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O atletismo é um esporte olímpico que está sendo pouco procurado
espontaneamente pelas crianças e adolescentes nos complexos esportivos do município
de Jundiaí-SP. As escolas aparecem como uma grande oportunidade para se detectar
alunos com potenciais para tornarem-se atletas desta modalidade. Diante deste quadro, o
objetivo do trabalho foi a identificação de talentos entre escolares para ingressarem no
treinamento de atletismo, em um complexo esportivo municipal. O método utilizado
consistiu basicamente em três etapas. Na primeira, realizou-se a escolha de uma escola
afastada da zona urbana do município, onde há menos espaços para uma prática
esportiva orientada. Na segunda etapa do trabalho foram convidadas seis salas entre
sétimas e oitavas séries do ensino fundamental, aproximadamente cento e oitenta alunos
com idade entre treze e quatorze anos, a participarem de testes de habilidades contidas
no atletismo. Na terceira etapa, em um campo de futebol próximo à escola, foram
aplicados três testes semelhantes às provas do atletismo: uma corrida de velocidade de
quarenta metros, o arremesso do peso e a corrida de resistência. Como resultados
obtidos, uma quantia de quarenta e seis alunos interessou-se em realizar todos os testes,
sendo vinte e nove meninos e dezessete meninas. Os escolares foram elencados em uma
ordem de classificação por melhor resultado em cada teste, separados por gênero, onde
foi possível identificar os mais velozes, os mais resistentes e os alunos com potenciais
de arremessadores e lançadores. Verificou-se que, apesar da pouca procura por livre e
espontânea vontade pela prática do atletismo, professores de Educação Física, ao
realizarem testes em alunos de áreas afastadas do centro da cidade, possuem grande
oportunidade de identificarem talentos e novas promessas para o esporte, além de
divulgarem a modalidade e os locais para treinamento. Após oito meses da aplicação
dos testes, os três melhores e mais aplicados alunos, agora atletas, continuam treinando
com auxílio de transporte cedido pela prefeitura, considerando, assim, que mais
trabalhos desta natureza tendem a aumentar o número de praticantes do atletismo.
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