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Habilidades:

(EM13LGG503) Vivenciar práticas corporais e significá-las em seu projeto de vida, como forma de

autoconhecimento, autocuidado com o corpo e com a saúde, socialização e entretenimento

Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados/as para aprenderem um

pouco mais. Hoje continuaremos estudando e vivenciando os esportes de rede. Bora lá!

Fonte da imagem :https://br.pinterest.com/pin/742038476107752308/ acesso em : 27/09/2021

https://br.pinterest.com/pin/742038476107752308/


Badminton:

Na última aula vimos um pouco sobre o contexto histórico e como surgiu o esporte badminton, que foi

se construindo a partir da junção de variadas práticas corporais que utilizavam petecas e raquetes ao

longo da história,  e  hoje é um esporte praticado por muitos e muitas ao redor de  todo o mundo.

O badminton é um esporte que se caracteriza por ser uma mistura de tênis e vôlei de praia, sendo a

peteca e a raquete os principais equipamentos utilizados.

Ele também é considerado o esporte de raquete mais rápido do mundo, a peteca pode atingir uma

velocidade de 300km/h em um único golpe. Por esse motivo, os/as jogadores/as precisam de várias

habilidades (agilidade, força física, reflexo, etc.) Esse esporte possui um alto gasto de energia, podem

ser queimadas até 400 calorias em uma única partida.

Alguns benefícios que a prática do badminton pode trazer para o/a praticante:

• Ajuda a definir os músculos;

• Fortalece o sistema imunológico;

• Reduz o estresse e a ansiedade;

• Previne a osteoporose;

• Reduz o colesterol ruim e aumenta o bom;

• Combate o sedentarismo;

• Auxilia no desenvolvimento de habilidades (reflexo, inteligência).

Competição nos Jogos Olímpicos de 2012. (Foto: Wikipédia)

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/ansiedade
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/sedentarismo


Objetivo e regras

Apesar de ser semelhante ao tênis e ao vôlei de praia, o badminton possui suas próprias regras, mas

antes de conhecê-las é necessário entender alguns termos:

• Simples: jogo com dois jogadores em lados opostos da quadra;

• Duplas: jogo com dois jogadores de cada lado da quadra;

• Serviço: saque;

• Servidor: quem tem o direito de servir;

• Recebedor: o oposto ao lado do servidor;

• Golpe: movimento da raquete para a frente.

O jogo é iniciado por meio de um sorteio e o vencedor pode escolher entre servir, receber ou escolher

um dos lados da quadra. Dois movimentos baseiam toda a partida: saque e defesa.

Uma partida é composta por três games, cada um com 21 pontos. Um ponto é marcado quando a

peteca cai no campo do adversário, passando por cima da rede. Contudo, se um participante

arremessar a peteca para fora da quadra, o ponto é marcado para o oponente.

Penalizações do badminton

Dentro da partida, algumas situações são consideradas "falta":

1) se o atleta, a raquete ou a roupa encostar na rede durante o jogo;

2) se a peteca tocar o jogador, a roupa, o teto ou os arredores da quadra;

3) se a peteca cair fora dos limites da quadra;

4) se o jogador acertar a peteca no lado do adversário;

5) se a peteca for tocada duas vezes por um jogado ou dupla;

6) se houver interferência com a peteca ou comportamentos inadequados, o jogador perde o direito ao

saque ou o adversário pontua;

7) se o recebedor não receber o serviço, mas sim o seu parceiro;

8) se o servidor fizer a jogada e errar.

Equipamentos do badminton:

• Peteca: pode ser feita com penas de ganso ou sintéticas (nylon), o peso varia entre 4g e 6g. Em outros

países, a peteca pode ser denominada de pluma, volante, bird ou shuttlecock;

• Raquete: esse é o principal equipamento do esporte e a sua escolha é fundamental para alcançar um

bom resultado na partida. Quanto ao material da raquete, pode ser alumínio, aço ou grafite;

• Quadra e rede: a quadra é o local onde é realizado o jogo. Ela possui um formato retangular, com

cerca de 13m de comprimento por 6m de largura. Já a rede fica a uma distância de 1,52m do chão e

centralizada na quadra;

• Uniforme: em competições o uniforme oficial é indispensável. A recomendação é que a camisa tenha

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/tenis
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/volei


o nome ou o sobrenome do atleta e o escudo do país que está representando.

A prática do badminton também necessita de outros equipamentos:

• Tênis: devem ser confortáveis, acolchoados e flexíveis;

•Cotoveleiras, tornozeleiras e joelheiras: esses equipamentos são utilizados para proteger parcialmente

as articulações;

• Bolsa de badminton: servem para proteger a raquete e a peteca, além de carregar toalhas, camisetas,

materiais de higiene, etc.;

• Óculos: pouco utilizado em competições, os atletas usam óculos como um Equipamento de Proteção

Individual (EPI).

Fonte de pesquisa: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/badminton acesso em: 28/09/2021

SUGESTÃO REFLEXIVA: Quando escolhemos uma prática corporal para fazer parte da nossa vida é

importante analisarmos as diversas dimensões nas quais ela pode contribuir na nossa saúde ( física,

mental e social).

Até a próxima atividade!!

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/badminton

