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ESPORTES DE RAQUETE 

Introdução 
Você sabia que os ditos "esportes de raquetes" são as 

atividades mais completas para a nossa saúde? Sim, eles são. E 
quem diz isso é a própria Organização Mundial de Saúde (OMS), 
baseada em um estudo recente realizado pelo "British Journal of 
Sports Medicine", especializado em medicina esportiva, que 
apontou modalidades como tênis, squash, badminton e o beach 
tênis como fontes naturais de longevidade, melhorando, também, 
as condições de bem-estar mental, satisfação, positividade e 
autoestima, além da maior expectativa de vida das pessoas. 

Estudos mais antigos sempre recomendaram a natação e 
também a corrida como esportes que aumentam a qualidade de 
vida. Mas, agora, as atividades praticadas com raquetes também 
ganharam destaques por serem modalidades que ampliam as 
possibilidades físicas, não só dos membros superiores, que seguram 
as raquetes e fazem forças para bater nas bolas, como também o 
trabalho dos membros inferiores, pois todos esses jogos exigem 
locomoção constante e muita explosão das pernas. 

 

Como os esportes de raquete aumentam a nossa 

expectativa de vida? 
 Trabalham todos os membros do corpo: Para quem deseja 

ter aquela perna torneada e uma barriga sequinha, os 
esportes de raquetes também ajudam muito por causa da 
grande e frequente locomoção das idas e vindas atrás das 
bolas rebatidas. Outros ótimos fatores a serem 
considerados são: melhora da flexibilidade e o equilíbrio 
corporal que essas atividades trazem naturalmente. 

 Ajudam a fortalecer a saúde do coração: Por serem 
grandes atividades aeróbicas, os esportes de raquetes 
favorecem o melhor fluxo sanguíneo no organismo, ou 
seja, o coração não para de trabalhar, aumenta a sua 
produtividade e se fortalece. Com isso, essas modalidades 
também são associadas ao bom condicionamento 
cardiovascular, contribuindo para o controle da pressão 
arterial e dos Índices Glicêmicos. 

 Melhoram o sistema respiratório: Também por esses 
fortes e intensos trabalhos aeróbicos, proporcionados por 
esses esportes, as nossas vias respiratórias de entrada e 
saída de ar se expandem e circulam melhor por todo o 
corpo. Isso previne diversos problemas, como asmas, 
bronquites e respirações ofegantes. 

 Emagrecem de forma natural: Queimar gordura também 
é uma consequência positiva de quem pratica atividades 
físicas regularmente. A intensidade do trabalho faz com 
que o organismo, naturalmente, trabalhe mais rápido, 
acelerando as reações metabólicas, não permitindo as 
gordurinhas localizadas que causam a celulite. 

 Diminuem o estresse e melhoram o humor: As práticas 
esportivas também são responsáveis por aumentar, 
consideravelmente, a produção de hormônios que 
estimulam o corpo e a mente. Uma dessas principais 
substâncias liberadas é a endorfina, que traz prazer, 
disposição e energia. 

 Aumentam a autoconfiança e a vontade de superar 
limites: Quando nos sentimos bem, é normal também 
exibirmos uma autoestima elevada. E esses esportes 
contribuem diretamente nisso. Ao vermos os resultados 
progredirem, o foco tende a aumentar e a vontade de 
superar os próprios resultados ajuda o corpo a funcionar 
com mais energia. 

Motivos para praticar esportes que usam raquetes: 

 Podem ser praticados por pessoas de todas as idades. 
 A intensidade da prática pode se adequar ao nível físico do 

praticante. 
 Envolvem diversos movimentos para frente, para trás e 

para o lado, o que contribui para melhorar o equilíbrio. 
 Do ponto de vista cognitivo, ampliam as habilidades de 

planejamento e de tomada de decisão, pois é preciso 
planejar cada jogada e agir de forma rápida. 

 Ampliam as interações sociais, pois o praticante precisa 
jogar com outras pessoas, seja em dupla, seja em equipe. 

 

7 esportes de raquetes para se praticar e melhorar o 

condicionamento físico: 
 Tênis: O mais tradicional esporte de raquete de todos, o 

tênis é uma modalidade de grande intensidade física. Os 
jogadores precisam se locomover praticamente durante 
todos os pontos em troca de bolas, além dos movimentos 
para cada golpe executado, que abrangem praticamente 
todos os músculos do corpo. Além disso, suas táticas e 
planos de jogo, estimulam a parte mental e a 
concentração. 

 Squash: Jogado em uma quadra reduzida em relação ao 
tênis, o squash, no entanto, é dos esportes que mais 
cobram a parte física de seus praticantes, afinal, a bolinha 
não para. Podendo utilizar todas as paredes, o jogo é de 
alta intensidade, ideal para quem gosta de suar. 

 Badminton: Apesar de pouco conhecido no Brasil, o 
badminton é um dos esportes mais praticados no mundo, 
principalmente na China e nos demais países asiáticos. O 
jogo pode ser considerado uma mistura de tênis, peteca e 
vôlei, e também cobra bastante da parte atlética de seus 
praticantes. É um esporte dinâmico, praticado entre dois 
ou quatro jogadores. Ainda que seja semelhante ao tênis, 
que usa raquetes e está dividido por uma rede, ele possui 
suas peculiaridades. Essa modalidade exige um grande 
treinamento físico por parte dos atletas e envolve 
agilidade, coordenação e reflexo. Considerado o esporte 
de raquete mais rápido do mundo, ele é praticado por 
homens, mulheres e crianças. Ao invés de uma bola, ele é 
jogado com uma espécie de peteca, chamada de volante 
ou birdie e, ao contrário do que se possa imaginar, ela 
atinge velocidade superior à de uma bola de tênis, 
podendo chegar até 300 km/h. 

 Beach Tênis: Uma das mais novas manias nas praias do 
Brasil, o esporte tem a vantagem de ser praticado ao ar 
livre, natural, à beira-mar ou em parques arborizados, que 
trazem muito mais prazer e motivação. Por ser jogado na 
areia, a movimentação é mais pesada e, por isso, o 
trabalho de pernas também é mais intenso, ajudando 
quem quer deixar a coxa mais durinha e torneada. 

 Pingue-pongue: Bem próximo ao tênis de mesa, o esporte 
também é uma atividade para mexermos as pernas, em 
movimentos mais curtos e precisos. Isso gera explosão 
muscular grande e velocidade de raciocínio para efetuar 
as jogadas. 

 Frescobol: Irmão mais velho do beach tênis, o frescobol é 
mais uma atividade de lazer do que um esporte, apesar de 
existirem competições oficiais. Aqui, diferentemente das 
outras modalidades, há a necessidade de um grande 
entrosamento com os outros praticantes, para que as 
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jogadas sejam melhores e o grau de intensidade física 
aumentado.  

 Paddle: Realizado em uma mini quadra de tênis adaptada, 
o paddle é uma atividade disputada entre duplas. Assim 
como o frescobol, o jogo é ótimo para reunir a família em 
momentos de lazer, pois não exige tanto fisicamente. 

 

Conceito de força, agilidade, resistência, velocidade, 

coordenação motora e equilíbrio: 
Capacidades Físicas são definidas como todo atributo físico 

treinável num organismo humano. Em outras palavras, são todas as 
qualidades físicas motoras passíveis de treinamento, comumente 
classificadas em diversos tipos: resistência, força, velocidade, 
agilidade, equilíbrio, flexibilidade e coordenação motora (destreza). 

Força: É a capacidade física que permite deslocar um objeto, 
o corpo de um parceiro ou o próprio corpo através da contração dos 
músculos. 

Velocidade: É a capacidade de realizar movimentos no 
menor tempo possível ou reagir rapidamente a um sinal. 

Agilidade: É a qualidade que permite mudar a direção do 
corpo no menor tempo possível. Conhecida como velocidade de 
“troca de direção”. Para a agilidade, a flexibilidade é importante. 

Equilíbrio: Conseguido por uma combinação de ações 
musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre 
uma base, contra a lei da gravidade. Pode ser de 3 tipos: dinâmico, 
estático e recuperado. 

Coordenação Motora (destreza): É a capacidade de realizar 
uma sequência de exercícios de forma coordenada. 

Flexibilidade: É a capacidade física que permite executar 
movimentos com grande amplitude. 

Resistência: É o que permite efetuar um esforço durante um 
tempo considerável, suportando a fadiga dele resultante e 
recuperando com alguma rapidez. 

 

A diferença entre exercícios aeróbicos e anaeróbicos: 

 
 

Exercícios aeróbicos 
“Quando falamos de exercícios aeróbicos, estamos 

querendo dizer que o oxigênio é o fator principal, pois ele funcionará 
como fonte de queima dos substratos que irão produzir a energia 
transportada para o músculo que está em atividade” Mohamad 
Barakat, endocrinologista. 

Esse é um tipo de exercício de longa duração, 
preferencialmente contínuo e de baixa ou moderada intensidade. É 
um estimulador da função dos sistemas cardiorrespiratório e 
vascular e também do metabolismo, uma vez que aumenta a 
capacidade cardíaca e pulmonar para suprir a energia do músculo a 
partir do consumo do oxigênio. 

Exercícios anaeróbicos 
Já o exercício anaeróbico é aquele que utiliza uma forma de 

energia que não depende do uso de oxigênio, e é feito com alta 
intensidade e curta duração, diferentemente do aeróbico. Ele 

envolve um esforço mais intenso, pois é realizado por um número 
limitado de músculos (também há produção de ácido lático). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias: 
https://amp.conquistesuavida.com.br/noticia/tenis-squash-pingue-pongue-esportes-com-

raquetes-sao-os-melhores-para-a-

saude_a7207/br.conquistesuavida.dev.webedia.io:8080/noticia/tenis-squash-pingue-

pongue-esportes-com-raquetes-sao-os-melhores-para-a-saude_a7207/1 

https://www.todamateria.com.br/badminton/ 

https://www.unimedpoa.com.br/blogviverbem/Paginas/Benef%C3%ADcios-dos-esportes-

com-raquetes.aspx 

https://brainly.com.br/tarefa/21182685 

https://www.ativo.com/bike/ciclismo/aerobicos-e-anaerobicos-conheca-diferenca/ 


