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O atletismo é considerado como esporte clássico, tido como base para várias outras modalidades. É 

considerado de fácil ensinagem, já que pode ser trabalhado em espaços físicos adaptados e materiais 

alternativos. O atletismo integra a cultura corporal de movimento como elemento da Educação Física 

escolar mas, ainda que considerado como um esporte clássico, essa modalidade esportiva tem sido 

negligenciada nesse campo, conforme demonstra Calvo (2005) ao constatar que a maioria dos estudantes 

do Curso de Educação Física tem seu primeiro contato com o atletismo durante seu processo de 

formação profissional, portanto, apenas no Ensino Superior. Esse trabalho relata uma experiência 

desenvolvida com um projeto educacional tematizado pelo Atletismo com 100 (cem) estudantes do 

Ensino Fundamental II. Com o objetivo de proporcionar a vivência do Atletismo aos educandos nas 

dimensões conceitual, procedimental e atitudinal, o Projeto Festival de Atletismo foi desenvolvido em 

uma Cooperativa Educacional na cidade mineira de Viçosa-MG. Baseado na pedagogia de projetos, que 

visa oportunizar experiências que estimulem a reflexão sobre o cotidiano dos estudantes aliada à 

construção de conhecimentos novos, o Projeto Festival de Atletismo foi dividido em três fases: 1 – 

Pesquisa: Descobrindo as modalidades do Atletismo. Nesta fase os estudantes assistiram vídeos de 

competições nacionais e internacionais, realizaram pesquisas na internet, visitaram a pista de atletismo 

da Universidade Federal de Viçosa – UFV, estudaram a história da modalidade e puderam selecionar as 

provas que gostariam de vivenciar nas aulas práticas de Educação Física; 2 – Vivenciando as 

modalidades do Atletismo: Os alunos puderam vivenciar as técnicas, experimentar os movimentos, 

recriar as provas e trabalhar na construção das regras do Festival. Os alunos escolheram as modalidades 

de arremesso de peso, salto em distancia, 100 metros rasos, 110 metros com barreiras, 1.500 metros 

rasos e provas adaptadas de revezamento; 3 – Como o Atletismo está presente em nossa vida: Os 

educandos participaram de rodas de discussão sobre a influência das modalidades do Atletismo em 

outras modalidades esportivas, construíram um painel associando biotipos relativos a cada uma das 

modalidades e levantaram questões políticas e econômicas acerca do esporte no Brasil. Por último, os 

alunos tiveram a oportunidade de construir e participar do Festival de Atletismo. O Festival aconteceu 
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na pista de Atletismo da UFV e contou com a participação da professora da disciplina de Atletismo do 

curso de Educação Física da universidade e de estudantes da graduação. Os educandos do Ensino 

Fundamental II participaram das provas em ambiente real e com as regras oficiais. A avaliação 

aconteceu em rodas de discussão e questionários, mostrando que a experiência da construção e 

participação no Festival de Atletismo fez com que os educandos aprendessem sobre a nova modalidade 

e construíssem uma visão crítica acerca do esporte no Brasil. 
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