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O esporte enquanto manifestação apresentada na sociedade se apresenta em nosso cotidiano, como 

possibilidade interativa, onde sujeitos se relacionam em dada estrutura e dinâmica cultural. O presente 

texto tem objetivo de perceber a relação existente entre a prática de Atletismo no município de Ponte 

Nova/MG e a construção identitária que se faz desse esporte na sociedade Nesse sentido, o I Torneio de 

Atletismo da FUPAC-Ponte Nova foi desenvolvido como parte da disciplina Metodologia de Atletismo, 

tendo o planejamento e execução, organização das equipes, arbitragem, anotação da súmula e suporte 

técnico foram desenvolvidas pelos alunos do primeiro período do curso de Educação Física/Fupac-Ponte 

Nova. O público alvo da referida intervenção foram os alunos da rede pública de ensino de Ponte Nova 

e microrregião, tendo a participação de aproximadamente 120 pessoas. Segundo Kunz (2004), ao se 

estudar o atletismo dentro das escolas, devemos nos preocupar em não descaracterizar o esporte 

individual que é o atletismo, mas possibilitar que ele seja estudado em pequenos grupos, promovendo a 

socialização e estimulando a comunicação com a valorização dos saberes que os alunos já possuem. A 

popularização do atletismo está ligada a oportunização de vivência desse esporte no cotidiano da escola. 

Foram realizadas entrevistas com os docentes participantes do evento, bem como aos estudantes 

envolvidos, objetivando detectar a relação existente entre identidade, cultura e atletismo. Dessa forma, 

é possível incentivar o trabalho com atletismo e pensar a diversificação das atividades para o seu ensino 

e no seu valor instrumental, contribuindo para a diversificação de conteúdos no âmbito da Educação 

Física Escolar, bem como permitir ressignificações. Percebe-se que o tratamento do atletismo no 

referido evento abre possibilidades de releituras para as práticas trabalhadas em Educação Física 

Escolar, assim como para refletir sobre a 
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seleção de conteúdos trabalhados, as percepções dos indivíduos e as interfaces existentes entre 

constituição identitária e cultura. 

Palavras Chave: Esporte, Cultura e Identidade. 

 


