
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Artigos

Versão Online     ISBN 978-85-8015-080-3
Cadernos PDE

I



O BADMINTON COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL EM UMA ABORDAGEM CRÍTICO-SUPERADORA 

 

ISMAR KATH1  

IEDA PARRA BARBOSA RINALDI2 

 

 

RESUMO 

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de analisar se a implementação 
de um trabalho com o badminton, como alternativa de prática docente dentro da 
Educação Física, no ensino fundamental, a partir de uma abordagem crítico-
superadora, apresenta subsídios necessários para romper com uma realidade onde, 
muitas vezes, os esportes coletivos são vistos como práticas hegemônicas e, 
frequentemente, mesmo que sem intenção do profissional da área, acabam por 
excluir aqueles que apresentam dificuldades durante a sua prática. A introdução do 
Badminton se deu em um período de dois meses, e teve como meta fazer com que o 
aluno vivenciasse um esporte que ofereça uma grande variedade de movimentos e, 
ao mesmo tempo, proporcione prazer e satisfação em sua prática durante as aulas, 
gerando uma maior motivação e interação, pois o esporte na escola deve ser visto 
como possibilidade de convivência social e respeito mútuo, contribuindo para a 
formação do ser humano. O estudo indica que o Badminton, dentro dessa 
abordagem, pode contribuir com a formação de nossos alunos e alunas, trazendo 
mudanças significativas em sua prática no contexto escolar. 

Palavras-chave: Abordagem Crítico-superadora. Educação Física Escolar. 
Badminton. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentro da atual realidade da Educação Física, podemos observar que certas 

modalidades esportivas têm se apresentado como as favoritas entre a maioria dos 

alunos e, em muitos casos, são as únicas conhecidas por eles, o que ocasiona 

desmotivação nas aulas, devido à falta de diversidade de movimentos e atividades. 

Diante desse quadro, a introdução de novas práticas na escola se torna importante 

para que o aluno sinta mais prazer durante as aulas e, ao mesmo tempo, tenha mais 

possibilidades de movimentos, gerando uma maior motivação durante as novas 

práticas. 

Como proposta de uma nova prática, apresentamos a introdução de um 

esporte de raquete, mais precisamente o badminton, a partir da abordagem crítico-

superadora, por se tratar de uma modalidade que, apesar de desconhecida por 

grande parte dos estudantes, proporciona uma grande diversidade de movimentos e, 

ao mesmo tempo, não apresenta um nível de complexidade que o torne inviável, 

para qualquer idade ou nível de coordenação motora que o aluno apresente. Dessa 

forma, o Badminton não traz o caráter excludente que os esportes coletivos podem 

apresentar, quando introduzidos e conduzidos com os aspectos técnicos e 

competitivos como principal foco.  

O esporte na escola deve ser visto como possibilidade de convivência social e 

respeito mútuo, trazendo experiências prazerosas aos educandos, contribuindo para 

a formação do ser humano. 

Na escola, é preciso resgatar os valores que privilegiam o coletivo sobre o 
individual, defendem o compromisso da solidariedade e respeito humano, a 
compreensão de que jogo se faz "a dois", e de que é diferente jogar "com" o 
companheiro e jogar "contra" o adversário (Soares et al., 1992, p. 49). 

 

Apresentamos o badminton para uma turma de 7º ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Unidade Polo de Campo Mourão, estado do 

Paraná, visto que os alunos desta faixa etária já apresentavam um conhecimento 

prévio de outras práticas, especialmente os esportes coletivos.  

 Os esportes coletivos, especialmente o futsal e o futebol, têm sido os 

“preferidos” entre boa parte dos estudantes, que, muitas vezes, não sentem 

motivação ou prazer em conhecer outras práticas. Outro aspecto, que pode ser 



observado na literatura da área, é a quase exclusão, mesmo que não intencional, 

daqueles que apresentam maiores dificuldades na prática dessas modalidades 

coletivas, por parte de alunos e até mesmo de alguns profissionais, utilizando a 

técnica equivocadamente, como forma seletiva (BRACHT, 2000).  

Assim, motivar estudantes a conhecerem práticas diferentes tem sido um desafio 

para grande parte dos profissionais de Educação Física em nossas escolas. Diante 

desse quadro, tomamos o seguinte problema investigativo como orientador desse 

estudo: será viável o trabalho com o badminton a partir da abordagem crítico-

superadora nas aulas curriculares de Educação Física Escolar, visando a 

redescoberta do prazer da prática esportiva para além dos esportes hegemônicos? 

Buscando respostas para tais questionamentos, este estudo procurou, 

primeiramente, apresentar um breve histórico do Badminton, para que a nova 

modalidade possa ser identificada. Em seguida, buscamos investigar algumas 

abordagens metodológicas relacionadas à Educação Física, elegendo a abordagem 

crítico-superadora como fundamento para a estruturação do trabalho dentro da 

escola, para, em seguida, apresentar o relato e a análise da experiência com a 

introdução do badminton no contexto escolar.  

Consideramos importante este estudo, devido à necessidade de se buscar 

alternativas para as metodologias e para as práticas que se mostram predominantes 

na grande maioria de nossas escolas, proporcionando uma nova visão em relação 

às possibilidades que a introdução de um esporte como o Badminton oferece. 

Nosso objetivo é contribuir para que a prática cotidiana do profissional de 

Educação Física dentro das escolas seja analisada, repensada e aprimorada 

constantemente. Desta forma, buscamos apresentar, neste artigo, uma alternativa 

que consideramos válida para que nossa prática possa contribuir para o crescimento 

de nossos alunos, não apenas no aspecto da aprendizagem motora, mas 

principalmente no que se refere ao seu crescimento como ser humano, dotado de 

criticidade, sendo capaz de ser sujeito, e não apenas objeto passivo dentro do 

processo educacional. 

 

 



2. O BADMINTON E A ABORDAGEM CRÍTICO-SUPERADORA 

 

2.1   Breve história do Badminton 

De acordo com Aburachid e Silva (2011), o Badminton é um esporte de raquete 

que faz parte da família dos esportes de rede e tem se difundido no Brasil pelo seu 

apelo motivador, pois, desde os primeiros contatos, o aprendiz já é capaz de 

dominar alguns fundamentos e jogar com certa facilidade. Já se tinha notícias de um 

jogo chamado “tamborete e peteca, há mais de 2.000 anos, no berço da civilização 

grega, visto por alguns como precursor do badminton. Porém, a teoria mais 

difundida é que o Badminton é derivado do jogo denominado “poona”, de origem 

indiana, sendo conhecido pelos europeus durante a época da colonização inglesa, 

no século XVI. No princípio, ainda era praticado com o tamborete, equipamento para 

rebater a peteca. Na Inglaterra, passaram a ser utilizadas as raquetes, por influência 

da prática do tênis, sendo que o novo esporte passou a ser muito praticado na 

propriedade do Duque de Beafuort, por influência de oficiais amigos recém 

chegados da Índia, no condado de Badminton, que viria a ser escolhido como 

denominação da nova prática. 

Podemos encontrar diversas fontes que nos trazem informações sobre a origem 

do badminton, mas praticamente todas nos levam ao jogo de Poona, originário da 

Índia. Poona era um lugar onde a meditação é algo fundamental, sendo o misticismo 

uma de suas maiores características. 

Os ingleses, após levarem os princípios básicos do jogo no início da década de 

1870, começaram a criar regras específicas, incluindo sistemas de pontuação e a 

rede, colocada em um campo delimitado. O coronel H. O. Selby foi autor das 

primeiras regras. O jogo era praticado em diversos clubes, o primeiro deles em Bath, 

em 1873. Os jogadores se vestiam a rigor, com casacas e gravatas. As moças 

também se divertiam com o novo esporte. O nome da propriedade do Duque de 

Beaufort, Casa de Badminton, se tornou uma certidão de batismo ocidental para o 

jogo, que se tornou uma mania britânica, levando ao surgimento da Badminton 

Association of England, em 1893. Dois anos depois, surgia uma entidade 

semelhante nos Estados Unidos.  



Fonseca e Silva (2012) nos informam que em 1920 existiam cerca de 300 clubes 

de Badminton nas ilhas britânicas. Em 1930, este número subiu para mais de 500. 

Depois da segunda guerra mundial, já eram mais de 9000 clubes. A modalidade, 

hoje em dia, é muito popular em muitos países asiáticos, e há um número razoável 

de praticantes na Europa e nos Estados Unidos. A Federação Internacional da 

modalidade surgiu em 1934, como International Badminton Federation (IBF), tendo 

173 países filiados e cerca de 50 milhões de jogadores.  

O Badminton tornou-se esporte olímpico em Barcelona, em 1992, após ter sido 

um esporte de demonstração nas Olimpíadas de 1972, em Munique. Atualmente é o 

único esporte olímpico a ser disputado também na modalidade de duplas mistas. 

No Brasil, o Badminton passou a ser praticado de forma competitiva a partir de 

1984, com a realização da I Taça São Paulo. De acordo com Serviço Social da 

Indústria (2012), hoje são 16 federações filiadas, e o Badminton brasileiro passa por 

um processo em busca de consolidação e afirmação, sendo que a Confederação 

Brasileira estabeleceu parcerias para enviar jogadores ao exterior, para garantir aos 

atletas contato permanente com grupos de alto rendimento de países como a 

Malásia, China, Dinamarca e Holanda. 

 

2.2   Abordagens metodológicas da Educação Física 

É fundamental, para que um bom trabalho seja realizado na área da Educação 

Física, ter conhecimento das diversas propostas e abordagens metodológicas que 

foram desenvolvidas ao longo dos anos, em busca de caminhos para que os 

professores, utilizando estratégias que permitam a elaboração de seus planos de 

ação dentro da escola, possam alcançar os objetivos esperados. 

De acordo com Oliveira (1997) são quatro as tendências pedagógicas que tem se 

destacado na área da Educação Física: metodologia do ensino aberto, metodologia 

construtivista, metodologia crítico-emancipatória e a metodologia crítico-superadora. 

Segundo Bracht (1999), a metodologia do ensino aberto foi tornada conhecida no 

Brasil pelo professor alemão Reiner Hildebrandt. Considerando que a aula de 

Educação Física pode ser analisada em termos de um continuum que vai de uma 



concepção fechada a uma concepção aberta de ensino, e levando em conta que a 

concepção fechada inibe a formação de um sujeito autônomo e crítico, essa 

proposta indica a abertura das aulas no sentido de se conseguir a co-participação 

dos alunos nas decisões didáticas que configuram as aulas. 

Esta concepção, de acordo com Oliveira (1997), tem como objetivo geral 

trabalhar o movimento em toda a sua amplitude e complexidade, para proporcionar 

autonomia para as capacidades de ação dos participantes, sendo os conteúdos 

construídos através de temas geradores, tendo como base o mundo do movimento e 

sua relação com os outros e as coisas. 

Desta forma, esta metodologia valoriza sobremaneira a participação dos alunos 

nas aulas, através do estudo de conteúdos significativos do mundo do movimento, 

provocando discussões e questionamentos, buscando a resolução de problemas 

relacionados ao seu cotidiano, levando em conta sua história de vida, podendo 

resultar em novo entendimento da realidade e em uma autonomia frente ao mundo 

do movimento (RICCI, 2006). 

A abordagem construtivista, segundo Daolio (2004), tem João Batista Freire 

como representante, embora este nunca tenha se definido desta forma, tendo 

assessorado a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, na elaboração de 

uma proposta para a Educação Física Escolar na década de 1980, alcançando uma 

grande repercussão na área. Freire considerava que a escola tradicionalmente tem 

desconsiderado o universo infantil, rico em jogos, brincadeiras, movimentos e 

fantasia, tirando sua liberdade e criatividade, através da imposição do ensino de 

conceitos teóricos e disciplina rígida. 

A metodologia construtivista de Freire tem a obra de Piaget como principal 

embasamento teórico, e tem como objeto de estudo a motricidade humana vista 

como um conjunto de habilidades que auxiliam o homem a se expressar e produzir 

conhecimento, tendo por objetivo levar as pessoas a terem a consciência de que são 

corpo, ensinando as habilidades que permitem as expressões no mundo. A partir do 

conhecimento do aluno, o conteúdo pode ser transformado, gerando o conflito entre 

o conhecimento prévio e aquilo que deve ser aprendido, trazendo a consciência do 

fazer neste processo (OLIVEIRA, 1997). 



Bracht (1999) argumenta que a proposta de Freire pode ser encarada como 

próxima a outras duas abordagens: a desenvolvimentista e a psicomotricidade. A 

abordagem desenvolvimentista limita-se a oferecer oportunidades de experiências 

de movimento que garantam o desenvolvimento normal da criança nas séries iniciais 

do ensino fundamental, atendendo suas necessidades de movimento, tendo como 

base teórica a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. A 

psicomotricidade, ou Educação Psicomotora, é criticada porque, em sua perspectiva, 

deixa a Educação Física com um papel subordinado a outras disciplinas escolares, 

pois o movimento é considerado como instrumento, desconsiderando as formas de 

movimento humano como um saber a ser transmitido dentro da escola.  

De acordo com Oliveira (1997), a metodologia crítico-emancipatória foi idealizada 

por Kunz, e tem como fundamentação teórica a Teoria Sociológica da Razão 

Comunicativa de Habermas. Seu objeto de estudo é o movimento humano, através 

do esporte, da dança e das atividades lúdicas, tendo como objetivo conhecer e 

aplicar o movimento conscientemente, buscando libertar o ser humano de estruturas 

repressoras, levando o aluno a entender criticamente os conteúdos. 

Kunz (2003) destaca a necessidade de uma didática comunicativa como 

fundamento básico para o agir educacional. O aluno, por meio de uma reflexão 

crítica, estimulada e desenvolvida por “ações comunicativas”, deve ser capacitado 

para a sua participação na vida social, cultural e esportiva, conhecendo, 

reconhecendo e problematizando sentidos e significados. 

Daolio (2004) considera importante a discussão feita por Kunz sobre a 

necessidade de equilíbrio entre as identidades pessoal e social, como elementos de 

um mesmo ser humano e de uma mesma ação. O ser humano pode transformar 

seus sentidos e a sociedade por meio da sua interação com o meio e com os outros. 

Por outro lado, acredita que a visão de Kunz seja mais filosófica que sociocultural e 

deveria se interessar pelo mundo fenomenológico dos movimentos, onde os gestos 

sejam compreendidos como naturais, opondo-se ado mundo de movimentos 

artificiais e abstratos. 

A metodologia crítico-superadora tem como ponto de partida a concepção 

histórico-crítica, e encara as práticas da cultura corporal como “práticas sociais”, 

necessárias às ações humanas na sociedade. O conhecimento resulta da mediação 



entre o aluno e sua forma de aprender a realidade complexa do meio em que vive e 

as atividades corporais são vivenciadas no “fazer” corporal e na reflexão sobre o seu 

significado. A metodologia crítico-superadora valoriza a intenção dos diversos 

elementos do processo de ensino-aprendizagem e dos segmentos sociais 

componentes do sistema educacional. Aborda os temas relativos à cultura do 

homem e da mulher brasileiros como uma dimensão da cultura. A proposta busca 

estruturar-se durante todos os ciclos de escolarização e o processo ensino-

aprendizagem é privilegiado pela avaliação (GRESPAN, 2012). 

De acordo com Ricci (2006), a metodologia crítico-superadora foi idealizada por 

um grupo conhecido na área da educação física como Coletivo de Autores (Valter 

Bracht, Celi Neuza Zülke Taffarel, Carmem Lúcia Soares, Lino Castellani Filho, 

Maria Elizabeth Varjal e Micheli Ortega Escobar), tendo como referencial teórico o 

materialismo histórico-dialético. De acordo com esta metodologia, a aula pode ser 

dividida em três fases: a primeira em que os conteúdos e objetivos são discutidos 

com os alunos, a segunda caracterizada pela apreensão do conhecimento e a 

terceira onde ocorre a avaliação do que foi realizado e se buscam perspectivas para 

as aulas posteriores.  

A abordagem crítico-superadora propõe reflexões sobre questões de poder, 

interesse, esforço e contestação, não somente se preocupando em como ensinar, 

mas com as formas de se adquirir esses conhecimentos, valorizando a questão da 

contextualização dos fatos e do resgate histórico, possibilitando a compreensão, por 

parte do aluno, sobre as mudanças ao longo do tempo nas diversas fases de 

produção da humanidade (SOARES et al., 1992). 

Segundo Oliveira (1997), a metodologia crítico-superadora tem como objetivo 

geral desenvolver a apreensão, por parte do aluno, da sua Cultura Corporal, 

entendendo-a como parte constitutiva da sua realidade social complexa, e seus 

conteúdos básicos são os jogos, a ginástica, a dança e os esportes. Soares et al. 

(1992) ressalta que o professor deve ter competência para adequar o conteúdo à 

capacidade cognitiva e à prática social do aluno, ao seu próprio conhecimento e às 

suas possibilidades enquanto sujeito histórico. 

O aprofundamento sobre a realidade através da problematização de conteúdos 

desperta no aluno curiosidade e motivação, o que pode levar a uma atitude 



científica. A escola, numa perspectiva crítico-superadora, deve fazer uma seleção 

dos conteúdos, que deve ter coerência, com o objetivo de promover a leitura da 

realidade, analisando a origem do conteúdo e o que determina a necessidade do 

seu ensino, bem como a realidade material da escola, visto que alguns conteúdos 

exigem materiais específicos (SOARES et al., 1992). 

 

2.3   A experiência com o Badminton no Ensino Fundamental 

A experiência com o Badminton foi desenvolvida no Colégio Estadual Unidade 

Polo – EFMP, localizado no município de Campo Mourão, Estado do Paraná, por 

meio da aplicação de aulas, partindo da abordagem metodológica crítico-

superadora, além de atividades realizadas fora do horário normal de aulas, como em 

alguns fins de semana. 

A escolha do Badminton como esporte a ser implementado se deu devido a 

algumas de suas características. Os benefícios que a prática do Badminton pode 

trazer são inúmeros, tanto no aspecto motor como também no afetivo, podendo 

colaborar também com o desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes. 

A prática de um jogo de raquetes, como o Badminton, pode desenvolver 

diversas habilidades diferentes daquelas que são trabalhadas nos esportes coletivos 

tradicionalmente encontrados no contexto escolar. Dentre estas habilidades, 

podemos citar a organização e orientação espacial, coordenação óculo manual, 

atenção, concentração, coordenação motora fina e grossa. 

O trabalho com o Badminton buscou a participação efetiva de todos os 

estudantes, pois sua aprendizagem não exige experiências anteriores como um pré-

requisito para a sua prática, sendo que a descoberta das possibilidades que ele 

oferece tende a acontecer por parte dos próprios alunos, através da experimentação 

dos materiais e equipamentos. Devido às suas características, na prática do 

Badminton praticamente não existe vantagem que possa ser adquirida em razão da 

altura, da velocidade ou qualquer outra característica ou capacidade física, quando 

da introdução da modalidade entre estudantes em idade escolar. Considerando 

estes aspectos, o Badminton pode se tornar um ótimo meio para um melhor convívio 



social dentro do ambiente escolar, por permitir a prática entre alunos e alunas com 

as mais variadas características. 

Como técnica de coleta de dados, foi utilizada a observação sistemática que, 

de acordo com Marconi e Lakatos (2O07) tem o objetivo de examinar fatos ou 

fenômenos que se desejam estudar, fazendo, neste caso, com que o professor 

tenha um contato direto com a realidade, interpretando as informações recebidas 

através das experiências observadas durante todas as atividades. 

A implementação ocorreu por meio da aplicação de atividades relacionadas 

ao Badminton, num total de 32 horas, divididas em 8 encontros de 4 horas,  

incluindo sua preparação e divulgação, além de aulas de Educação Física e 

atividades realizadas em horários alternativos. Durante todo o período, foram 

registradas observações das atividades realizadas, buscando coletar informações 

que pudessem contribuir e fundamentar análises posteriores.  

A abordagem crítico-superadora serviu como fundamento para a elaboração 

das atividades, por se tratar de uma abordagem que faz do aluno um sujeito ativo no 

processo de aprendizagem, fazendo dele um agente transformador da própria 

realidade. O quadro a seguir apresenta os objetivos de cada ação realizada, bem 

como seu desenvolvimento e as estratégias utilizadas. 

Encontros Objetivos Desenvolvimento e estratégias 

1º encontro  
(4 horas/aula) 

Apresentar o projeto e a 
produção didático-
pedagógica para a 
comunidade escolar. 

- Organização do material didático 
- Apresentação do projeto e da produção em 
reuniões pedagógicas e assembleias gerais 
(participação de pais, professores, 
funcionários e equipe pedagógica). 

2º encontro 
(4 horas/aula) 

Apresentar o projeto para a 
turma envolvida, bem como 
familiarizar alunos(as) com 
os equipamentos e 
fundamentos básicos do 
badminton, através de 
experiências práticas 

- Contato inicial com a turma.  
- Criação e socialização de brincadeiras com 
os equipamentos (peteca, raquete), através 
de atividades em grupo. 
- Apresentação e prática de fundamentos 
básicos do badminton. 

3º encontro 
(4 horas/aula) 

Pesquisar e conhecer a 
história, as técnicas e as 
regras básicas do 
badminton 

- Apresentação e busca de textos e vídeos 
sobre o badminton, abordando sua origem, 
desenvolvimento e aspectos técnicos 
- Introdução ao jogo de badminton, através 
de jogos pré-desportivos 
Observação: atividades realizadas em 
contra-turno. 

4º encontro 
(4 horas/aula) 

Iniciar a prática do jogo de 
badminton, com 
aprofundamento das regras 
e técnicas. 

- Introdução às regras do badminton e início 
da prática do jogo em suas diversas 
modalidades (simples, duplas). 



5º encontro 
(4 horas/aula) 

Aprimorar a prática dos 
fundamentos e de aspectos 
táticos; criar materiais 
alternativos para a prática 
do badminton. 

- Exercícios e atividades para o 
desenvolvimento de capacidades técnicas e 
táticas. 
- Confecção de equipamentos do badminton 
com a utilização de materiais alternativos. 

6º encontro 
(4 horas/aula) 

Permitir aos alunos a 
possibilidade de transmitir 
os conhecimentos 
adquiridos para outras 
turmas, divulgando e 
incentivando a prática do 
badminton. 
 

- Oficina de badminton: apresentação de 
grupos, expondo aspectos da modalidade 
para alunos de outras turmas (origem do 
esporte, equipamentos, brincadeiras, 
confecção de equipamentos alternativos, 
jogos pré-desportivos e o jogo propriamente 
dito). 

7º encontro 
(4 horas/aula) 

Praticar o badminton em 
suas variadas 
modalidades, com 
aplicação satisfatória de 
suas técnicas e de acordo 
com suas regras. 
 

- Jogos de badminton em suas diversas 
formas: simples, duplas e duplas mistas 
- Realização de torneios internos.  
 

8º encontro 
(4 horas/aula) 

Apresentar o badminton 
para a comunidade escolar, 
como alternativa de lazer e 
prática de atividade física 
saudável. 

- Tarde recreativa, com a realização do 
“Festival do badminton”, com participação de 
convidados (amigos, professores, pais, 
funcionários), com a prática do badminton 
em formas variadas, como jogos pré-
desportivos, recreativos e o badminton em 
suas regras oficiais. 
Observação: atividade realizada em final de 
semana, preferencialmente em um sábado. 
- Avaliação final 

 

O primeiro encontro, que teve como objetivo apresentar o projeto e a 

produção didático-pedagógica, foi um momento importante para a posterior 

implementação, considerando que o Badminton é um esporte pouco conhecido e, 

por este motivo, sua prática poderia causar uma certa desconfiança e algum 

desconforto, principalmente em relação  aos pais, sem uma apresentação prévia, 

antes do início do trabalho com os alunos e alunas.  

Em seguida, durante o período que chamamos de segundo encontro, tivemos 

o contato inicial com a turma onde ocorreu a implementação do projeto. Através de 

experiências práticas, os equipamentos necessários para a prática do Badminton 

foram apresentados: peteca, raquete e rede. Após uma divisão feita pelos próprios 

alunos, foram formados grupos, onde, após a apresentação de cada equipamento, 

cada um deles criou um jogo ou uma brincadeira. Desta forma, foram criadas 

atividades envolvendo, inicialmente, apenas a peteca; em seguida, utilizando a 

peteca e a raquete e, finalmente, envolvendo a peteca, a raquete e a rede de 



Badminton. Cada grupo apresentava a sua criação e todos os grupos praticavam a 

atividade proposta. 

Podemos destacar, neste segundo encontro, a criatividade apresentada pelos 

alunos, utilizando brincadeiras já conhecidas como base para a criação das 

atividades envolvendo os equipamentos do Badminton. Utilizando apenas a peteca, 

foram criadas atividades como corridas de revezamento (conduzindo a peteca em 

alguma parte do corpo), trocas de passes (rebatidas com a palma das mãos) e 

outras adaptações de brincadeiras como bola queimada e “três cortes” (que utiliza o 

toque de voleibol). Ao se acrescentar a raquete, surgiram outras atividades muito 

interessantes e que em muito auxiliaram no processo de familiarização, como, por 

exemplo, a brincadeira de “alerta”, onde um aluno rebatia a peteca com a raquete 

para o alto e falava o nome de um(a) amigo(a) que deveria correr para pegar a 

peteca, enquanto os demais deveriam correr o mais distante possível para não 

serem “queimados” em seguida. Outra atividade criada foi uma adaptação do jogo 

de “bobinho” onde todos os alunos ficavam com uma raquete e um deles ficava no 

meio de um círculo. Os alunos do círculo tentavam rebater a peteca um para o outro, 

enquanto o aluno no centro do círculo tentava intercepta-la para sair da condição de 

“bobinho”. Com a inclusão da rede de Badminton, surgiram jogos baseados em 

outros esportes, especialmente o voleibol, onde o saque era executado no interior da 

quadra, pois os alunos achavam difícil executar atrás da linha de fundo, utilizando a 

raquete e a peteca. Alguns grupos praticavam esta atividade utilizando até três 

toques (como no voleibol) e outras apenas um toque para cada equipe.  

Após a experimentação de todas as atividades criadas, sugerimos uma série 

de atividades que consideramos importantes para a familiarização dos alunos com o 

Badminton e seus fundamentos básicos. Foram realizadas atividades 

individualmente, em duplas e em grupos. Finalizando esta etapa, todo o grupo se 

reuniu em círculo (professor e alunos) para compartilhar suas experiências no 

processo. Podemos afirmar que o envolvimento foi muito positivo e que este primeiro 

contato com o Badminton proporcionou momentos onde houve uma interação muito 

grande entre todos. Não havia um predomínio técnico de nenhum aluno e, por isso, 

todos se sentiam envolvidos no processo da mesma forma. 



No terceiro encontro, os alunos pesquisaram sobre a origem e os elementos 

que constituem o Badminton. A parte histórica despertou um pequeno interesse, que 

tornou-se maior quando foram encontrados vídeos de jogos. A habilidade dos 

jogadores, especialmente os asiáticos, despertou a curiosidade e o desejo de 

praticar o jogo. Os jogos pré-desportivos apresentados nesta etapa, logo após o 

término da pesquisa, tiveram boa aceitação, porém muitos desejavam praticar o jogo 

propriamente dito. Neste momento, foi muito importante conscientizar a turma sobre 

a importância destes jogos, pois visam facilitar a aprendizagem dos fundamentos 

básicos do esporte.  

Durante o quarto encontro, foram utilizados, inicialmente, trechos de jogos de 

Badminton, mostrando suas variações (jogos de simples, duplas e duplas mistas). 

As regras foram explicadas, bem como as diferenças entre as modalidades. Logo 

após foram montadas três redes, onde os alunos vivenciaram as diferentes 

modalidades do jogo, em forma de circuito. A cada 15 minutos, os alunos trocavam 

de quadras, experimentando jogos de simples, de duplas e de duplas mistas, com 

pontuação reduzida para que houvesse uma participação mais efetiva de todos. 

Aqueles que não estavam em quadra em determinado momento, brincavam ao 

redor, utilizando raquetes e petecas. Não havia privilégio para aqueles que se 

sobressaíssem tecnicamente, pois, ao término de cada jogo, todos os envolvidos 

deveriam dar lugar aos que estavam fora das quadras. Desta forma, não havia a 

preocupação excessiva com a vitória, e todos puderam se divertir igualmente. 

No quinto encontro, após a iniciação ao jogo propriamente dito nos encontros 

anteriores, buscou-se um conhecimento mais amplo dos fundamentos e das 

técnicas básicas. Apesar do desejo constante pela prática do jogo, os alunos 

participaram das atividades propostas de forma ativa e com grande interesse, 

principalmente por perceberem o quanto os exercícios utilizados eram importantes 

para que a prática do Badminton pudesse ocorrer de forma mais prazerosa, após 

uma melhoria no domínio das técnicas e dos fundamentos básicos. Nesta fase, os 

alunos foram estimulados a criar equipamentos com a utilização de materiais 

reutilizáveis. A prática do jogo com estes equipamentos não se mostrou muito 

empolgante, pois os equipamentos utilizados anteriormente tornavam a prática do 

jogo mais fácil. Mesmo assim, os alunos consideraram a atividade válida, pois nem 

sempre se tem a possibilidade de se adquirir petecas e raquetes e, dessa forma, os 



materiais confeccionados por eles, permitiriam a prática do Badminton em ambientes 

fora da escola. 

A Oficina de Badminton, atividade do sexto encontro, aconteceu em um 

sábado. As atividades previstas não puderam ser realizadas em sua totalidade, pois 

choveu intensamente, prejudicando a presença dos alunos. Conforme o planejado, 

os alunos envolvidos apresentaram o Badminton para outras turmas, porém a 

presença foi mínima. Foram feitas atividades de cunho recreativo e, considerando as 

circunstâncias, acreditamos que o Badminton foi apresentado de maneira satisfatória 

e despertou interesse entre os poucos participantes. Houve uma breve explicação 

sobre regras e técnicas para que os jogos pudessem ocorrer de forma prazerosa. 

Durante o sétimo encontro, a prática do jogo foi constante, em suas várias 

modalidades. Foram realizados torneios internos. Os alunos e alunos que não 

estavam jogando eram responsáveis pela contagem dos pontos. Esta foi a fase mais 

empolgante da implementação onde, mesmo aqueles que iam sendo eliminados dos 

torneios se mantinham envolvidos de alguma forma. Muitos se mostraram mais 

empolgados com os jogos de duplas, talvez por serem menos desgastantes ou até 

mesmo pela divisão de responsabilidades. Por outro lado, os alunos que mostraram 

um maior domínio das técnicas não tinham uma preferência, afirmando que se 

divertiam da mesma forma, tanto em jogos de simples como em duplas. Em nenhum 

momento notamos algum aluno que se sentisse incomodado ou constrangido, seja 

por uma eventual derrota ou por não demonstrar uma habilidade tão grande. Todos 

demonstraram prazer na prática, pois o desejo de se divertir era mais importante.  

Um dos pontos mais positivos desta fase foi o desejo de alguns alunos, que 

apresentavam um maior domínio dos fundamentos, de auxiliar aquele amigo que 

tinha mais dificuldades. A forma de apresentação e condução do projeto estimulou 

os alunos a compartilharem aquilo que tinham aprendido, sentindo prazer em 

perceber que, além de aprender, poderiam ensinar algo. 

O encerramento da implementação aconteceu no oitavo encontro, com uma 

Tarde Recreativa, realizada em um sábado. Foram convidados alunos de outras 

turmas, pais, amigos, professores e funcionários do colégio. Foi muito gratificante 

ver famílias, amigos e profissionais da Educação praticando o Badminton de forma 

recreativa, reconhecendo neste esporte uma excelente possibilidade de lazer. 



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração deste projeto teve o objetivo de investigar se o Badminton 

poderia servir como instrumento pedagógico dentro das aulas de Educação numa 

proposta de abordagem crítico-superadora, considerando uma realidade onde a 

prática dos esportes coletivos considerados hegemônicos é predominante. 

A turma envolvida era composta de alunos do 7º ano do Colégio Estadual 

Unidade Polo, de Campo Mourão, estado do Paraná, e que tinham uma prática 

baseada nos esportes coletivos mais conhecidos, como o basquetebol, o voleibol, o 

handebol e o futsal.  

No decorrer deste processo, ficou evidente a aceitação da proposta de se 

implementar uma modalidade diferente, como, neste caso, o Badminton. O novo 

esporte despertou a curiosidade dos alunos, deixando clara a vontade de aprender 

conteúdos diversificados no cotidiano escolar, o que nos leva a crer que esta 

hegemonia dos esportes coletivos em grande parte das escolas, pode ser fruto de 

uma certa acomodação de parte dos profissionais da área. 

Reconhecemos que a abordagem crítico-superadora proporcionou um grande 

avanço na formatação de uma aula diferenciada, levando os alunos e alunas a 

serem participantes ativos no processo de aprendizagem, deixando de serem meros 

recebedores de informação ou reprodutores de movimentos técnicos.  

Durante este estudo, percebemos que também é possível que o professor de 

Educação Física seja diretivo na condução de suas aulas, ainda assim mantendo a 

possibilidade de se estabelecer um ambiente participativo e crítico. E, por fim, é 

possível afirmar que  a introdução do Badminton no currículo do ensino fundamental 

pode trazer resultados extremamente satisfatórios, tanto no aspecto motor, por sua 

variedade de movimentos, como também no aspecto afetivo, proporcionando um 

ambiente agradável e de interação entre os alunos. 
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