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RESUMO

O projeto de extensão “Futebol de campo para juventudes”, desenvolvido pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Unidade Ibirité, conta com a participação de um

estudante bolsista de Educação Física e de um docente do referido curso. Tal projeto vem sendo realizado desde abril de 2016 e tem a previsão de encerrar em dezembro deste

ano. Atualmente, atendemos 45 jovens dos bairros próximos da Instituição de Ensino Superior (IES) mencionada. O futebol de campo é meio de educação para promover a

socialização e a inclusão dos jovens, e destacamos que as atividades têm promovido vivências recreativas variadas, além de oportunizar a interação monitorada durante os

encontros. Metodologicamente, distribuímos duas turmas, sendo uma masculina e outra mista (masculino e feminino), a idade varia entre 12 à 16 anos, com atendimento de duas

vezes por semana para cada turma, em dias alternados, e os encontros têm a duração de 2 horas. Os estudos sobre o futebol de campo têm postulado que o mesmo é um dos

esportes mais praticados por jovens brasileiros, seja nas ruas, nas escolas, nas quadras dos bairros, nas praças, parques e nos campos de futebol. Por isso, apropriamos desse

meio de educação para mobilizar saberes técnicos, táticos, físicos, de cidadania e de respeito às diferenças. Como resultados, observamos que os jovens demostram interesse

nessa modalidade, o que contribui com a formação social, psicológica e física, tornando-lhes cidadãos conscientes e responsáveis. Notamos também que a união do grupo tem

feito a diferença, sendo uma característica positiva e marcante, pois apresentam tolerância com os colegas em comparação ao início dos encontros. Percebemos evoluções no

condicionamento físico, na coordenação motora e na técnica, visto que aperfeiçoamos suas capacidades anaeróbicas, aeróbicas e motoras. Por fim, cabe dizer que o projeto

prima por conteúdos que exploram a dimensão lúdica e cooperativa deles, ampliando assim, a sensação de descontração e amizade.
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