/so-
ciedade como: futebol/basque-
te (para os meninos) e vôlei/
handebol (para as meninas), 
eles geralmente pediam para 
jogar atividades como Queima-
da e Pique-Bandeirinha, porém 
queriam dividir-se em equipes 
de meninos e meninas.

A atividade proposta foi o Qua-
dribol, que surgiu como um pro-
jeto de intervenção para o per-

ele é um desporto pouco conhe-
cido que vem fazendo seu nome 
nos últimos anos, e ele tem co-
mo em sua base a cooperação, 

-
tuir equipes mistas de homens 
e mulheres, e sua complexidade 
na realização da prática, ele se 
mostrou um instrumento válido 
para essa problemática.

O Quadribol (Quidditch) é um 
-
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da série de livros Harry Potter. 
-

mes da mesma série adaptada 
dos livros, o esporte se popula-
rizou na cultura pop, sendo cria-
da uma versão adaptada para 
nossa realidade. Foi chamado 
de Quadribol Trouxa (nomen-

denominar pessoas que não são 
bruxos) ou simplesmente cha-
mado de Quadribol, criado em 
2005 no Middlebury College, 
em Middlebury, Vermont, EUA 
(US QUIDDITCH, 2015).

O Quadribol tem uma visão 
de inclusão quer seja de gêne-
ro, classe social, etnia e nível de 
habilidade o que possibilita que 
qualquer pessoa possa participar. 
Diversos valores estão inclusos 
na modalidade, como a sustenta-
bilidade, oportunidades, respeito, 
inclusão de gênero para todos os 
grupos etários, parcerias comuni-
tárias e capacitação de liderança 
(US QUIDDITCH, 2015).

O desporto vem crescendo 
em popularidade, está em pro-
cesso de amadurecimento como 
um jogo dinâmico e competiti-
vo envolvendo capacidade físi-
ca, estratégia complexa e habi-
lidade (US QUIDDITCH, 2015). A 
evolução fez com que fosse cria-
da a International Quidditch As-
sociation (IQA), formada como 
Intercollegiate Quidditch Asso-
ciation em 2007, após a primei-
ra partida entre universidades, 
mudando para o nome atual em 
2010. O primeiro Manual de Re-
gras foi criado em 2008, para 
ser um guia para iniciar a prática 
(EUA, 2016).

No Brasil, no dia 3 de feve-
reiro de 2015 foi criada a As-
sociação Brasileira de Quadribol 
(ABRQ), após meses de conver-
sas e contatos entre o membros 
das equipes de Quadribol do pa-
ís (QUADRIBOL BRASIL, 2015).

Segundo a versão brasileira e 
resumida do manual de regras 
de Quadribol, o jogo é organi-
zado da seguinte forma: 7 joga-
dores para cada time de gênero 
misto, 3 artilheiros, 2 batedores, 
1 goleiro e 1 apanhador. É joga-
do em um campo semelhante ao 
de hóquei de grama, com 3 anéis 
de cada lado do campo (que re-
presentam os gols). Os jogado-
res devem carregar uma vas-
soura entre as pernas o tempo 
inteiro, sem tocar o chão. O jo-
go tem este nome por utilizar 4 
bolas, uma goles ( ) que é 
uma bola de voleibol, dois bala-
ços (bludges), porém no quadri-
bol trouxa são três, que são bo-
las de queimada (de borracha), e 
o “pomo de ouro” (goldensnitch) 
que é uma bola de tênis amarra-
da em uma pessoa neutra (sni-
tchrunner), que entra em cam-
po ao decorrer da partida por 
um determinado tempo para ser 
perseguido pelos apanhadores. 
O vencedor da partida é a equi-

-
pe que pegar o “pomo de ouro” 
(QUADRIBOL BRASIL, 2013).

De acordo com US Quidditch 
(2015), o quadribol é um espor-
te coletivo, que utiliza de táticas 
e jogadas para vencer o jogo. 
Portanto, mesmo cada jogador 

campo, todos devem jogar pela 
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equipe, cooperando uns com os 
outros, pois, desta forma, o jogo 
evolui com mais chance de atin-
gir uma maior pontuação.

Segundo Lovisolo, Borges e 
Muniz (2013), os jogos coopera-

indivíduo e acarreta mudanças 
em seu comportamento, se dis-
tanciando do egocentrismo e ge-
rando um senso solidário e coo-
perativo. O Quadribol é um jogo 
que envolve elementos de com-
petição e de cooperação, sendo 
importante que se trabalhe a co-
laboração no desporto durante a 
sua prática para alcançar os seus 
valores inclusivos.

Goellner (2013) defende a 
prática esportiva sem ênfase na 
exclusão de gênero e de forma 
genérica, na qual ambos os se-
xos podem praticar uma mesma 
atividade, rompendo a naturali-
zação aceita das diferentes ex-
periências esportivas vividas por 
homens e mulheres que se justi-

de seus corpos. Essa ruptura da 
naturalização acontece no Qua-
dribol por ser um esporte acessí-
vel, contendo equipes mistas nas 

Os esportes tem correlações 
diretas com o desenvolvimen-
to da criatividade em diferentes 
concepções, recreacional, educa-
cional, adaptado e de rendimen-
to. Há avanços no campo da cria-
tividade em diferentes esferas do 
potencial criativo do indivíduo. É 
enfatizado pelas características 
dos praticantes de esportes atra-
vés da ordem técnica, tática, físi-
ca e psicológica. Mas não há uma 

-
lação ao desenvolvimento criati-
vo em uma forma geral (SAMUL-
SKI; NOCE; COSTA, 2001).

Portanto, o objetivo do pre-
sente trabalho foi apresentar um 
novo jogo aos alunos de Educa-
ção Física Escolar, pois ele é um 
jogo com possibilidade de promo-
ver uma maior cooperação entre 
os alunos, expressão de criativi-
dade tática através da dinâmi-
ca de jogo e uma interação entre 
os gêneros. Com isso, poderá ser 
explorada uma proposta inovado-
ra para escola, apresentando es-
te desporto recente que vem ga-
nhando aos poucos notoriedade.

Método

Esse trabalho é um Relato de 
Experiência realizado no primei-
ro semestre de 2016 pelos bol-
sistas do PIBID Educação Física 
da UFRRJ/IE/DEFD, cujo proje-
to se refere aos Temas Transver-
sais, em uma escola do municí-
pio de Seropédica-RJ, de Ensino 
Infantil e Fundamental. A esco-
la tinha uma infraestrutura com 
quatro salas de aulas, uma qua-
dra coberta, refeitório, secretaria 
e almoxarifado, também conta-
vam com projetos sociais, para 
os alunos e a sociedade. A au-
la prática foi na quadra coberta 
da escola com o material adap-
tado para a atividade. Participa-
ram desta proposta 15 alunos do 
5º ano do Ensino Fundamental 
com faixa etária de 9 à 11 anos 
de idade.
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O Jogo Quadribol 

No Quadribol são divididas du-
as equipes de sete jogadores, 
sendo: um goleiro, que é respon-
sável pela defesa do gol; três arti-
lheiros, que são responsáveis pe-
las jogadas ofensivas e marcar 
os gols; dois batedores, respon-
sáveis pela defesa tentando atin-
gir os atacantes para impedir as 
jogadas ofensivas adversárias; e 
um apanhador que é responsá-
vel por apanhar o “pomo de ou-
ro”, objetivo principal do jogo.

Existem quatro bolas em jo-
go: uma goles (bola de vôlei), 
três balaços (bolas de borracha) 
e o “pomo de ouro” (que se re-
fere a uma bola de tênis amar-
rada a um corredor). A goles é 
utilizada para fazer os gols do jo-
go, cada gol com esta bola vale 
10 pontos e apenas os atacantes 
e os goleiros podem ter a posse 
desta bola. Os balaços são utili-
zados pelos batedores para ten-
tar queimar os atacantes para 
impedir que eles façam as joga-
das ofensivas. Os atacantes que 
forem queimados deverão des-
montar das suas vassouras e lar-
gar a bola onde está e se diri-
girem até seus aros de defesa, 
tocar em um deles e voltar ao 
jogo montando novamente sua 
vassoura. Os atacantes podem 
se defender dos balaços usando 
as goles como escudo, porém se 
os balaços atingirem outra par-
te do corpo, serão queimados. É 
importante enfatizar que apenas 
os batedores podem ter a pos-
se dos balaços. Durante a par-
tida, o “pomo de ouro”, que é 

um jogador neutro (snitchrun-
ner), entra em campo por tem-
pos determinados para provo-
car os apanhadores que tentarão 
pegá-lo. O “pomo de ouro” va-
le 30 pontos e a equipe que con-
seguir apanha-lo vence a partida 
independente do placar.

O Jogo inicia com as bolas no 
centro do campo e os jogado-
res todos na linha de seus aros 
de defesa que são posiciona-
dos na linha de fundo de cada 
campo, até que seja dado o si-
nal de início de partida pelo ár-
bitro, lembrando que os jogado-
res deverão sempre segurar uma 
vassoura entre as pernas.

Aplicação do jogo na escola

A aplicação do desporto para 
escola foi de forma adaptada, co-
mo uma iniciação, por isso foi uti-
lizada a quadra da escola. Foram 
amarrados dois bambolês em al-
turas diferentes em cada campo e 
utilizadas as demarcações da qua-
dra de futsal/handebol para o jo-
go. Foram utilizadas também uma 
bola de vôlei e três bolas de bor-
racha. O “pomo de ouro” foi re-
presentado por um aluno rápido, 
usando um colete amarelo para 
que todos soubessem que ele era 
o snitchrunner. Todos os alunos 
receberam um cabo de vassoura 
(sem piaçava, pelos ou nylon) e 
deveriam mantê-los entre as per-
nas durante o jogo.

Dividimos a aula em dois dias, 
no primeiro dia de aula foram 
explicadas as regras e os alunos 
jogaram sem os cabos de vas-
soura para aprender a dinâmica 
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de jogo. E no segundo dia de au-
la foram adicionadas os cabos de 
vassoura, pois este equipamento 
é um dos principais utilizados no 
jogo, deixando a atividade um 
pouco mais complexa e aproxi-

Resultados e discussão

1º dia de atividade – 
introdução das regras

Na aula de Quadribol propos-
ta aos alunos do 5° ano do en-
sino fundamental, foram tra-
balhados objetivos conceituais, 
procedimentais e atitudinais do 
jogo. De acordo com Coll et al. 
(2000), as dimensões de conte-

-
te forma: dimensão conceitu-
al (saber) são fatos, objetos ou 
símbolos que têm características 
comuns, capacitando os alunos 
para interpretação, compreensão 
ou exposição de um fenômeno ou 
situação; dimensão procedimen-
tal (saber fazer) são conjuntos 
de ações organizadas que permi-
tem trabalhar com os alunos sua 
capacidade de agir de maneira 

externas ou internas, que podem 
estar presentes na ação corporal 
ou nas representações; dimen-
são atitudinal (saber ser) são va-
lores, normas e atitudes que de-
vem estar presentes em todas as 
disciplinas de forma interrelacio-
nada, permitindo a utilização do 
conhecimento não só nas aulas, 
mas em seu cotidiano.

Os alunos foram divididos em 
duas equipes com apanhadores 

(um para cada equipe), dois ata-
cantes (artilheiros) e defensores 
(batedores), e um aluno deno-
minado snitchrunner (pomo de 
ouro). A divisão das equipes foi 
realizada pelos bolsistas coorde-
nadores da atividade, pelo me-
nos duas meninas foram coloca-
das em cada equipe sendo uma 
em cada posição. Após a expli-
cação teórica do funcionamen-
to do jogo e as principais regras, 
os bolsistas entraram em acordo 
para fazer uma simulação e ex-
plicar a atividade passo a passo, 
até que todos pudessem enten-
der o objetivo o jogo. Segundo 
Oelke e Raiter (2011), respeitar 
as regras é importante para de-
senvolvimento social das crian-
ças, fazendo com que cedam 
o egoísmo aos sentimentos de 
companheirismo.

Foram utilizados quatro bam-
bolês, dois em cada lado, posi-
cionados nos ângulos superiores 
das balizas de gol e para os alu-
nos acertar a bola dentro dos ar-
cos, poderia ser lançada a bola 
tanto de perto quanto de longe. O 
aluno denominado snitchrunner  
utilizou uniforme diferente para 
facilitar a visualização dos apa-
nhadores que tinham como fun-
ção pegar o “pomo de ouro”. Fo-
ram colocadas quatro bolas na 
linha central da quadra, sendo 
uma delas de ataque e ao som 
do apito as equipes disputavam 
as bolas. 

Inicialmente, o aluno “pomo 
de ouro” entrava no jogo somen-
te ao comando de um dos bol-
sistas e foi determinado a ele 
um objetivo (sem que os outros 
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jogadores soubessem) de tocar 
os aros dos dois lados do cam-

-
do aleatoriamente, caso os apa-
nhadores cumprissem a função 
de pegar o “pomo de ouro”, aca-
bava a partida. Ao longo do de-
senvolvimento da aula houve 
uma adaptação com o “pomo de 
ouro”, ele poderia entrar a qual-
quer momento sem o coman-
do do bolsista, mas mantendo a 

-
cava andando fora das delimita-
ções da linha lateral da quadra, 
e quando tivesse a oportunidade 
ele entrava na quadra para rea-
lizar a “tarefa”, deixando o aluno 
com mais liberdade na participa-
ção da atividade.

Para facilitar mais o entendi-
mento dos alunos sobre as re-
gras do quadribol, dois bolsistas 
participaram ativamente da ati-
vidade, orientando sobre regras 
e jogadas. Após os alunos se ha-
bituarem à prática, os bolsistas 
se retiraram da partida para dei-
xar que os alunos jogassem so-
zinhos. Mesmo havendo mui-

alertando uns aos outros sobre 
as regras.

O desenvolvimento da aula foi 
satisfatório, após a atividade fo-
ram trabalhados conceitos ati-
tudinais, de trabalho em equi-
pe e valores como persistência, 
perseverança e determinação. 

-
alizaram feedback geral da pro-
gressão pedagógica e foi cons-

inicialmente, desmotivados pela 
falta de entendimento das regras 

do jogo, porém ao longo da au-
la foram se interessando grada-
tivamente e ao serem pergunta-
dos sobre a atividade a resposta 
da maioria deles foi: “o quadribol 
é um jogo muito legal”, pedindo 
para os bolsistas passarem a ati-
vidade novamente.

2º dia de aula – jogo 
propriamente dito com 
os cabos de vassoura

Para o segundo dia de ativi-
-

mero de jogadores, pois apenas 
8 alunos da turma foram à esco-
la, no dia choveu bastante, en-
tão uma parte da turma não foi 
a aula. Com isso, adaptamos o 
jogo, entrando um bolsista em 
cada equipe, como goleiro, e 
um dos bolsistas assumiu a fun-
ção de “pomo de ouro”. Para os 
apanhadores foram dados a du-
pla função, apanhador/artilhei-
ro, exigindo que atacassem e ao 
mesmo tempo tentassem apa-
nhar o snitchrunner.

Começamos o jogo relembran-
do as regras que foram passadas 
da última aula, pois alguns alunos 
não estavam presentes. O jogo 

-
lizado na aula anterior, com ex-
ceção dos novos alunos, um de-

brigando com os companheiros 
de equipe e a professora o retirou 
da aula por motivos recorrentes. 
Após o caso, aproveitamos o inci-
dente para explicar que o quadri-
bol é jogo de cooperação, então 
todos devem jogar unidos e em 
equipe. Segundo Correia (2006) 
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“refere-se ao envolvimento e à 
participação das crianças nos jo-
gos, mostrando aumento da co-
laboração, da solidariedade, da 
amizade e do respeito entre elas”. 
Então depois do ocorrido houve 
maior atenção dos alunos, tendo 
um maior esforço em cooperarem 
uns com os outros.

Logo em seguida foram in-
cluídos os cabos de vassou-
ra para a atividade se aproxi-
mar mais do desporto, no início 
foi bem complicado. O ritmo de 
jogo foi notavelmente reduzi-
do quando os cabos de vassou-
ra foram acrescentados, pois 
quando o jogo estava sendo re-
alizado sem os cabos se torna-
va mais dinâmico, porém, mui-
tas vezes confuso. Por haver 

-
bos de vassoura juntamente 
com a bola, fez com que os alu-
nos fossem obrigados a jogar 
em equipe, tocando mais a bo-

grande em manter a posse da 
bola por muito tempo por exigir 
uma maior coordenação motora 

Para Schmidt e Wrisberg 
(2001, p. 51) a coordenação 
global é “a capacidade para co-
ordenar o movimento de uma 
variedade de membros simulta-
neamente. Esta capacidade é, 
provavelmente, importante pa-
ra sacar uma bola de tênis ou 
tocar bateria”. Pereira (2011, 

de coordenação global “levam a 
criança a adquirir a dissociação 
de movimentos”. Os movimentos 
utilizam, em conjunto, diversos 

segmentos corporais para reali-
zação de uma tarefa. No Quadri-
bol é exigido a todo instante a 
coordenação de global, por utili-
zar as mãos para segurar o cabo 
de vassoura e a bola ao mesmo 
tempo, além dos membros in-
feriores para realizar o desloca-
mento. Já a coordenação motora 

atingir um alvo.
Em relação ao “pomo de ou-

ro”, após a introdução dos cabos 
de vassoura no jogo, ninguém 
conseguiu apanhá-lo, suspei-
tamos que possa ter sido por 
conta da dupla função dos apa-
nhadores/artilheiro, portanto, 
levando os alunos a diminuírem 
a sua atenção ao “pomo de ou-
ro” e se concentrando em fazer 
os gols, mesmo sabendo que se 
for apanhado o jogo é vencido. 
Eles se preocuparam totalmen-
te em fazer os gols e deixavam 
o snitchrunner correr livremente 
pela quadra. Os cabos também 

em apanhar o “pomo de ouro”. 
A partida então terminou ape-
nas com vitória por gols e não 

do pomo, fato que causou um 
prolongamento do tempo de jo-
go, levando os alunos a exaus-
tão e interrupção da partida pe-
los bolsistas.

-
da queriam jogar mais vezes, 
mas não havia mais tempo de 
aula. Comentaram que este jo-
go novo era muito bom e que-
riam que fosse aplicado em 
mais aulas. Alguns falaram que 
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no início era chato por não en-
tenderem as regras, mas quan-
do foi possível compreender o 

Com isso, fugimos do tradi-
cional “quadrado mágico”, se-
gundo Arruda et al. (2012. p. 1), 
“formado por Basquetebol, Fut-
sal, Voleibol e Handebol acarre-
tando não só em uma limitação 
de conhecimento a ser passado 
aos alunos, como uma perda de 
um valioso sentido da Educação 
Física que como o próprio nome 
já diz: EDUCAÇÃO”. Portanto, o 
quadribol pode ser uma possibili-
dade de quebrar a rotina das au-
las de Educação Física Escolar.

Houve ao menos três limita-
ções na realização desta ativida-
de, a primeira delas foi no segun-
do dia com um número reduzido 
de alunos durante a prática, fa-
zendo com que a atividade fos-
se adaptada. Segunda limitação 
foi não mostrar a verdadeira re-
alidade de apenas um professor 
aplicar atividade, pois haviam 3 
bolsistas e a professora supervi-
sora na realização da aula. A ter-
ceira limitação foi em não pas-

os alunos antes da atividade pa-
ra facilitar o entendimento.

O Quadribol é uma atividade 
complexa para aplicação esco-
lar, talvez por ser um jogo novo, 
pouco conhecido e a compre-

-
da. Mas, se o professor planejar 
bem sua aula para utilizar es-
te jogo e atentar aos problemas 

relatados aqui, pode obter êxi-
to por se tratar de uma ativida-
de nova, o que pode despertar 
o interesse dos alunos.

Os objetivos devem estar 
claros na utilização do quadri-
bol, observamos que é um jogo 
apropriado para trabalhar diver-
sos conceitos, um deles é a re-
lação de gênero, pelas equipes 
serem mistas, os alunos não se 
importam em estar jogando com 
meninas ou meninos, e por to-
dos terem o mesmo nível técni-
co, acaba tornando as equipes 
homogêneas e poucos alunos se 
destacam na partida.

Para dimensões mais técni-
cas, o quadribol utiliza a mecâ-
nica de arremesso semelhante 
ao handebol, então sugerimos 
aos professores/técnicos des-
sa modalidade como um jo-
go recreativo e técnico/tático 
focando na execução do arre-
messo, podendo utilizar da bola 
de handebol para se aproximar 
mais da modalidade.

Durante a prática avaliamos 
como os alunos reagiriam à in-
trodução deste jogo, e houve 
uma aceitação considerável e 
uma satisfação por terem parti-
cipado. Acreditamos que o qua-
dribol possa ser uma estratégia 
de intervenção escolar varia-
da, porém alertamos que se não 
houver uma explicação clara e 
motivação do professor, haverá 
certa resistência dos alunos pa-
ra a prática.

Portanto, ressalta-se a im-
portância de se estar constan-
temente motivando os alunos 
nas aulas de Educação Física 
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Escolar com atividade estimu-
lantes além de promover opor-
tunidade para desenvolver 
valores como: respeito, solida-
riedade e cooperação.
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