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ATLETISMO NA ESCOLA: REFLEXÕES E CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRÁXIS 

 

ROBERTO ALVES FEITOSA¹ 

RESUMO 

Falar do Atletismo nas aulas de Educação Física nos leva de volta à nossa infância e dos 

nossos antepassados, onde as primeiras brincadeiras antes mesmo de iniciarmos nossa jornada escolar 

eram “apostar corrida”, jogar amarelinha ou pular corda. Movimentos como correr, saltar ou lançar 

são naturais do ser humano desde seus primórdios, quando o homem corria para fugir dos seus 

predadores, saltava para transpor obstáculos ou mesmo lançava objetos para conseguir seu alimento. 

Nesse contexto, o Atletismo praticado nas aulas de Educação Física pode contribuir com o 

aprimoramento das capacidades básicas para que a criança possa se desenvolver de forma plena e 

satisfatória. Tendo em vista o exposto, o presente trabalho foi desenvolvido com objetivo de 

apresentar um panorama desta modalidade no âmbito escolar, identificando os motivos do Atletismo 

ser pouco desenvolvido nas aulas de Educação Física mesmo sendo ele um dos componentes do 

PCN’s, evidenciar também a importância dos movimentos utilizados na prática do Atletismo 

associando com o cotidiano e discutir a importância da sua prática na questão motora, social e afetiva. 

Este trabalho justifica-se para salientar a importância do desenvolvimento de um novo olhar para a 

Educação Física, através de uma maior oferta de atividades motoras para os alunos, sendo o Atletismo 

uma estratégia interessante e de fácil aplicação. Foram abordados três tópicos principais: um histórico 

do Atletismo nas aulas de Educação Física; qual a importância dos movimentos do Atletismo para o 

desenvolvimento motor associado ao cotidiano, além da sua contribuição com os aspectos social e 

afetivo; e uma reflexão sobre sua prática nas escolas. Concluímos que a importância da prática de 

exercícios físicos é inquestionável na qualidade de vida, e as aulas de Educação Física podem 

contribuir com desenvolvimento nos aspectos físico, social e afetivo. Para isso, esta prática deve ser 

realizada de forma abrangente e responsável por parte do professor de Educação Física, 

proporcionando conteúdos novos e atividades estimulantes e modernas, para que desta forma os alunos 

sintam prazer e motivação ao realizarem as aulas de Educação Física. 

Palavras-Chave: Atletismo. Educação Física. Escola. Desenvolvimento motor 

INTRODUÇÃO 

No sentido etimológico, a palavra Atletismo tem sua origem na raiz grega “athlon”, que 

significa combate. A Grécia, pela sua cultura e filosofia, é apontada como precursora da prática do 

Atletismo, que era praticado por homens, mulheres e crianças desde as épocas mais remotas, 

reforçando a tese de que o Atletismo tem boa aceitação por parte das crianças. 

O Atletismo conta a história esportiva do homem, sendo conhecido como esporte base pois os 

movimentos utilizados em sua prática correspondem aos movimentos naturais do ser humano: 

marchar, correr, saltar e lançar. Estes movimentos eram utilizados pelo homem primitivo na pré-

história para sua sobrevivência ao caçar, defender-se, pescar e fugir dos seus inimigos. 

De acordo com Oliveira (2008), a primeira competição esportiva que se tem notícia foi uma 

corrida realizada nos jogos de 776 A.C na cidade de Olímpia, Grécia, que deu origem às Olimpíadas. 

A prova chamada pelos gregos de “Stadium” tinha cerca de 200 metros, e o vencedor foi o 

comerciante Coroebus, sendo considerado o primeiro campeão olímpico da história. 

No Brasil, os ingleses e os alemães foram os propulsores do Atletismo em 1880, no Rio de 

Janeiro, no Club Brasileiro de Cricket. Segundo o portal São Francisco (2010), em São Paulo foi 

fundado o Athletic, inicialmente para a prática de outros esportes, e posteriormente para corridas a pé. 

Logo em seguida vieram outros clubes como o Club Alemão (1888), Associação Atlética Mackenzie 

Collag (1898), Club Atlético Paulistano (1900), em Niterói, entre outros, sendo que várias 
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agremiações eram dirigidas por alemães que se dedicavam à ginástica, jogos com bola e provas 

atléticas.  

Em 1907 foi editado o primeiro livro de regras oficiais de diversos jogos pela livraria Garnil 

(incluído o Atletismo). Após três anos, essas regras já eram observadas em torneios regularmente 

disputados em clubes e colégios, sendo que os primeiros eventos de que se tem notícias foram 

realizados em 1918, organizado pelo jornal “O Estado de São Paulo”. A primeira federação fundada 

foi a Federação Paulista de Atletismo em 1923, e em 1924 o Brasil participa pela primeira vez dos 

Jogos Olímpicos em Paris com a equipe masculina. 

Em 1977 cria-se a CBAt - Confederação brasileira de Atletismo, no Rio de Janeiro, separando 

assim o Atletismo da CBD. A partir de 1987, os dirigentes da CBAt partem firmes no objetivo de fazer 

o Brasil estar presente com o número máximo de atletas em todos eventos internacionais, fato que fez 

o Atletismo brasileiro crescer e, inclusive, viesse a receber respeito internacionalmente. Neste período, 

o Brasil começou a se reorganizar com intuito de acompanhar o ritmo internacional. 

No Brasil, Nascimento (2010) salienta que até 2006 quatro atletas haviam estabelecidos oito 

recordes mundiais, ainda que já tenham sido superados: cinco recordes de Adhemar Ferreira da Silva, 

um recorde de Nelson Prudêncio e um recorde de João Carlos de Oliveira, todos no salto triplo; e 

Ronaldo da Costa com um recorde mundial na maratona. 

 Na perspectiva escolar, a prática do Atletismo contribui com o desenvolvimento e a formação 

da consciência corporal, já que ele é considerado um esporte base, possuindo em suas provas um vasto 

repertório de movimentos naturais como correr, marchar, saltar, lançar e arremessar. Sua prática pode 

auxiliar no desenvolvimento motor de crianças e jovens no ambiente escolar, principalmente porque as 

aulas de Educação Física são o principal cenário para a vivência de atividades que possibilitem o 

desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo (Pieri,2013). 

Segundo Gomes (2010), o movimento de uma criança não pode ser considerado apenas um 

conjunto de alavancas ou simplesmente um corpo se movimentando no tempo e no espaço, ele é na 

sua essência uma forma de interação com o universo em que vive. A criança, através da experiência de 

novos movimentos, testa seus limites e ganha confiança para a formação da consciência corporal. 

Neste contexto é preciso entender que a ação motora da criança é uma somatória das experiências 

vivenciadas no meio em que está inserida, na sua cultura, nas questões afetivas, biológicas e 

psicológicas. 

Além da questão ensino-aprendizagem, outro fator positivo é a grande adaptabilidade da 

prática do Atletismo Escolar. A falta de estrutura pode ser resolvida com a prática em qualquer espaço, 

como pátio, quadra, estacionamento ou mesmo alguma rua sem movimento próxima a escola, 

enquanto os materiais específicos para a sua prática podem ser confeccionados pelos próprios alunos, 

utilizando materiais alternativos ou recicláveis. Com isso, também é desenvolvida a criatividade e a 

consciência ambiental, abrindo a possibilidade de se trabalhar a interdisciplinaridade (Pieri, 2013). 

Porém, Sedorko e Distefano (2012) mostram que o Atletismo é praticamente inexistente dentro da 

Educação Física escolar, com a alegação de falta de espaço físico e material adequado para sua prática.  

Pelos benefícios motores, cognitivos, sociais e afetivos que a prática do Atletismo proporciona 

aos alunos na Educação Física; pela simplicidade e facilidade da sua aplicação por parte dos 

professores nas escolas; por ser atleta amador e incentivador da prática do Atletismo, conhecedor dos 

benefícios que sua prática sistemática propicia e baseado nos estudos científicos, identifiquei a 

necessidade de uma pesquisa que contribuísse na discussão do Atletismo Escolar. Este trabalho teve 

como objetivos enfatizar a necessidade de um novo olhar nas aulas de Educação Física, através de 

uma maior oferta de conteúdos e atividades para utilização nas aulas; refletir sobre a baixa utilização 

do Atletismo como estratégia nas aulas de Educação Física mesmo sendo ele um dos conteúdos dos 

PCN’s e revisar os conceitos sobre os “porquês” da não utilização do Atletismo nas aulas de Educação 

Física. 
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A metodologia utilizada para este trabalho foi a revisão sistêmica de literatura qualitativa, 

onde foram feitos levantamentos bibliográficos tomando como base autores de livros, periódicos e 

trabalhos acadêmicos que abordem o Atletismo Escolar, de 2006 a 2016, pesquisados no Google 

Acadêmico e Scielo entre outras bases de pesquisa, com as palavras-chave Atletismo, Escola, 

Desenvolvimento motor. 

ATLETISMO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Para falar do Atletismo nas aulas de Educação Física devemos ressaltar primeiramente a 

importância dessas aulas no pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes, lembrando sempre que 

a escola para muitos exerce o único papel de promotora das atividades que estimulam e desenvolvem 

as capacidades físicas. Assim serão abordados tópicos que ressaltarão tanto a importância das aulas de 

Educação Física quanto a inclusão do Atletismo dentro desse contexto. 

 

 A importância das aulas de Educação Física 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB – Lei nº 9.394/96 define a Educação Física 

escolar como item obrigatório no currículo escolar da educação básica, ou seja, Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, onde as instituições escolares têm o privilégio de apontar as 

condições em que irá se consolidar a disciplina na escola (BRASIL, 1996). Outro ponto a ser 

mencionado é que as instituições escolares precisam garantir no projeto político pedagógico a 

obrigatoriedade das atividades práticas e experiências específicas da Educação Física aos alunos.  

 De acordo com os PCN’s (1997), é extremamente necessário que os objetivos da Educação 

Física escolar não sejam os mesmos de outras modalidades, como o esporte, a dança, etc., pois seu 

objetivo é trabalhar as potencialidades dos alunos para que se desenvolvam e tornem-se seres críticos, 

autônomos e organizados, tomando como base o respeito a todos e a si próprio. É importante destacar 

que o objetivo da Educação Física escolar é dar oportunidades a todos os alunos para que eles 

desenvolvam suas potencialidades, garantindo ao aluno o acesso ao conhecimento prático e conceitual.  

 Além das questões regimentais e legais, existe o fato de que nas aulas de Educação Física as 

crianças podem e devem experimentar todos os tipos de atividades que estimulem e desenvolvam suas 

capacidades básicas. 

Segundo Gallahue (2003, p. 6)  

“O desenvolvimento é um processo contínuo que se inicia na concepção e 

cessa com a morte. O desenvolvimento inclui todos os aspectos do 

comportamento humano e, como resultado, somente artificialmente pode ser 

separado em “áreas”, “fases” ou “faixas etárias”.  

O Atletismo e os objetivos nas aulas de Educação Física 

É inegável a importância das aulas de Educação Física para o processo de desenvolvimento de 

crianças e jovens, e nestas aulas os alunos testam seus limites e ganham confiança para a formação da 

consciência corporal. Segundo Gallahue, Ozmun e Goodway (2005), o processo de desenvolvimento e 

alterações motoras ocorre durante o ciclo da vida do ser humano, e é mais acentuado nos primeiros 

anos de vida do indivíduo. Porém, para que esse processo aconteça de forma consistente é de vital 

importância que se tenha uma diversidade de atividades que estimulem e desafiem os alunos, assim 

evitando a repetição das atividades, gerando um desestímulo dos alunos nas aulas de Educação Física. 

Nesse sentido o Atletismo pode contribuir com essa diversidade de atividades, já que suas 

provas permitem que o professor, usando a criatividade, crie uma série jogos e brincadeiras onde se 

pode trabalhar diversos objetivos ao mesmo tempo. Um exemplo claro dessa situação são as corridas 
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de revezamento, onde fica evidente para os alunos que o respeito e cooperação são fundamentais para 

a realização da atividade. 

Metodologia do Atletismo nas aulas de Educação Física 

O Atletismo no ambiente escolar é caracterizado como um pré-Atletismo, utilizado através de 

atividades que contemplem gestos motores básicos do ser humano (Oliveira, 2008 apud PIERI, 2013). 

Em um segundo momento, mantêm-se as primeiras atividades, evoluindo para tarefas mais complexas 

que exigem uma maior codificação dos gestos motores básicos, aproximando progressivamente a 

criança do Atletismo.  Nesse contexto, o jogo é a metodologia a ser usada, pois trata-se de um ótimo 

estimulador, fonte de prazer e descoberta, sendo uma excelente oportunidade de aquisição de 

conhecimentos, sem excluir os menos habilidosos e sem buscar talentos (Netto e Pimentel, 2009 apud 

PIERI, 2013). 

Desta forma, no âmbito escolar o Atletismo pode ser compreendido como a iniciação de um 

novo comportamento que demanda uma nova forma de pensar, sentir e agir. É visto também como um 

conjunto de habilidades específicas e movimentos naturais do ser humano e sua repercussão 

pedagógica dimensiona-se pela qualidade futura da ação como conteúdo consciente e voluntário.  

Um ponto fundamental neste processo pedagógico é o professor, utilizando sua criatividade e 

vontade de lecionar, através de estratégias modernas e criativas, possibilitar a vivência de brincadeiras 

recreativas com a participação de todos alunos, fazendo assim uma atividade prazerosa e estimulante. 

Nesse sentido Seifert Netto (2000 apud MAGNO, 2011) cita em sua obra que o Atletismo pode ser 

trabalhado no âmbito escolar, através da montagem e execução por projeto, fazendo parcerias com 

universidades trabalhando o conteúdo por completo, visando o resgate da modalidade. Além desta 

questão, este projeto pode fomentar e incentivar o uso de materiais alternativos e reciclados, utilizando 

a criatividade dos alunos na fabricação do material necessário às aulas, abrindo assim a possibilidade 

do professor trabalhar a interdisciplinaridade. Também pode ser utilizada a estratégia de solicitar 

pesquisas sobre a modalidade, agregando assim mais conhecimento histórico e metodológico no 

aprendizado. 

 

Mini Atletismo da IAAF 

Buscando a divulgação e com o objetivo de tornar o Atletismo como o esporte individual mais 

praticado nas escolas, a International Association of Athletics Federations (IAAF) desenvolveu um 

programa chamado de MINI Atletismo IAAF, completando este programa a IAAF instituiu a “Política 

de Atletismo global para jovens”. Trata-se de um programa para crianças de 7 a 15 anos, que visa 

oferecer competições totalmente apropriadas às faixas etárias, através de um Atletismo atraente, 

acessível e instrutivo (BOZZOLI et. al 2006). 

Um ponto interessante deste programa é o fato da competição estar sempre atrelada à ação 

cooperativa, sendo que a grande maioria das atividades são realizadas em equipe, onde o desempenho 

de cada aluno é somado ao do seu companheiro. Outra questão positiva do programa da IAAF, é que 

todas atividades podem ser perfeitamente aplicadas dentro do espaço escolar, utilizando-se da forma 

lúdica, onde se iniciam os movimentos dos mais simples aos mais complexos, favorecendo desta 

forma o desenvolvimento global do aluno. 

As provas foram criadas para que as crianças possam num mesmo evento vivenciar diversas 

atividades e contribuir para sua equipe, e em conjunto ativar todas as suas capacidades psicomotoras. 

Importante salientar o fato de que se o esporte praticado na escola for semelhante ao esporte de 

competição ou de rendimento, somente uma minoria poderá vivenciar o sucesso, enquanto que a 

maioria vivenciará insucessos e fracassos (KUNZ, 2004). Neste sentido é correto afirmar que é melhor 
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democratizar o acesso a diferentes modalidades para uma grande maioria, do que excluirmos esta 

possibilidade de experiência motora. 

A IMPORTÂNCIA DOS MOVIMENTOS DO ATLETISMO 

Como já citado anteriormente, no Atletismo ocorre a execução dos movimentos básicos do ser 

humano, permitindo que as crianças e jovens desde cedo vivenciem movimentos que estimulam seu 

desenvolvimento nos aspectos físicos, motores, cognitivos e afetivos. Dentro desse contexto, o 

Atletismo escolar pode ser considerado um conteúdo de vital importância, já que as capacidades e 

habilidades motoras exploradas por ele servirão de base para o aprimoramento de movimentos de 

outras modalidades esportivas. 

“O Atletismo dentro do contexto escolar pode ser considerado um conteúdo 

de fundamental importância, pois as capacidades e habilidades motoras por 

ele exploradas servem de auxílio e de base para o aprimoramento e a 

execução de movimentos que serão utilizados em outras modalidades 

esportivas. Ainda, esta inclusão da prática do Atletismo no ambiente 

escolar, tem uma importância decisiva para a formação de crianças e 

jovens, na medida em que esta modalidade pode lhes proporcionar vivências 

e experiências básicas, fundamentais para o seu desenvolvimento motor. ” 

Bragada, 2000 

A abordagem do Atletismo no currículo escolar pode ser para o aluno uma excelente 

oportunidade de conhecer, brincar com diferentes formas, trabalhar com exploração e resoluções, 

criando e recriando, deixando que o comportamento motor se modifique a partir de experiências, 

procurando sua autonomia dentro da modalidade. 

 

Metodologia do ensino do Atletismo na escola 

As brincadeiras e os jogos são uma excelente estratégia para o desenvolvimento dos iniciantes 

no Atletismo, sendo que autores como Frómeta e Takahashi (2004 apud Nascimento, 2010) descrevem 

em seu trabalho essa importância. Através de jogos e brincadeiras, a criança aprende a técnica e 

desenvolve a condição física de forma abrangente e combinada. 

“A criança que se inicia no Atletismo dos 9 aos 11 anos começa a sentir uma 

grande inclinação pelos jogos esportivos. Por essa razão, é amplamente 

utilizado o grupo de jogos com tarefas e dimensões diversas, como o mini 

futebol, mini basquetebol, mini vôlei e o mini handebol, uma vez que realizá-

la em quadra oficial torna-se muito complexo (...), porém devem-se utilizar 

os jogos pré-esportivos do Atletismo que incluem ações técnicas de 

diferentes provas, bem como o desenvolvimento da preparação física geral.” 

Frometa e Takahashi, 2004. 

O ensino de técnicas no período de formação inicial da criança está ligado ao desenvolvimento 

das habilidades naturais, sendo importante levar a ela a informação de novos movimentos, ampliando 

e valorizando as manifestações de lazer e diversão. 

É comum encontrar em jogos pré-esportivos crianças com maiores habilidades, e devido ao fato 

do processo monopolizar situações em prol destas habilidades, nas atividades competitivas as 

competências individuais se manifestam e é incumbência do professor a responsabilidade de organizar 

todas as oportunidades de aprendizagem. Segundo OLIVEIRA (2006 apud Nascimento, 2010) cabe ao 

professor intervir nessas situações e promover atividades de modo que todos os alunos possam avançar 
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nas suas competências corporais, propondo desafios adequados para cada aluno, considerando as 

organizações e as diversidades, valorizando assim as diferenças. Corroborando com o mesmo 

pensamento, autores como Magno (2011); Oliveira e Santos (2008); e Neto e Pimentel (2009 apud 

PIERI, 2013) enfatizam o cuidado que se deve ter nas aulas de Atletismo dentro da escola, não as 

caracterizando como um treinamento da modalidade para competições, o que acarreta a exclusão dos 

menos habilidosos e a supervalorização dos habilidosos e vencedores.  

Nesse contexto a professor exerce um papel decisivo, principalmente na escolha das 

atividades, estando atento para não pular etapas do desenvolvimento motor da criança, além de 

“queimar” futuros praticantes e admiradores do Atletismo. 

“O professor irá selecionar dentre os conteúdos propostos de correr, saltar, 

lançar e arremessar, brincadeiras e pequenos jogos, não tendo regras 

oficiais, sendo de fácil execução e tempo mínimo de duração de 5 a 10 

minutos, pois nessa faixa etária dispersam-se facilmente. “  

Oliveira, 2006 

Os benefícios dos movimentos do Atletismo  

 Como já discutido anteriormente neste estudo, diversos autores descrevem o Atletismo como 

esporte base com movimentos naturais do ser humano, que desenvolve diversas capacidades físicas, 

cognitivas e sociais do ser humano. Descrevemos abaixo algumas provas do Atletismo e seus 

benefícios: 

 Corridas: podem ser exploradas de diversas formas nas aulas de Educação Física escolar, 

trabalhando além das capacidades físicas de resistência a força e velocidade. Nos jogos e brincadeiras 

como a corrida de revezamento, podemos trabalhar a cooperação e o respeito pelas diferenças entre os 

alunos. 

 Saltos: Envolvem a superação do medo dos alunos, pois muitos saltos estão ligados a 

exercícios que combinam corrida com o salto, trazendo uma complexidade maior para o aluno 

(OLIVEIRA, 2006 apud Nascimento, 2010). Mas com a criatividade do professor aliado a boas 

práticas pedagógicas, pode ser superado pelos alunos.  

 Arremessos e lançamentos: No arremesso e no lançamento, além das habilidades exigidas 

nas atividades anteriores, é necessário um trabalho com exercícios de coordenação motora para a 

criança. (OLIVEIRA, 2006 apud Nascimento, 2010). O objetivo será de arremessar e lançar objetos de 

diferentes tamanhos, formas, pesos, alturas, distâncias e em diferentes alvos. Nesta atividade como nas 

anteriores o professor exerce um papel crucial, utilizando materiais recicláveis como por exemplo, 

bolas de papel para os alunos arremessarem em caixas de sapato, sendo possível também trabalhar em 

equipes, com o objetivo de trabalhar o respeito e a cooperação entre os alunos.  

 OLIVEIRA (2006 apud Nascimento, 2010) ressalta em seu trabalho que o Atletismo tratado 

como conteúdo pedagógico deve ser realizado de forma consciente, fazendo com que a criança 

desenvolva não só um trabalho em grupo, mas que ela construa para si autonomia e cidadania para o 

futuro. 
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O ATLETISMO ESCOLAR: UMA REFLEXÃO SOBRE A SUA PRÁXIS  

Para iniciarmos a reflexão sobre a práxis do Atletismo no âmbito escolar, será necessário 

repensar o futuro da Educação Física e se faz necessário que ocorra uma revisão de conceitos. No 

contexto atual das aulas de Educação Física, deve-se deixar de persistir na prática tradicional e trazer 

novas propostas, modernas e inovadoras. 

A Educação Física tem uma missão que, desde que seja bem-sucedida, extrapola o ambiente 

escolar, gerando benefícios para a vida toda. Se cumprida a missão, ela não fica apenas no passado 

como uma lembrança do tempo de escola, mas permanece presente para sempre. Kunz (1991 apud 

Nascimento 2010) coloca que as perspectivas de mudanças na Educação Física devem fundamentar-se 

inicialmente em três aspectos: 

“a) A orientação pedagógica deve centrar-se numa concepção crítico-

progressista, buscando atender os interesses da maioria dos alunos, 

desviando o foco principal da aula dos princípios de concorrência e 

competição, considerando as pré-condições motoras dos alunos e seus 

interesses como co-partícipes no processo de decisão da aula. b) 

Consideração do mundo vivido e do mundo de movimentos do aluno, 

contribuindo para o desenvolvimento de movimentos e jogos que aumentem 

o repertório de possibilidades motoras dos alunos. c) O professor deve 

considerar o planejamento prévio uma responsabilidade educacional, sem o 

qual se causa a impressão que o professor considera a aula uma ação 

rotineira sem grande importância.” 

Atletismo x prática nas aulas de Educação Física  

 Diversos autores pesquisados para este trabalho descrevem que a prática do Atletismo é 

praticamente inexistente no meio escolar, o que vai na contramão dos problemas encontrados no 

ambiente escolar atual. É comum, principalmente nas escolas da rede pública, não serem encontrados 

espaços físicos adequados para a prática de alguns dos esportes “preferidos”, como é o caso do 

voleibol e o futebol. Dessa forma logo se imagina o tamanho da dificuldade de se trabalhar com uma 

modalidade de menor prestígio como o Atletismo, que parece precisar de espaços específicos e 

materiais caros de difícil acesso.  

Porém um dos pontos positivos do Atletismo está na sua grande adaptabilidade, podendo ser 

trabalhado em qualquer espaço. Como exemplo podemos citar o pátio da escola, qualquer área plana, 

praças, corredores, estacionamento, gramados ou até mesmo as ruas próximas da escola; não ficando 

restrito à quadra, que também poderá ser utilizada. 

 Quanto à falta de materiais específicos para a prática do Atletismo, o problema pode ser 

facilmente superado com a utilização de materiais alternativos ou recicláveis, como por exemplo bolas 

confeccionadas com meia e serragem, bastões feitos com cabos de vassoura para a corrida de 

revezamento, pneus podem ser pendurados como alvo para lançamento ou mesmos barreiras podem 

ser montadas com canos de PVC para a corrida com barreiras (Kirsch et. Al., 1984 apud JUSTINO; 

RODRIGUES 2007). 

“O ensino do Atletismo deve ser adaptado ao espaço físico, ao número de 

alunos e aos materiais disponíveis ao mesmo tempo em que oferece 

oportunidades concretas de vivências no esporte. ” (LIMÃO 2004 apud 

MAGNO, 2011) 

Outro problema comum, segundo KUNZ (1998), é que “os alunos preferem mil vezes jogar, 

brincar com a bola, do que saltar em altura, distância ou arremessar ou se “matar” numa corrida de 

quatrocentos metros”. Nesse contexto está a cultura e o poder de sedução da bola, com o interesse por 
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parte do aluno nas atividades que utilizam a bola como implemento, como o futebol, vôlei ou mesmo o 

basquetebol. 

O papel do professor nas aulas de Educação Física 

Como abordamos, existem uma série de empecilhos para a baixa aplicação do Atletismo nas 

aulas de Educação Física. Porém também observamos que todos problemas para a aplicação são 

possíveis de serem contornados, mas então qual o porquê dessa quase inexistência da utilização do 

Atletismo, mesmo com tantos pontos positivos? 

Os autores dos artigos que formam a base deste trabalho, sugerem que o professor tem um 

papel fundamental neste processo. O professor de Educação Física, muitas vezes, não explora as 

possibilidades de contextualização da prática, quer seja por falta de material, quer por falta de um 

conhecimento do contexto social-cultural da modalidade ou prova específica. Isso acaba contribuindo 

de forma errônea que a Educação Física é uma disciplina secundária no processo de formação do 

aluno, e que o conteúdo ensinado nas aulas pode muito bem ser substituído pelos intervalos e recreios 

escolares, ou seja, as aulas de Educação Física aos olhos de muitos não passam de um momento de 

“brincar” e não de aprender. 

“ A falta de interesse em vivenciar novas abordagens metodológicas; o 

excesso de comodismo; a condição de refratário ao conhecimento que os 

docentes assumem no ensino; o medo da instabilidade frente a novos 

conteúdos e estratégias metodológicas, pois seria um risco assumir a dúvida 

frente ao aluno, quando no entendimento tradicional o professor tem de 

saber e o aluno aprender. ”  

Oliveira, 1999 

 

Para Giroux (1998 apud NASCIMENTO,2010), o professor deve ser o sujeito mediador do 

processo educativo dentro da escola, neste contexto cabe a ele não só planejar e estruturar as aulas de 

Educação Física, mas também proporcionar o maior número de atividades aos alunos, permitindo que 

eles possam se desafiar, construindo o conhecimento e se desenvolvendo através das experiências 

vivenciadas.  

“Para desempenhar tal função, o professor precisa ter a sua disposição 

instrumentos que auxiliem no desenrolar de sua função social como 

educador. A condução do processo educativo do professor deve ser avaliada 

permanentemente, pois dependendo da forma que a condução do processo 

educativo se dá, pode-se estar contribuindo para a construção do 

pensamento e leitura crítica da realidade ou para a manutenção da 

massificação das ideias como verdadeiras e que não avançam na direção da 

transformação social. ”  

Giroux, 1998 Apud Nascimento, 2010 

CONCLUSÃO 

Após a realização deste estudo concluímos que, com relação aos aspectos referentes à 

utilização do Atletismo nas aulas de Educação Física, o mesmo é uma modalidade de grande 

importância para o processo de desenvolvimento e aprendizagem motora de crianças e jovens, além de 

contribuir com os aspectos social e afetivo. Por ser considerado um esporte base, destaca-se o aspecto 

motor, com a utilização de movimentos que serão utilizados tanto em outros esportes como no 

cotidiano. 



7º edição do Congresso dos Professores de Educação Física Escolar – CONPEFE 2017 
 
 

Outro ponto importante observado foi a grande adaptabilidade do Atletismo, tanto na questão 

de estrutura física como a dos materiais utilizados na sua prática, podendo neste caso utilizar materiais 

alternativos ou recicláveis, abrindo assim a possibilidade de o professor trabalhar a 

interdisciplinaridade.  

Em contrapartida fica evidente que a prática do Atletismo nas aulas de Educação Física é 

praticamente inexistente, sob alegação de diversos empecilhos já relatados neste trabalho e que os 

professores dificultam sua prática dentro do ambiente escolar. Esta atitude se deve a alguns fatores, 

como a cultura e o encantamento da bola, o comodismo, o medo do novo e do risco de assumir uma 

atividade nova na frente dos alunos, entre outros. 

Porém, cabe ao professor a responsabilidade de proporcionar às crianças e jovens uma aula de 

Educação Física com um conceito moderno, atual e diretamente conectada com as expectativas dos 

alunos. Estimulando, além da prática de exercícios físicos, a formação de cidadãos com uma 

consciência da importância de que se manter ativo trará benefícios em todos os aspectos da vida 

adulta. Nesse contexto a prática do Atletismo Escolar pode contribuir com essa formação, não 

devendo ser negligenciada dentro das aulas de Educação Física. 
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