
A busca por melhor qualidade de vida é uma neces-

sidade de boa parte da população mundial. Um ca-

minho é o abandono da vida sedentária. Oitocentas 

e noventa pessoas praticam diferentes atividades de 

lazer e esporte nas dependências do Complexo Esportivo da Fa-

culdade de Educação Física e Desportos (Faefid) da UFJF em 29 

projetos de extensão.

Aficionado pelo vôlei, Rafael Neves, 20 anos, é um dos partici-

pante. Nos últimos oito meses, três dias são dedicados ao projeto 

Iniciação ao Voleibol. Fora das quadras, mantém o olhar nos jogos 

transmitidos pela TV e marca presença na torcida nas partidas do 

time profissional masculino da UFJF, nascido como atividade de 

extensão. “Desejo me capacitar e entrar no vôlei da Universida-

de”, diz o estudante, incentivado pela escalada da equipe que, em 

quatro anos, chegou à elite do vôlei, a Superliga 2011/2012.

Assim como Neves, alunos, servidores e integrantes da 

comunidade externa frequentam a Faefid, de segunda a sexta-

feira, das 7h às 21h, e, aos sábados, das 7h às 12h. São oferecidos 

atletismo, caminhada, dança, futsal, hidroginástica, musculação, 

natação, pilates, tênis, ioga e seis alternativas de ginástica: para 

mulheres com câncer; no climatério; para idosos; rítmica; artística; 

e trampolim acrobático. Este semestre traz duas novidades: jiu 

jitsu e futsal feminino.

A maioria das opções são gratuitas, possibilitando o acesso a 

esportes rotulados como de elite, tal qual o tênis. Acostumado 

a usar controles sem fio que simulam a raquete do esporte em 

um videogame, Eduardo Mezzonato, 30, pôde jogar partidas reais 

nas quadras da Faefid. “Nunca fui amante de atividade esportiva, 

mas  quando assistia ao Gustavo Kuerten ou ao Roger Federer 

jogando, ficava com vontade de tentar. Mas as despesas com trei-

namento e material são caras.” A raquete mais barata custa cerca 
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de R$ 80, e a mensalidade em clube de Juiz de Fora, R$ 120. “É 

bem-vinda a abertura dos portões da  UFJF.” 

JOGO DE MUDANÇAS
A interface entre a Faefid e as comunidades interna e externa, 

nos últimos dois anos, foi otimizada. A  qualificação de docentes 

trouxe mais projetos e pesquisas relacionados com a população. 

Em 2010, o complexo esportivo foi ampliado e modernizado com 

investimentos de R$ 16 milhões. Para os próximos anos, o reitor 

Henrique Duque quer criar quadra de areia para vôlei e futebol; 

ginásio de artes marciais; reformar vestiário; duplicar a piscina 

para 50m; e aumentar a capacidade do ginásio de 500 para 2 mil 

pessoas. 

“A expansão da infraestrutura se deu em caráter qualitativo e 

quantitativo, pois, foi possível oferecer melhores condições para 

as práticas desenvolvidas na faculdade e aumentar a quantidade 

de projetos e vagas”, afirma o coordenador da Extensão na unida-

de, Luís Fernando Gomes Nascimento. Ele é autor de dissertação, 

em andamento, sobre o impacto do novo complexo na Extensão. 

Entre as iniciativas mais recentes está Musculação e Qualidade 

de Vida, para pessoas acima de 50 anos, com atendimento per-

sonalizado três vezes por semana. Desenvolvida por docentes e 

alunos de Fisioterapia e Educação Física, a ação visa a pesquisar 

os efeitos benéficos da musculação nessa faixa etária e auxiliar na 

prevenção e na reversão parcial de perdas funcionais decorrentes 

do envelhecimento. Os participantes passam por avaliação arte-

rial, controle de frequência cardíaca, teste de carga e análise car-

diovascular, segundo a docente de Fisioterapia Gabriela Trevizani. 

A dor no joelho que Maria Inês Cyrino Oliveira, 55, sentia foi em-

bora ao longo dos meses em que participa do projeto de pesquisa 

articulado com a extensão. “Estou me sentindo disposta em tudo. 

Até meu humor mudou.” Já  Raimundo Rezende Machado, 62, 

sente melhoria em atividades simples, como carregar sacolas sem 

se cansar tanto. “Quando descia um morro, sentia dor até que o 

corpo esquentasse.”

O progresso das atividades deriva, ainda, do envolvimento dos 

alunos dos cursos responsáveis pelas ações. São eles que estão 

em contato mais direto com a população como instrutores. Para 

participarem, recebem bolsa mensal em forma de auxílio financei-

ro. Em 2011, foram pagos R$ 115.200 a 40 alunos. 

Em um ano e meio, mais de cem inscritos em dois projetos fo-

ram orientados pelo bolsista de Educação Física Sérgio Ribeiro 

Barbosa, para quem o desempenho estimula o aluno estudar, 

pesquisar e criar. “Além disso, contribui para uma metodologia de 

trabalho, ao passar pelos desafios de elaborar e ministrar aula ou 

treino e lidar com diversos públicos e situações inusitadas.”

A abertura dos portões da Faefid traz também desafios, como 

manutenção da infraestrutura, contato mais intenso com a co-

munidade externa e demanda crescente pelo uso do complexo. 

A diretora da Faefid, Edna Martin, frisa que a manutenção da es-

trutura é feita regularmente e segue trâmites burocráticos legais 

para contratar empresas. Ao definir a ocupação do espaço é dada 

prioridade ao ensino. “As instalações são as salas de aula prática 

de nossos alunos. Atendemos também a necessidade de todos 

os projetos e outras práticas. Mas ainda há horário livre para uso 

do espaço.” 

NOVA ORDEM
Ainda que a procura pela vida saudável seja mais evidente, nos 

últimos anos, resiste a percepção de que tempo útil é só o des-

tinado ao emprego ou a outras obrigações diárias. Segundo o 

docente Luiz Carlos Lira, em estudo produzido com alunos de 

Ginástica e Turismo Social para Idosos, ocorre com frequência “a 

mistificação, a exaltação do trabalho, o que gera quase sempre 

atitude de desconhecimento de outras dimensões do humano, 

sobretudo, as possibilidades pela vivência do tempo de lazer”. 

O peso que o esporte possui é acentuado pelo antropólogo 

Roberto DaMatta. No livro “A bola corre mais que os homens”, 

de 2010, o pesquisador considera que, “excetuando a guerra e 

certos rituais (dos quais o carnaval é o exemplo mais significati-

vo), nada é mais claramente construído por oposição às normas 

e valores que governam o cotidiano do que o esporte”. A ativi-

dade “suspende o trabalho como castigo e vocação” e “coloca 

de quarentena os tabus diários relativos ao corpo e aos poderes 

constituídos”, quando, por exemplo, está em jogo a capacidade 

do participante e não a classe social.

A Faefid recebe atletas que querem se dedicar mais a esses mo-

mentos de suspensão de tabus, como atualmente jogadores de 

vôlei e ginastas, e também se prepara para atrair delegações da 

Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016. O complexo esportivo 

já foi habilitado pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos 

como local de treinamento. Enquanto isso, mais de 50 crianças 

de 7 a 13 anos trilham, no atletismo, o caminho das medalhas no 

projeto Minas Olímpica - Geração Esporte em parceria com a Se-

cretaria de Estado de Esportes e da Juventude. O  objetivo é criar 

equipes para competições oficiais a partir de seletivas em escolas 

da Cidade Alta, no entorno do campus. “O projeto é um ótimo 

espaço para pesquisas do Mestrado em Educação Física”, conclui 

o coordenador local, professor Jorge Perrout. 
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infoRMações e novidades sobRe a faculdade de educação física:
www.ufJf.bR/faefid
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