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Desenvolvido no Complexo Esportivo da UFJF, projetos possibilitam que cem crianças e 
adolescentes pratiquem esportes, principalmente atletismo, e aprendam a incorporar 
valores como disciplina e trabalho em equipe

E XtEnSÃo

48

Márcio Brigatto
Fotos

A3- Novembro/2013 a Abril/2014



49A3- Novembro/2013 a Abril/2014

Quem chegar à Faculdade de Educação 

Física e Desportos (Faefid) da 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) pode se surpreender com a movimentação 

de crianças e adolescentes na pista de atletismo. 

Mais de cem jovens atletas, entre 7 e 18 anos, 

de 16 escolas de Juiz de Fora, na Zona da Mata 

Mineira, praticam dez provas do esporte: da 

tradicional corrida ao arremesso de dardo (ver 

quadro abaixo). Divididos em grupos, alguns 

treinam salto em altura, enquanto outros 

testam os discos para o lançamento. Ao mesmo 

tempo, colegas dão voltas na pista, e outros 

enfrentam a corrida com barreiras. Não dá para 

ficar parado, faça chuva ou sol, os atletas mirins 

e pré-mirins treinam entre três e seis vezes por 

semana durante duas horas por dia. Os jovens 

esportistas participam de dois programas 

gratuitos: o Minas Olímpica – Geração Esporte, 

em parceria com a Secretaria de Estado de 

Esportes e da Juventude de Minas Gerais; e o 

Centro Regional de Iniciação ao Atletismo (Cria) 

da UFJF.

Os mais novos, de 7 a 13 anos, integram o núcleo 

da UFJF do Minas Olímpica, cujo objetivo é 

promover a saúde e a inclusão social por meio 

da iniciação esportiva com foco na aquisição 

de habilidades motoras. São 97 núcleos em 

todo o Estado de Minas Gerais com diversos 

esportes – o da UFJF, voltado principalmente 

ao atletismo, funciona há dois anos. Os alunos-

atletas aprendem a melhorar a coordenação 

motora, a cuidar do corpo e conhecem táticas e 

regras do esporte. Quando começam no projeto, 

a criança e o adolescente passam por várias 

provas do atletismo. Nos primeiros dias, saem 

em disparada, perdem força, fôlego, e, no dia 

seguinte, quase nem sentem a panturrilha.

Mas tudo é questão de treinamento. Em um 

dia típico de atividades, as duas horas de treino 

são divididas entre aquecimento, alongamento 

muscular, exercícios de coordenação motora, 

flexibilidade, força e velocidade, como correr 

entre os vãos de uma escada estendida no 

chão. Em seguida, cada grupo desenvolve 

técnicas específicas das provas do atletismo. A 

aluna com mais tempo de projeto – dois anos 

–, Luana Carolina de Jesus, 8 anos, conta que 

aprendeu, entre outros ensinamentos, a não 

sair desesperada na corrida, controlar o ritmo 

e acelerar um pouco nas curvas. O método 

trouxe medalhas para a garota, penduradas no 

quarto da mãe, como motivo de orgulho. “Gosto 

de fazer de tudo, não quero parar”, resume a 

menina. Os ensinamentos vão se acumulando. 

Imagine a bagagem de conhecimento tático e de 

consciência corporal que Luana e seus 99 colegas 

terão quando completarem 18 anos?

Para auxiliar nesse desenvolvimento, os 

participantes também ocasionalmente 

jogam futebol, vôlei e basquete, orientados 

por professores e estudantes da Faefid. A 

diversidade de exercícios chamou a atenção 

de dois irmãos italianos Leonardo e Riccardo 

Petrone, 12 e 11 anos, de Bolonha, no Norte da 

Itália. Acompanhados da mãe brasileira, Rosane, 

passaram as férias de um mês e meio, entre 

julho e setembro, treinando no projeto. Além 

de novos exercícios, os garotos, que também 

se dedicam ao atletismo, ultrapassaram as 

diferenças de idioma. “Lancio del giavellotto” 

tornou-se “lançamento de dardo” e “salto in 

lungo” virou o nosso “salto em distância”, listam 

os garotos.

 

DA PISTA PARA AS 
SALAS DE AULA
Os alunos ainda são incentivados a incorporar 

valores do esporte, como disciplina, jogo 

limpo e trabalho em equipe. O esforço na 

pista é refletido em sala de aula, conforme a 

professora Ana Paula Marques, que também 

é diretora da Escola Municipal Presidente 

Tancredo Neves, localizada no bairro São Pedro, 

Zona Oeste de Juiz de Fora, que possui mais 

de 50 participantes no programa.“Há melhora 

notável no comprometimento com a escola, 

na alimentação e no desenvolvimento físico e 

intelectual. A relação do colégio com o projeto 

é tão forte que, às vezes, acompanhamos 

treinos e competições.” Se preciso, monitores 

do programa vão às escolas saber como os 

alunos estão se comportando e promovem 

atividades esportivas que chegam a envolver 

200 crianças. “Já que não temos tradição 

no atletismo como no Quênia e na Jamaica, 

talvez seja o estabelecimento de ensino uma 

boa opção para o incentivo à participação 

em massa e consequente identificação de 

talentos. Entretanto, faltam espaço, materiais, 

professores qualificados e tempo disponível 

nas escolas”, afirma o mestrando em Educação 

Física pela UFJF Arthur Bossi, em artigo sobre o 

atletismo em colégios. 
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CRIA
A partir do desenvolvimento do núcleo do Minas 

Olímpica, a equipe local da UFJF decidiu criar 

o Centro Regional de Iniciação ao Atletismo, o 

Cria. Nesse caso, o foco é identificar e estimular 

o esporte de alto rendimento e formar equipes 

para competições. Até três dias (terças, 

quintas e sábados) a mais de treinamento 

são disponibilizados para 40 adolescentes se 

aperfeiçoarem em uma prova específica. Com 

isso, o aluno que completou 14 anos e não 

pode ficar mais no Minas Olímpica, devido ao 

limite de idade, mas já está experiente, pode 

continuar nos treinos até os 18 anos. É o caso 

do bicampeão mineiro nos 3.000 metros, em 

2013, Robison Gomes da Silva Júnior, 16, nos 

Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) e no 

Campeonato Mineiro de Atletismo. Presente 

nos treinos de segunda a sábado, o adolescente 

repete um mantra entre atletas: “A dor e o 

cansaço são passageiros, desistir é para sempre. 

Minha meta neste ano é chegar aos 9min10s 

contra os 9min30s que já consegui.”

Além do primeiro lugar nos 3.000 metros, os 

participantes dos projetos conquistaram a mais 

alta posição no arremesso de peso, disco e 

dardo nos Jemg. Todos os mais bem colocados 

acompanharão Robison Júnior nos Jogos 

Escolares da Juventude, de abrangência nacional. 

Ao todo, foram 17 medalhas na etapa estadual. 

E, no Campeonato Mineiro Mirim e Pré-mirim, 

em 2012, obtiveram 25, com nove esportistas na 

primeira posição. Ludmila Calixto, 15, ganhou o 

vice-campeonato mineiro no salto em distância, 

com 4,73 metros, e em altura, atingindo 1,50 

metro. “Não esperava esse resultado, estava 

disputando com meninas de 16 e 17 anos.”

 

A PISTA COMO 
LABORATóRIO
A iniciativa local ganha especificidades 

próprias por estar vinculada a uma instituição 

de ensino superior, que permite conjugar 

pesquisas e formar recursos humanos, e por 

possuir um complexo esportivo ampliado e 

modernizado. Com investimentos de R$ 17 

milhões do Ministério do Esporte, captados 

pela Administração Superior da UFJF, foi 

possível refazer a pista de atletismo e instalar 

tecnologia de padrão internacional. Com melhor 

infraestrutura, os projetos ainda atraíram e 

organizaram eventos, como etapas regionais e 

estaduais de campeonatos e a própria Corrida 

Infantil da Universidade. Já a Secretaria de 

Estado de Esportes envia anualmente R$ 30 

mil para o núcleo, aplicados no pagamento de 

lanche, bolsas de monitoria e parte do material 

esportivo.

Uma das frentes de pesquisa é a identificação 

de crianças e adolescentes com talento para o 

atletismo, que podem se tornar esportistas de 

alto rendimento, desenvolvida por professores 

e alunos da Faefid. Os estudos trabalham com 

a interseção de uma série de dados, tais como 

altura, percentual de gordura corporal, tempo 

de treinamento e a comparação entre idade 

biológica e cronológica. “Enquanto existem 

vários estudos que apontam o potencial de 

um adulto, que possui características e limites 

melhor definidos, há poucas investigações que 

focam o biotipo infanto-juvenil, em constante 

mudança”, explica o professor da Universidade 

de Coimbra, em Portugal, António Figueiredo.

O pesquisador português co-orienta a 

dissertação de Phelipe de Castro, do Mestrado 

em Educação Física da UFJF, que incluiu a 

linha de pesquisa Estudos de Jovens Atletas. 

“Serão aplicados testes físicos, questionários e 

coletadas medidas antropométricas em jovens 

de atletismo com idade entre 12 e 14 anos de 

diversas equipes de Minas Gerais e São Paulo. 

A partir dessa caracterização, analisaremos a 

influência dos diferentes estágios maturacionais 

(idade biológica) nas variáveis coletadas e 

do tempo de treinamento nos resultados 

analisados”, afirma o aluno.

Outras duas dissertações ainda acompanharão 

a modificação de desempenho dos jovens ao 

longo de um ano, a cargo dos mestrandos 
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Participante dos projetos, Ludmila Calixto, 
conquistou o vice-campeonato mineiro no 
salto em distância
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Ramon Cruz e Jefferson Verbena. De modo 

geral, os estudos giram em torno de objetivos 

como o de encontrar o ponto de equilíbrio entre 

idade biológica e resultado correspondente. 

“Um adolescente de 12 anos, mas em estágio 

maturacional de 14, teria que apresentar, de 

forma ideal, resultados da idade biológica”, 

ressalta o orientador da pesquisa e coordenador 

dos programas, professor Jorge Perrout. Já o 

estudo do mestrando João Paulo Nogueira 

investigará as estratégias empregadas 

pelos jovens de 14 a 17 anos em corridas de 

meio-fundo (800 metros e 1.500 metros) em 

competições nacionais. “Quero verificar se, 

por exemplo, os adolescentes começam a 

corrida um pouco mais acelerados ou não, se o 

comportamento da estratégia é parecido com a 

do adulto, além de pontuar as características de 

preparação dos participantes, como o tempo de 

treinamento e variáveis fisiológicas.”

Estudos preliminares com alunos do projeto 

Minas Olímpica já apontam alguns resultados. 

O levantamento socioeconômico realizado pela 

equipe do núcleo local mostrou um desafio 

do projeto na cidade: chegar à população das 

classes D e E. Dos 58 participantes frequentes 

e com pelo menos um ano de projeto, 98% 

pertencem às classes B e C (renda familiar entre 

R$ 1.147 e R$ 5.241). “Talvez, nos programas 

de iniciação ao esporte sejam reproduzidos os 

mesmos padrões de exclusão da sociedade, em 

que os menos favorecidos não têm acesso a 

vários bens sociais. Deve, também, ser estudado 

o fluxo de crianças, com atenção às que não 

permanecem ou têm presença flutuante 

nos núcleos. Seria interessante avaliar se 

esse comportamento está associado ao nível 

socioeconômico”, comentam os autores do 

estudo, coordenado por Perrout.

E em uma pesquisa com 43 meninos e meninas, 

de 13 anos, em média, os autores concluíram que 

os adolescentes pesquisados “apresentam uma 

série de hábitos inadequados de hidratação, 

o que pode influenciar negativamente o 

desempenho em treinamentos e competições, 

sendo necessária intervenção educativa”.Em 

outro trabalho, com 56 jovens de 11 anos em 

média, a equipe constatou que há influência 

positiva quanto à massa corporal e estatura 

do esportista no desempenho do arremesso 

de peso. Constatou ainda que testes baseados 

em modalidades tradicionais do atletismo 

(corrida, salto e arremesso) podem ser efetivos 

para detectar jovens talentos. Pelo menos cem 

alunos dos projetos estão na expectativa de 

serem reconhecidos.

Programa Minas olímpica ( www.esportes.mg.gov.br/esportes/minas-olimpica)

centro regional de iniciação ao atletismo – Cria (www.ufjf.br/faefid)

orientadores: professor Jorge Perrout; instrutores Jefferson Verbena, João Paulo Nogueira, Phelipe de Castro e Ramon Cruz; monitores Fernando Prata, Kelly Santana e Renato de Souza

MAIS

E XtEnSÃo

A corrida com obstáculo está entre as modalidades praticadas por mais de cem jovens, entre 7 e 18 anos, de 16 escolas de Juiz de Fora (MG)


