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Resumo: O presente texto relata a experiência de um atleta escolar e sua inserção no campo esportivo profissional, 

destacando a sua trajetória em eventos escolares, nesse caso os Jogos Estudantis da Primavera (JEPs) em Ponta 

Grossa. Metodologicamente configura-se como um estudo de caso com a utilização de entrevistas, bem como um 

estudo bibliográfico sobre o evento em questão. O resultado evidencia a trajetória do atleta a partir de eventos 

esportivos escolares como os JEPs, no qual se insere a prática do atleta. O Projeto de extensão, do qual o estudo 

faz parte, tem como objetivo o trabalho com a memória dos participantes, recuperar a memória dos jogos e a 

inserção da comunidade local e regional. Nesse sentido, o presente texto se articula com esse objetivo e relata a 

inserção de um jovem da comunidade escolar local inserindo-se no campo esportivo nacional com a experiência e 

formação no evento local. Ao mesmo tempo, o estudo aponta a necessidade de aprofundar o trabalho, 

principalmente no sentido da percepção das práticas dos jogos estudantis na inserção de árbitros, técnicos, gestores, 

atletas no campo esportivo local e nacional a partir de suas participações nesse evento. 

Palavras-chave: Memória. Jogos Estudantis da Primavera. História.  

 
1 Acadêmico do curso de Bacharelado em Educação Física; UEPG; sprengeranderson@gmail.com. 

2 Discente extensionista; Mestranda em Ciências Sociais Aplicadas; UEPG; alinemelnyk@yahoo.com.br. 

3 Docente do Departamento de Educação Física; UEPG; goncalocassins@gmail.com. 

4 Coordenador; Educação Física; UEPG; cjguima@hotmail.com. 



18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

2 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Jogos Estudantis da Primavera em Ponta Grossa – PR: história, memória, esportes e 

sociedade 1ª Edição. 

PÚBLICO-ALVO  

Alunos dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física (EF) da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e participantes dos Jogos Estudantis da 

Primavera (JEPs): alunos atletas, técnicos, diretores de escolas, professores de EF, torcedores 

e comunidade em geral. 

JUSTIFICATIVA 

O presente estudo refere-se a um recorte de um projeto de extensão desenvolvido no 

curso de Educação Física da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) que tem como 

finalidade recuperar a memória histórica dos JEPs, que são realizados desde o ano de 1956 e 

são considerados ainda, como um dos eventos mais antigos do Brasil que ocorrem de forma 

ininterrupta e o maior evento poliesportivo do Estado do Paraná. (ALMEIDA; GUIMARÃES, 

2015). 

As competições escolares, segundo Seron-Kiouranis e Marchi Junior (2014), 

apresentam seis objetivos: 1) fomento do esporte escolar com fins educativos; 2) fomento da 

prática esportiva nas instituições de ensino; 3) identificação de talentos; 4) intercâmbio 

sociocultural e desportivo; 5) desenvolvimento integral do aluno, promovendo o exercício da 

cidadania através do esporte; 6) garantia de conhecimento do esporte, oferecendo mais 

oportunidades de acesso. 

Pensando nos JEPs como uma destas possibilidades de promoção dos objetivos, e mais 

precisamente, como uma possibilidade de identificação de talentos e conhecimento do esporte, 

o presente estudo passa a refletir a seguinte questão problema: Quais as contribuições do JEPs, 

assim como outras competições de atletas escolares, podem trazer para a formação de futuros 

atletas de rendimento?  
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Cabe ressaltar aqui, que a formação de atletas não é entendida como única função 

destas competições, porém o presente estudo, pensando nas mais variadas possibilidades, 

utilizou-se especificamente da formação esportiva, através de um relato de um jogador 

profissional e ex-participante de competições escolares, para apresentar contribuições acerca 

da temática. 

OBJETIVOS 

Apresentar os JEPs, assim como outras competições escolares, como uma 

possibilidade de ascensão esportiva por meio do relato de um jogador de futebol profissional e 

a importância de se trabalhar com a memória local e regional no sentido da preservação da 

memória e história das comunidades e de eventos como os JEPs. 

METODOLOGIA 

O trabalho configura-se, como um estudo de caso, pois investiga a inserção de atletas 

escolares em eventos esportivos escolares como possiblidade de ascensão no campo esportivo. 

Utilizou-se a técnica de entrevista, que consiste em fazer perguntas ao entrevistado previamente 

pensadas, e tem grande importância na investigação devido a sua flexibilidade. (GIL, 2008). 

A proposta surgiu como uma possibilidade paralela ao estudo inicial, voltado a 

estrutura de escolas públicas e particulares participantes do JEPs. As entrevistas foram 

realizadas por meio virtuais ao jogador de futebol José Rafael Vivian, a mãe e a um amigo do 

atleta.  

A TRAJETÓRIA ESPORTIVA DE ZÉ RAFAEL 

José Rafael Vivian nasceu na cidade Ponta Grossa – PR no dia 16 de junho de 1993. 

Ingressou na escola CIESC Sagrado Coração de Jesus e com 5 anos de idade começou a 

participar dos treinos de Futsal ofertados pela instituição.  

Com aproximadamente 8 anos recebeu uma bolsa de estudos no Colégio Santana para 

disputar competições escolares. Nessa época, ingressou também como atleta de futsal no Clube 

Verde, participando de Campeonatos Paranaenses de Futsal de sua categoria, Taça Paraná e aos 

14 anos, iniciou treinamentos em escolinhas de futebol. 
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Além de jogos oficiais, participou de diversas competições escolares como: Jogos 

Estudantis da Primavera, Jogos Escolares Municipais e Jogos Escolares do Paraná, até que no 

ano de 2009 foi convidado para atuar num clube amador de Curitiba, o Trieste.  

Após a passagem pelo Trieste com 16 e 17 anos, em novembro de 2009 foi contratado 

pelo Coritiba Foot Ball Club, atuando em Campeonatos Estaduais, Nacionais e Internacionais 

pelas categorias de base, passando para a equipe profissional, na qual fez sua estreia no ano de 

2013. 

Em 2014, foi emprestado para o Novo Hamburgo para disputar o Campeonato 

Gaúcho e Copa do Brasil e retornou ao Coritiba no mesmo ano. No ano seguinte foi emprestado 

para o Londrina Esporte Clube para disputa do Campeonato Brasileiro Série C, obtendo acesso 

a série B do Nacional.  

Em novembro de 2016 retornou ao Coritiba e em 2017 foi negociado com o Esporte 

Clube Bahia onde disputou a Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro. No final de 2018 foi 

contratado pela Sociedade Esportiva Palmeiras, time qual permanece até hoje disputando o 

Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro série A e a Copa Libertadores da América. 

EXPERIÊNCIAS POR MEIO DE COMPETIÇÕES ESCOLARES  

Zé Rafael, como atualmente é conhecido, participou de competições escolares 

referentes a sua idade durante todo o seu percurso escolar. Competindo nos Jogos Estudantis 

da Primavera por duas instituições de ensino, recebendo ainda, o incentivo de uma bolsa de 

estudos. Quando questionado a respeito das contribuições para a sua formação como atleta com 

as experiências por meio de competições escolares, o atleta afirmou que: 

Toda competição forma melhor o caráter do atleta e ele aprende a competir desde cedo 

[...], esses jogos ensinaram o valor da competitividade desde cedo para mim. 

Competições escolares como o JEPS [...] moldaram meu caráter para competir, 

principalmente fora da cidade e longe dos pais. (Entrevista com o atleta, concedida 

em setembro de 2020). 

O atleta reforça ainda a experiência em jogar com a presença da torcida e sob pressão 

de competições, aprender a se comportar diante de derrotas e vitórias desde a adolescência 

também contribuíram para sua formação como jogador de futebol.  

Nas memórias familiares, a participação do atleta, no início de carreira, a partir dos 

eventos esportivos locais, como o JEP’s, está presente da seguinte forma: 
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As lembranças são muito boas. Saudades daquele tempo! É muito gostoso aquelas 

competições, era sempre uma alegria vê-lo jogando. Torcíamos muito! Gritávamos, 

pulávamos, ficávamos muito empolgados! Nunca deixamos de assistir nenhum jogo, 

quando tinha viagens para fora da cidade seu pai sempre o acompanhava, era muito 

bom, maravilhoso. (Entrevista com a mãe do atleta, concedida em setembro de 2020). 

 

Especificamente em relação às disputas nos Jogos Estudantis da Primavera, as 

memórias de colegas do período evidenciam o cotidiano das participações esportivas que são 

presentes apenas das memórias dos participantes, não se fazem presentes em narrativas 

históricas.  

A gente estava jogando, talvez o primeiro ano do Zé no Santana, contra o CIESC a 

escola que ele tinha vindo. O jogo deu empate e foi para os pênaltis. Eu era o goleiro 

do Santana. [...] A disputa continuou empatada por muito tempo nos pênaltis, e ele 

resolveu ir para o gol, porque eu não conseguia pegar nenhum. [...] Naquela época, 

batiam três pênaltis e depois podia bater só um. E depois dos alternados, só o Zé batia. 

[...] Quando o Zé foi pro gol, o cara bateu e o Zé pegou. O primeiro pênalti pego foi 

do Zé. Mas aí o Zé bateu e o goleiro do outro time também pegou. E no próximo 

pênalti o cara fez o gol e o Zé errou. Aí os caras passaram. Acho que era nas quartas. 

(Entrevista com colega esportivo do atleta, concedida em setembro de 2020). 

 

Essas memórias são objeto de interesse do projeto de extensão em tela, ou seja, as 

memórias da comunidade local e regional do evento em questão. É nas memórias das 

coletividades que se encontram as representações do social, da participação da comunidade, ora 

como atletas, ora como famílias torcedoras, que vivenciam o evento Jogos Estudantis da 

Primavera em Ponta Grossa. 

Figura 1 – Título – Memórias em 3D dos JEP’s 

 

Legenda: Medalhas dos Jogos da Primavera do atleta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este texto refere-se a um projeto piloto no sentido de se trabalhar com a memória 

esportiva de alunos atletas que participaram de competições esportivas escolares no caso em 

tela dos Jogos Estudantis da Primavera, realizados em Ponta Grossa desde 1956. 

A intenção é trabalhar com a comunidade local e regional e perceber, por meio de relatos 

de história oral, amparado em levantamento bibliográfico, a inserção de jovens atletas da 

comunidade local e regional no campo esportivo nacional, evidenciando o evento JEP’s como 

uma possibilidade de ascensão nesse campo, seja como técnicos, árbitros, atletas em diferentes 

modalidades ou gestores no campo esportivo. 

Os resultados do projeto piloto têm evidenciado a necessidade de ampliar os estudos de 

memória via história oral com a comunidade local e regional, sobre a participação da mesma 

nos Jogos em questão e a trajetória de participantes que deram continuidade às ações no campo 

esportivo. 

Esses dados podem contribuir para a percepção de como um evento se insere na 

coletividade como um caminho, uma possibilidade de ascensão social a partir da ludicidade. 

Nesse sentido, novos trabalhos se fazem necessário a partir da perspectiva aqui assinalada. 
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