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O nosso convívio com  a área de Atletismo data aproximadamente de 20  anos, 
inicialmente como atleta, técnica da equipe de Santo André desta modalidade,  e atuando 
na área acadêmica lecionando na FEFISA – Faculdades Integradas de Santo André - 
professora Universitária titular na disciplina Atletismo e mais recentemente na FAEFF – 
Metodista / Campus Rudge Ramos. Este projeto de pesquisa refere-se à modalidade de 
Atletismo em seu âmbito global, que visa a aplicabilidade de uma escolinha de esportes 
na modalidade Atletismo, envolvendo crianças e jovens da cidade de Santo André, cidade 
integrante do grande ABC Paulista, uma região que apresenta uma cultura desportiva e 
resultados significativos em Jogos Regionais e Abertos do Estado de São Paulo. Como 
objetivo, pretende-se divulgar e incentivar a prática da modalidade. Atualmente,  o projeto 
foi implantado em 06 (seis) Cesas (Centros Educacionais de Santo André). O 
envolvimento dos alunos dá-se a partir do interesse do mesmo em ampliar  o seu 
conhecimento e a sua vivência no Atletismo. A faixa etária dos  alunos que participam do 
projeto é em torno de 07 à 15 anos onde estão divididos em 2 grupos; o primeiro iniciação 
e o segundo aperfeiçoamento ao Atletismo. A metodologia utilizada é  uma revisão de 
literatura  envolvendo estudiosos da área do Atletismo, de treinamento desportivo, 
crianças e adolescentes e a seleção de talentos. Paralelamente, permite-se acompanhar 
os aspectos quantitativo e qualitativo, através do ingresso, do grau de interesse e do 
desenvolvimento dos alunos, numa pesquisa participante. O atual projeto foi implantado 
graças a uma parceria que se  firmou entre a  Prefeitura Municipal de Santo André através 
de sua  Coordenadoria de Projetos Especiais e da FEFISA. A Prefeitura cede as praças 
de  atendimento à população juvenil do município, e a faculdade contribui com a atuação 
de estagiários, acadêmicos  de Educação Física, vivenciando experiências acadêmico-
científicas junto ao desporto Atletismo. O projeto funciona sob o título “Atletismo nos 
Cesas” e atende cerca de 150 crianças e adolescentes distribuídos nos seguintes 
estabelecimentos educacionais – Cesas: Vila Sá, Vila Linda, Vila Humaitá, Vila Palmares, 
Vila Floresta e Parque Erasmo. Considera-se a implantação deste projeto de cunho  
científico de extrema importância para a cidade retomando a implantação de uma equipe 
de treinamento na modalidade de Atletismo, num trabalho contínuo, respeitando os 
indivíduos que iniciam na modalidade  num contato saudável com a mesma , e 
possibilitando aos alunos um encaminhamento de suas experiências a médio e longo 
prazo sob o acompanhamento de uma equipe de profissionais (estagiários) com uma 
supervisão e permanente avaliação dos métodos, e dos procedimentos que estão sendo 
utilizados. Pode-se concluir até o momento que ocorre uma efetiva contribuição 
acadêmica e já se prevê uma ampliação do projeto para o próximo ano (2.006) nos locais 
onde ocorre uma  maior procura do público jovem, e na seqüência, o atendimento nas 
pistas de Atletismo da cidade.      


