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INTRODUÇÃO 

A Prática especifica do atletismo como modalidade desportiva, vai ajudar a 

sanar dificuldades motoras tão frequentemente apresentadas por adolescentes e 

jovens, se forem trabalhadas o quanto mais cedo possível, ou seja, podendo ser 

implantada de uma maneira mais lúdica na educação infantil, pois é notório que 

muitos adultos até hoje apresentam dificuldades em algumas habilidades motoras, 

como na lateralidade e no domínio de espaço, por conta da ausência da prática 

diversificada de esportes e exercícios físico na sua infância. (OLIVEIRA, 2006). 

Segundo OLIVEIRA (2006), a exclusão de alunos não habilidosos na prática 

de esporte de competição empobrece o currículo escolar, que está bastante 

defasado em sua metodologia de ensino e deixa um rastro de adolescentes 

frustrados como se os mesmos não tivessem qualidade para a prática esportiva e 

acabam por abandonar a atividade física, e nesse caso, o atletismo que fica sempre 

em segundo plano nas escolas por dar lugar a esportes coletivos, poderia ser a 

solução para este problema, pois engloba movimentos naturais que qualquer ser 

humano executa em sua vida diária e não tem como objetivo principal ser 

competitivo.  

De acordo com Freire (1997), os jogos e as brincadeiras são meios que 

facilitam o processo de ensino e aprendizagem, desde os primeiros anos da 

educação infantil até o ensino médio, portanto abordar a prática do atletismo de uma 

maneira lúdica, desperta o interesse dos alunos pela modalidade torna-o atrativo e 

contribui para desmistificar eventuais dificuldades que os alunos possam relacionar 

ao atletismo, que pode ser adaptado e reconstruído sem perder suas técnicas 

específicas, disponibilizando capacidades físicas para uma iniciação no esporte. 

É possível criar possibilidades de aprender atletismo sem que ele seja 

imposto de forma técnica, pois como um esporte educativo pode levar a criança a 

aprender e adquirir novos conhecimentos e trocar experiências, mas para isso é 

necessário que o professor cative no aluno o interesse nessa prática, mostrando a 

importância dele através do conhecimento sobre o esporte, para seu 

desenvolvimento cognitivo, físico, social, simbólico, motor e suas ações através do 

atletismo permita resoluções de problemas em sua vida escolar. 



OBJETIVO GERAL 

Analisar como o conteúdo atletismo é desenvolvido nas aulas de Educação 

Física nas escolas da região de Noroeste do Estado de São Paulo. 

Identificar quais as dificuldades encontradas pelos professores para o 

desenvolvimento do atletismo em suas aulas. 

METODOLOGIA 

Inicialmente, reuniões com diretores e professores das Escolas Estaduais no 

qual serão efetuada a pesquisa, para aproximar, formalizar e esclarecer o trabalho, 

além de estabelecer um conhecimento da realidade local através da apresentação 

das propostas e objetivos do projeto, discutindo-os conjuntamente. 

ANÁLISE DOS DADOS 

A metodologia adotada para análise das entrevistas e questionários será 

inspirada na fenomenologia existencial de Joel Martins e Maria Aparecida Viaggiani 

Bicudo (1989), Merleau Ponty (1996). Assim, após a sua transcrição e leitura, a 

pesquisa passará pelas seguintes fases, conforme descritas por Gonçalves Junior 

(2003). 

Organização das Categorias: ao perceber convergências, divergências ou 

ainda idiossincrasias nos trechos destacados dos questionários e entrevistas, serão 

estabelecidas categorias estruturais e, desta forma, serão agrupadas as unidades de 

significado dos trechos destacados em análise sob categorias, objetivando a busca 

da essência do fenômeno que se revela ou manifesta nos acontecimentos relatados 

pelo pesquisador. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Será feita nos professore da rede estadual de ensino, de uma cidade do norte 

paulista, uma entrevista, na qual eles serão questionados se eles utilizam o atletismo 

como um dos temas a serem tratados em sala de aula, e como se dá esse uso, bem 

como identificar quais as possíveis dificuldades encontradas pelos mesmos para 



justifica o não uso do atletismo, apenas do mesmo ser tema a ser tratado nos 7° e 8° 

ano, de acordo com o Currículo de Educação Física do Estado de São Paulo. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Estando a pesquisa em andamento, os dados são preliminares, contudo 

algumas entrevistas já foram realizadas e o que se constatou foi que o atletismo é 

pouco trabalhado nas aulas, limitando-se apenas a atividades do Caderno do Aluno, 

e também observamos o baixo interesse dos professores em participar da pesquisa. 
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