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Este documento tem por finalidade apresentar dados sobre a minha participação durante o 

evento de atletismo DESAFIO Cbat/CPB que aconteceu no mês de junho em São Paulo - SP. 

A escolha deste evento em específico se deu devido a minha experiência com o atletismo 

durante toda formação, desde o ensino básico até o meu ingresso no ensino superior. Minha 

participação nesse evento teve como objetivo, vivenciar a prática do atletismo enquanto atleta 

para além dos muros da universidade; conhecer a realidade dos atletas presentes, favorecendo 

a troca de experiências e as relações interpessoais além de contatar profissionais que trabalham 

com a área do treinamento esportivo e estudar sua realidade no mercado de trabalho. 

Desde que comecei a prática do atletismo ainda no Ensino Médio não parei mais. Foi durante 

as aulas de Educação Física no colégio que tudo começou, me destaquei bastante em várias 

provas do atletismo, desde as corridas até os lançamentos. Com isso, fui convocada para 

algumas competições obtendo bons resultados, o que me fez gostar ainda mais do esporte. A 

partir daí o atletismo começou a fazer parte da minha vida influenciando diretamente na escolha 

do meu curso superior: Educação Física. 

Alguns estudos mostram que o atletismo no âmbito escolar tem sido negligenciado, embora 

seja considerado um dos esportes mais antigos, um clássico esse conteúdo ainda é pouco 

difundido. Quase não se vê professores e professoras trabalhado o esporte nas aulas de 

Educação Física. No entanto, a graduação me deu a oportunidade de pensar sobre o assunto 

não somente como praticante do esporte, mas como futura professora. 

No contexto atual brasileiro ser atleta e educadora é desafiador, pois são carreiras pouco 

valorizadas. Duas profissões diferentes que esbarram em grandes dificuldades, enfrentamos 

problemas dos mais diversos, físicos, emocionais, financeiros entre vários outros. No entanto, 

é uma luta que escolhemos lutar e isso é o que motiva a continuar todos os dias. 

Escolhi essa competição em São Paulo em virtude do contexto do evento, um lugar onde estão 

presentes os grandes nomes do atletismo brasileiro. Fiz contato grandes atletas, treinadores, 

estive dentro do esporte de rendimento pelo qual nunca imaginei presenciar, além disso, 

também esperei alcançar bons resultados na competição. 

A sede da Confederação Brasileira de Atletismo (Cbat) fica em São Paulo, um dos principais 

estados que ainda investem nesse esporte, por isso muitos atletas migram para lá na busca de 

viver dessa prática. Alguns dos melhores atletas do Brasil estavam competindo no evento, 

portanto tive o prazer de encontra-los. Por exemplo, Ana Cláudia Lemos recordista 

sulamericana nos 200m rasos, Keila Costa atleta olímpica medalhista de dois panamericanos 

no salto em distância e triplo, entre vários outros. 

Lá entrei em contato com atletas profissionais, amadores, olímpicos, paralímpicos e atletas 

iniciantes assim como eu. Conversei com pessoas que migraram de outras cidades para São 

Paulo na tentativa de melhorar seu desempenho em clubes melhores. Encontrei treinadores, de 

categoria de base, treinadores de atleta olímpico e até treinador mental. Foi uma riquíssima 

troca de experiência.  



Participei das corridas de 100 e 200m os resultados técnicos foram bons embora não tenha 

subido ao pódio, o tempo que obtive nos 200m me deixou em primeiro lugar no ranking 

estadual.  

Essa viagem me proporcionou ótimas experiências, pude estar no meio do esporte paralímpico 

assistir a atletas com cadeiras de rodas, atletas deficientes visuais correndo e saltando, vi 

exemplos incríveis de superação de vida. Pude analisar vários aspectos de diferentes pontos de 

vista, observei o evento na condição de atleta, mas com os olhares atentos a todas os outros 

papéis que ali se encontravam, de professores, torcedores, treinadores e árbitros. Pude 

aproveitar o máximo do conhecimento oferecido nesse evento que foi de extrema importância 

para minha carreira. 

 

ANEXOS 

 

Após correr os 200m no Centro paralímpico brasileiro 

 

 

  



Foto com a medalhista olímpica Maurren Maggi 

 

 

Foto ao lado da recordista Sul-americana Ana Cláudia Lemos 

 

 



 

Participação nos 200m rasos 



 

Participação nos 100m rasos 


