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A história do Atletismo acompanha o homem desde os tempos dos nossos ancestrais. E sua

prática primitiva ajudou na luta pela fuga dos predadores e na busca por alimentos. Para isso

era preciso correr, saltar obstáculos e lançar objetos. Precisamente por aprimorar as habilidades

básicas de correr, saltar e lançar, o homem garantiu sua história.

Aliás, há indícios da prática do Atletismo há pelo menos cinco mil anos, primeiro no Egito e na

China e, logo depois, na Grécia.

Tudo isso explica porque, ao criar as competições esportivas, as primeiras provas realizadas

fossem as atléticas. Na primeira Olimpíada registrada, a única prova foi uma corrida de

aproximadamente 200 metros, que os gregos chamavam de “stadium”. Isso aconteceu em

Olímpia, na Grécia, em 776 AC, e o campeão foi Coroebus, representante da cidade de Élis.
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Na primeira edição dos Jogos Modernos, em Atenas, capital da Grécia, em 1896, o

título inicial foi para um atleta: o norte-americano Jimmy Connolly ganhador da

medalha de ouro no salto triplo.

O Atletismo recebeu seu formato moderno no começo do século 19, na Inglaterra.

Basicamente, ele engloba as competições em estádio, como as corridas, saltos,

lançamentos e provas combinadas. Durante o inverno no hemisfério norte é

tradicional a disputa de eventos em ginásio. E há as corridas de rua, no campo

(cross country), em montanha, a marcha etc.

Como nos Jogos da Grécia Antiga, o Atletismo permanece como o principal esporte

olímpico dos tempos modernos. Tanto que o próprio Comitê Olímpico Internacional

estabeleceu – até para efeito de distribuição dos recursos auferidos nos Jogos –

que o Atletismo é o único esporte na categoria 1.

4



A criação da IAAF, sigla em inglês da Associação
Internacional das Federações de Atletismo, deu
credibilidade às competições. As regras foram
escritas e os recordes, homologados.

A importância do Atletismo, chamado de
“esporte-base”, é sintetizada por uma frase que
circula no meio olímpico: “Os Jogos Olímpicos
podem acontecer apenas com o Atletismo.
Nunca, sem ele.”
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O ATLETISMO NO BRASIL

• No Brasil, o Atletismo começa nas últimas décadas do século 19. Nos
anos 1880, o Jornal do Commercio, do Rio de Janeiro, anunciava
resultados de competições na cidade. Nas três primeiras décadas do
século 20, a prática atlética foi consolidada no País. Em 1914, a
Confederação Brasileira de Desportos (CBD) filiou-se à IAAF. Em 1924,
o País participou pela primeira vez do torneio olímpico, ao mandar
uma equipe aos Jogos de Paris, na França. No ano seguinte, em 1925,
foi instituído o Campeonato Brasileiro.
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• Os Jogos Pan-Americanos foram disputados pela primeira vez em
Buenos Aires, na Argentina, em 1951. Até a 16ª edição do PAN,
realizada em Guadalajara, no México, em 2011, o Atletismo
conquistou para o Brasil nada menos que 160 medalhas: 56 de ouro,
45 de prata e 59 de bronze.

• O atleta com mais títulos ganhos no PAN é João Carlos de Oliveira,
com dois ouros no triplo e dois no salto em distância, nos Jogos do
México em 1975 e de Porto Rico, quatro anos depois. Claudinei
Quirino é um dos grandes destaques da história dos Jogos, com cinco
medalhas conquistadas no total – sendo três de ouro, uma de prata e
uma de bronze.
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• Claudinei é o único brasileiro a ganhar quatro medalhas em uma
mesma edição dos Jogos: em Winnipeg em 1999, no Canadá, quando
ganhou ouro nos 200 m e no 4x100 m, prata no 4x400 m e bronze nos
100 m. Em Santo Domingo, em 2003, ganhou ouro no 4x100 m.
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• Atletas treinadores e dirigentes creditam os bons resultados dos
Jogos do Rio, em 2007, e de Guadalajara, em 2011, aos projetos
elaborados a partir de 2001, pela CBAt (Confederação Brasileira de
Atletismo), graças ao patrocínio da Caixa Econômica Federal.
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O Atletismo conta a história esportiva no homem no Planeta. É chamado de 

esporte-base, porque sua prática corresponde a movimentos naturais do ser 

humano: correr, saltar, lançar. Não por acaso, a primeira competição esportiva de 

que se tem notícia foi uma corrida, nos Jogos de 776 A.C., na cidade de Olímpia, 

na Grécia, que deram origem às Olimpíadas. A prova, chamada pelos gregos de 

"stadium", tinha cerca de 200 metros e o vencedor, Coroebus, é considerado o 

primeiro campeão olímpico da história.

Na moderna definição, o Atletismo é um esporte com provas de pista (corridas), de 

campo (saltos e lançamentos), provas combinadas, como decatlo e heptatlo (que 

reúnem provas de pista e de campo), o pedestrianismo (corridas de rua, como a 

maratona), corridas em campo (cross country), corridas em montanha, e marcha 

atlética.

A CBAt - Confederação Brasileira de Atletismo é responsável pelo esporte no País. 

No plano mundial, a direção é da IAAF - sigla em inglês da Associação 

Internacional das Federações de Atletismo. Conheça as Categorias e as Provas 

Oficiais.
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PROVAS OFICIAIS

MASCULINAS

CORRIDAS RASAS

CORRIDAS COM BARREIRAS

CORRIDAS COM OBSTACULOS

MARCHA ATLETICA

REVEZAMENTOS

SALTOS

ARREMESSOS E LANÇAMENTOS

COMBINADA (DECATLO)
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FEMININAS

CORRIDAS RASAS

CORRIDAS COM BARREIRAS

CORRIDAS COM OBSTACULOS

MARCHA ATLETICA

REVEZAMENTOS

SALTOS

ARREMESSOS E LANÇAMENTOS

COMBINADA (HEPTATLO)
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ARREMESSOS E LANÇAMENTOS
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• Os Arremessos e os lançamentos, são realizados no campo do 
atletismo e podem ser dos seguintes tipos:

• Peso – arremesso de peso.

• Disco – lançamento de disco.

• Dardo – lançamento de dardo.

• Martelo – lançamento de martelo.



QUAL A DIFERENÇA ENTRE ARREMESSO E 
LANÇAMENTO?

• O lançamento pode ser de três objetos distintos: O dardo, o martelo e
o disco. A diferença básica entre o arremesso e o lançamento é que
durante o arremesso o peso é empurrado enquanto que
no lançamento os objetos são projetados de maneira diferente.
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https://www.youtube.com/watch?v=434UO5Wz0h0 https://www.youtube.com/watch?v=4sz9-KNHzvY

https://www.youtube.com/watch?v=434UO5Wz0h0
https://www.youtube.com/watch?v=4sz9-KNHzvY


ARREMESSO DE PESO
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O arremesso de peso foi integrado aos jogos olímpicos em 1896
em Atenas, porém as mulheres só começaram a competir em 1948. No
século XVII, soldados ingleses também organizaram competições de
lançamento de balas de canhão no seu tempo livre. Qual o objetivo do
esporte: Arremessar o peso mais longe possível.

A bola oficial masculina tem uma massa de 7,26 kg e é
geralmente feita de bronze ou ferro fundido e chumbo, possuindo
cerca de 12 cm de diâmetro.

Na categoria feminina ela pesa 4 kg e o seu diâmetro é de 9 cm
aproximadamente.



QUAIS SÃO AS FASES DO LANÇAMENTO DE PESO?

• Resumo da descrição técnica: O movimento do arremesso do peso é
composto por várias fases:
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LANÇAMENTO DE DISCO

Lançamento de disco é uma modalidade
esportiva olímpica do atletismo. O objetivo
da prova consiste em lançar um disco de
metal à maior distância possível, superando
os demais competidores.

Para executar o lançamento, o atleta segura
o disco sobre os dedos e o apoia contra o
antebraço. Depois, executa um único giro
rápido, e solta o disco estendendo
completamente o braço do lançamento.
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https://www.youtube.com/watch?v=1iNheSKLhiI

https://www.youtube.com/watch?v=1iNheSKLhiI


As provas de lançamento ocorrem no campo, que fica demarcado perto
das pistas. O campo consiste em uma área limitada de acordo com a
pista de corrida. No campo, ocorrem provas como os lançamentos,
salto em altura, salto triplo, salto em distância e salto com vara.

O disco usado é um prato de metal com a forma de um círculo com o
diâmetro de 22 cm. Na prova masculina, o disco mede 44 a 46 mm de
espessura e pesa 2 kg. Na modalidade feminina, mede 37 a 39 mm de
espessura, pesando 1 kg.
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LANÇAMENTO DE DARDO

• Lançamento de dardo é uma modalidade olímpica do atletismo
existente desde a Grécia Antiga. Uma das mais nobres modalidades
por sua antiguidade, integra o heptatlo e o decatlo, além de ter a sua
própria prova individual.

• O lançamento do dardo é uma disciplina do atletismo que consiste
em atirar o mais longe possível, após uma pequena corrida, uma
lança que tem de cair numa espécie de cone com um vértice de 26
graus, situado precisamente no ponto onde o atleta efetua o
arremesso.
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https://www.youtube.com/watch?v=CMyRkIP_oF0https://www.youtube.com/watch?v=r4sYfEcGrgg

https://www.youtube.com/watch?v=CMyRkIP_oF0
https://www.youtube.com/watch?v=r4sYfEcGrgg


• Não há mistério quanto a regra principal
do lançamento de dardo: vence a competição
o atleta que atingir a maior distância
no lançamento. Cada competidor tem direito a
três tentativas (denominadas ensaios).

• O homem usa um dardo de 2,7 metros de
comprimento, pesando 800 gramas. A mulher
usa um dardo um pouco mais leve, 600
gramas, e tem 2,3 metros de comprimento.
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LANÇAMENTO DE MARTELO

O chamado martelo na verdade é uma esfera de metal – geralmente
de aço inoxidável ou bronze – com 7,26 kg de peso no masculino e 4 kg
no feminino. Ela é presa a um cabo de aço na ponta do qual existe
uma manopla, onde o atleta segura para o lançamento. O conjunto
esfera, cabo e manopla formam uma unidade de comprimento máximo
de 1,2 m.

No lançamento de martelo, o atleta é posicionado dentro de uma base
de concreto circular de 2,135m de diâmetro, com um anel metálico
marcando o diâmetro limite. Para que a distância seja medida,
o lançamento precisa ser feito de maneira a que o implemento caia
dentro de uma área marcada num ângulo de 34,92° à frente.
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https://www.youtube.com/watch?v=iKhbFOCeYLA

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