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 Atletismo 

Atletismo na Era Moderna 

Em 1896, o francês Pierre de Fredy, Barão de Coubertin, reativou os festivais esportivos. 

A primeira versão dos Jogos Olímpicos da era moderna foi realizada em Atenas, na Grécia. 

Participaram 285 atletas, de 13 países. Desde então, a tocha olímpica foi reacendida com a 

finalidade de promover paz entre a comunidade mundial. A intenção do Barão de Coubertin era 

de unir os povos pelo esporte. 

Só em 1894 o ele conseguiu reunir representantes de várias nações em uma pré-

convenção olímpica, em Paris. Dos 34 presentes apenas 13 assinaram um compromisso formal 

garantindo a participação de seus países na Olimpíada de 1896 As Olimpíadas ocorreram durante 

a primavera na Europa. No dia 6 de abril de 1896, estavam presentes 285 atletas representando 

13 países. O sucesso do evento atraiu mais nações e estimulou Coubertin a criar o Comitê 

Olímpico Internacional (COI). O Barão foi presidente do COI por 29 anos. Ele morreu pobre e 

doente em Genebra, na Suíça, em 1937, aos 74 anos. Seu coração foi enterrado em Olímpia, 

onde tudo começou. 

Nas Olimpíadas de 1896, na modalidade atletismo, foram disputadas as provas de: 

• Salto Triplo 

• Salto em Distância 

• Arremesso de Peso 

• Lançamento de Disco 

• 100 m. Rasos 

• 400 m. Rasos 

• Maratona 

"O principal objetivo da vida não é a vitória, mas a luta; o essencial não é vencer, mas lutar. 

Vamos exportar nossos atletas para promover a paz. Esse é o mercado livre do futuro." (Pierre 

de Coubertin, fundador da Olimpíada Moderna). 

Atualmente, os Jogos Olímpicos são realizados, de quatro em quatro anos, em países e 

cidades diferentes. O atletismo continua sendo a atração principal. São 26 provas masculinas e 

23 femininas. 

 

(    ) E.M. “PREFEITO LUPÉRCIO GUEDES PINTO - TITICO”  

(    ) E.M. “MARIA CÂNDIDA ALVES PINTO” 

(    ) E.M. “APARECIDA DO CARMO MASCHIETTO” 

Nome: Ano:______ 

Educação Física – Semana: 29 de Março a 01 de Abril 
Habilidades desenvolvidas: (EF06EF03) Experimentar e fruir esportes de marca, valorizando o trabalho coletivo e o 
protagonismo. 

Orientação: Caro Aluno,  leia e responda as perguntas, sobre o tema: Atletismo.  
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Atletismo no Brasil 

O atletismo somente começou a ser praticado no Brasil, a princípio esporadicamente e por 

estrangeiros radicados no país, a partir de 1910, em São Paulo. A primeira competição realizou-

se em 1914, por iniciativa do jornal O Estado de S. Paulo, que aproveitou a chegada do atleta 

dinamarquês Islovard Rasmussen. A competição realizou-se sob a forma de Campeonato do 

Atleta Completo (espécie de decatlo, mas com 12 provas), no Clube Espéria. Foi vencedor o 

visitante, seguido pelo brasileiro Amadeu Saraiva. 

Deflagrada a primeira guerra mundial, a prática do atletismo foi paralisada, reiniciando-se 

em 1918, quando o mesmo jornal promoveu uma corrida de 24 km em volta da cidade, 

denominada Estadinho e aberta a qualquer corredor que provasse aptidões físicas. 

Graças ao estímulo provocado por novas competições, pela publicação das regras 

internacionais e pela construção, em 1921, do primeiro estádio atlético - o do Paulistano - o 

atletismo tomou grande impulso, ainda em São Paulo. O entusiasmo transferiu-se para o Rio de 

Janeiro, onde desde 1920 já se realizavam competições amistosas. No ano seguinte disputou-se 

o primeiro torneio entre atletas do Rio de Janeiro e de São Paulo, e em 1924 o atletismo brasileiro 

participava de sua primeira olimpíada. 

Responda as perguntas abaixo, de acordo com o texto acima: 

1- Complete a frase: 

O __________________ somente começou a ser praticado no Brasil, a princípio 

esporadicamente e por estrangeiros radicados no país, a partir de _______, em _________. 

a) (   ) Atletismo; 1910; São Paulo. 

b) (   ) Futebol; 1910; São Paulo. 

c) (   ) Atletismo; 1920; Rio de Janeiro. 

d) (   ) Corrida; 1910; São Paulo. 

2- Assinale alternativa correta: 

a) (   ) Em 1896, o dinamarquês Islovard Rasmussen, Barão de Coubertin, reativou os festivais 

esportivos. 

b) (   ) Em 1896, o francês Pierre de Fredy, Barão de Coubertin, reativou os festivais de dança. 

c) (   ) Em 1896, o francês Pierre de Fredy, Barão de Coubertin, reativou os festivais esportivos. 

d) (   ) Em 1896, o brasileiro Pierre de Fredy, Barão de Coubertin, reativou os festivais esportivos. 


