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Apesar de o atletismo ser um dos conteúdos fundamentais da Educação Física, envolvendo 

habilidades básicas como correr, saltar, arremessar, lançar e marchar, é por diversas vezes deixado de 

lado nas aulas de Educação Física no campo escolar (MATTHIESEN, 2005; 2007). Sabe-se que o 

atletismo pode ser considerado uma das modalidades esportivas mais tradicionais, já que era praticado 

desde a Grécia Antiga, porém ainda pouco se sabe sobre a história desta modalidade, sobretudo das 

corridas de revezamento. Sua história revela ser esta uma prova muito antiga, praticada no período da 

Grécia Antiga durante os jogos realizados em homenagem a Deusa Atenta. Este tipo de prova, 

bastante diferente da praticada atualmente, recebia o nome de Lampadodromia, e era realizado com a 

passagem de tochas com fogo (GODOY, 1996).  Após sua extinção nesta época a prova só voltou a ser 

praticada na Era moderna, sofrendo, até chegar os dias de hoje, diversas modificações, com alterações 

nas distâncias e nas regras. Não à toa, o GEPPA (Grupo de Estudos Pedagógicos e Pesquisa em 

Atletismo), tem buscado preencher esta lacuna a respeito da história do atletismo, produzindo 

materiais didáticos como subsídio ao trabalho de professores de Educação Física. Este trabalho, 

desenvolvido em várias etapas, organizou, inicialmente, uma ampla pesquisa bibliográfica sobre a 

história do revezamento, sendo em seguida elaborado um caderno histórico contendo as informações 

mais importantes a respeito dessa prova. Numa segunda etapa, foram elaboradas atividades visando o 

ensino do revezamento a partir de uma perspectiva histórica. Nesta etapa, alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental de um colégio do município de Rio Claro – SP tiveram a oportunidade de vivenciar, com 

a aplicação deste material, um pouco da história dessa prova. A aula foi composta por 6 atividades que 

proporcionaram aos alunos a vivência de pontos fundamentais da história das corridas de revezamento, 

cuja assimilação foi avaliada ao final.  A fim de reforçar o conhecimento já aprendido, elaboramos em 

uma terceira etapa um caderno de atividades, com diversos jogos tais como: “caça-palavras” e “jogo 

dos erros”, capazes de motivar os alunos ao conhecimento dessa história. Neste caderno, havia 

inicialmente um texto contendo todas as informações que o aluno necessitaria para resolver as 

atividades, estando assim apto a resolver as atividades propostas e inéditas no campo do atletismo. No 

“caça-palavras”, por exemplo, os alunos deveriam localizar os principais acontecimentos da prova. Já 

no “jogo dos erros” o aluno poderia observar nas imagens a evolução e mudança dos implementos. 

Assim, por meio desta pesquisa e do material dela proveniente, esperamos contribuir com a difusão do 

                                                           

1 Graduando do Curso de Educação Física da UNESP – Rio Claro 

2 Docente do Departamento de Educação Física – UNESP – Rio Claro 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2009 

atletismo entre professores e alunos, especialmente das corridas de revezamento, muitas vezes deixada 

de lado no campo escolar. 
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