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BADMINTON 

 

1. História do Badminton 

Já na China  de há dois mil anos atrás, nos aparece dois tipos de jogos parecidos com o badminton. Porém, só no século 

XVI, na Europa, se tem noticia de um jogo em que se utilizava um volante. Foram os ingleses que divulgaram e criaram as 

regras que originam o badminton. Consta-se que, por ocasião da recepção aos oficiais ingleses que regressavam da Índia, 

nas propriedades de Badmington, do duque de Beaufort, num momento de convívio, alguns deles decidiram fixar penas 

numa rolha de champanhe e recriar um jogo indiano – o “poona”.  

 

2. Caracterização do Badminton 

É mais um jogo de raquetas onde se utiliza um volante e pode ser jogado individualmente (jogo de singulares) e em pares 

(jogo de pares). 

O objectivo do jogo é fazer passar o volante por cima da rede, respeitando as regras do jogo, fazendo com que ela toque 

no campo do adversário – acção ofensiva – e impedir que o volante toque no nosso próprio campo – acção defensiva. 

Um árbitro assegura o cumprimento das leis de jogo e é auxiliado por dois juízes de linha, que têm como função verificar 

se o volante, quando cai no chão, sai ou não do campo. 

O jogo realiza-se num recinto rectangular (de dimensão 13,40mx 6,10m), limitado por duas linhas laterais e duas linhas 

de fundo (linhas de serviço) e dividido ao meio por uma rede. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3. Regras do Badminton 

PONTUAÇÃO -  Os encontros realizam-se à melhor de três jogos. O jogo pode ser de singulares ou pares. Só o lado 

servidor pode somar um ponto ao resultado (só pode marcar ponto quem faz o serviço e ganha a jogada). Em pares e 

singulares homens, um jogo é ganho pelo lado que atingir os 15 pontos (ou 17 pontos no caso de terem pedido 3 pontos 

para desempatar aos 14 igual); em singulares senhoras, um jogo é ganho pelo lado que atingir primeiro os 11 pontos (ou 

13 pontos no caso de terem sido pedidos 3 pontos para desempatar aos 10 igual).  

MUDANÇA DE CAMPO – Os jogadores trocam de campo no fim do primeiro jogo e antes do início do terceiro jogo. No 

terceiro jogo quando o jogador que lidera a pontuação atingir os 6 pontos num jogo de 11, ou os 8 num jogo de 15, 

também se dá a mudança de campo. 

SERVIÇO – Deve respeitar os seguintes aspectos: ser sempre executado na diagonal; abaixo da cintura; de baixo para cima; 

o servidor não pode pisar as linhas do campo; o servidor tem de manter sempre os pés em contacto com o solo; o volante 
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tem de atingir a área do adversário; o volante pode tocar a rede; só quem serve ganha ponto; no 1º set o serviço é 

sorteado; e nos 2º e 3º sets o jogador que ganhar o set anterior é quem começa a servir. 

 

JOGO DE  PARES 

Inicio de jogo – Depois da decisão sobre quem serve primeiro, o jogador, na área de serviço do lado direito, inicia o jogo 

servindo para o aluno na área de serviço diagonalmente oposta. Se este devolver o volante antes de ele tocar o chão, os 

batimentos seguintes podem ser feitos indistintamente, para qualquer direcção. 

Serviço – O lado que começar o jogo tem direito a um só serviço, mas, depois, o lado que ganhar o serviço tem direito a 

fazê-lo por cada um dos jogadores, sucessivamente. O lado que ganha um jogo é sempre o primeiro a servir no jogo 

seguinte. 

Recepção ao serviço – Só o jogador para quem foi feito o serviço o pode receber, mas, se o volante tocar no seu colega ou 

for recebido por este, a equipa que serviu marcará um ponto. 

 

JOGO DE SINGULARES 

Serviço – Sempre que a pontuação estiver em 0 ou em número par, os alunos servem e recebem o serviço na área de 

serviço do seu lado direito; quando a pontuação estiver em número impar, procede-se de igual forma para o lado 

esquerdo; quem determina a pontuação é o servidor. 

Mudança de serviço – Quando um jogador executa um serviço e faz falta ou o volante toca qualquer superfície dentro dos 

limites do seu campo, não há contagem de ponto mas somente perde o direito ao serviço. Quando o serviço é executado 

correctamente e ganha a jogada, o jogador tem direito a ponto e continua a servir, embora tenha de trocar para o outro 

lado da área de serviço. 

 

FALTAS 

Considera-se falta sempre que: 

- se verifiquem dois batimentos consecutivos pelo mesmo jogador (ou pelos jogadores da mesma equipa); 

- o volante tocar no corpo; 

- o volante, durante o jogo, cai fora das linhas externas do campo ou passe entre ou por debaixo da rede ou fique preso na 

raqueta ou na rede; 

- o volante, na sua trajectória, na passagem pela rede, toque em qualquer objecto fora do campo; 

- o jogador tocar a rede ou os seus suportes com a raqueta, o corpo ou o equipamento; 

- o jogador bater o volante antes de ele passar para o seu campo (o volante é tocado além da vertical da rede, isto é, no 

campo do adversário); 

- no serviço, o volante não pode ser batido, pela raqueta, acima do nível  da cintura do servidor: 

- um jogador distraia intencionalmente o adversário, com gestos ou com gritos. 

 

4. Fundamentos Técnico-Tácticos 

4.1. Posição –Base 

 Atitude corporal que permite ao jogador deslocar-se rapidamente em qualquer direcção e executar os diferentes 

batimentos. Esta posição implica uma atitude de vigilância e de equilíbrio. 

Aspectos Importantes na execução 

- Colocar os pés à largura dos ombros, com um pé ligeiramente à frente do outro e os ombros ligeiramente avançados; 

- Distribuir de forma uniforme o peso do corpo sobre os apoios (pés); 

- Flectir ligeiramente os Membros Inferiores; 

- Dirigir o olhar para a frente; 

- Colocar a raqueta à altura do ombro. 

 

4.2. Pega da raqueta 

 A forma de segurar a raqueta é fundamental para o desenvolvimento do jogo. As pegas não devem ser feitas nem 

com muita ou pouca força, mas de uma forma a que permita a flexão do pulso. As pegas podem ser: 

- pega de direita (palma da mão para a frente; utiliza-se quando se pretende bater o volante do braço da raqueta); 

- pega da esquerda (palma da mão para trás; utiliza-se quando se pretende 

bater o volante do lado contrário a esse braço); 

- pega universal (a mão envolve o cabo da raqueta de forma a que o 

indicador e o polegar formem um V); 

- pega frigideira (base do dedo indicador sobre a parte mais larga do cabo 

da raqueta). 
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4.3. Batimentos 

4.3.1. Serviço 

4.3.1.1. Serviço curto 

- Colocar um dos apoios à frente, com o peso do corpo 

sobre o apoio de trás numa posição lateral à rede; 

- Segurar o volante entre o polegar e o indicador com o 

membro superior flectido; 

- Puxar atrás o membro superior executor (semiflectido) 

de forma a bater o volante à frente e abaixo do nível da 

bacia, num movimento contínuo; 

- Bloquear o pulso na parte final do movimento; 

- Promover uma trajectória do volante baixa e tensa de 

forma a cair no campo adversário perto da linha de serviço 

curto. 

 

4.3.1.2. Serviço comprido 

- Os mesmos aspectos contemplados no serviço 

curto; 

- Executar o batimento de baixo para cima com 

um movimento explosivo no final do batimento; 

- Promover uma trajectória do volante alta e em 

profundidade, de forma a que o volante caia perto 

da linha final. 

 

 

4.3.2. Clear 

Batimento utilizado em trajectórias altas. 

- Colocar o membro superior executor à altura da cabeça; 

- Bater o volante energicamente, estendendo o membro superior 

acima do nível da cabeça e à frente do corpo, com rotação do 

tronco; 

- Atenuar a rotação do tronco na fase final do batimento; 

- Promover uma trajectória do volante alta e em profundidade. 

 

 

 

4.3.3. Lob 

Batimento utilizado em trajectórias baixas (abaixo do nível da bacia). 

- Avançar o membro inferior do lado que segura a raqueta para executar o batimento; 

- Bater o volante energicamente à frente do corpo e abaixo do nível da bacia, com flexão do pulso; 

- Promover uma trajectória do volante ascendente, alta e em profundidade. 
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4.3.4. “Amortie” 

Utiliza-se para colocar o volante 

no campo adversário bem junto à 

rede. 

- Promover a rotação do tronco 

antes do batimento; 

- Avançar o membro inferior do 

lado do membro superior 

executor; 

- Bater o volante com extensão do 

membro superior, no final do 

movimento, por cima e à frente da 

cabeça; 

- Abrandar o movimento na fase final, imprimindo ao volante uma trajectória descendente, curta e lenta. 

 

 

4.3.5. “Drive” 

Batimento utilizado para colocar o volante no 

campo adversário, num espaço livre e de forma 

tensa com uma trajectória paralela à rede. 

- Avançar o membro inferior do lado do membro 

superior executor; 

- Colocar a raqueta à frente do corpo e paralela à 

rede; 

- Bater o volante ao lado do corpo de forma 

energética; 

- Imprimir ao volante uma trajectória tensa. 

 

 

 

4.3.6. Remate (“Smash”) 

Batimento utilizado em trajectórias altas, feito de forma rápida e energética. 

- Promover a rotação do tronco antes do batimento; 

- Iniciar o movimento, colocando o membro superior de batimento flectido, com o cotovelo recuado e a mão ao nível da 

cabeça; 

- Estender o membro superior executor; 

- Bater o volante energeticamente acima e à frente da cabeça; 

- Imprimir ao volante uma trajectória descendente e rápida. 

 

 

 


