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O ENSINO DO ATLETISMO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: O QUE 

MUDOU A RESPEITO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO 

PAULO? 

1. Resumo 

Este estudo tem como objetivo verificar juntamente com professores de 

Educação Física a exploração e aplicação do conteúdo atletismo nas aulas de 

Educação Física escolar do ensino fundamental II, etapa de refinamento dos 

movimentos básicos da criança, exemplo, correr, saltar e arremessar. Para a 

obtenção dos dados será realizada de uma pesquisa de campo, utilizando 

como instrumento o questionário que será aplicado há 20 professores atuantes 

em escolas do ensino fundamental II.   

2. Introdução 

O atletismo na escola nunca possuiu tanto espaço como conteúdo 

‘curricular, sendo deixado de lado por fatores culturais que enfatizam outras 

modalidades, geralmente coletivas, por exemplo, os quatro principais esportes 

ensinados no contexto escolar geral: basquetebol, futebol, voleibol e handebol.  

Pensando na formação dos alunos, existe a necessidade de oferecer 

uma Educação Física de maior qualidade e contribuir para um desenvolvimento 

integral dos alunos. Já em nossa sociedade o atletismo possui certo bloqueio e 

não é bem visto como conteúdo escolar, sendo pelo pouco conhecimento e 

pela alta relação com a competição, da seleção dos mais aptos e da falta da 

ludicidade e ligação ao tecnicismo, o que dificulta mais a aplicação desta 

abordagem. Além do atletismo não possuir visibilidade na mídia, para trazer 

mais adeptos à prática e à cultura da modalidade. 

Com esse intuito, o Ministério da Educação, a partir dos anos 2000, 

delegou aos Estados a elaboração de propostas curriculares para referenciar o 

trabalho dos professores nos diferentes componentes curriculares.  

3. Objetivos 

O objetivo dessa pesquisa é verificar quais mudanças ocorreram na 

prática pedagógica do professor de Educação Física dos anos finais do ensino 



fundamental, a partir do material didático oferecido pela Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo, para o ensino da modalidade esportiva 

atletismo. 

4. Metodologia 

Este estudo será realizado, de acordo com Marconi e Lakatos (2001), 

por meio de uma pesquisa de campo juntamente com uma análise da Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo para a disciplina Educação Física. Na coleta 

de dados, será utilizado o questionário (GIL, 2002).  As perguntas elaboradas 

referem-se ao tempo de formação, experiência profissional no âmbito escolar, 

conhecimento sobre o conteúdo atletismo e aplicação do conteúdo nas aulas e 

a utilização da Proposta Curricular como referência em suas aulas. 

5. Desenvolvimento 

Análise da Proposta Curricular do Estado de São Paulo 

A Proposta Curricular do Estado de São Paulo foi criada em 2008 pela 

Secretaria de Educação do Estado, com objetivo de organizar melhor o sistema 

educacional. Foi desenvolvida para o ensino Fundamental I, II e Ensino Médio, 

tendo um modelo de conteúdo e atividades para todas as disciplinas do âmbito 

escolar. (SÃO PAULO, 2008). 

Sobre a Educação Física, a proposta evidencia uma aprendizagem 

correspondente à bagagem cultural que a criança já possui e a utiliza como 

base para o segmento dos conteúdos, aprofundando os conhecimentos 

propiciados como área de estudo.   

De acordo com o modelo de conteúdos a serem trabalhados, a Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo (2008) sugere atividades relacionadas ao 

atletismo apenas ao sétimo e oitavo ano, deixando os outros anos de fora. 

Dentre os assuntos a serem trabalhados, no sétimo ano se desenvolve corridas 

e saltos, já no oitavo ano, corridas e arremessos/lançamentos, propondo 

trabalhar apenas com princípios técnicos e táticos, principais regras e processo 

histórico, evidenciando a dimensão conceitual e procedimental, não utilizando a 

dimensão atitudinal.  



Segundo São Paulo (2008): “[...] defendemos que a Educação Física 

escolar deva trabalhar com grandes eixos de conteúdos, resumidos e 

expressos no jogo, esporte, ginastica, luta e atividade rítmica”. Sendo assim, se 

tratando do atletismo, deveria haver uma relevância mais ampla das 

possibilidades de se trabalhar o conteúdo atletismo, trazendo mais ludicidade 

ou adaptações das aulas, visto que a maioria das escolas não possui uma pista 

oficial de atletismo ou materiais específicos da modalidade, o que torna 

imprescindível as adaptações do ambiente e materiais a serem trabalhados, 

ainda sem citar a ética e valores no atletismo como assuntos muito presentes 

nesta modalidade. 

6. Resultados Preliminares 

De acordo com a análise da Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo, verificou-se uma falta de relevância ao conteúdo atletismo, sendo que 

poderia ser mais explorado e trabalhado em todas as séries do ensino 

fundamental II, o que não acontece, pois entram nas propostas de atividade o 

sétimo e oitavo ano, apenas. Não há explicação sobre as outras séries não 

possuírem tal abordagem, sendo que necessitam dos conteúdos presentes no 

atletismo, pois estão na fase de refinar os movimentos básicos e dar segmento 

ao seu desenvolvimento integral. 
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