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Fundado em 2008, o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima (IVCL) é a 

realização de um antigo sonho do atleta, que transformou sua vida através 

do esporte. Seguindo o próprio exemplo, Vanderlei começou a organizar 

suas ideias para viabilizar um projeto que oferecesse condições de acesso à 

educação e cultura para jovens de baixa renda.

O IVCL tem como objetivo utilizar o esporte como uma ferramenta 

de inclusão social, despertando o interesse pelos valores ligados ao 

desenvolvimento pessoal de cada um. 

SOBRE O iVCl



A entidade proporciona a prática de atividades físicas orientadas, de 

maneira lúdica, aliando também ações educativas e culturais com crianças 

e adolescentes entre 8 e 17 anos. Para tanto, a ideia é que os participantes 

tenham aulas de idiomas e participem de atividades culturais, como visitas a 

museus, parques e livrarias, além de receberem palestras sobre orientação 

sexual, responsabilidade ambiental e outros temas de grande importância 

para sua formação.
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PROJETO iVCl SÓCiO ESPORTiVO – PATROCinADORES



PROJETO iVCl SÓCiO ESPORTiVO  

Número de beneficiados 80

Faixa etária 10 a 14 anos

Local de execução Centro Esportivo de Alto Rendimento, Campinas

Abrangência Região Metropolitana de Campinas

Dias de atividades 2ª, 4ª e 6ª feiras

Horários Das 8h30 às 11 horas 
Das 14h30 às 17 horas

Pré-requisito Comprovação de matrícula e frequência escolares

Benefícios oferecidos (atividade fim)
Orientação técnica (professores de atletismo com cer-
tificação IAAF); assistente social; lanche e suco após os 
treinos; auxílio transporte para treinamentos e uniformes

Benefícios oferecidos (atividade meio) Assessoria contábil, gerenciamento administrativo e 
financeiro do projeto



OBJETiVOS

OBJETIVO GERAL: 

Contribuir para a ampla formação educacional e cultural de crianças 

e jovens, utilizando o esporte como meio para o crescimento e o 

desenvolvimento individual e coletivo, além de capacitar dirigentes e 

treinadores, visando o crescimento com qualidade do atletismo.



OBJETiVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-  aumentar o número de crianças e adolescentes envolvidos com a prática 

 do atletismo em Campinas e região;

-  fazer com que o IVCL torne-se um centro de referência de     

 desenvolvimento de desporto de base no atletismo;

-  disponibilizar atividades sócio-educativas para todos os participantes e   

 trabalhar princípios necessários para a formação intelectual das crianças  

 envolvidas.



1ª FASE - SElEÇÃO DE TAlEnTOS 

Foi realizada através de:

- agendamento dos interessados que procuraram o IVCL;

- convite aos participantes que se destacaram nas competições escolares 

de atletismo (municipais e estaduais);

- indicação de beneficiados que já integram o projeto ou das entidades 

responsáveis pelo atletismo na região;

- Festival de Atletismo IVCL (presença de 20 escolas públicas, 

aproximadamente 700 crianças).



1ª FASE - SElEÇÃO DE TAlEnTOS 

Utilizamos o material de divulgação (filipetas e cartazes), produzido com 

recursos da LIE, para visitar escolas públicas de Campinas e região. Nessas 

ocasiões, apresentamos o IVCL e convidamos os professores de Educação 

Física para levarem seus atletas para um dia de vivência no projeto IVCL Sócio 

Esportivo. 

Parâmetros utilizados nos testes: capacidades biomotoras, de resistência 

(corridas contínua de 600 metros e 1.000 metros); velocidade (corridas de 50 

metros e 300 metros); força de lançamento (arremesso de peso) e impulsão 

horizontal (salto em distância parado).
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2ª FASE - TREinAMEnTOS 

Realizada em duas etapas distintas e complementares:

-  Desenvolvimento de atividades de desporto geral: período inicial do 

 projeto, onde foram ensinados todos os movimentos e gestos motores  

 necessários para uma boa base esportiva, passando pelas exigências   

 motoras de cada uma das provas do atletismo sempre de maneira lúdica,  

 sem a cobrança de resultados. 



2ª FASE - TREinAMEnTOS 

-  Desenvolvimento de atividades de desporto específico: quatro meses   

 após o início do projeto, os beneficiados que já estavam aptos (de acordo  

 com a avaliação técnica dos professores do IVCL) passaram para uma  

 nova fase de treinamento, incluindo todas as provas do atletismo com as  

 mais variadas necessidades motoras, sendo extremamente democrática  

 a sua prática. Por esse motivo, após o período de aprendizagem motora,  

 cada aluno foi direcionado para um grupo específico, de acordo com a  

 prova de maior aptidão (velocidade, barreiras, meio-fundo, fundo, saltos,  

 arremesso, lançamentos ou provas combinadas). 
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METAS QUAnTiTATiVAS

PREViSTO REAliZADO

Tornar o IVCL referência no desenvolvimento de desporto de base no atletismo
Entidade reconhecida como Centro de Detecção de Novos Talentos pela Confederação Brasileira 
de Atletismo (CBAt)

Qualificar profissionais da área do atletismo

Participação no Curso de Treinadores Nível I da IAAF promovido pela CBAt. Participação de dois 
treinadores no Curso de Esporte de Alto Rendimento, promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro 
através da Academia Brasileira de Treinadores. Intercâmbio com outros três treinadores que estão 
participando do mesmo curso (estágios de uma semana no IVCL).

Preparar um grupo de atletas para integrar equipes profissionais de treinamento 
e,consequentemente, a seleção brasileira de atletismo

Através de treinamentos e participações em festivais conseguimos encaminhar cinco atletas para 
equipes de atletismo (com frequência e proposta de treinamentos diferentes do presente projeto)

Dar continuidade ao trabalho de revelação de talentos para manter a hegemonia 
brasileira nas competições sul-americanas da modalidade

Como resultado do treinamento orientado alguns atletas obtiveram índice para participação em 
competições nacionais

Proposta de avaliação dos indicadores sócio-emocionais

Os principais resultados alcançados com o trabalho realizado por meio das atividades lúdicas e 
relacionadas à modalidade atletismo foram:
- Importância do prazer na atividade esportiva;
- Aumento da adesão;
- Motivação / engajamento;
- Criação de um estilo de vida saudável;
- Criação de um ambiente de socialização;
- Prevenção do abandono da prática esportiva;
- Prevenção da especialização precoce.

Aspectos trabalhados:
Socialização | Cooperação | Auto-estima | Autoconfiança | Noção de regras e limites
Cidadania | Expressão de sentimentos | Autoconhecimento | Identidade do sujeito



METAS QUAliTATiVAS

PREViSTO REAliZADO

Proporcionar a 80 atletas a rotina de treinos da modalidade atletismo Relação atualizada de atletas beneficiados em anexo

Estar entre as 10 melhores equipes do país Trabalho reconhecido pela FPA e  CBAt (entidades responsáveis pelo atletismo)

Quatro meses de desenvolvimento de atividades de desporto geral Avaliação do desempenho durante os treinamentos e vivência em ambientes do projeto

Após quatro meses do início do projeto, início do trabalho de desenvolvimento de 
desporto específico

Avaliação do desempenho durante os treinamentos e vivência em ambientes do projeto

Testes de avaliação da performance
Realizados ao final de cada período de treinamento e objetivando analisar o desenvolvimento dos 
integrantes do projeto



PROGRAMA MEDiCinA PREVEnTiVA – PARCERiA COM A UniMED CAMPinAS

• 14 e 21/03: Palestra “Sexualidade, DST, AIDS, gravidez na adolescência e uso de 

anticoncepcionais” (atividade realizada separadamente com meninas e meninos);

• 11 e 25/04: Palestra “Drogas... como resistir a elas?”;

• 16 e 23/05: Palestra “Orientação nutricional”;

• 13 e 20/06: Palestra “Violência doméstica”;

• 15 e 29/08: Palestra “Bulling... eu faço ou eu sofro?”;

• 12 e 26/09: Palestra “Alcoolismo, uma droga lícita?”;

• 26/10: Palestra Programa Medicina Preventiva;

• 28/11: Palestra Programa Medicina Preventiva;

• 05/12: Palestra “Orientação profissional”.
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PROGRAMA MEDiCinA PREVEnTiVA – PARCERiA COM A UniMED CAMPinAS



OUTRAS ATiViDADES 

• 24/02: Palestra para treinadores. Tema: “Modelo Esportivo em Cuba”
• 29/02: Reunião de planejamento – treinadores
• 14/04: Palestra de divulgação do projeto na Escola Estadual Professor Francisco 
Ribeiro Sampaio

• 25/05: Oficina Culinária para as mães de atleta 
• 30/05: Apresentação de cachorros adestrados da Polícia Militar
• 30/05 e 01/06: coletas de exames – parceria com o Programa Medicina Preventiva 
Unimed Campinas

• 31/05: Participação do Vanderlei Cordeiro de Lima no revezamento da tocha 
olímpica (Hindley, Inglaterra)

• Junho: realização de consultas médicas com os atletas – parceria com o Programa 



OUTRAS ATiViDADES 

Medicina Preventiva Unimed Campinas
• Junho: entrega dos boletins escolares
• 09 a 13/07: II Semana de Férias IVCL
• 13/07: Reunião de pais
• 13/07: I Festa Julina IVCL
• 22/07: Corrida Samsung Hope Relay
• 31/08: Festival de Atletismo IVCL
• 03/09: Reunião técnica IVCL para avaliação dos resultados do Festival de Atletismo
• 03 a 07/09: envio dos resultados da Festival de Atletismo para as escolas 
participantes

• 12 a 26/09: período de experiência para os atletas convidados a integrar o IVCL



OUTRAS ATiViDADES 

• 08/10: Samsung-Chelsea Yoth Football Camp
• 15/10: Festa do Dia das Crianças IVCL
• 18 a 22/10: Participação do Vanderlei Cordeiro de Lima no evento One Young World 
(Pittsburgh – EUA)

• 10/11: Realização da 4º etapa do Circuito Regional de Atletismo
• 06/12: Matéria sobre o IVCL feito pelo jornalista Carlo Carcani é campeã da 15ª 
edição do Prêmio de Jornalismo, da Fundação FEAC

• 10/12: Peça teatral “Namoro dos tempos antigos e nos tempos modernos” 
• 10 a 14/12: Confraternização para alunos 
• 17 a 20/12: Semana Didático Pedagógica IVCL
• 19/12: Reunião de pais



OUTRAS ATiViDADES 

• 21/12: Entrega das cestas de Natal 
• 21/12: Inauguração da biblioteca IVCL
• 07/01: Reunião de planejamento – treinadores
• 21 a 25/01: Testes de parâmetros 
• 15/02: Palestra sobre Mini Atletismo
• 01/03: Lançamento do Programa de Voluntariado IVCL
• 07/03: Visita da Escola Educandário Eurípides
• 27/03: Oficina de construção de materiais Mini Atletismo
• 01/04: Reunião de treinadores para avaliação dos resultados
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OUTRAS ATiViDADES 



Essa proposta tem como objetivo auxiliar os profissionais do IVCL a 

identificarem os atletas que não estão tendo bom desempenho escolar, 

possibilitando assim uma intervenção por parte da equipe seja junto ao 

atleta, à família ou até mesmo com a escola.

Além disso, os atletas com bom desempenho escolar também são 

reforçados com estímulos para continuarem se dedicando aos estudos. É 

feito também o controle da freqüência escolar, e no caso da identificação de 

um número abusivo de faltas, o IVCL realiza uma investigação junto ao atleta 

e à família para averiguação das causas das faltas. 

ACOMPAnHAMEnTO DO REnDiMEnTO E FREQUÊnCiA ESCOlAR 



Os pressupostos que norteiam essa ação se fundamentam na preocupação 

do IVCL com a formação integral dos jovens atendidos, compreendendo-se 

que é fundamental que haja uma integração e articulação entre o contexto 

escolar e o esportivo. 

Sabe-se que a inserção no ambiente esportivo para muitas dessas crianças 

será temporária, já que somente uma pequena parcela dos jovens atendidos 

pelo projeto se tornarão atletas de rendimento, e mesmo para os que 

chegam ao alto rendimento, a carreira dentro do esporte também se encerra 

cedo devido às altas exigências dos treinamentos e competições.

ACOMPAnHAMEnTO DO REnDiMEnTO E FREQUÊnCiA ESCOlAR 



Desta forma compreendemos que paralelamente ao trabalho de formação 

esportiva realizado pelo IVCL, devemos cuidar para que os nossos jovens 

continuem investindo nos estudos e na busca de uma profissão, para que se 

tornem indivíduos autônomos, críticos e capazes de escolherem os próprios 

caminhos a serem trilhados, seja no esporte ou em qualquer outro contexto 

que eles escolherem.

ACOMPAnHAMEnTO DO REnDiMEnTO E FREQUÊnCiA ESCOlAR 
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Boa notíciaPor Marina Gomes

instituto Vanderlei 
Cordeiro de lima:
esperança nas 
passadas do ídolo 
impossível não ficar 
entusiasmado ao 
conhecer ao Centro 
esportivo de alto 
rendimento (Cear), 
em Campinas, onde 
funciona o iVCl, com 
220 participantes, 
desde os 6 anos de 
idade, interessados em 
atletismo. 

U m grupo marchando, ou-
tro saltando barreiras, 
arremessando, muitos 
correndo e alguns fa-
zendo exercícios. Uma 

parte já com pinta de atleta, uns 
apenas felizes por estarem ali.

A prática é realizada em uma pis-
ta impecável, sob comando do co-
nhecido técnico Ricardo D’Angelo e 
seu mais famoso pupilo, o medalhis-
ta olímpico Vanderlei Cordeiro. 

A estrutura pode dar inveja até a 
alguns atletas de elite: pista oficial 
de 400 metros com piso sintético 
emborrachado, áreas para provas 
de salto em distância, em altura, 
triplo, com vara, arremesso de peso, 
lançamento de dardo, disco e mar-
telo. A pista tem certificação classe 

II e pode receber competições inter-
nacionais. Conta também com ar-
quibancada para mais de duas mil 
pessoas, sala de musculação, con-
sultórios e vestiários. 

Tudo começou em 1997, com a Or-
campi, núcleo de atletismo de base 
de Campinas e de onde surgiram 
destaques como a saltadora Fabia-
na Murer. O foco era rendimento e 
a descoberta de novos talentos. Em 
2008 houve a criação do Instituto 

Vanderlei Cordeiro de Lima, com 
um projeto mais amplo, não apenas 
de performance, mas de inserção so-
cial pelo atletismo. Assim, a equipe 
Orcampi foi englobada pelo IVCL e 
ficou com a área dos atletas de alto 
nível. “Entre 10-20 atletas da sele-
ção brasileira saem daqui. No Mun-
dial do ano passado foram 6 e no 
Pan-Americano 7”, conta D’Angelo.

Até 2010, quando houve a inau-
guração do CEAR e a mudança do 

Vanderlei Cordeiro e seu técnico ricardo d´ângelo
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