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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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A delegação do Piauí conquistou 25 medalhas e o segundo
lugar geral no Troféu Norte-Nordeste de Atletismo, disputado em
junho de 2019, em Recife (PE).
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• O destaque da delegação foi Lia Raquel, que levou o troféu de melhor
atleta do torneio. Ela foi campeã nos 200 e 400 metros rasos e ainda
ajudou o Piauí a levar ouro nos revezamentos 4x100m e 4x400m.
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Em duas provas, o pódio foi todo de piauienses. No lançamento do
dardo, o ouro ficou com Francisco Kaio, a prata com Luís Fábio e o bronze
com Carlos Eduardo. Os três foram revelados na escola municipal João
Emílio Falcão, zona Sul de Teresina. o Piauí ganhou todas as provas de
revezamento: 4x100m e 4x400m masculino e feminino.
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• 100 metros rasos (feminino e masculino), 

• 200m rasos (feminino e masculino), 

• 400m rasos (feminino e masculino), 

• 800m rasos (feminino e masculino), 

• 1.500m rasos (feminino e masculino) e 

• 5.000m rasos (feminino e masculino).
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Competem nas provas atletas com 
as mais diferentes deficiências –

divididos entre si para que as 
provas tenham o mesmo grau de 

dificuldade para todos os 
participantes.
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Com paralisia cerebral – sejam cadeirantes ou não;

Competidores com deficiência intelectual;

Amputados nos membros inferiores – e que correm com o auxílio de
prótese;

Amputados nos membros superiores;

Cadeirantes devido à poliomielite, amputações ou lesões na medula;

Deficientes visuais – que podem, ou não, precisar de guias que
enxergam correndo ao seu lado.
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Os atuais símbolos dos Jogos Paralímpicos, os
Agitos são em três cores: azul, vermelho e verde,
que circulam um único ponto em um campo
branco.

O agito (que significa Me movimento em latim) é
o símbolo do movimento em uma crescente
assimétrica, criada pela agência de publicidade
Scholz & Friends e aprovada pelo IPC em Abril de
2003.
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O agito ("Eu me movo" em latim) é um símbolo que 
expressa o movimento em linhas assimétricas.



As cores dos agitos, no fundo branco,
representam as cores mais utilizadas nas
bandeiras de todos os países do mundo. Os três
agitos circulam um ponto central, para enfatizar o
papel do IPC (Comitê Paralímpico Internacional)
tem de juntar atletas de todos os cantos do
mundo e fazê-los competir.

A forma também simboliza a visão
paralímpica de "Permitir que atletas Paralímpicos
alcancem a excelência no esporte para inspirar o
mundo".
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