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A Educação Física no âmbito pedagógico tem papel essencial no processo de humanização dos 

alunos, pois busca garantir o aprendizado dos conteúdos  presentes na cultura corporal, 

buscando auxiliar os alunos na apropriação dos conteúdos por meio do ensino sistematizado na 

escola. Para tal, as discussões pedagógicas devem ser tratadas durante a formação do professor 

de Educação Física, buscando discutir as ideias pedagógicas e os métodos de ensino. Tendo o 

atletismo como conteúdo clássico da Educação Física, faz-se necessário compreender a 

importânciado mesmo e como vem sendo abordado na universidade. Assim, essa pesquisa 

apresenta como objetivo geral identificar como os professores de Educação Física se 

apropriaram dos conteúdos do atletismo durante sua formação, e como objetivos específicos 

averiguar a concepção que os professores de Educação Física tem a respeito do Atletismo; e 

verificar a ementa da universidade onde os professores de Educação Física se formaram. A 

presente pesquisa é fundamentada no método qualitativo exploratório descritivo, a pesquisa está 

sendo feita com os professores do 2º grau dos colégios estaduais da cidade de Cruz das Almas-

BA totalizando três, como critério de inclusão optou-se pelos professores graduados que 

ministram estas aulas; bem como, os que aceitaram participar das etapas da pesquisa. Durante 

a pesquisa de campo percebeu-se que o atletismo já fazia parte da vida do profissional, antes 

mesmo de ingressar na vida acadêmica, os projetos desenvolvidos na cidade foram responsáveis 

pelos primeiros contatos do entrevistado (a) com o esporte. O espaço acadêmico, foi 

fundamental para que o professor aperfeiçoasse suas técnicas, a faculdades costuma oferecer 

disciplinas específicasa respeito do atletismo, a exemplo temos a Faculdade Católica de 

Salvador que oferta durante o curso de Educação Física as disciplinas Atletismo I; nesta 

disciplina os alunos aprendem a parte teórica e prática do conjunto de atividades esportivas, e 

atletismo II; momento em que os alunos colocam o que aprenderam em prática ministrando 

aulas nas escolas. Vale lembrar que todo material de apoio necessário para o desenvolvimento 

das atividades, são oferecidos pela instituição de ensino. 
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