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https://www.youtube.com/watch?v=FnhaJ0TZdwU

https://www.youtube.com/watch?v=FnhaJ0TZdwU


O atletismo surgiu como esporte na Grécia Antiga em

776 a.C., ano que a primeira Olimpíada da história foi

realizada, na cidade de Olímpia.

Chamada de stadium pelo gregos, Coroebus foi o

vencedor da prova cujo percurso tinha 200 m.

No entanto, registros apontam que há cerca de 5 mil
anos ele já era praticado no Egito e na China.
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Atletismo é a prática esportiva mais antiga, que é conhecida

como esporte-base. Isso porque as suas modalidades

compreendem os movimentos mais comuns para as pessoas
desde a Antiguidade: corrida, lançamentos e saltos.
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Trata-se de uma prova de resistência muito importante.

É o principal esporte olímpico, conforme expressa a

frase que circula nesse meio: “Os Jogos Olímpicos

podem acontecer apenas com o Atletismo. Nunca, sem

ele.”.
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• As provas de atletismo são realizadas em estádios, no campo,

em montanha e na rua. A pista de atletismo oficial deve ser

feita com piso sintético e ter 8 raias, cada uma medindo 1,22 m
de largura.
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Desde então, as competições passaram a ser realizadas em

estádios e atualmente o esporte é composto por seis provas

oficiais: corrida, marcha, lançamentos, arremesso e lançamento,

saltos e combinada.
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PROVAS DE COMPETIÇÃO:
• CORRIDAS DE VELOCIDADE

• CORRIDA COM BARREIRAS

• CORRIDAS DE MEIO FUNDO

• CORRIDAS DE FUNDO

• CORRIDAS DE REVEZAMENTO

• CORRIDAS COM OBSTACULOS
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Em cada uma dessas provas há um total de 20 modalidades

diferentes. Tais modalidades se diferenciam, por exemplo, pelo

tamanho dos percursos e equipamentos utilizados.

O atletismo é uma modalidade olímpica cuja responsabilidade

está a cargo da Associação Internacional de Federações de

Atletismo, fundada em 1912 em Londres. O esporte está entre

os favoritos para os ingleses.
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No Brasil, a organização das
competições está a cargo da
Confederação Brasileira de Atletismo
(CBAT).

O esporte ficou conhecido no Brasil no
século XX. Em 1952, Adhemar Ferreira
da Silva conquistou a primeira medalha
de ouro em salto triplo para o Brasil, o
que aconteceu nos Jogos de Helsinque,
na Finlândia.
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CORRIDAS DE VELOCIDADE

• As corridas de velocidade incluem distâncias curtas (100m, 200m ou
400m) e o objetivo de todas elas é, partindo de uma posição
agachada nos blocos de partida, percorrer a distância definida o mais
rapidamente possível.
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CORRIDA COM BARREIRAS

No atletismo, as corridas com
barreiras se subdividem em dois
grupos: as de 100m ou 110m,
disputadas por atletas femininas e
atletas masculinos, respectivamente, e
as de 400m.

O objetivo é que o atleta chegue ao
final do trajeto saltando por cima
de barreiras postas na pista.

12



CORRIDAS DE MEIO-FUNDO E FUNDO

• Corrida de meio-fundo e fundo são
modalidades do atletismo que
correspondem, respectivamente, às
distâncias de 800 a 3.000 metros, e de
5.000 metros à maratona. Fundistas
são aqueles atletas que são
especialistas nas distâncias acima de
5.000 metros, e meio-fundistas, nas
distâncias inferiores a 3.000 metros.
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QUAL A DIFERENÇA DE TODAS AS CORRIDAS 
PARA A MARATONA?

Provas de corrida: também atendem pelo nome de provas de pista e
dividem-se em competições de curta (100m, 200m e 400m), média
(800m, 1.500m e 3 mil metros) e longa distância (5 mil metros, 10 mil
metros e 42,195km).

Maratona: competição de longa distância, realizada somente na rua.
Os atletas percorrem 42,195km.
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CORRIDAS DE REVEZAMENTO

As corridas de revezamento são provas de velocidade para equipes de
quatro integrantes em que um corredor percorre uma determinada
distância e logo passa ao seguinte corredor um tubo rígido (bastão) e
assim sucessivamente até completar a distância da corrida.

• O que é a zona de revezamento?

Técnica da passagem de bastão por baixo, sem troca da mão. Neste
tipo de passagem, o atleta passa o bastão movimentando o braço de
baixo para cima. Para isto, há na pista marcas que indicam a zona de
revezamento, isto é, o local onde deve ser feita à passagem do bastão.
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REVEZAMENTOS

• Na corrida por revezamento cada equipe é formada por quatro
corredores. Cada equipe ocupa uma raia da pista e ganha aquela que
completar em menor tempo o percurso, que é divido em 4x 100m ou
4x400m.

• Tanto o revezamento 4×100 metros quanto o 4×400 metros foram
introduzidos nas Olimpíadas em 1912, nos Jogos de Estocolmo, na
Suécia.
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CORRIDAS COM OBSTACULOS

Já as corridas com obstáculos ocorrem nas modalidades de
2000m e 3000m e cada volta na que o atleta faz pista, ele
precisa saltar em quatro obstáculos e um fosso de água.
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MARCHA ATLÉTICA

• O atleta precisa correr mantendo o calcanhar do pé da frente em contato

com o solo até que a ponta do pé posterior deixe o chão. Esta regra foi

criada para evitar que os participantes corram. Em princípio, é como se

fosse uma corrida em que os participantes só podem “andar”. Existem duas

distâncias para as competições oficiais: 20km (feminino), e 20km e 50km

(masculinos).

• A primeira prova olímpica foi disputada em 1908, nos Jogos de Londres, na

Inglaterra, mas as atuais distâncias só foram incluídas no programa em

1932, os 50 quilômetros, nos Jogos de Los Angeles, nos Estados Unidos e a

de 20 quilômetros em 1956, nos Jogos de Melbourne, na Austrália.

19



20



COMBINADA

• O decatlo é uma modalidade do atletismo, mas praticado apenas por
homens. Os atletas competem em dez provas: corrida de 100m, salto
em distância, salto em altura, lançamento de peso, lançamento de
disco, lançamento de dardo, salto com vara, corrida de 1500m,
corrida de 400m e corrida de 110m com barreira.

• Já no heptatlo é específico para mulheres. Elas competem em sete
provas: corrida de 100m com barreira, lançamento de peso,
lançamento de dardo, salto em altura, salto em distância, corrida de
20m, corrida de 80m.
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DECATLO

• Esta prova, disputada apenas por homens, reúne 10 tipos de
modalidades do atletismo, que são: 100 metros, salto em distância,
arremesso de peso, salto em altura, 400 metros, 100 metros com
barreiras, arremesso de disco, salto com vara, arremesso de dardo e
1.500 metros. Sua estreia em Olimpíadas ocorreu em 1912, nos Jogos
de Estocolmo, na Suécia.
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HEPTATLO

• É uma prova realizada somente pelas mulheres. A competição reúne
sete provas que são: 100 metros com barreiras, salto em altura,
arremesso de peso, 200 metros, salto em distância, lançamento de
dardo e 800 metros. O heptatlo entrou pela primeira vez nas
Olimpíadas, nos Jogos de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1984.
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Grande parte das provas de atletismo é realizada em estádios fechados.
Nestes estádios, existem as demarcações específicas para cada prova e
também os equipamentos como, por exemplo, no salto com varas.
Dentre as modalidades abaixo, qual não é competida dentro dos
estádios?

a) Corrida com obstáculos
b) Revezamento
c) Salto em distância

d) Lançamento de dardo

e) Maratona
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