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A presente produção pretende apresentar o 
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docente dentro da Educação Física, no ensino 
fundamental, a partir da abordagem crítico-
superadora, em uma realidade onde, muitas 
vezes, os esportivos coletivos são vistos 
como práticas hegemônicas e, 
frequentemente, mesmo que sem intenção, 
acabam por excluir aqueles que apresentem 
dificuldades. A introdução do badminton tem 
como meta fazer com 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, pois o esporte na escola deve 
ser visto como possibilidade de convivência 
social e respeito mútuo, contribuindo para a 
formação do ser humano. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Em minha experiência profissional, venho constatando 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, acredito que a introdução de novas práticas 

na escola seja 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, apresentaremos 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). 

 

Os benefícios que a prática do badminton pode trazer são inúmeros, 

tanto no aspecto motor como também no afetivo, sendo plenamente justificável 

a aplicação de um projeto de implantação da modalidade dentro da escola, 

tendo como alvo o desenvolvimento motor, cognitivo e social dos estudantes. 

A prática de um jogo de raquete, 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 badminton pode possibilitar a participação efetiva de todos os 

estudantes, pois 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. 

Pretendemos apresentar o badminton para uma turma de 7º ano do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Unidade Polo de Campo Mourão, 

visto que os alunos desta faixa etária já apresentam um conhecimento prévio 

de outras práticas, especialmente os esportes coletivos.  

 Os esportivos 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. Um 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, levantamos alguns questionamentos que 

servirão como ponto de partida para o projeto de implementação da 

modalidade: 

a) É viável o trabalho com o badminton a partir da abordagem crítico-

superadora nas aulas curriculares de educação física escolar? 

b) Como podemos oportunizar vivências e experiências com o badminton, 

que possam potencializar o enriquecimento da cultura corporal, para 



além dos esportes hegemônicos, de alunos Colégio Estadual Unidade 

Polo, localizada no município de Campo Mourão, Estado do Paraná? 

c) A compreensão do badminton a partir da abordagem crítico-superadora 

pode colaborar para que as crianças redescubram o prazer da prática de 

esportes? 

Dentro dessas perspectivas, temos como objetivos principais: 

- Analisar por meio de uma pesquisa de campo, a viabilidade do trabalho com o 

Badminton a partir da abordagem crítico-superadora em aulas curriculares de 

Educação Física escolar.  

- Estudar conceito, origem, fundamentos e características do badminton, por 

meio do referencial teórico da área; 

- Verificar a possibilidade de trato com o badminton nas aulas de Educação 

Física, a partir da abordagem crítico-superadora, numa turma de 7ª Ano, do 

Colégio Estadual Unidade Polo, localizada no município de Campo Mourão, 

Estado do Paraná. 

Considerando este contexto, esta produção didático-pedagógica visa 

proporcionar subsídios para o desenvolvimento do projeto de implementação 

pedagógica na escola, auxiliando no processo de organização e planejamento, 

para que os alunos tenham possibilidade de vivenciar experiências 

relacionadas à prática do badminton numa perspectiva crítico-superadora. 

Esta unidade didática orientará a implementação da prática do 

badminton na realidade escolar do Colégio Estadual Unidade Polo de Campo 

Mourão, com o objetivo de criar o hábito de uma nova prática, que permita o 

desenvolvimento individual e coletivo, proporcionando novas possibilidades 

motoras, estimulando o respeito mútuo e as tomadas de decisão de todos os 

envolvidos no contexto escolar das aulas de educação física. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Histórico 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. 

Jogar poona era um exercício de convivência, meramente recreativo, 
no século XIX. Consistia em manter no ar uma espécie de peteca 
(chamada também de volante ou birdie), atirada de um lado a outro 
pelos garotos que portavam um tipo de tamborete, semelhante a um 
pequeno remo. Não havia competição, apenas movimento, distração 
e leveza. Por esse motivo, também era do gosto dos adultos, que 
transformavam os encontros para jogar poona em pretexto para 
agradáveis convescotes (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, 2012, 
p. 159). 
 

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. 

Em Serviço Social da Indústria (2012) podemos ver que Poona é um 

modelo de comunidade mística no oeste da Índia, no estado de Maharashtra, 

no qual pessoas de todo o mundo, que vão em busca de seus desígnios 

espirituais (lá nasceu, por exemplo, a Rosa Mística), se misturam com os 

universitários locais. Em Poona também sobrevivem os jardins, as casas de 

chá no estilo britânica, e os campos de golfe que surgiram durante a 

colonização inglesa, além do jogo que tem o nome da cidade e que deu origem 

ao badminton. Estavam assim conectadas Poona, na Índia, e Gloucestershire, 

no sudoeste da Inglaterra. 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. Neste ano, a Associação 

Paulista de Badminton passou a constar no Livro da IBF como representante 

do Brasil. 

Na cidade de Mairinque – SP, em 1990, foi realizado o IV Campeonato 

Sul-americano, organizado pela Federação Paulista de Badminton, fundada 

dois anos antes. Esta Federação substituiu a Associação Paulista como 

membro da IBF. 

Em 4 de novembro de 1994, foi registrada a Confederação Brasileira de 

Badminton, após a aprovação de seu estatuto, com as representações de São 

Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Brasília. 

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. 

 

Equipamentos básicos  

Os equipamentos básicos para a prática do badminton são a peteca, a 

raquete, a quadra e a rede, além dos uniformes utilizados por cada atleta. 

A peteca 

De acordo com a Confederação Brasileira de Badminton (2014), a “bola” 

utilizada no Badminton é uma frágil e aerodinamicamente eficiente peteca, que 

pesam entre 4,74 e 5,50 gramas. 

Existem dois tipos de petecas: as tradicionais, feitas com penas de 

ganso, e as sintéticas, feitas de nylon. Ambas possuem bases esféricas de 

cortiça ou poliuretano. A esta base são fixadas 16 penas ou uma “saia” de 

nylon, no caso das petecas sintéticas. Os jogadores profissionais utilizam 

apenas as petecas de penas, que duram apenas alguns pontos. As sintéticas 

são as mais usadas por jogadores amadores e iniciantes.  

A velocidade da peteca está associada com a pressão atmosférica e a 

temperatura ambiente do local em que o jogo for praticado. 

A peteca é conhecida em outros países como pluma, volante, 

shuttlecock e bird. 

 

A raquete 

A raquete é, sem dúvida, o principal equipamento do badminton, sendo 

sua escolha muito importante para um bom desempenho nas quadras. Para os 

iniciantes, uma raquete e alumínio é o ideal para se iniciar a prática do esporte. 

A raquete não deve ser exposta ao calor e à umidade, evitando que ela 

empene ou crie fungos. 

O peso da raquete deve estar entre 85 a 110 gramas. O comprimento 

total da raquete deve ser de aproximadamente 67 centímetros. 

As cordas são as partes mais importantes da raquete, permitindo golpes 

certeiros e rápidos. O encordoamento deve ter a pressão certa, não podendo 

ser muito frouxo nem muito apertado. A duração das cordas depende da 

frequência de uso e do acondicionamento em local adequado. 

 



A quadra e a rede 

O piso da quadra de badminton deve ser feito de material 

antiderrapante, e suas marcações em cores facilmente identificáveis, 

preferencialmente brancos ou amarelos. O espaço entre a quadra e as paredes 

que a cercam deve ser de no mínimo 1 metro até as paredes laterais e 1,5 para 

as paredes de fundo. 

O comprimento total da quadra para jogos de simples ou de duplas é de 

13,40 metros. A largura para jogos de simples é de 5,18 metros, e de 6,10 

metros para jogos de duplas. 

A rede deve ser feita de corda fina de cor escura e malha entre 1,5 cm e 

2,0 cm. Não deverão existir buracos ou espaços vazios entre as laterais da 

rede e os postes, o que requer que suas laterais sejam amarradas aos postes.  

A rede de badminton deve ficar a 1,55m de altura do chão. Ela deve ter 

uma trama bem esticada de forma que seus fios superiores fiquem no mesmo 

alinhamento dos postes.  

É conveniente lembrarmos que, para o trabalho de iniciação ao 

Badminton, todas estas especificações descritas sobre os equipamentos 

podem e devem ser adaptadas, de acordo com a realidade encontrada, seja 

em escolas, centros esportivos ou outros locais. 

 

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. Essa proposta é 

apresentada principalmente em dois livros, um de autoria do professor 



Hildebrandt em conjunto com seu colega alemão R. Laging, e o outro, resultado 

da divulgação e do trabalho do professor 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. 

Hildebrandt e Lagin (1986) afirmam que uma concepção de ensino 

aberta baseia-se na ideia de proporcionar ao aluno possibilidades de decidir 

junto, sendo que a proporção das possibilidades de decisão depende do 

professor. Cada decisão do professor pode deixar o espaço aberto ou limitado 

para o aluno, cabendo a este aproximar-se da decisão ou refutá-la, o que 

deveria resultar em consequências para o professor. Nesta concepção, solicita-

se ao aluno que participe das decisões, sendo, desse modo, tarefa de todos o 

planejamento e a execução do ensino. 

Através da atuação prática e da reflexão, deve ser possibilitado ao 

educando uma compreensão do seu mundo e da realidade social, uma 

conscientização das condições, possibilidades e consequências de seus agir, 

isto é, explicação e reflexão próprias, em vez da manipulação. Para isso é 

necessário encarar as crianças com seriedade e os jovens como sujeitos que 

são capazes de atuar no seu mundo (GRUPO DE TRABALHO PEDAGÓGICO, 

1991, p 34). 

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 habilidade 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). 

[...] começar entrando em contato com o conhecimento próprio da 
criança (aquele que ele traz de fora da escola) é uma atitude mais 
racional do que tomar como ponto de partida prescrições de 
atividades que não se aplicam a criança alguma (uma imagem teórica 
de criança que não tem correspondência no mundo). Essa, todavia, 
não é uma atitude que prescinda de qualquer conhecimento teórico. 
Descarta, além disso, a adoção de uma postura mecânica, positivista, 
segundo a qual, o que é bom para a criança, o será em qualquer 
circunstância (FREIRE, 1994). 
 

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

encarada como próxima a outras duas abordagens: a desenvolvimentista e a 

psicomotricidade. A metodologia construtivista, mesmo preocupada com a 

cultura especificamente infantil, também é fundamentada essencialmente na 

psicologia do desenvolvimento. 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. 

Assim, ao induzir a auto-reflexão, a pedagogia crítico-emancipatória 

deverá oportunizar aos alunos perceberem a coerção auto-imposta de que 

padecem, conseguindo com isto, dissolver o “poder” ou a “objetividade” dessa 

coerção e assumindo um estado de maior liberdade e conhecimento de seus 

verdadeiros interesses, ou seja, esclarecimento e emancipação (KUNZ, 2003). 

Para Daolio (2004), Kunz critica o uso da expressão “cultura corporal”, 

pois toda atividade cultural humana se expressa pelo corpo. Para Kunz, falar 

em cultura corporal leva a considerar que existem outras formas de cultura, o 

que reforço a mente/corpo. Considerado que o ser humano é sempre presença 

cultural, Kunz afirma que correr é tão cultural quanto pensar, e manifesta sua 

preferência pela expressão “cultura do movimento”. 

Bracht (1999 p. 80) comenta que a proposta de Kunz parte de uma 

concepção de movimento que ele denomina dialógica. O movimentar-se 

humano é entendido como uma forma de comunicação com o mundo. Outro 

princípio importante em sua pedagogia é a noção, numa perspectiva iluminista, 

de sujeito capaz de crítica e de atuação autônomas. A proposta aponta para a 

tematização dos elementos da cultura do movimento, buscando desenvolver 

nos alunos a capacidade de analisar e agir criticamente. 



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. 

Ora, falar em movimentos naturais em oposição aos artificiais e 

abstratos ou em destruição da cultura do movimento implica considerar a 

prior/alguns movimentos melhores que outros, como se não fizessem parte da 

mesma cultura. Como afirmei, isso pode ocorrer em virtude de o autor trabalhar 

com uma concepção filosófica de antropologia. Para a antropologia social, que 

se configurou e se desenvolveu influenciada pela prática de campo, as 

condutas humanas não são a princípio certas ou erradas, boas ou más, 

melhores ou piores, mas são aquilo que expressa e dá sentido a uma dinâmica 

cultural específica (DAOLIO, 2004). 

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. Cabe ao professor explicar a intencionalidade de suas ações 

pedagógicas, pois ela não é neutra. 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. 

Soares et al. (1992) afirma que, dentro de uma pedagogia crítico-

superadora, a reflexão pedagógica é diagnóstica, judicativa e teleológica. É 

diagnóstica porque remete à constatação dos dados da realidade, que carecem 

de interpretação. O juízo de valor depende da perspectiva de classe de quem 

julga, pois os valores, dentro de uma sociedade capitalista, são de classe. É 

judicativa porque julga a partir de uma ética que representa os interesses de 

uma determinada classe social. É teleológica porque determina um alvo a ser 

alcançado, uma direção, que poderá ser conservadora ou transformadora da 

realidade, depende da perspectiva de classe de quem reflete. 

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). 

 

 

METODOLOGIA  

Esta pesquisa será caracterizada como estudo de campo, sendo 

desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado, 

podendo utilizar procedimentos de filmagem, fotografias, entre outros. Nesse 

sentido, “o pesquisador realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, pois 

enfatiza a importância de o pesquisador ter tido ele mesmo uma experiência 

direta com a situação de estudo” (GIL, 2002, p. 53).  

A abordagem metodológica que será adotada durante o transcorrer 

deste projeto será baseada na abordagem crítico-superadora, que tem como 

ponto de partida a concepção histórico-crítica. 

 A amostra será composta por cerca de 30 alunos de uma turma de 7º 

ano do Colégio Estadual Unidade Polo de Campo Mourão, que, mesmo tendo 

uma localização próxima ao centro da cidade, é um estabelecimento 

caracterizado pela heterogeneidade, pois recebe alunos de diversos bairros 

próximos, sendo que alguns deles têm acesso a escolinhas esportivas 

extracurriculares, porém, em sua maioria, o único contato com o esporte 

acontece nas aulas de Educação Física. A escolha deste tipo de amostra se 

deve ao fato de ser composta por alunos que já terão contato com os esportes 

considerados hegemônicos (basquete, voleibol, futebol/futsal, handebol e 

atletismo) no ano anterior, sendo o badminton algo desconhecido para a 

maioria. 

 A introdução do badminton, dentro do grupo envolvido, buscará 

proporcionar novas experiências de movimento e possibilidades corporais, 

visando uma autonomia motora que estimule a criação de atividades por parte 

dos próprios alunos e alunas, aguçando a criatividade e, simultaneamente, 

permitindo uma ação crítica e permitindo reflexões acerca das ações 

realizadas. Para tanto, os equipamentos utilizados na prática do badminton 

serão apresentados antes mesmo da modalidade propriamente dita.  



Como ponto de partida, a peteca será apresentada e, a partir desta 

apresentação, o grupo de alunos será estimulado a criar atividades utilizando 

este elemento, utilizando sua própria criatividade ou buscando brincadeiras já 

conhecidas em seu ambiente familiar ou círculo de amizades. 

O mesmo procedimento será realizado quando da introdução de novos 

elementos do jogo, como a raquete, a rede e a quadra, sempre associando aos 

elementos anteriormente conhecidos, buscando identificar as práticas já 

conhecidas e possibilitando que se passe para algo novo a partir desses 

conhecimentos.   

Após o conhecimento de todos os elementos do badminton e da 

familiarização realizada através das atividades criadas pelo próprio grupo, a 

modalidade será apresentada em sua dimensão esportiva, através de vídeos e 

textos, mostrando sua origem e desenvolvimento, seguida da apresentação e 

prática de seus fundamentos, suas técnicas e suas regras, trazendo um saber 

sistematizado, permitindo a apropriação do conhecimento historicamente 

produzido a seu respeito e a posterior resolução de problemas e questões 

levantadas sobre a modalidade e suas possibilidades de desenvolvimento. 

No transcorrer das aulas seguintes, o badminton será praticado de 

acordo com suas regras oficiais, proporcionando ao grupo a vivência da nova 

modalidade esportiva, da forma como ela é praticada em todo o mundo, em 

todas as suas formas (jogos individuais, em duplas e duplas mistas). 

Ao término da apresentação destas novas formas de práticas 

apresentadas e sugeridas pelo professor, o grupo deverá analisar todo o 

processo que levou a este novo conhecimento, comparando o badminton, 

como modalidade esportiva institucionalizada, com os jogos e atividades 

criadas durante as aulas iniciais. Este debate terá como objetivo definir quais 

poderiam ser as melhores formas de prática do badminton em diversas 

situações e locais, seja dentro ou fora do ambiente escolar, visando 

proporcionar a cada um a possibilidade de ser agente transformador em uma 

nova experiência, e não somente um mero participante ou praticante. É o 

momento em que o aluno deverá manifestar o que foi por ele assimilado, 

demonstrando uma nova maneira de ver o conteúdo, inclusive como prática 

social significativa para a sua vida. Por fim, a prática social final, na qual se dá 

pelo retorno a prática social, mas modificada por meio da aprendizagem, 



manifestando uma nova postura e visão do conteúdo estudado em seu 

cotidiano (GASPARIN, 2002). 

Ao final de todo o processo, pretende-se realizar uma atividade que será 

chamada de “Festival do Badminton”, no formato de uma tarde recreativa, 

preferencialmente em um final de semana, onde os alunos terão a 

oportunidade de praticar o badminton em suas mais variadas formas, incluindo 

o esporte institucionalizado bem como suas variações e as formas recreativas 

elaboradas por eles. Para esta atividade, o grupo deverá convidar sua família e 

amigos, podendo atuar também como orientadores, apresentando a nova 

atividade para os seus convidados, como alternativa de prática dentro da 

realidade em que vivem. 

 

 

ATIVIDADES/AÇÕES PREVISTAS 

 

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) 

Observação: atividade realizada 

em contra-turno 

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 

Total: 32 horas/aula 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

De acordo com as atividades e os objetivos descritos no quadro anterior, 

os materiais didáticos a seguir serão utilizados, sempre objetivando facilitar a 

compreensão e a aprendizagem dos educandos envolvidos no projeto, sujeitos 

a variações e modificações, conforme as necessidades que o desenvolvimento 

apresentado com as ações anteriores solicitarem. 

 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)  

 

Para apresentar o projeto de implementação para a comunidade escolar, 

serão utilizadas as reuniões pedagógicas e assembleias com participação de 

pais, professores, funcionários e equipe pedagógica, além de uma prévia 

apresentação para a direção do estabelecimento. 

Como material de apoio neste procedimento, será utilizada uma 

apresentação onde se encontram informações sobre a origem, a história e o 

desenvolvimento do badminton, além de suas principais regras, equipamentos 

e os benefícios de sua prática. Este material pode ser utilizado pelos 

professores de Educação Física que se interessarem em introduzir a prática do 

badminton em seus locais de trabalho, e encontra-se disponível em 

https://www.dropbox.com/s/ofgteqxxwhjqvbo/Badminton%20produ%C3%A7%C

3%A3o%202014.ppt?dl=0. 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

https://www.dropbox.com/s/ofgteqxxwhjqvbo/Badminton%20produ%C3%A7%C3%A3o%202014.ppt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ofgteqxxwhjqvbo/Badminton%20produ%C3%A7%C3%A3o%202014.ppt?dl=0


 

 Objetivos Desenvolvimento e estratégias 

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 

 

 Neste segundo encontro, após expor para a turma os conteúdos e 

objetivos do projeto, passaremos a apresentar os elementos básicos do 

badminton, através de aulas práticas, na quadra do ginásio de esportes do 

colégio. 

 Em um primeiro momento, o professor apresentará para a turma um dos 

equipamentos básicos para a prática do badminton: a peteca. 

 Em seguida, haverá a divisão da turma em grupos de cinco ou seis 

alunos. O professor solicitará a cada grupo que crie uma brincadeira utilizando 

apenas a peteca. Durante o período de criação das brincadeiras, o professor 

deverá atuar como mediador e orientador, acompanhando o processo e 

sugerindo adaptações ou modificações quando necessário, mas respeitando as 

ideias de cada grupo. Os grupos deverão experimentar as brincadeiras criadas 

na prática, caso julguem necessário, para verificar se esta pode ser agradável 

e interessante. 

 Após o final do processo de criação, cada grupo deverá apresentar sua 

brincadeira para os demais alunos da turma. Todos os alunos deverão 

experimentar as brincadeiras criadas pelos demais grupos e, ao término de 

cada uma delas, haverá um período para que possam compartilhar o que 

acharam, tendo liberdade para sugerir mudanças ou adaptações.  

 O mesmo processo deverá acontecer, após a apresentação de outro 

equipamento básico para a prática do badminton: a raquete, sendo que os 

grupos terão a liberdade de utilizar os dois equipamentos apresentados para 

elaborarem suas brincadeiras. 

 Após estes momentos de criação por parte dos grupos, o professor 

apresentará algumas atividades para ampliar as possibilidades de utilização da 



peteca e a da raquete, auxiliando no processo de familiarização com estes 

equipamentos. Antes do início das atividades, o professor deverá demonstrar a 

forma básica de segurar a raquete, para facilitar a execução dos movimentos 

utilizados no badminton, conforme figuras a seguir: 

 

Figura 1 – ilustração de empunhaduras utilizadas no badminton, disponível em 

http://3.bp.blogspot.com/-

MPURaOcGY9U/Ts53Rv4x2KI/AAAAAAAAAM4/v0FAhvfIvvQ/s400/Empunhad

ura+-+Badminton+-+Backhand+e+Forehand.jpg – acesso em 12/11/2014 

 

Figura 2 – rebatida em forehand – disponível em 

http://olympicbadminton.files.wordpress.com/2011/06/212839_1_o.jpg - acesso 

em 12/11/2014 

http://3.bp.blogspot.com/-MPURaOcGY9U/Ts53Rv4x2KI/AAAAAAAAAM4/v0FAhvfIvvQ/s400/Empunhadura+-+Badminton+-+Backhand+e+Forehand.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-MPURaOcGY9U/Ts53Rv4x2KI/AAAAAAAAAM4/v0FAhvfIvvQ/s400/Empunhadura+-+Badminton+-+Backhand+e+Forehand.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-MPURaOcGY9U/Ts53Rv4x2KI/AAAAAAAAAM4/v0FAhvfIvvQ/s400/Empunhadura+-+Badminton+-+Backhand+e+Forehand.jpg
http://olympicbadminton.files.wordpress.com/2011/06/212839_1_o.jpg%20-%20acesso%20em%2012/11/2014
http://olympicbadminton.files.wordpress.com/2011/06/212839_1_o.jpg%20-%20acesso%20em%2012/11/2014


 

Figura 3 – rebatida em backhand – disponível em 

http://4.bp.blogspot.com/_gBV_URvRHZA/SfEq8CfEuPI/AAAAAAAAAC0/wXao

MLburOY/s320/badminton_hitting.jpg - acesso em 12/11/2014 

 De acordo com Fonseca e Silva (2012), a empunhadura universal 

(forehand) é necessária para uma correta execução dos golpes executados 

com a raquete no lado dominando do jogador. O termo forehand significa que 

as costas da mão estão voltadas para o jogador. A mão que segurando a 

raquete forma um “V” com o polegar e o indicador. 

 Quando os golpes são executados do lado não dominante do jogador, 

utiliza-se o backhand, em que as costas da mão que empunha a raquete estão 

opostas ao jogador. As trocas de empunhadura são constantes durante o jogo, 

por isso é conveniente que se trabalhe ambas desde o processo de 

familiarização. 

Seguem algumas atividades que podem ser utilizadas nesta fase: 

1) Cada aluno terá à sua disposição uma raquete e uma peteca. O 

professor solicitará aos alunos que realizem as seguintes tarefas: 

a. Transportar a peteca equilibrada em cima da raquete, 

inicialmente caminhando e, progressivamente, aumentar a 

velocidade, até executar o exercício em ritmo de corrida: 

b. Caminhar rebatendo a peteca em alturas variadas, procurando 

evitar que ela caia no chão; 

c. Caminhar, alternando rebatidas com a raquete e com a mão 

livre; 

d. Em duplas: cada um deverá rebater a sua peteca e, a um 

comando (palmas ou apito) deverá trocar de peteca com o 

companheiro, evitando que ela caia. 

http://4.bp.blogspot.com/_gBV_URvRHZA/SfEq8CfEuPI/AAAAAAAAAC0/wXaoMLburOY/s320/badminton_hitting.jpg%20-%20acesso%20em%2012/11/2014
http://4.bp.blogspot.com/_gBV_URvRHZA/SfEq8CfEuPI/AAAAAAAAAC0/wXaoMLburOY/s320/badminton_hitting.jpg%20-%20acesso%20em%2012/11/2014


2) Em duplas: cada aluno com uma raquete e uma peteca para a dupla: 

a. Ambos caminhando lado a lado, rebatendo a peteca um para o 

outro, evitando que ela caia; 

b. O mesmo procedimento anterior, mas caminhando frente a 

frente; 

c. Um aluno em pé e outro sentado, rebatendo um para o outro; 

em seguida trocam de posição e finalizam com ambos 

sentados. O aluno sentado deverá rebater utilizando o 

backhand. 

3) Em grupos: cada aluno com uma raquete e duas petecas para o 

grupo: 

a. Em círculo, cada grupo deverá rebater uma peteca, 

procurando envolver todos os alunos, evitando que ela caia no 

chão; 

b. O mesmo procedimento anterior, utilizando duas petecas ao 

mesmo tempo; 

c. Em forma de competição: verificar qual grupo consegue o 

maior número de rebatidas, sem deixar a peteca cair, sendo 

que as rebatidas deverão seguir uma ordem pré-determinada 

(numerar os alunos antes da atividade). 

Ao término das atividades, todo o grupo deverá se reunir em círculo 

(professor e alunos), para compartilhar suas experiências no processo, 

apontando aspectos positivos e negativos, sugerindo atividades diferentes ou 

adaptações nas atividades realizadas. 

 Objetivos Desenvolvimento e estratégias 

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 

 

Utilizando a sala de informática do colégio, a turma será dividida em 

grupos, sendo que cada um deles será responsável pela pesquisa de temas 



referentes ao badminton, incluindo sua origem e desenvolvimento, técnicas e 

regras. Ao final da pesquisa, os resultados obtidos por cada grupo serão 

socializados com os demais, verificando se as informações obtidas são 

semelhantes, e se podem enriquecer a pesquisa dos demais. O professor 

apresentará então o material utilizado no primeiro encontro deste material 

didático para complementar a atividade. 

Um breve histórico do badminton pode ser encontrado em um vídeo que 

também mostra como o esporte se desenvolveu no estado do Piauí, que se 

encontra disponível em https://www.youtube.com/watch?v=u_uvFcfVudU, 

acessado em 12/11/2014. 

As principais regras podem ser mostradas através do vídeo “Conheça o 

badminton: as regras”, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=pb-

McqdGQPw, acessado em 12/11/2014. 

Os equipamentos utilizados no badminton são apresentados através do 

vídeo “Conheça os equipamentos do badminton”, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-McqdGQPw, acessado em 12/11/2014. 

Após estas atividades na sala de informática, a turma participará de 

jogos pré-desportivos relacionados ao badminton, no ginásio de esportes do 

colégio. Descreveremos alguns dos jogos que poderão ser utilizados: 

1) Utilizando a quadra de voleibol, sem rede, a turma será dividida em 4 

grupos, sendo que em cada setor compreendido entre a linha de 

fundo e a linha de ataque mais próxima ficará uma equipe, que fará 

um revezamento com outra, ou seja, duas equipes ocuparão 

alternadamente cada setor. O objetivo do jogo é fazer a peteca cair 

no campo ocupado pela outra equipe, seguindo, basicamente as 

regras do voleibol, com algumas adaptações: 

a. O saque deverá ser executado próximo a linha de ataque e 

atingindo a peteca abaixo da linha da cintura; 

b. Cada equipe deverá tocar na peteca no mínimo duas e no 

máximo cinco vezes para devolvê-la para o campo adversário; 

c. Marcará ponto a equipe que conseguir fazer a peteca cair no 

campo adversário ou fazer a outra equipe a jogar a peteca 

para fora da quadra:  

https://www.youtube.com/watch?v=u_uvFcfVudU
https://www.youtube.com/watch?v=pb-McqdGQPw
https://www.youtube.com/watch?v=pb-McqdGQPw
https://www.youtube.com/watch?v=pb-McqdGQPw


d. Vencerá a equipe que fizer sete pontos, sendo que ao término 

de cada jogo, as equipes devem dar lugar para a equipe que 

aguardava fora da quadra; 

e. Após algum tempo, alterar a regra, permitindo a devolução da 

peteca para a quadra adversária através uma única rebatida. 

2) Utilizando a quadra de badminton, devidamente demarcada com fita 

crepe (pode se utilizar a largura de 6 metros de setores da quadra de 

voleibol ou da área de futsal como referência), dividir o grupo em 

equipes com número de alunos semelhante, de acordo com o 

número de quadras disponível. Cada componente deverá estar de 

posse de uma raquete e uma peteca. O jogo seguirá da seguinte 

forma: 

a. Cada equipe deverá se posicionar em coluna, sendo que 

ambas as equipes deverão estar frente a frente, permitindo 

que, do lado da quadra que estiver vazia seja colocado um 

balde, em posição escolhida aleatoriamente pelo professor; 

b. Alternadamente, os componentes de cada equipe deverão 

executar saques (peteca golpeada abaixo da linha de cintura), 

tentando fazer com que sua peteca caia no balde localizado 

do outro lado da quadra, sendo que as petecas que caírem do 

lado de fora do balde, poderão ser utilizadas pela outra equipe 

para executar outros saques; 

c. Vence a equipe que conseguir colocar no balde o número de 

petecas igual ao número de componentes; 

d. Para treinar as formas de saque, o professor pode exigir que 

em um jogo o saque seja executado obrigatoriamente através 

do golpe em forehand, e em outro jogo através do golpe em 

backhand. 

3) “Ajoelha, senta e deita”: pode ser jogado individualmente ou em 

duplas, na quadra de badminton. O jogo se inicia com os jogadores 

em pé. O jogador que comete um erro (jogar a peteca para a fora ou 

deixar a peteca cair próxima dele), deve mudar de posição. Ao 

primeiro erro, deve ajoelhar-se. Caso acerte a próxima devolução, 

deverá ficar em pé novamente, porém, caso erre novamente, deverá 



sentar-se. Estando sentando, caso acerte a próxima devolução, 

retorna à posição de joelhos, porém, se errar novamente, deverá 

deitar-se e assim por diante (FONSECA; SILVA, 2012). 

a. O número de jogadores e a pontuação podem variar de acordo 

com o número de alunos da turma, com o tempo disponível e 

com o grau de interesse pela atividade. 

 

Figura 4 – Jogo “ajoelha, senta, levanta” (FONSECA; SILVA, 2012, p. 

198) 

4) “Badminton voleibol”: o jogo será disputado por duas equipes de 

quatro jogadores, sendo que dois jogadores de cada equipe deverão 

ficar imediatamente atrás da linha de saque e os outros dois mais 

para o fundo da quadra. O jogo seguirá as regras básicas do voleibol, 

incluindo a possibilidade de efetuar três rebatidas para a devolução 

da peteca, porém a terceira rebatida deverá ser feita com a peteca 

abaixo do nível da rede, sendo a primeira e a segunda rebatidas 

executadas de forma livre. Nos jogos seguintes, o número de 

rebatidas será reduzido, sendo que, no terceiro jogo, será permitida 

apenas uma rebatida por equipe. O saque deverá ser executado pelo 

jogador que estiver localizado próximo à linha de ataque, do lado 

direito da quadra, e o rodízio feito no mesmo sentido utilizado no 

voleibol. 



a. Poderão ser feitas variações do jogo, em que uma das 

equipes utilize raquetes e a outra as mãos livres, ou que 

apenas dois jogadores de cada equipe utilizem raquetes; 

b. O número de jogadores em cada equipe poderá variar, de 

acordo com o número de quadras disponíveis ou dos alunos 

participantes; 

c. O número de pontos será determinado de acordo com o tempo 

disponível e o grau de interesse pela atividade. 

 Objetivos Desenvolvimento e estratégias 

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) 

 Neste encontro, utilizaremos vídeos de alguns jogos de badminton, para 

que os alunos possam visualizar as regras que regem o esporte, bem como as 

variadas formas de disputa: jogos de simples, duplas e duplas mistas. Durante 

os vídeos, o professor deverá realizar as interrupções necessárias para 

explicar e comentar as regras do badminton, em relação ao saque, 

delimitações da quadra, sistemas de pontuação e demais aspectos 

relacionados. 

 Sugestões de vídeos: 

1) Jogo de simples – Final - 2014 Badminton Japan Open, disponível 

em https://www.youtube.com/watch?v=3vSeAn8c2BM, acessado em 

17/11/2014; 

2) Jogo de duplas - Final - M.Boe/Carsten M. vs Kenichi H./H.Endo - 

French Open 2014, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=Da1OFDp-jdQ, acessado em 

17/11/2014. 

Em seguida, serão utilizadas quatro quadras de badminton devidamente 

demarcadas, para a realização de jogos em suas diversas variações, de forma 

alternada (simples, duplas e duplas mistas). Para tanto, a turma será dividida 

em grupos para a prática do jogo propriamente dito. Os alunos que, em 

determinado momento, não estiverem praticando o jogo propriamente dito, 

poderão realizar a contagem de pontos dos jogos ou realizar atividades 

recreativas simultaneamente, utilizando raquetes e petecas. 

https://www.youtube.com/watch?v=3vSeAn8c2BM
https://www.youtube.com/watch?v=Da1OFDp-jdQ


O professor, durante esta fase, estará percorrendo todas as quadras, 

para efetuar possíveis correções e dar uma maior orientação em relação às 

regras do badminton e, quando julgar necessário, reunir toda a turma para 

expor situações interessantes verificadas e esclarecer dúvidas que julgar 

serem importantes serem feitas de forma coletiva. 

 

 Objetivos Desenvolvimento e estratégias 

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 

- Preparação para a atividade 

“oficina de badminton” 

 Nas próximas aulas, serão utilizados exercícios e atividades que visem o 

aprimoramento do domínio sobre alguns fundamentos do badminton, como os 

deslocamentos, o saque, golpes de forehand e backhand, o clear (golpe acima 

da cabeça, de fundo a fundo de quadra) e o drop (deixada). A seguir, 

descreveremos alguns dos exercícios que podem ser utilizados nesta fase, 

citados na obra de Fonseca e Silva (2012): 

1) “Esgrima”: em duplas, os alunos devem tentar tocar com a mão o 

ombro do companheiro, simulando um duelo de esgrima. Este 

exercício tem como objetivo familiarizar o aluno com os passos 

duplos utilizados em deslocamentos durante o jogo de badminton. 

 

Figura 5 – “Esgrima” (FONSECA; SILVA, 2012, p. 161) 



2) Deslocamento rápido - em duplas, um aluno coloca-se de costas no 

centro da quadra, próximo ao setor de saque. A um sinal 

determinado, o aluno volta-se de frente, e o seu companheiro deve 

indicar com a mão para qual canto da quadra deverá deslocar-se; 

após o deslocamento, deve voltar rapidamente para a posição inicial; 

a. Pode se utilizar uma variação, onde cada canto da quadra 

será numerado, sendo que o aluno poderá dizer um ou mais 

números correspondentes aos cantos, para que o 

companheiro se desloque entre eles, antes de voltar para a 

posição inicial. 

 

Figura 6 – Deslocamento rápido (FONSECA; SILVA, 2012, p. 163) 

3) Exercício para o saque: dois alunos frente a frente executam o 

movimento de saque de forehand. A posição básica para este tipo de 

saque é semelhante ao saque por baixo do voleibol, sendo que o 

aluno soltará a peteca e tentará golpeá-la quando esta estiver abaixo 

da linha da cintura. O aluno que recebe o saque deverá tentar 

receber a peteca acima da cabeça com a mão livre, para depois 

executar o mesmo movimento do companheiro. 



 

Figura 7 – saque em forehand – disponível em 

http://html.rincondelvago.com/000352601.jpg - acessado em 

14/11/2014. 

4) Utilizando a mesma formação do exercício anterior, solicitando o 

saque em backhand, onde a posição das pernas é semelhante ao do 

arremesso do basquete, ou seja, se o aluno for destro, deverá 

colocar a perna direita à frente, sendo que o saque será feito com a 

mão direita, que estará posicionada abaixo da cintura, do lado 

esquerdo do corpo. 

 

Figura 8 – saque em backhand – disponível em 

http://html.rincondelvago.com/000352601.jpg - acessado em 

14/11/2014 

http://html.rincondelvago.com/000352601.jpg
http://html.rincondelvago.com/000352601.jpg


5) Exercício para o saque: peteca na cesta de basquete. Os alunos 

deverão ter como alvo a cesta de basquete, alternando saques 

utilizando o backhand e o forehand. A distância deverá ser 

aumentada conforme a facilidade que os alunos apresentarem para a 

execução. 

 

Figura 9 – Peteca na cesta (FONSECA; SILVA, 2012, p. 167) 

6) Exercício para o saque: saque ao bambolê. Os alunos deverão 

executar saques, tendo bambolês como alvos. A atividade poderá ser 

feita em forma de competição, sendo que os pontos poderão ser 

dados conforme o grau de dificuldade apresentado pela localização 

dos bambolês. 

 

Figura 10 – Saque ao bambolê (FONSECA; SILVA, 2012, p. 168) 



7) Exercício para aprimorar os golpes de forehand e backhand: após a 

execução de um saque, as duplas deverão rebater a peteca o maior 

número de vezes sem que ela caia, utilizando apenas golpes de 

forehand e backhand. Como variação, pode ser solicitado que sejam 

utilizados os golpes alternadamente, ou um número específico de 

golpes do mesmo tipo seguidamente. 

8) Exercício para o saque, o clear e o drop: um aluno deverá executar 

um saque alto no fundo da quadra adversária. O companheiro deverá 

executar um golpe alto e forte por cima da cabeça (clear), 

semelhante ao saque por cima do voleibol, visando o fundo da 

quadra do aluno que executou o saque. Em seguida, o companheiro 

executará um novo saque, porém mais curto, e o aluno deverá 

devolver com um golpe semelhante, porém com menor força e 

amplitude, tentando fazer com que a peteca caia do outro lado, o 

mais próximo possível da rede (drop ou deixada). 

 

Figura 11 – Clear e drop (FONSECA; SILVA, 2012, p. 71) 



 Ao término destes exercícios educativos, ou durante eles conforme 

critério do professor, deverão ser realizados jogos de badminton entre os 

alunos da turma, utilizando o maior número possível de quadras, 

preferencialmente tendo algumas quadras com jogos de duplas e outras com 

jogos de simples (individuais). Os jogos deverão ter um número reduzido de 

pontos, para que haja uma maior rotatividade entre os alunos que praticam o 

jogo. Os alunos que não estiverem jogando nas quadras deverão estar 

realizando outras atividades, utilizando os equipamentos do badminton, de 

forma educativa ou recreativa. 

 Como preparação para o encontro seguinte, onde será realizada a 

“Oficina de badminton”, o professor deverá apresentar possibilidades de 

criação de equipamentos alternativos para a prática do badminton.  

 Como base para esta parte da aula, utilizamos um plano de aula 

apresentado por Ginciene e Aburachid no livro 2 da coletânea “Práticas 

corporais e a organização do conhecimento” do Ministério do Esporte. 

(GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA, 2014) 

 Os alunos serão reunidos em círculo para que o professor apresente os 

objetivos da aula, que são: verificação de materiais recicláveis ou reutilizáveis 

trazidos pelos alunos, a confecção de materiais alternativos e a prática do jogo 

utilizando tanto o material oficial quanto o alternativo. 

 Os materiais a serem utilizados serão os seguintes: 

1) Para a montagem da raquete: cabides flexíveis, meia-calça feminina; 

2) Para a montagem da peteca: garrafas pet, embalagem de 

desodorante roll-on, bolinhas de isopor. 

Como material auxiliar, poderão ser utilizados grampeadores, raquetes 

de badminton e petecas. 

As raquetes serão feitas com a contorção dos cabides, para depois 

serem vestidos com pedaços das meias-calças. 

As bases das petecas serão feitas com as bolinhas da embalagem roll-

on ou de isopor, e as penas com tiras de garrafas pet. 

As redes podem ser substituídas por cordas seguradas por dois alunos 

ou suspensas na altura de 1,55m. 



Após a confecção do material, os alunos deverão praticar o jogo de 

badminton, alternando quadras com equipamentos oficiais com quadras com 

materiais alternativos. 

Finalizando, todo o grupo deverá se reunir em círculo, e trocar ideias 

sobre a confecção do material alternativo e a possibilidade de utilização dos 

mesmos quando os equipamentos oficiais não estiverem disponíveis, como 

forma de lazer e recreação.  

Como preparação para o 6º encontro, a turma será dividida em equipes, 

sendo que cada uma delas será responsável por um tema, a ser desenvolvido 

no 6º encontro. Cada grupo terá um tempo para planejar suas atividades, 

sendo que o professor poderá sugerir mudanças ou adaptações necessárias. 

As atividades realizadas nos encontros anteriores poderão ser relembradas, e 

incorporadas no planejamento de cada equipe, que deverá apresentar um 

plano de apresentação e execução de suas atividades antes do evento, que 

será realizado com algumas turmas do contra-turno do colégio. 

 

 Objetivos Desenvolvimento e estratégias 

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) 

Observação: atividade realizada 

em contra-turno 

 

As atividades relativas a este encontro, serão realizadas em contra-

turno, sendo que a turma será dividida em grupos, sendo que cada grupo terá a 

responsabilidade de desenvolver um tema relacionado aos encontros 

anteriormente realizados. Esta oficina será realizada em horário de aula da 

disciplina de Educação Física, em turmas que estudem no contra-turno. Os 

grupos serão divididos de acordo com os temas descritos a seguir: 



1) História do badminton - este grupo poderá utilizar material visual 

(vídeos, textos, fotos, figuras), além de exposição oral sobre a origem 

e o desenvolvimento do badminton, inclusive no Brasil; 

2) Equipamentos – apresentação dos equipamentos relacionados ao 

badminton e suas características; 

3) Brincadeiras e jogos pré-desportivos – este grupo poderá 

desenvolver seus temas tendo como base as atividades criadas no 2º 

e 3º encontros; 

4) Confecção de matérias alternativos – baseado no encontro anterior, o 

grupo deverá demonstrar a confecção de equipamentos com 

materiais alternativos; 

5) Jogo de badminton e suas regras (simples ou individual) – 

demonstração do jogo e explicação das regras do badminton, 

relacionadas ao jogo de simples (individual); 

6) Jogo de badminton e suas regras (duplas) – demonstração do jogo e 

explicação das regras do badminton, relacionadas ao jogo de duplas. 

Após a realização da oficina, os alunos deverão relatar suas 

experiências, expondo dificuldades e o que sentiram ao expor seus 

conhecimentos para outros alunos. Verificar se a turma acredita que o 

badminton pode ser utilizado como forma de lazer e que tipo de sensações a 

sua prática pode proporcionar aos praticantes, tanto em sua forma recreativa 

como também na competitiva. 

 Objetivos Desenvolvimento e estratégias 

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  

- Avaliação  

Durante este encontro, a turma deverá praticar o jogo de badminton, 

sendo que, para isto, deverão ser utilizadas quatro quadras, onde, em cada 

uma delas, deverá ser praticada uma modalidade, da seguinte forma: 

a) Quadra 1 – simples (individual); 

b) Quadra 2 – duplas femininas; 

c) Quadra 3 – duplas masculinas; 

d) Quadra 4 – duplas mistas. 



Na quadra 1, inicialmente, não haverá separação entre jogos masculinos 

e femininos. Caso alguns alunos desejem algum tipo de separação, o professor 

e a turma deverão se reunir para discutirem qual a melhor atitude a ser tomada. 

Para estes jogos, a turma será dividida em 3 grupos, preferencialmente 

com número semelhante de meninos e meninas. Estes grupos terão um tempo 

determinado para praticar cada uma das modalidades, sendo cada grupo 

dividido ao passarem pelas quadras 2 e 3. Os jogos serão disputados até 7 

pontos, ou outra pontuação de acordo com o tempo disponível para a prática. 

Os alunos que, porventura, não estejam praticando o jogo em 

determinado momento, poderão fazer a arbitragem dos jogos (contar pontos, 

verificar se as petecas caíram dentro ou fora da quadra) ou realizar atividades 

recreativas, utilizando as raquetes e as petecas.  

Para finalizar este encontro, serão realizados torneios internos, 

preferencialmente envolvendo todas as modalidades (simples, duplas e duplas 

mistas). Caso não haja número suficiente de alunos para a formação de duplas 

(número ímpar de alunos, por exemplo), um mesmo aluno ou aluna poderá 

participar de mais de uma dupla.  

 

 Objetivos Desenvolvimento e estratégias 

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 encontro final de todo o processo será realizado preferencialmente em 

um sábado, e será denominado “Festival do badminton”, e será caracterizado 

como uma tarde recreativa. Para tanto, os alunos da turma deverão convidar 



seus amigos, pais e familiares para participarem das atividades, que consistirão 

em jogos e brincadeiras relacionados ao badminton. A turma será dividida em 5 

equipes, sendo cada uma delas responsável pelas atividades descritas a 

seguir: 

1) Jogos e brincadeiras, sem utilização de quadra ou rede; 

2) Jogos pré-desportivos, realizados na quadra de badminton; 

3) Jogos de duplas mistas 

4) Jogos de duplas masculinas e femininas, alternadamente; 

5) Jogos de simples (individuais) 

A duração de cada jogo deverá ser determinada por cada equipe 

responsável, de acordo com o número de participantes interessados. 

Também serão convidados professores(as), funcionários(as), equipe 

pedagógica e outros membros da comunidade, para que o badminton possa 

ser apresentado e os alunos possam ter a oportunidade de compartilharem 

suas experiências com a modalidade, demonstrando uma nova alternativa 

como ferramenta pedagógica e também como lazer e recreação. 

Após o encerramento desta última atividade, o professor e a turma 

deverão, em conjunto, compartilhar suas experiências durante todo o processo 

de implementação do projeto, buscando salientar pontos positivos e negativos, 

visando concluir se o badminton pode ser realmente utilizado como um 

conteúdo importante dentro das aulas de Educação Física. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implementação deste projeto se caracteriza por buscar uma alternativa 

de prática dentro da realidade escolar em que nossas escolas se encontram, 

onde ainda predomina a prática de determinadas modalidades, especialmente 

as coletivas. O badminton, por meio de uma abordagem crítico-superadora, 

pode contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento de nossos alunos, sob 

os aspectos motores, afetivos e sociais. 

É importante que o profissional de Educação Física repense sua prática 

constantemente, e o projeto de implementação aqui exposto pode auxiliar de 

forma destacada neste processo, por se tratar de uma modalidade que 

apresenta diversos atrativos, como a facilidade de aprendizagem e o prazer 



que sua prática proporciona. Além disso, suas características próprias fazem 

com que ele possa ser praticado, ao mesmo tempo, por pessoas de diversas 

faixas etárias ou características físicas.  

Dar oportunidades para nossos alunos de vivenciar novas experiências é 

algo que deve ser uma prática constante para o profissional da Educação. 

Espera-se que este projeto oportunize esta nova vivência, mas também que 

esta possa extrapolar a prática realizada durante as aulas, sendo incorporada 

ao seu cotidiano, também fora da escola. Esta proposta visa, além da 

participação dos alunos, demonstrar que suas experiências dentro da escola 

podem ser levadas para o local onde vivem, transformando-os em sujeitos 

ativos que podem transmitir novos conhecimentos e apresentar novas 

possibilidades para outras pessoas. 
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 FIGURAS 

Figura 1 – ilustração de empunhaduras utilizadas no badminton, disponível em 
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Figura 2 – rebatida em forehand – disponível em 

http://olympicbadminton.files.wordpress.com/2011/06/212839_1_o.jpg - acesso 
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Figura 3 – rebatida em backhand – disponível em 

http://4.bp.blogspot.com/_gBV_URvRHZA/SfEq8CfEuPI/AAAAAAAAAC0/wXao

MLburOY/s320/badminton_hitting.jpg - acesso em 12/11/2014 

Figura 4 – Jogo “ajoelha, senta, levanta”  (FONSECA E SILVA, 2012, p. 198) 

Figura 5 – “Esgrima” (FONSECA E SILVA, 2012, p. 161) 

Figura 6 – Deslocamento rápido (FONSECA E SILVA, 2012, p. 163) 
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Figura 7 – saque em forehand – disponível em 

http://html.rincondelvago.com/000352601.jpg - acessado em 14/11/2014. 

Figura 8 – saque em backhand – disponível em 

http://html.rincondelvago.com/000352601.jpg - acessado em 14/11/2014 

Figura 9 – Peteca na cesta (FONSECA E SILVA, 2012, p. 167) 

Figura 10 – Saque ao bambolê (FONSECA E SILVA, 2012, p. 168) 

Figura 11 – Clear e drop (FONSECA E SILVA, 2012, p. 71) 

 

 

 

 

 

VÍDEOS 

Conheça a história do badminton e como a modalidade surgiu do Piauí - 

https://www.youtube.com/watch?v=u_uvFcfVudU, acessado em 12/11/2014. 

Conheça o badminton: as regras - disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-McqdGQPw, acessado em 12/11/2014. 

Conheça os equipamentos do badminton - disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-McqdGQPw, acessado em 12/11/2014. 

Final - 2014 Badminton Japan Open - disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=3vSeAn8c2BM, acessado em 17/11/2014. 

Final - M.Boe/Carsten M. vs Kenichi H./H.Endo - French Open 2014 -

disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Da1OFDp-jdQ, acessado em 

17/11/2014. 
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