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Podemos perceber que há algum tempo a Educação Física vem perdendo seu espaço como 

disciplina obrigatória nas escolas de rede pública, isso se dá por alguns fatores, dentre eles, a 

falta de profissionalismo de alguns professores que negam conhecimentos a serem tratados 

nas aulas, a formação deficiente dos professores, tudo isso somado à falta de materiais 

didáticos para ensino aprendizagem dos conteúdos da cultura corporal, entre eles, o atletismo. 

Para atender as problemáticas significativas que a realidade apresenta, temos como objetivo 

geral deste estudo, investigar nas escolas de rede Estadual de Cruz das Almas-BA, a realidade 

e necessidades enfrentadas pelos professores de Educação Física se tratando dos materiais 

didáticos para o ensino do atletismo. Como objetivos específicos pretende identificar se 

nessas escolas acontecem o trato com o conhecimento do atletismo; observar se a escola 

dispõe de espaço e materiais para as aulas de Educação Física; apontar, caso houver, as 

principais dificuldades enfrentadas pelos professores de Educação Física para o ensino do 

atletismo; fechando os objetivos, identificar quais estratégias os professores de Educação 

Física utilizam para que haja socialização do conteúdo Atletismo. Será feita uma pesquisa de 

cunho qualitativo descritivo, onde os dados serão colhidos através de questionário aplicado 

para os professores e observação das aulas. Espera-se encontrar com essa pesquisa, fatores 

que nos permitam identificar de que forma o conteúdo atletismo está sendo tratado nas escolas 

de rede Estadual do Município de Cruz das Almas-BA, e se não estão sendo tratados, saber se 

a falta de materiais didáticos pedagógicos influenciam para que o conteúdo atletismo não seja 

socializado.  
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