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O atletismo é uma das primeiras modalidades esportivas que
se pratica, pois se baseia em movimentos naturais como saltar,
correr e arremessar.

Conhecido desde tempos que remontam ao início de nossa
civilização, o atletismo originou-se da necessidade de treinar
guerreiros.

A palavra atletismo deriva da raiz grega athlon, que significa
combate. O atletismo ganhou fama na Grécia Antiga na época dos
Jogos Olímpicos

(Teixeira, 2013; Awad, 2010; Moreira, 2006;).
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De acordo com Teixeira (2013), o atletismo desembarcou no Brasil por
volta de 1910, tendo a Confederação Brasileira de Desportos filiando-se
a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) em
1914. A partir dos anos 1920, vários estados começaram a criar suas
federações. Em 1977, foi criada a Confederação Brasileira de Atletismo,
a CBAt, para unificar os esforços pelo desenvolvimento do atletismo no
país.

A CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) é responsável pelo
esporte no país. No plano mundial, a direção é da IAAF - Associação das
Federações de Atletismo

(Darido, 2011).
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Na Educação Física, o atletismo pela sua variedade
é considerado a base de todo o esporte. Ele é uma
modalidade esportiva que compreende habilidades
motoras mais básicas e primitivas do ser humano,
como correr, saltar, arremessar e lançar.
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Na moderna definição, o atletismo é um esporte com
provas de pista (corridas: velocidade, meio-fundo, fundo,
revezamentos, com barreiras e com obstáculos), provas de
campo (arremesso do peso, saltos e lançamentos), provas
combinadas, como decatlo e heptatlo (que reúnem provas de
pista e de campo), pedestrianismo (corridas de rua), corridas
em campo (cross-country), corridas em montanha e marcha
atlética

(Darido, 2011).
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O Atletismo envolve os movimentos básicos: andar,
correr, saltar, saltitar, lançar, arremessar, os quais são
inerentes ao homem.

Se entendermos que essas ações vêm facilitar a própria
coordenação, lateralidade, esquema corporal e percepção do
próprio corpo, os mesmos deveriam ser abordados e aplicados
desde a pré-escola e séries iniciais do ensino fundamental.
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Arremesso de peso

Os atletas competem para
arremessar uma bola de metal o
mais longe possível.

Este esporte é chamado
oficialmente de arremesso devido
ao fato do peso ser empurrado e
os demais serem projetados com
características diferentes.
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Lançamento de disco

O objetivo da prova
consiste em lançar um
disco de metal à maior
distância possível,
superando os demais
competidores.
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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 dardo é um objeto em forma
de lança, feito de metal, fibra de
vidro ou fibra de carbono.
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Lançamento de martelo

O chamado martelo na verdade é
uma esfera de metal – 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.

O lançamento é feito com o atleta
posicionado dentro de uma base de concreto
circular, o setor onde se realiza o lançamento
de martelo é envolto por três lados por
uma gaiola.
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