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1. Histórico do Atletismo  

A história do Atletismo se confunde com a história da própria humanidade, 

pois nos primórdios primitivos, o Homem precisava correr, saltar e lançar objetos 

para sobreviver, especialmente na fuga de predadores e busca por alimentos. 

Existem evidências que o Atletismo já era praticado há cerca de 5 mil anos atrás 

em países como Egito, China e Grécia. 

 

Figura 1. Ilustração de um homem na pré-história.  

As primeiras provas em competições esportivas no mundo eram 

relacionadas ao Atletismo. A mais marcante foi na primeira Olimpíadas 

registrada na Grécia, em 776 a.c, onde a prova era uma corrida de 200m, 

conhecida como “Stadium”. 

O formato moderno que engloba provas de corridas, saltos e 

lançamentos/arremessos teve começo no início do século 19, na Inglaterra. No 

final do século 19, ele começou no Brasil e o esporte nacional possui diversos 

ícone que obtiveram conquistas importantes no cenário mundial, tal como os 

seguintes nomes: Adhemar Ferreira, José Telles, Nelson Prudêncio, João Carlos 

https://www.cbat.org.br/acbat/historico.asp
https://www.istockphoto.com/br/ilustra%C3%A7%C3%B5es/homem-das-cavernas
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de Oliveira, Claudinei Quirino, Maurren Maggi, Fabiana Murer, Vanderlei 

Cordeiro, Thiago Braz, entre outros. 

2. Provas no Atletismo 

São muitas as provas no Atletismo, abaixo as dividiremos em 3 grandes 

categorias, a saber: corridas, saltos e lançamentos/arremessos. 

 

 Corridas: rasas, com barreiras e com obstáculos; 

As corridas rasas são aquelas sem obstáculos ou barreiras.  

 

Figura 2. Prova de corrida com barreiras. 

Dentro das corridas ainda existem modalidades como o revezamento, 

marcha atlética, corrida de orientação e cross-country (corrida em terreno 

aberto ou acidentado). 

file:///C:/Users/Gabriel/Downloads/ed_fisica_-_5oano_-_pet_-_15032021.pdf
https://www2.fab.mil.br/eear/index.php/slideshow/203-orientacao#:~:text=A%20Corrida%20de%20Orienta%C3%A7%C3%A3o%2C%20ou,mapa%20e%20de%20uma%20b%C3%BAssola.
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Figura 3. Prova de marcha atlética, onde o atleta deve manter sempre o 

contato com o solo, com pelo menos um dos pés. 

  

Figura 4. Prova de revezamento, na qual quatro corredores participam por 

equipe, devendo haver a passagem de bastão, conforme representada na 

figura. 

A largada é o momento em que se inicia a corrida. Nas provas de curta 

distância (velocidade), para obter um bom impulso para a aceleração, ela é 

realizada em uma posição especial de quatro apoios. Esta posição de quatro 

apoios não é necessária nas provas de média (médio-fundo) e longa 

distância (fundo). 

file:///C:/Users/Gabriel/Downloads/ed_fisica_-_5oano_-_pet_-_15032021.pdf
file:///C:/Users/Gabriel/Downloads/ed_fisica_-_5oano_-_pet_-_15032021.pdf
file:///C:/Users/Gabriel/Downloads/ed_fisica_-_5oano_-_pet_-_15032021.pdf
file:///C:/Users/Gabriel/Downloads/ed_fisica_-_5oano_-_pet_-_15032021.pdf
file:///C:/Users/Gabriel/Downloads/ed_fisica_-_5oano_-_pet_-_15032021.pdf
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   Figura 5. Fases da largada nas corridas. 

 Saltos: salto em altura, salto com vara, salto em distância e salto 

triplo; 

Os saltos podem ser divididos em provas verticais (em altura e com 

vara) e horizontais (em distância e triplo), conforme pode ser observado nas 

figuras abaixo: 

                               

Figura 6. Salto em altura.           Figura 7. Salto com vara 

 

https://www.dicionarioolimpico.com.br/atletismo/cenario/largada-3
file:///C:/Users/Gabriel/Downloads/ed_fisica_-_5oano_-_pet_-_15032021.pdf
file:///C:/Users/Gabriel/Downloads/ed_fisica_-_5oano_-_pet_-_15032021.pdf%5d
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Figura 8. Salto em distância. 

 

 

Figura 9. Salto triplo. 

 Arremessos/Lançamentos: arremesso de peso, lançamentos de 

disco, dardo e martelo. 

https://www.taubate.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/6-%C2%A6-ano-EDUCA%C3%A7%C3%A2O-F%C3%ACSICA-ativ.-07-Salto-em-dist%C3%B3ncia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LGJj1J-hFTo


COLÉGIO PEDRO II EDUCAÇÃO FÍSICA 
CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II  APOSTILA - 6º ANO 
  

                                                     ATLETISMO 
 

  

 

 

Figura 10. Lançamentos de disco, martelo, dardo e lançamento de peso, 

respectivamente. 

Abaixo apresentaremos os quadros envolvendo todas as provas de 

atletismo, conforme a Confederação Brasileira de Atletismo: 

https://www.dicaseducacaofisica.info/provas-lancamento-atletismo/
https://www.dicaseducacaofisica.info/provas-lancamento-atletismo/
https://www.cbat.org.br/provas/provas_oficiais.asp
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Figura 11. Quadro de provas masculinas no Atletismo. 

 

Figura 12. Quadro de provas femininas no Atletismo. 
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3. Atletismo na Escola 

O atletismo faz parte de nossa cultura, sendo um esporte possível de ser 

praticado mesmo sem recursos de infraestrutura. Na escola, ele está presente 

nas aulas de Educação Física, projetos extracurriculares e em jogos escolares. 

Em especial no Colégio Pedro II, ele faz parte dos Jogos Intercampi, no qual 

envolve diversos alunos de todos os campi.   

4. Desenvolvimento Motor e Aptidão Física relacionada à Saúde  

  O desenvolvimento motor de crianças e adolescentes é caracterizado pela 

aquisição de muitas habilidades motoras, possibilitando domínio do corpo em 

diferentes posturas e posições no que se refere ao equilíbrio e estabilização, além 

de possibilitar a locomoção pelo meio ambiente de diferentes maneiras (andar, 

correr, saltar...) e manipulação de objetos, como arremessar e lançar objetos. 

Estas habilidades básicas são conseguidas de diferentes maneiras ao longo da 

vida dos alunos. Neste sentido, a prática do Atletismo parece ser uma boa 

estratégia para estimular o desenvolvimento motor, especialmente por envolver 

corridas, saltos, arremessos/lançamentos e a combinação destas habilidades em 

tarefas que demandam dentre outras questões, a coordenação motora. 

 Um bom nível de proficiência motora se revela como elemento 

determinante para adoção de um estilo de vida saudável, pois os alunos que 

possuem bom nível de habilidades motoras possuem maior facilidade para se 

engajar nas atividades físicas em geral, levando-os a desenvolver os 

componentes da aptidão física relacionada à saúde (aptidão cardiorrespiratória, 

https://books.google.com.br/books/about/Compreendendo_o_Desenvolvimento_Motor_7e.html?id=R6xIAgAAQBAJ&redir_esc=y
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26201678/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26201678/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21694556/
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força, flexibilidade, resistência muscular localizada, aptidão neurmotora e 

composição corporal). Dessa forma, o Atletismo se torna uma importante saída 

para combater a inatividade física que pode aumentar todas as causas de 

mortalidade. 

5. Atletismo e inclusão 

Para muitos, o Atletismo é o esporte mais inclusivo de todos, pois a grande 

diversidade de provas acaba possibilitando destaque para indivíduos com 

características biológicas variadas, altos, baixos, magros, leves, pesados... Além 

disso, em diversas provas, o participante depende apenas do próprio corpo, o 

que favorece a participação de indivíduos de baixa renda.  

Existem também diversas provas adaptadas para pessoas com 

deficiência em função das necessidades individuais. Nas Paralimpíadas 

podemos observar provas para indivíduos com deficiências físicas e sensoriais, 

como por exemplo amputações, cegueira, paralisia cerebral e deficiências 

mentais. O Brasil tem histórico de grande sucesso neste evento, com muita 

participação e conquistas. 

 

Figura 13. Corrida nas Paralimpíadas.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27462049/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27462049/
https://www.cpb.org.br/
https://www.cpb.org.br/
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6. Aulas Práticas 

As aulas práticas buscarão oferecer aos alunos diferentes experiências 

no âmbito do Atletismo, passando por atividades individuais e em grupo que 

envolvam corridas, saltos e arremessos/lançamentos. Dinâmicas envolvendo 

circuitos que demandem a aplicação de habilidades motoras e trabalhem 

diferentes componentes da aptidão física relacionada à saúde serão realizados 

com intuito de promover aproximação progressiva às modalidades do Atletismo.    

Neste contexto, o professor promoverá atividades para detecção da perna 

de apoio e perna de impulso, realização técnicas básicas de corrida, saltos e 

arremessos/lançamentos, incluindo largadas, etapas da corrida de 100m rasos, 

passagens de bastão, ultrapassagem de barreiras, diferentes etapas dos saltos 

em distância, triplo e com vara, assim como as diferentes etapas dos 

lançamentos de disco, martelo, dardo e arremesso de peso. 

Também podem ser realizadas atividades em que deficiências sejam 

simuladas no intuito de vivenciar situações que possam promover reflexões e 

consciência acerca da inclusão no esporte. 

 

 

 

 

 


