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Resumo 
 Em 1970, um médico suíço chamado Hermann Brandt, cansado de receber pacientes 
lesionados pela prática esportiva, inventou um esporte dinâmico, sem contato físico e sem 
disputa de bola. Nascia o tchoukball, um esporte de regras simples e de fácil aprendizado. Dr. 
Brandt idealizou o tchoukball como um esporte educacional, criou os Princípios que regem o 
esporte, e seus envolvidos, antes de imaginar a prática do jogo. Acreditamos que o tchoukball 
é uma atividade perfeita para as escolas dos dias de hoje, primeiro por seu cunho 
extremamente social e educativo e, segundo, por toda sua história, desde sua concepção. O 
objetivo deste trabalho é apresentar uma nova modalidade esportiva à toda comunidade e, 
diferente dos esportes convencionais, mostrar porquê o tchoukball é conhecido como o 
verdadeiro “esporte para todos”. 
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Objetivos 
 Apresentar uma nova modalidade esportiva, ainda pouco conhecida e trabalhada no 
Brasil; 
 Contar sua história, porque e como foi inventado e apresentar seus Princípios; 
 Mostrar as possibilidades de aplicação. 
 
Metodologia 
 Oficina teórica-prática onde os participantes receberão todas as informações sobre a 
história do tchoukball, seus Princípios, possibilidades de trabalho e, na prática, conhecerão as 
regras e fundamentos básicos. 
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Recursos necessários 
Parte teórica: datashow 
Parte prática: sala de aula (caso chova) ou área externa (quadra, pátio ou qualquer outro 
espaço) 
 


