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PALAVRA DA PRESIDENTE

s políticas públicas de esporte e de la-

zer já são uma realidade para o profis-A sional de Educação Física, mas aquelas 

vinculadas à saúde e que reconhecem a impor-

tância da profissão é algo que ainda está sendo 

conquistado. A edição do CREF2/RS em Revista 

que chega agora até você vai mostrar algumas 

das muitas ações que estão possibilitando o 

crescimento deste mercado de trabalho. Por sua 

versatilidade e competência, o profissional de E-

ducação Física passou a ser presença obrigatória 

nas equipes multidisciplinares que atuam com 

as políticas públicas, contribuindo assim com a 

promoção da saúde e com a prevenção de 

doenças.

Na saúde mental, a inserção do profissional de 

Educação Física está consolidada graças ao ex-

celente trabalho realizado de forma pioneira no 

Hospital Psiquiátrico São Pedro. O projeto, ini-

ciado no setor de recreação há mais de 40 anos 

pelo professor Rui Müller (atualmente aposen-

tado), continua hoje com Ubirajara Brites, presi-

dente do nosso sindicato e atual diretor da Divi-

são de Atenção ao usuário morador do hospital. 

Entretanto, não só as políticas públicas que re-

presentam um importante ganho para a socie-

dade. As ações de fiscalização estão impedindo 

que pessoas sem a devida formação possam 

atuar. A luta é contra os modismos que surgem, 

como os leigos que ministram aulas de zumba. 

Recentemente, o CREF4/SP autuou uma das 

maiores personalidades da Internet por exercício 

ilegal da profissão. No nosso Estado, o CREF2/RS 

está atento a eventos deste tipo e tem tomado as 

medidas cabíveis em caso de irregularidades, 

assim como foi feito com o grupo de mahamudra 

do Iguatemi Serra Fashion, em Caxias do Sul. A 

Fiscalização tem proibido também o funciona-

mento de diversos estabelecimentos que não 

os últimos anos, as políticas públicas relacionadas à saúde, ao esporte e 

ao lazer têm evoluído de maneira bem expressiva no Brasil. Com a cria-N ção do Ministério do Esporte, em 2003, e de diversos programas dentro 

do Sistema Único de Saúde (SUS), a Educação Física passou a ser uma das áreas 

mais contempladas por estas ações. Além de representar uma nova oportunidade 

de trabalho para muitos profissionais, as iniciativas do Governo têm facilitado o 

acesso à prática da atividade física e contribuído de maneira significativa para o 

bem-estar da sociedade.

Em tempos de cortes de gastos, as políticas públicas representam também uma 

questão de economia para o Governo. Como mostraremos nesta edição do 

CREF2/RS em Revista, os programas destinados à prevenção e ao tratamento de 

doenças, que têm com base o exercício físico, reduzem o uso de medicamentos e, 

consequentemente, diminuem a taxa de ocupação dos leitos hospitalares. 

O que também exploraremos nesta edição é a utilização da atividade física como 

forma de tratamento para dependentes químicos e para doentes mentais. A traje-

tória de Ubirajara Brites, que há quase quarenta anos atua no Hospital Psiquiátrico 

São Pedro, e o dia a dia de alguns projetos que são desenvolvidos neste sentido, 

deixam claro que a presença do profissional de Educação Física é essencial para a 

reabilitação destas pessoas. 

O CREF2/RS em Revista ganha mais quatro páginas a partir deste número e, como 

tem ocorrido ao longo de 2015, continua abrindo espaço para a contribuição de 

profissionais na seção Ensaio e para esclarecimento de dúvidas nas páginas 

assinadas pelo Departamento Jurídico. A próxima temática é a diabetes e estamos 

abertos para receber sugestões de pauta pelo e-mail contato@crefrs.org.br. 

Boa leitura!

possuem um profissional habilitado no local, 

causando assim riscos à população.

O CREF2/RS tem oferecido cursos capacitação, 

sempre de forma gratuita. Nos últimos meses, 

ministramos uma série de palestras em dife-

rentes cidades, sobre os mais variados temas. 

Para completar, vamos organizar na Semana do 

Profissional de Educação Física o primeiro 

CongregaCREF, com o tema Atividade Física e 

Saúde. O congresso terá dois dias intensos de 

discussões e debates e contará com a parti-

cipação de profissionais renomados da área, 

sendo gratuito para os registrados.

Em setembro, irá ocorrer também mais uma e-

leição do CREF2/RS. O Conselho é formado por 

28 membros e a cada três anos é renovada a me-

tade. A Plenária é a instância maior do CREF2/ 

RS. Nas páginas centrais desta revista, nós expli-

camos como você poderá participar deste pleito. 

O seu voto, mesmo que facultativo, é o que pode 

contribuir para a melhoria e para o reconhe-

cimento do profissional de Educação Física na 

sociedade. 

Inserir o profissional de Educação Física nas po-

líticas públicas de esporte e de lazer e ampliar a 

sua área de atuação têm sido uma luta constante 

do Sistema CONFEF/CREFs. Como resultado dis-

to, podemos verificar a inclusão do profissional 

de Educação Física no SUS, nas residências mul-

tiprofissionais e em várias outras áreas. Além 

disto, ainda estamos na luta pela aprovação no 

Congresso Nacional do PL 116/2013, da Educa-

ção Física Escolar, e contra o PL 7560/2014, que 

quer transformar ex-atletas de futebol em trei-

nadores. As portas do CREF estão abertas, pois o 

CREF é nosso e o CREF2/RS somos todos nós.

Carmen Masson é formada em 

Educação Física pelo IPA, com 

especialização em Ginástica de 

Academia e em Condicionamen-

to Físico. Mestre em Ciências da 

Saúde – Saúde Coletiva e 

Mestre d'Armas (Esgrima) pela 

EsFex, foi a primeira aluna 

mulher e a primeira colocada do 

curso. Como atleta da esgrima, 

conquistou diversos títulos 

nacionais e internacionais com 

a Seleção Brasileira. Foi também 

professora estadual, técnica de 

esgrima do Grêmio Náutico 

União e da Sogipa, consultora 

do Ministério do Esporte, pro-

fessora da UFRGS e coordena-

dora da Secretaria de Esportes 

de Porto Alegre e da Brigada 

Militar. Na Prefeitura, idealizou 

e implantou o programa Cami-

nhadas Orientadas, premiado 

internacionalmente. Defensora 

da atividade física voltada para 

a saúde, está atualmente na 

luta para incluir a Educação 

Física nos conselhos municipais 

e estaduais de Saúde.

DE POLÍTICAS PÚBLICAS

A EDUCAÇÃO FÍSICA COMO INSTRUMENTO

Carmen Masson
Presidente CREF2/RS
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BRITES

UBIRAJARA

Há 38 anos no Hospital Psiquiátrico 

São Pedro, Ubirajara Brites é um dos 

primeiros profissionais de Educação 

Física do Brasil a atuar no tratamento 

de doentes mentais pelo SUS

Associação Brasileira de Psi-

quiatria revelou, em 2009, que A 30% dos brasileiros desenvolve-

ram – ou ainda irão desenvolver – algum 

tipo de transtorno mental. O dado mostra 

que, apesar do preconceito que costuma 

acompanhar estas pessoas, os problemas 

neurológicos precisam ser encarados com 

cuidado, sobretudo no que diz respeito às 

políticas públicas relacionadas ao tema. O 

tratamento para estes casos, por exemplo, 

não pode se restringir apenas ao uso de 

medicamentos. O trabalho deve ser multi-

disciplinar.

O Sistema Único de Saúde (SUS), há muito 

tempo, vem abrindo espaço para a atua-

ção dos profissionais que não são da área 

da médica. As Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), assim como as residências custea-

das pelo Ministério da Saúde e oferecidas 

aos recém-formados, contemplam hoje u-

ma grande diversidade de especialidades, 

como nutrição, fonoaudiologia e serviço 

social. A Educação Física, desde a re-

gulamentação da profissão e a criação do 

Sistema CONFEF/CREFs, vem brigando pa-

ra ocupar o seu espaço também.

No Rio Grande do Sul, um dos exemplos 

mais notórios é o Hospital Psiquiátrico São 

Pedro, cuja a administração é de res-

ponsabilidade do Estado. O local, que 

surgiu com o intuito de cuidar dos doentes 

mentais e de formar recursos humanos 

para esta finalidade, há quatro décadas 

conta com o auxílio dos profissionais de 

Educação Física no tratamento destes pa-

cientes. O diretor da Divisão de Atenção 

Usuário Morador (DAUM), Ubirajara Brites 

(CREF 000416-G/RS), é quem participa a-

tivamente deste processo, desde o início, 

quando a Educação Física se resumia a-

penas à recreação. "A gente só tinha a 

preocupação de tirar o paciente da ocio-

sidade, de proporcionar alguma coisa de 

autocuidado", relembra. "Mas à medida 

que fomos nos especializando e avan-

çando dentro da própria Educação Física, a 

nossa profissão passou a ser reconhecida 

dentro do hospital e fora dele, como qual-

quer outra da área da saúde".

DO INTERIOR PARA A QUÍMICA

A trajetória de Brites é bastante inte-

ressante, pois o curso de Educação Física 

nunca foi a sua primeira opção. "Sou de 

Uruguaiana e até os 17 anos eu era tra-

balhador rural. Eu vim para Porto Alegre 

terminar o curso secundário e me entu-

siasmei com a química", conta. "Mas, em 

um determinado momento, comecei a 

trabalhar em um laboratório do Estado e 

percebi que eu era um peixe fora d'água. 

Abandonei a faculdade e fui fazer Educa-

ção Física, em 1977, porque eu precisava 

de ar livre". 

Na Escola de Educação Física da UFRGS, 

Brites conciliava a jornada de seis horas no 

serviço público com a nova graduação. "Eu 

era um bom aluno, mas não tinha pinta de 

atleta. Eu era tão descoordenado que o 

instrutor de atletismo me mandou procurar 

a aula de Ritmos e Dança. A professora 

transformou um cabo de vassoura em bai-

larino e, depois disto, eu atuei doze anos 

nesta área", relembra. Embora tenha se 

05CREF2/RS em Revista

ano. "As pessoas viram, enfim, que o pro-

blema da doença mental é a segregação. O 

que queremos é o reconhecimento do do-

ente mental como outra 

pessoa qualquer", ex-

plica. No São Pedro, os 

profissionais de Educa-

ção Física estão envolvi-

dos em todos os luga-

res. "O hospital se divide 

em três grupos, onde as 

pessoas ficam interna-

das, são moradoras ou 

só recebem atendimento. Nestas unida-

des, atuamos junto com a equipe multidis-

ciplinar e, em muitos casos, são indicados 

exercícios aeróbicos como tratamento, 

pois assim podemos diminuir em até 30% 

a medicação. A presença do profissional de 

Educação Física não é só uma questão de 

saúde pública, mas também de economia 

para o Governo".

Para Brites, a Educação Física é a profissão 

mais importante da área da saúde. "Nós 

podemos, através do nosso trabalho, evi-

tar as doenças. Se a Educação Física esti-

vesse presente desde a primeira infância, 

certamente não haveria tantos atendimen-

tos nos hospitais", explica. "Não caiu a 

ficha ainda que é um campo aberto para a 

nossa área. 30% da população de qual-

quer país tem, teve ou terá algum proble-

ma de saúde mental. Isto quer dizer que 

são 40 milhões de pacientes em potencial 

somente no Brasil", relata. O que necessá-

rio, para Brites, é a união dos profissionais 

de Educação Física através dos seus repre-

sentantes (associação, Conselho e sindi-

cato) para abrir estes espaços.

Embora tenha adquirido o status de profis-

sional indispensável dentro do SUS, a 

questão do ensino e da pesquisa em Saúde 

Mental ainda precisa ser melhor explorado 

pelos cursos de Educação Física. "Os re-

cém-formados não sabem uma linha sobre 

No começo, o trabalho se resumia exclu-

sivamente ao serviço de recreação e foi 

assim por muito tempo. "A gente começou 

com atividades assim, 

levando para o paciente 

um pouco mais de qua-

lidade de vida", explica. 

"Depois, começamos a 

levar os pacientes para 

passear dentro da co-

munidade. Isto, não te-

nho dúvida, contribuiu 

com a Reforma Psiquiá-

trica, que muito tem a ver com a Educação 

Física no São Pedro. Foi ela que viabilizou 

que estas pessoas se reintegrassem na 

sociedade com os direitos que eram sone-

gados pelo antigo manicômio", acrescen-

ta. Com o tempo, os profissionais de Edu-

cação Física passaram a ocupar espaços 

dentro do setor de recuperação terapêutica 

e do ambulatório. 

Com o trabalho consolidado, Brites ocupou 

o cargo de diretor de Ensino e Pesquisa an-

tes de assumir a DAUM, no começo deste 

O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA NA ÁREA DA SAÚDE

destacado com a dança, Brites também 

trabalhou com o futsal, com a natação e 

com o tênis. "Além disto, lá na ESEF eu 

acabei me envolvendo um pouco com o 

Diretório Acadêmico" – um assunto que 

abordaremos depois.

Com a proximidade da formatura, Brites 

começou a pensar no que faria após a 

cerimônia. "Em 1978, descobri que no São 

Pedro tinha o serviço de Educação Física, 

que estava começando. Eu fui transferido 

do laboratório para lá", conta. "Como 

ninguém queria trabalhar no hospital, já 

que todo mundo via aquilo como um 

castigo, foi fácil a minha mudança. Mas, 

independente das dificuldades de um 

trabalho que ainda era precário, foi a 

melhor coisa que eu fiz na minha vida", 

revela. A equipe de Educação Física do São 

Pedro, formada Brites e outros dois co-

legas, foi a primeira na América Latina 

dentro dos hospitais psiquiátricos. "Che-

guei sem saber como ia ser o trabalho. As 

cinco mil pessoas que moravam lá não 

tinham nenhum tipo de atividade física", 

relembra.

A CHEGADA NO SÃO PEDRO

Não caiu a ficha 

ainda que a Saúde 

Mental é um 

campo aberto para 

a nossa área

Brites (à esquerda) com os pacientes do São Pedro em Gramado, nos anos 80. Foto: arquivo pessoal
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BRITES

UBIRAJARA

Há 38 anos no Hospital Psiquiátrico 

São Pedro, Ubirajara Brites é um dos 

primeiros profissionais de Educação 

Física do Brasil a atuar no tratamento 

de doentes mentais pelo SUS
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quiatria revelou, em 2009, que A 30% dos brasileiros desenvolve-

ram – ou ainda irão desenvolver – algum 

tipo de transtorno mental. O dado mostra 

que, apesar do preconceito que costuma 

acompanhar estas pessoas, os problemas 

neurológicos precisam ser encarados com 

cuidado, sobretudo no que diz respeito às 

políticas públicas relacionadas ao tema. O 

tratamento para estes casos, por exemplo, 

não pode se restringir apenas ao uso de 
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ção dos profissionais que não são da área 
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das pelo Ministério da Saúde e oferecidas 
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ma grande diversidade de especialidades, 

como nutrição, fonoaudiologia e serviço 

social. A Educação Física, desde a re-

gulamentação da profissão e a criação do 
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DO INTERIOR PARA A QUÍMICA
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psicopatologia, que é o básico da área", 

revela Brites. "No São Pedro, surgiram tra-

balhos interessantíssimos. O paciente, que 

tem síndrome do pânico, 

pode trocar o medica-

mento por exercícios de 

relaxamento. Outro estu-

do dos nossos residentes 

revelou que a atividade 

aeróbica pode agir como 

antidepressivo e diminuir 

de 30% a 40% a medi-

cação destas pessoas".

O dia a dia do diretor da DAUM é bastante 

árduo, já que as dificuldades estão relacio-

nadas às indefinições do Governo e às pes-

soas que confundem política de saúde com 

política partidária. "São coisas que não po-

dem andar juntas. O que interessa é a vida 

dos pacientes", avalia. No momento, o São 

Pedro possui 249 moradores e 140 leitos, 

que são destinados aos portadores de dis-

túrbios graves. "Hoje só internamos com 

critérios bem definidos e em casos que 

consideramos gravíssimos, quando há ris-

co de suicídio ou de homicídio", explica. 

Para suprir isto, Brites ressalta o trabalho 

do ambulatório multidisciplinar. "Neste lo-

cal, o paciente faz a consulta e participa de 

um grupo de apoio, com pessoas que têm 

o mesmo tipo de distúrbio".

Independente das dificuldades do dia a 

dia, Brites vê como muito recompensador 

o trabalho dentro do São Pedro. "A maior 

satisfação é o reconhecimento do pacien-

te", conta. "Ele percebe que o seu traba-

lhou ajudou-o a ser mais feliz. Isto não tem 

preço, é o que realmente dá força e garra 

para a gente continuar". A identificação do 

paciente com o profissional de Educação 

Física, como salienta Brites, é quase auto-

mático. "Estas pessoas não gostam muito 

O CONTEXTO DO HOSPITAL E AS 

RECOMPENSAS

do médico, porque ele dá remédio e inje-

ção. A gente, diferente disto, não trabalha 

com a doença, mas com a saúde, com a 

música e com o bem-es-

tar. Para nós, é mais fácil 

sermos reconhecidos".

O São Pedro foi criado em 

1884, inicialmente para 

ser um asilo. Em 1926, 

passou a ser um hospital, 

mesmo que a psiquiatria 

no Brasil ainda fosse 

rudimentar. "O São Pedro, na sua história, 

sempre foi um centro de pesquisas e de 

formação", reflete Brites. "O hospital é o 

único em que o paciente com transtornos 

mentais tem o tratamento de forma total-

mente gratuita. O movimento antimanico-

mial, que quer fechá-lo, não compreende 

que se trata de um centro altamente espe-

cializado e indispensável". Para Brites, a 

sociedade precisa assumir o seu papel em 

defesa do São Pedro. O profissional de 

Educação Física, por outro lado, necessita 

se apropriar deste espaço. 

O que Brites não imaginava era que o seu 

envolvimento com o diretório acadêmico, 

nos tempos de universidade, e com as 

políticas públicas, dentro do São Pedro, o 

levariam também para o Sindicato dos 

SINDICATO
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TECNOLOGIA E FORMAÇÃO DE LICENCIADOS

EM PAUTA

CREF2/RS reúne coordenadores de 

curso de Educação Física para 

debater tópicos relacionados à 

intervenção profissional e ao Pibid

CREF2/RS realizou, nos dias 15 e 

16 de maio, a sexta edição do O Fórum de Coordenadores de 

Curso de Educação Física do Rio Grande do 

Sul. O evento, que neste ano teve como 

sede a Univates, em Lajeado, foi dedicado 

à discussão de temas como os riscos e as 

oportunidades do uso da tecnologia na 

intervenção profissional e as experiências 

do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (Pibid) na formação 

de novos professores de Educação Física.

As atividades do Fórum iniciaram na sexta-

feira à noite com o painel apresentado por 

Dari Göller (CREF 002469-G/RS), professor 

da UNIJUÍ; Fabrício Boscolo (CREF 056418-

G/SP), professor da UFPEL; e Alexandre 

Greco (CREF 004204-G/RS), coordenador 

das academias do SESC/RS. Eles falaram 

sobre o conceito de tecnologia e explica-

ram como estes recursos podem auxiliar os 

alunos no processo de aprendizagem. "Os 

professores têm que se atualizar, é neces-

sário transformar a didática das aulas. Com 

o avanço da tecnologia, a forma do ensino 

não pode ser mais a mesma", explicou Gre-

co. Boscolo, por outro lado, destacou como 

os novos recursos podem despertar o 

interesse dos acadêmicos para a pesquisa. 

"Os alunos estão ligados ao mundo virtual, 

mas poucos veem a pesquisa como auxílio 

ao dia a dia da profissão", avaliou.

No sábado, o evento contemplou os cursos 

de Licenciatura com um debate sobre a 

formação de professores e as experiências 

com o Pibid. Neste painel, 

Ednaldo Pereira Filho (CREF 

001102-G/RS), professor da UNISINOS; 

trouxeram dados importantes para conhe-

cimento de todos os coordenadores de 

curso. "Há, atualmente, uma defasagem de 

7% no número de professores de Educação 

Física no Estado", relatou Pereira. "Por con-

ta disto, o Programa passa a ser uma 

obrigação legal do Governo para todas as 

instituições de Ensino Superior".

Além disto, Clézio apresentou como o 

Pibid contribui para a formação dos acadê-

micos e como o Programa funciona no dia 

a dia das escolas. "O Pibid valoriza o lúdico, 

combate à dependência tecnológica e pro-

move a socialização dos alunos, que em 

grande parte são de baixa renda", contou. 

O Fórum ainda abriu espaço para o relato 

de experiências. Leonardo Rosa (CREF 

006576-G/RS), coordenador do curso da 

Univates; e Rodrigo Rother (CREF 004055-

Clézio Gon-

çalves (CREF 008168-G/RS), professor da 

UFRGS; e 

G/RS); professor da mesma instituição, 

trouxeram alguns casos em que o Pibid foi 

fundamental para a formação dos acadê-

micos de Licenciatura da universidade. 

"Nos últimos dois anos, foram desenvol-

vidas novas atividades em Educação 

Física, como o futebol cooperativo e o jogo 

de taco, por exemplo. Segundo os relatos, 

os alunos das escolas têm gostado muito 

desta diversificação e os nossos bolsistas 

têm tido uma oportunidade de intervenção 

diferenciada que contribui bastante com a 

formação profissional", avaliou Rother.

Para Rosa, o encontro dos coordenadores 

de curso foi muito importante para discutir 

os rumos da Educação Física. "No início do 

Fórum, havia a participação de quatro ou 

cinco instituições, hoje somos mais de dez. 

Isto mostra que grande parte dos repre-

sentantes estão preocupados em debater o 

assunto e abertos para pensar como os 

cursos de graduação podem ser diferentes 

daqui para frente". Também participaram 

do evento coordenadores e representantes 

da UNISC, Feevale, UPF e UPF Soledade, 

Unilasalle, UNICRUZ, FSG, UNIJUÍ Santa 

Rosa, UFPEL, PUCRS, Ulbra Torres e Ulbra 

Cachoeira do Sul, IPA e URI Frederico 

Westphalen.

Com exercícios 

aeróbicos, 

podemos diminuir 

em até 30% a 

medicação

Hospital São Pedro no século XIX

Profissionais de Educação Física (SINPEF/ 

RS). "A minha ida foi uma artinha do desti-

no, pois eu não esperava e nem tinha o 

interesse de assumir uma coisa destas", 

conta. "Em 2010, foi realizado o Fórum 

Gaúcho das Entidades de Educação Física e 

fui indicado para representar a Secretaria 

de Saúde nestas reuniões, onde comecei a 

conviver com muitos outros profissionais. 

O Carlos Cimino (CREF 001691-G/RS) me 

convidou para participar do sindicato e, 

depois de algumas reviravoltas internas, 

assumi a presidência".

No sindicato, o mandato de Brites vai até 

2019. "Poucos conseguem se dedicar efeti-

vamente, porque a lei estabelece que não 

podemos ser remunerados. O trabalho é 

pesado e muitos profissionais de Educação 

Física não aderem ao SINPEF/RS", avalia. 

Brites destaca que o sindicato, com poucos 

anos de vida, ainda está em construção. "O 

que queremos é trazer o profissional de 

Educação Física para dentro, para que ele 

entenda que a missão do SINPEF/RS não é 

a mesma do CREF2/RS, por exemplo. Uma 

das nossas obrigações é fazer a homolo-

gação das rescisões de contrato. Neste 

período, recuperamos para os profissio-

nais mais de 700 mil reais, pois muitas 

empresas estavam fazendo a conta errada 

ao seu favor nesta hora. Assim como na 

Saúde Mental, só vamos ser valorizados se 

estivermos juntos".
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EM PAUTA
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debater tópicos relacionados à 

intervenção profissional e ao Pibid
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Rosa, UFPEL, PUCRS, Ulbra Torres e Ulbra 

Cachoeira do Sul, IPA e URI Frederico 

Westphalen.

Com exercícios 

aeróbicos, 

podemos diminuir 
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medicação
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BUSINESS CONFERENCE

GESTÃO ADMINISTRATIVA

PARA FALAR SOBRE AVALIAÇÃO FÍSICA E

O Business Conference, realizado 

durante o Convenção Brasil, 

contou com apoio do CREF2/RS e 

tratou sobre temas relacionados 

ao dia a dia da profissão

m junho, uma parceria do CREF2/ 

RS com o Convenção Brasil propor-E cionou às Pessoas Físicas e Jurídi-

cas registradas no Conselho um evento 

gratuito sobre avaliação física e gestão 

administrativa. O Business Conference, 

realizado no Parque Esportivo da PUCRS, 

contou com as palestras "Avaliação Física 

no Contexto das Academias", ministrada 

pelo conselheiro federal do CONFEF Emer-

son Garcia (CREF 000046-G/MG); e "Saúde 

Financeira: Alerta Máximo", conduzida por 

Christian Munaier (CREF 041884-P/SP), 

sócio consultor da 4GOAL e colunista do 

canal esportivo ESPN. 

O intuito da atividade foi aprofundar algu-

mas questões relacionadas ao mundo dos 

negócios, já que, segundo os dados da 

Associação das Academias do Rio Grande 

do Sul (ACAD RS), 90% dos proprietários 

deste tipo de estabelecimento não têm for-

mação na área administrativa. Na primeira 

parte da atividade, Garcia falou sobre a 

avaliação física e como este trabalho foi 

implementado pela primeira vez no Brasil, 

ainda na década de 70. "Nesta época, o 

conceito de avaliação física era muito difu-

so", conta. "A evolução, passados mais de 

40 anos, foi muito grande, pois já temos 

exames modernos como a termografia, u-

sada na detecção de lesões. A avaliação 

física é um ótimo nicho para as academias 

que ainda não exploram esta possibilidade 

de serviço", indicou.

Munaier, por outro lado, alertou os presen-

tes quanto à importância da negociação 

com os fornecedores. "Qual o percentual 

da folha de pagamento que vocês desti-

nam para estas estratégias? A questão da 

gestão financeira começa com o entendi-

mento de que tudo está a nossa volta", 

analisou. Além disto, o consultor também 

aproveitou o Business Conference para 

apresentar as suas previsões para o 

restante do ano ao que diz respeito ao 

mercado fitness. "O cenário econômico 

nacional deve ter uma retração no PIB e no 

consumo se comparado com 2014. O 

mercado de atividades físicas, no entanto, 

está aumentando".

Para explicar este crescimento, Munaier 

citou o número de estabelecimentos do ra-

mo das atividades físicas abertos no país, 

que hoje representa o segundo maior mer-

cado no mundo, atrás apenas dos Estados 

Unidos. "Até bem pouco tempo, tínhamos 

1,8% de cada brasileiro fazendo exercício 

físico orientado. Em 2014, nós dobramos 

este número e atingimos a marca de 

30.767 empresas atuando neste setor. No 

total, temos hoje mais de oito milhões de 

praticantes de atividade físicas só no Bra-

sil", analisa.

Embora possua boas perspectivas para o 

futuro, o consultor acredita que o mercado 

fitness nacional ainda é incipiente e com 

um longo caminho pela frente. A sugestão 

deixada para as Pessoas Jurídicas é que 

invistam em eventos, especialmente nos 

momentos de baixa expectativa econômi-

ca, com o objetivo de aumentar a rentabili-

dade. "A sua empresa também pode ser 

uma importante plataforma para a divul-

gação da filosofia de vida saudável e para 

o crescimento de todo o mercado", alertou. 

"Em épocas de pouca procura por nossos 

serviços, temos que estimular os clientes a 

comprar planos de longa duração, para 

que possamos nos programar para o res-

tante do ano. Qual foi a última campanha 

que as academias fizeram em conjunto pa-

ra estimular a prática de atividade física de 

forma orientada? Nós temos um mercado 

de sedentários para explorar e para fide-

lizar”, sentencia.

CAPA

debate sobre um estilo de vida ativo em 

nossos atendimentos", explica. 

Como explica Alexandre Lazzarotto (CREF 

002537-G/RS), coordenador do Mestrado 

em Saúde e Desenvolvimento Humano do 

Centro Universitário La Salle e colaborador 

do Departamento de DST/Aids e Hepatites 

Virais do Ministério da Saúde, o profissio-

nal de Educação Física tem a possibilidade 

de atuar nos três níveis de atenção à saú-

de. Ele pode estar no atendimento básico, 

na prevenção de doenças e na reinclusão 

social dos indivíduos. "O profissional de 

Educação Física junto ao SUS tem uma 

importância que nem ele próprio tem 

consciência", avalia Magale Konrath (CREF 

000378-G/RS), coordenadora do curso de 

Educação Física da Feevale. "A mudança 

do modelo assistencialista vem sendo rea-

lizada com a implementação de políticas 

públicas que preveem um atendimento 

integral. O que eu percebo, como resultado 

da minha tese de doutorado, é que o pro-

fissional ainda se vê em um nível inferior, 

principalmente em relação ao médico".

Além da valorização profissional, as 

políticas públicas na área da saúde 

cional de Promoção da Saúde (PNPS), de 

2006, o Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) e a criação Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-

Saúde), ambos de 2008, são algumas das 

iniciativas que abriram espaço para que os 

profissionais de Educação Física pudessem 

atuar também nesta área. As ações destes 

programas, conduzidas por equipes multi-

disciplinares com a participação também 

de instituições de ensino e de acadêmicos, 

ratificam a visão do Governo quanto à 

importância da atividade física para a 

prevenção, para o tratamento e para a 

reabilitação de portadores de doenças.

Mesmo que os indicadores da Organização 

das Nações Unidas (ONU) já mencionem 

há algum tempo a necessidade do in-

vestimento em exercício físico, Gustavo 

Sanfelice (CREF 004790-G/RS), professor 

do Programa de Pós-graduação em Di-

versidade Cultural e Inclusão Social da 

Feevale, acredita que os profissionais de 

Educação Física ainda precisam se afirmar 

no sistema de saúde. "A atuação não deve 

ser balizada apenas na prática corporal, 

mas também nas questões relativas à e-

ducação. O que devemos é aprofundar o 

s políticas públicas são essenciais 

para o desenvolvimento do es-A porte e do lazer e contribuem de 

maneira significativa com a saúde e com o 

bem-estar da sociedade. Com metas e pú-

blicos-alvo distintos, muitas destas ações 

construídas pelo Governo têm contempla-

do, de maneira crescente, os profissionais 

de Educação Física. O acesso a estes prin-

cípios, considerados básicos pela Consti-

tuição Federal, vem abrindo novas portas 

no mercado de trabalho e colocado a ativi-

dade física no centro dos grandes debates.

O momento atual, em que a criação de no-

vos projetos vem democratizando o acesso 

ao Sistema Único de Saúde (SUS) e levando 

a atividade física às populações menos fa-

vorecidas, está reforçando o protagonismo 

do profissional de Educação Física. O co-

nhecimento altamente especializado, a 

versatilidade do campo de atuação e a 

função social desempenhada neste am-

biente mostram que a profissão ainda tem, 

além disto, muito a contribuir com o poder 

público para o sucesso destes programas.

Nos últimos anos, a Educação Física tem 

ganhado destaque no SUS. A Política Na-

SAÚDE

PARA DAR VISIBILIDADE

À PROFISSÃO
As políticas públicas na área do esporte, 

do lazer e da saúde proporcionam aos 

profissionais de Educação Física novas 

possibilidades de atuação e o 

reconhecimento do seu trabalho
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Christian Munaier e Emerson Garcia, respectivamente, no Business Conference
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sos de licenciatura levaram o Governo a 

adotar, em 2010, o Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), 

que tem como objeti-

vo valorizar este tipo 

de curso e propor-

cionar aos estudantes 

oportunidades de tra-

balho no ensino bási-

co. Nesta iniciativa, as 

bolsas são pagas aos 

alunos que se dedicam 

ao estágio nas escolas 

públicas e que se comprometem, depois 

de graduados, a continuar lecionando nes-

tes colégios.

"Os bolsistas são beneficiados em vários 

sentidos. Eu gosto de dizer que eles estão 

vivendo um período maravilhoso, em que 

estão recebendo um salário para aprender 

e para se aperfeiçoar", explica Rodrigo 

Rother (CREF 004055-G/RS), professor do 

curso de Educação Física e coordenador do 

subprojeto EF1 do Pibid/Univates. "Os re-

sultados obtidos são imensuráveis quanti-

tativamente. O impacto gerado com esta 

enormidade de acadêmicos em contato 

direto com as escolas é gigantesco", avalia.

O Pibid tem demonstrado a sua eficácia na 

medida em que reduz o fosso existente en-

tre a parte teórica e a prática na educação. 

"O programa possibilita a experiência pro-

fissional, contribuindo para a formação 

acadêmica de cada um, independente da 

área. As licenciaturas ganham assim uma 

nova perspectiva, porque passam a ofere-

cer um embasamento pedagógico concre-

to aos estudantes", acrescenta Magale. Há 

ainda outros elementos que enriquecem a 

vivência dos alunos de Educação Física, 

como a oportunidade de trabalhar de for-

ma interdisciplinar e coletiva.

“A experiência do dia a dia e o contato com 

a realidade da educação brasileira abrem 

os olhos dos bolsistas para a importância 

da formação não só profissional, como 

também pessoal“, acrescenta Rother. “Só 

quem tem acesso ao 

Pibid consegue com-

preender as necessi-

dades do aluno, da 

escola e dos demais 

professores que com-

partilham a responsa-

bilidade de preparar 

novos cidadãos para o 

mundo”. O que tam-

bém é percebido, dentro do ambiente uni-

versitário, é que estes estudantes contem-

plados com as bolsas se tornam mais 

ativos em sala de aula e interessados pela 

pesquisa. “O programa proporciona, além 

de tudo, um retorno direto para a socie-

dade, que terá, futuramente, professores 

mais qualificados e aptos ao exercício de 

ensinar”, complementa.

Para Rother, o Pibid precisa agora ser man-

tido como ativo, já que se trata do primeiro 

programa de longa duração instituído pelo 

MEC e que está, no momento, colhendo os 

resultados que plantou cinco anos atrás. 

"Nós vivemos, infelizmente, em um ciclo 

vicioso de iniciar um projeto num Governo 

e de encerrá-lo no outro. O aperfeiçoa-

mento vem com o tempo, mas a con-

tinuidade é fundamental, sobretudo em 

tempos de cortes de recursos e de ajustes 

nas contas públicas".

Para compreender as políticas públicas 

atuais da área do esporte e do lazer, é 

preciso analisar as mudanças ocorridas nas 

últimas décadas. A criação do Ministério 

do Esporte, em 2003, foi o que proporcio-

nou o fortalecimento do papel institucional 

e a presença do profissional de Educação 

Física nestes espaços. "O Brasil deu um 

grande salto nos últimos anos, quando 

foram criadas estas estruturas. No Rio 

Grande do Sul, a FUNDERGS foi fundada há 

pouco mais de dez anos com este 

objetivo", conta Cláudio Gutierrez (CREF 

014210-G/RS), coordenador do curso de 

Educação Física da Unisinos e membro da 

Associação Iberoamericana de Estudos do 

Lazer. “O que temos hoje são políticas que 

pedem a sua consolidação, como Bolsa 

Atleta e o Programa Segundo Tempo”.

As iniciativas citadas, entre muitas outras, 

deram a base para que os profissionais de 

Educação Física ocupassem novos postos 

de trabalho e tivessem a oportunidade de 

ESPORTE E LAZER

farmacologia, epidemiologia, antropolo-

gia e saúde e bioética", considera Lazza-

rotto. "Os alunos precisam realizar, desde 

os semestres iniciais, atividades de obser-

vação nestes locais. A relação interpessoal 

entre o profissional de Educação Física e o 

usuário do SUS proporciona uma vivência 

muito necessária à atuação. O que percebo 

é que estamos neste processo de ama-

durecimento como profissional no binômio 

saúde-doença".

De acordo com o último relatório elabo-

rado pelo Ministério da Educação (MEC), o 

Brasil tem hoje uma defasagem de 235 mil 

professores na rede pública de ensino. A 

ausência destes profissionais em sala de 

aula e a contínua desvalorização dos cur-

EDUCAÇÃO

atendimento am-

bulatorial indivi-

dual. A nossa 

atuação, que é 

feita somente em 

grupos, é assim 

por falta de co-

nhecimento do 

benefício que ela 

proporciona".

Para Silveira, o 

reconhecimento 

possibilita tam-

bém consolidar a profissão na área da 

saúde pública. "O sedentarismo, em nível 

populacional, tem impacto semelhante ao 

tabagismo, que é considerado a principal 

causa de morte evitável em todo o mun-

do", explica. "O papel que o profissional de 

Educação Física desempenha é de grande 

valia, pois atua diretamente no combate à 

inatividade. A nossa atuação poderia redu-

zir este quadro negativo e, consequente-

mente, reduzir gastos públicos com medi-

camentos e com internações hospitalares".

O que é necessário para isto, neste primei-

ro momento, é que as universidades pos-

sibilitem uma formação integral aos 

acadêmicos. "No contexto das disciplinas 

de graduação, é preciso que as matrizes 

curriculares passem a contemplar as disci-

plinas de saúde pública, fisiopatologia, 

proporcionam aos profissionais de Edu-

cação Física também uma nova oportu-

nidade de trabalho. "O SUS representa um 

marco para a saúde pública e também para 

nós", analisa Daniel Silveira (CREF 012516-

G/RS), proprietário da Clínica Cardio Ex, em 

Imbituba (SC). "O NASF surgiu com a pro-

posta de incluir ações de prevenção e de 

reabilitação com o atendimento dos profis-

sionais de Educação Física. A saúde tem 

melhorado muito e isto mostra que o Es-

tado tem dado cada vez mais atenção à 

promoção da saúde através da atividade 

física", complementa. Há outras iniciativas 

que complementam o SUS e que abrem 

ainda mais espaços, como a Estratégia 

Saúde da Família e a atuação em hospitais 

universitários.

O serviço de Educação Física e Terapia Ocu-

pacional do Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre, por exemplo, é chefiado por Miche-

le Csordas (CREF 003179-G/RS). Para ela, 

as políticas públicas na área da saúde, as-

sim como toda a legislação do SUS, foram 

muito bem planejadas, mas a execução 

destes projetos ainda carece de melhorias. 

"Nós sabemos a necessidade e a importân-

cia da nossa inserção, mas ainda estamos 

abrindo este caminho", conta. "O que é 

preciso é reconhecer a atuação do profis-

sional de Educação Física de forma plena e 

efetiva neste meio. Não há, entre outras 

coisas, a estrutura necessária para o nosso 

CAPA

O profissional junto 

ao SUS tem uma 

importância que 

nem ele próprio 

tem consciência

Lazzarotto é um dos profissionais que participaram da elaboração do manual "Recomendações para 

a prática de atividades físicas para pessoas vivendo com HIV e Aids", uma iniciativa pioneira lançada 

pelo em 2012. "Em 2010, foram convidados médicos, nutricionistas e profis-

sionais de Educação Física para produzirem juntos a primeira versão deste livro. O trabalho foi muito 

produtivo e situou a Educação Física numa posição de destaque no cenário da saúde no Brasil", 

conta. Com definições e indicações, o manual é uma importante fonte de consulta para todos que 

atuam no SUS. "O próximo passo é investir na capacitação dos profissionais de Educação Física para 

atuarem com treinamento físico para pessoas que têm Aids. O manual é a apenas a primeira etapa, 

pois queremos qualificar, continuamente, o trabalho de todos".

Ministério da Saúde, 

ATIVIDADE FÍSICA PARA PESSOAS COM HIV/AIDS

Hospital de Clínicas, em Porto Alegre. Foto: Ricardo Frantz

Academia ao ar livre. Foto: FUNDERGS
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sos de licenciatura levaram o Governo a 

adotar, em 2010, o Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), 

que tem como objeti-

vo valorizar este tipo 

de curso e propor-

cionar aos estudantes 

oportunidades de tra-

balho no ensino bási-

co. Nesta iniciativa, as 

bolsas são pagas aos 

alunos que se dedicam 

ao estágio nas escolas 

públicas e que se comprometem, depois 

de graduados, a continuar lecionando nes-

tes colégios.

"Os bolsistas são beneficiados em vários 

sentidos. Eu gosto de dizer que eles estão 

vivendo um período maravilhoso, em que 

estão recebendo um salário para aprender 

e para se aperfeiçoar", explica Rodrigo 

Rother (CREF 004055-G/RS), professor do 

curso de Educação Física e coordenador do 

subprojeto EF1 do Pibid/Univates. "Os re-

sultados obtidos são imensuráveis quanti-

tativamente. O impacto gerado com esta 

enormidade de acadêmicos em contato 

direto com as escolas é gigantesco", avalia.

O Pibid tem demonstrado a sua eficácia na 

medida em que reduz o fosso existente en-

tre a parte teórica e a prática na educação. 

"O programa possibilita a experiência pro-

fissional, contribuindo para a formação 

acadêmica de cada um, independente da 

área. As licenciaturas ganham assim uma 

nova perspectiva, porque passam a ofere-

cer um embasamento pedagógico concre-

to aos estudantes", acrescenta Magale. Há 

ainda outros elementos que enriquecem a 

vivência dos alunos de Educação Física, 

como a oportunidade de trabalhar de for-

ma interdisciplinar e coletiva.

“A experiência do dia a dia e o contato com 

a realidade da educação brasileira abrem 

os olhos dos bolsistas para a importância 

da formação não só profissional, como 

também pessoal“, acrescenta Rother. “Só 

quem tem acesso ao 

Pibid consegue com-

preender as necessi-

dades do aluno, da 

escola e dos demais 

professores que com-

partilham a responsa-

bilidade de preparar 

novos cidadãos para o 

mundo”. O que tam-

bém é percebido, dentro do ambiente uni-

versitário, é que estes estudantes contem-

plados com as bolsas se tornam mais 

ativos em sala de aula e interessados pela 

pesquisa. “O programa proporciona, além 

de tudo, um retorno direto para a socie-

dade, que terá, futuramente, professores 

mais qualificados e aptos ao exercício de 

ensinar”, complementa.

Para Rother, o Pibid precisa agora ser man-

tido como ativo, já que se trata do primeiro 

programa de longa duração instituído pelo 

MEC e que está, no momento, colhendo os 

resultados que plantou cinco anos atrás. 

"Nós vivemos, infelizmente, em um ciclo 

vicioso de iniciar um projeto num Governo 

e de encerrá-lo no outro. O aperfeiçoa-

mento vem com o tempo, mas a con-

tinuidade é fundamental, sobretudo em 

tempos de cortes de recursos e de ajustes 

nas contas públicas".

Para compreender as políticas públicas 

atuais da área do esporte e do lazer, é 

preciso analisar as mudanças ocorridas nas 

últimas décadas. A criação do Ministério 

do Esporte, em 2003, foi o que proporcio-

nou o fortalecimento do papel institucional 

e a presença do profissional de Educação 

Física nestes espaços. "O Brasil deu um 

grande salto nos últimos anos, quando 

foram criadas estas estruturas. No Rio 

Grande do Sul, a FUNDERGS foi fundada há 

pouco mais de dez anos com este 

objetivo", conta Cláudio Gutierrez (CREF 

014210-G/RS), coordenador do curso de 

Educação Física da Unisinos e membro da 

Associação Iberoamericana de Estudos do 

Lazer. “O que temos hoje são políticas que 

pedem a sua consolidação, como Bolsa 

Atleta e o Programa Segundo Tempo”.

As iniciativas citadas, entre muitas outras, 

deram a base para que os profissionais de 

Educação Física ocupassem novos postos 

de trabalho e tivessem a oportunidade de 

ESPORTE E LAZER

farmacologia, epidemiologia, antropolo-

gia e saúde e bioética", considera Lazza-

rotto. "Os alunos precisam realizar, desde 

os semestres iniciais, atividades de obser-

vação nestes locais. A relação interpessoal 

entre o profissional de Educação Física e o 

usuário do SUS proporciona uma vivência 

muito necessária à atuação. O que percebo 

é que estamos neste processo de ama-

durecimento como profissional no binômio 

saúde-doença".

De acordo com o último relatório elabo-

rado pelo Ministério da Educação (MEC), o 

Brasil tem hoje uma defasagem de 235 mil 

professores na rede pública de ensino. A 

ausência destes profissionais em sala de 

aula e a contínua desvalorização dos cur-

EDUCAÇÃO

atendimento am-

bulatorial indivi-

dual. A nossa 

atuação, que é 

feita somente em 

grupos, é assim 

por falta de co-

nhecimento do 

benefício que ela 

proporciona".

Para Silveira, o 

reconhecimento 

possibilita tam-

bém consolidar a profissão na área da 

saúde pública. "O sedentarismo, em nível 

populacional, tem impacto semelhante ao 

tabagismo, que é considerado a principal 

causa de morte evitável em todo o mun-

do", explica. "O papel que o profissional de 

Educação Física desempenha é de grande 

valia, pois atua diretamente no combate à 

inatividade. A nossa atuação poderia redu-

zir este quadro negativo e, consequente-

mente, reduzir gastos públicos com medi-

camentos e com internações hospitalares".

O que é necessário para isto, neste primei-

ro momento, é que as universidades pos-

sibilitem uma formação integral aos 

acadêmicos. "No contexto das disciplinas 

de graduação, é preciso que as matrizes 

curriculares passem a contemplar as disci-

plinas de saúde pública, fisiopatologia, 

proporcionam aos profissionais de Edu-

cação Física também uma nova oportu-

nidade de trabalho. "O SUS representa um 

marco para a saúde pública e também para 

nós", analisa Daniel Silveira (CREF 012516-

G/RS), proprietário da Clínica Cardio Ex, em 

Imbituba (SC). "O NASF surgiu com a pro-

posta de incluir ações de prevenção e de 

reabilitação com o atendimento dos profis-

sionais de Educação Física. A saúde tem 

melhorado muito e isto mostra que o Es-

tado tem dado cada vez mais atenção à 

promoção da saúde através da atividade 

física", complementa. Há outras iniciativas 

que complementam o SUS e que abrem 

ainda mais espaços, como a Estratégia 

Saúde da Família e a atuação em hospitais 

universitários.

O serviço de Educação Física e Terapia Ocu-

pacional do Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre, por exemplo, é chefiado por Miche-

le Csordas (CREF 003179-G/RS). Para ela, 

as políticas públicas na área da saúde, as-

sim como toda a legislação do SUS, foram 

muito bem planejadas, mas a execução 

destes projetos ainda carece de melhorias. 

"Nós sabemos a necessidade e a importân-

cia da nossa inserção, mas ainda estamos 

abrindo este caminho", conta. "O que é 

preciso é reconhecer a atuação do profis-

sional de Educação Física de forma plena e 

efetiva neste meio. Não há, entre outras 

coisas, a estrutura necessária para o nosso 

CAPA

O profissional junto 

ao SUS tem uma 

importância que 

nem ele próprio 

tem consciência

Lazzarotto é um dos profissionais que participaram da elaboração do manual "Recomendações para 

a prática de atividades físicas para pessoas vivendo com HIV e Aids", uma iniciativa pioneira lançada 

pelo em 2012. "Em 2010, foram convidados médicos, nutricionistas e profis-

sionais de Educação Física para produzirem juntos a primeira versão deste livro. O trabalho foi muito 

produtivo e situou a Educação Física numa posição de destaque no cenário da saúde no Brasil", 

conta. Com definições e indicações, o manual é uma importante fonte de consulta para todos que 

atuam no SUS. "O próximo passo é investir na capacitação dos profissionais de Educação Física para 

atuarem com treinamento físico para pessoas que têm Aids. O manual é a apenas a primeira etapa, 

pois queremos qualificar, continuamente, o trabalho de todos".

Ministério da Saúde, 

ATIVIDADE FÍSICA PARA PESSOAS COM HIV/AIDS

Hospital de Clínicas, em Porto Alegre. Foto: Ricardo Frantz

Academia ao ar livre. Foto: FUNDERGS
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esporte e ao lazer a todas as comunida-

des”, acrescenta. Neste processo, o CREF2/ 

RS também tem a sua participação. “O 

Conselho deve atuar co-

mo protagonista, co-

brando o desenvolvi-

mento e a qualificação 

destas políticas”.

Independente destas 

melhorias, a sociedade 

gaúcha tem percebido a 

contribuição positiva 

das políticas públicas. Como salienta Bar-

bieri, os últimos editais possibilitaram o 

aporte financeiro para a construção de 

academias ao ar livre e para a reforma de 

ginásios no interior do Estado, além da 

realização de diversos eventos esportivos. 

"A presença da nossa profissão tem sido 

cada vez mais exigida em concursos. Isto 

ocorre em decorrência das políticas públi-

cas e da fiscalização realizada pelo CREF2/ 

RS", analisa. O investimento, no entanto, 

ainda é insuficiente. “Acredito que é preci-

so avançar nas propostas de uma política 

para a sustentabilidade dos espaços espor-

tivos e para a construção de quadras tam-

bém nas escolas”, complementa Rejane. 

Para Gilmar Tondin (CREF 002117-G/RS), 

da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 

de Porto Alegre, as perspectivas para o 

profissional de Educação Física, apesar dos 

desafios, são boas. “O avanço mais signi-

ficativo, que ainda precisa ser construído, é 

a nossa condição de sujeito importante pa-

ra sociedade, articulador de novas relações 

sociais”, aponta. "As políticas públicas 

devem ser direcionadas para estimular e 

oferecer à população programas e projetos 

voltados para a saúde, para o bem-estar e 

para a qualidade de vida. O profissional de 

Educação Física, neste processo, precisa o-

cupar um papel estratégico, para também 

oportunizar o convívio entre as pessoas e 

ampliar os laços de amizade".

tendimento, muito mais do que novas o-

portunidades de trabalho. Elas trazem a 

possibilidade do profissional de Educação 

Física contribuir para 

que ocorram mudanças 

sociais no país". O mes-

mo salienta Rogério Vi-

dal (CREF 001965-G/RS), 

coordenador dos cursos 

de capac i tação da 

FUNDERGS. “As políticas 

públicas podem trazer a 

democratização da prá-

tica esportiva, utilizando o esporte como 

estratégia para o desenvolvimento huma-

no e social”, acrescenta.

Embora existam muitas ideias em anda-

mento, sobretudo no Rio Grande do Sul, as 

políticas públicas ainda precisam de meca-

nismos de avaliação e de controle, para 

proporcionar indicadores claros e que sus-

tentem o impacto do trabalho dos profis-

sionais de Educação Física. “Em termos 

nacionais, temos que construir e aprovar 

no Congresso um Sistema Nacional de Es-

porte e Lazer”, analisa Gutierrez. “O traba-

lho da FUNDERGS, por outro lado, precisa 

ser fortalecido, para garantir o direito ao 

se qualificar. "O Estado, por meio da 

FUNDERGS, iniciou um processo de ela-

boração, aplicação e desenvolvimento de 

inúmeras ações, contribuindo com o cres-

cimento do setor esportivo e de lazer no 

Rio Grande do Sul", explica Antônio Barbie-

ri (CREF 001335-G/RS), coordenador geral 

dos Polos Regionais da Fundação. "A oferta 

de cursos de capacitação para os profissio-

nais, sempre de forma gratuita, é uma das 

nossas funções", complementa. Hamilton 

Toldo (CREF 008561-G/RS), coordenador 

do Parque Alim Pedro, em Porto Alegre, e 

professor da Secretaria Municipal de Es-

portes, salienta que esta intervenção vai 

um pouco além disto. "O profissional que 

atua numa política pública de esporte e de 

lazer pertence a uma rede de profissionais 

que consolidam saberes, produzem conhe-

cimento e, por isto, a sua função social 

numa comunidade é insubstituível".

Para Rejane Rodrigues (CREF 002150-G/ 

RS), ex-secretária Nacional de Desenvolvi-

mento de Esporte e de Lazer do Ministério 

do Esporte, os benefícios destas políticas 

só serão concretos se o Governo formular 

estas ações de acordo com os interesses da 

população. "Elas representam, no meu en-

CAPA

Temos a 

possibilidade de 

contribuir com as 

mudanças 

sociais no país

capacitar os nossos profissionais neste 

segmento, para que possamos ser ainda 

mais valorizados. O CongregaCREF tem o 

objetivo de abrir o olhar dos profissionais 

para o amplo campo de atuação que existe 

diante de nós", explica.

Além do CongregaCREF, outro evento que 

irá marcar o dia 1º de setembro é o Troféu 

Destaque 2015. Na sua quinta edição, o 

prêmio homenageará os melhores profis-

sionais de Educação Física do ano. Com 

votação aberta no site do Conselho, os 

registrados puderam escolher, entre julho 

e agosto, os vencedores nas áreas específi-

cas de Escola, Esporte Educacional, Para-

desporto e Atividade Adaptada e Recrea-

ção e Lazer. O resultado destas e das outras 

categorias do Troféu será anunciado no si-

te do CREF2/RS.

TROFÉU DESTAQUE

não transmissíveis e o uso de anabolizan-

tes nas academias, o CongregaCREF conta-

rá com a apresentação de profissionais 

renomados em cada uma destas áreas. A 

palestra de abertura, que irá abordar a 

gestão esportiva e a saúde, será ministra-

da por Elio Carravetta (CREF 002980-G/ 

RS), coordenador de preparação física do 

Sport Club Internacional desde 1997 e au-

tor de diversos livros sobre estes temas.

"O CongregaCREF será o primeiro de mui-

tos. A gente quer, a partir de agora, ama-

durecer um evento que contemple, todos 

os anos e de forma gratuita, os nossos 

registrados", adianta Carmen. A escolha 

do tema principal, de acordo com a 

Presidente, teve relação com outra deman-

da percebida há tempo pelo Conselho. 

"Nós somos reconhecidos como profissio-

nais de educação, mas não tanto como de 

saúde. Por isto, notamos a necessidade de 

Dia do Profissional de Educação 

Física ganhará uma comemora-O ção diferente em 2015. O CREF2/ 

RS, que nos últimos anos levou uma gran-

de festa aberta à comunidade no Parque 

da Redenção, preparou neste ano a primei-

ra edição do CongregaCREF - Seminário Sul 

Brasileiro de Educação Física. Com a 

temática Atividade Física e Saúde, o even-

to será realizado nos dias 28 e 29 de agos-

to, na Associação Médica do Rio Grande do 

Sul (AMRIGS), em Porto Alegre.

«O 1º de setembro é a nossa grande festa e 

o profissional de Educação Física sempre 

nos cobrou alguma atividade que agregas-

se conhecimento e capacitação", conta a 

presidente Carmen Masson (CREF 001910-

G/RS). Por conta desta demanda, o Conse-

lho se preparou para proporcionar aos 

seus registrados uma atividade desta am-

plitude em 2015. "Em maio, nós fomos a 

Brasília conhecer o ConCREF7, organizado 

pelo Conselho do Distrito Federal e que é 

um sucesso há anos. Depois de ver este 

bom exemplo, nos inspiramos para fazer 

também o nosso evento".

Com palestras que se desdobram por 

assuntos como multidisciplinaridade na 

saúde, treinamento físico, atividade física 

na escola e outros tópicos mais específicos 

e aprofundados, como as doenças crônicas 

DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COM SEMINÁRIO

No final de agosto, o CREF2/RS comemora o 

Dia do Profissional de Educação Física com 

a primeira edição do CongregaCREF, um 

evento gratuito para todos os registrados

1º DE SETEMBRO

Local: AMRIGS (Avenida Ipiranga, 5311), em Porto Alegre

Inscrições gratuitas para profissionais registrados

Programação completa e inscrições: www.congregacref.com.br

O evento terá transmissão ao vivo pela Internet

CongregaCREF – Seminário Sul Brasileiro de Educação Física

Atividade promovida pela FUNDERGS no interior. Foto: Ernani Campelo/FUNDERGS
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esporte e ao lazer a todas as comunida-

des”, acrescenta. Neste processo, o CREF2/ 
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tendimento, muito mais do que novas o-
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irá marcar o dia 1º de setembro é o Troféu 
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TROFÉU DESTAQUE
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ELEIÇÕES

o mês de setembro, os profis-

sionais de Educação Física irão N decidir o futuro dos CREFs de to-

do o Brasil através do voto. No Rio Grande 

do Sul, as eleições ocorrerão no dia 18, em 

que 14 novos conselheiros (dez efetivos e 

quatro suplentes) serão eleitos para um 

mandato de seis anos. O Regimento Eleito-

ral, disponível para consulta na página 

www.crefrs.org.br, é o documento oficial 

que contém todas as diretrizes do pleito, 

que será feito de maneira presencial na 

sede do CREF2/RS, em Porto Alegre, das 

10h às 17h, ou por correspondência.

Quem pode votar? 

Só poderá votar o profissional de Educação 

Física registrado no CREF2/RS, em dia com 

as suas obrigações estatutárias e com mais 

de um ano de registro ininterrupto. O voto 

é secreto, direto, pessoal e facultativo.

Quem pode concorrer? 

Os profissionais que possuem registro por 

pelo menos dois anos ininterruptos, que 

estão em dia com suas obrigações esta-

tutárias e que votaram (ou justificaram o 

voto) na última eleição são aqueles que 

estão aptos a exercer o mandato de conse-

lheiro. Além destes pré-requisitos, o candi-

dato não pode ter as contas rejeitadas pelo 

CREF2/RS, não pode estar cumprindo pena 

imposta pelo Sistema CONFEF/CREFs e não 

PROFISSIONAIS ELEGEM NOVOS

pode ser inadimplente em qualquer pres-

tação de contas, entre outros devidamente 

explicitados no Regimento Eleitoral. O a-

tendimento destas exigências deverá ser 

feito através de uma declaração de próprio 

punho, devidamente assinada, a qual o 

candidato responderá pela sua vera-

cidade, sob as penas impostas pela Lei.

Como posso votar? 

O voto é secreto, facultativo, intransferível 

e poderá ser feito de duas formas: por com-

parecimento pessoal à sede do CREF2/RS 

em Porto Alegre, das 10h às 17h, no dia 18 

de setembro; ou por correspondência, ex-

clusivamente via Correios. Quem optar pe-

la modalidade presencial, deverá apresen-

tar, no momento da votação, a Cédula de 

Identidade Profissional, a Carteira de Iden-

tidade, a Carteira Nacional de Habilitação 

ou qualquer outro documento de identida-

de oficial com foto. Por correspondência, o 

eleitor fará uso do material enviado pelo 

CREF2/RS ao seu endereço de registro e se 

responsabilizará pelo envio, em tempo, 

postando o seu voto em qualquer agência 

dos Correios.

Quais são as consequências se eu não 

votar?

O pleito do Sistema CONFEF/CREFs é 

facultativo e não há nenhuma penalidade 

prevista para quem não votar. A única 

consequência imposta ao profissional que 

não comparecer às urnas ou justificar 

ausência é a impossibilidade de concorrer 

ao mandato de conselheiro na próxima 

eleição.

O que faço se eu não receber o material 

de votação? 

O envio da carta-voto, conforme estabe-

lece o Regimento Eleitoral, será feito entre 

os dias 14 e 19 de agosto. Caso você não 

receba o material até o dia 24 de agosto, 

entre em contato com o CREF2/RS pelo e-

mail eleicoes@crefrs.org.br.

Quem coordena o processo? 

Para a execução do processo, o CREF2/RS 

nomeou em maio, através da Resolução 

90/2015, a sua Comissão Eleitoral. Com-

posta por três membros efetivos e um su-

plente, todos profissionais de Educação 

Física e em dia com as suas obrigações es-

tatuárias, a Comissão não possui nenhum 

vínculo com o Conselho.

Quais são as funções dos conselheiros? 

O Plenário do CREF2/RS é o poder máximo 

da Entidade e é composto por 28 conse-

lheiros, dos quais 20 são efetivos e oito são 

suplentes, todos eleitos para um mandato 

de seis anos. As eleições, como a deste 

ano, renovam 50% do Plenário a cada três 

Saiba como participar das 

eleições do Conselho, que 

serão realizadas no dia 

18 de setembro
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interesses da sociedade em relação aos 

serviços prestados pelos profissionais de 

Educação Física e pelas Pessoas Jurídicas 

que atuam na área de atividade física, des-

portiva ou similares; com poderes delega-

dos pela União para normatizar, disciplinar 

e orientar o exercício profissional em todo 

o Rio Grande do Sul.

O seu voto é importante e contribui pa-

ra a melhoria e para o reconhecimento 

da nossa profissão. Participe! Para dúvi-

das e informações sobre o processo, a 

Comissão Eleitoral pode ser contatada 

pelo e-mail eleicoes@crefrs.org.br.

dar posse aos membros da Diretoria; a-

preciar e aprovar os relatórios financeiros e 

administrativos do Conselho; e julgar os 

processos éticos e administrativos dos 

seus registrados. Os conselheiros também 

são responsáveis por coordenar as câma-

ras técnicas e as comissões do CREF2/RS.

Qual é o papel do CREF2/RS? 

O Conselho Regional de Educação Física da 

2ª Região é uma autarquia federal, criada a 

partir da Lei 9.696, de 1º de setembro de 

1998, que regulamenta a profissão de E-

ducação Física. A sua missão é defender os 

anos. É de responsabilidade dos conselhei-

ros zelar pela prestação de um atendimen-

to melhor e mais qualificado a um número 

cada vez maior de pessoas, tendo como 

referência um conjunto de princípios, 

normas e valores éticos assumidos pelos 

profissionais de Educação Física.

Em suas reuniões, cabe ao Plenário adotar 

e promover as providências necessárias à 

ação do CREF2/RS; fixar, dentro dos limites 

estabelecidos pelo CONFEF, o valor das 

contribuições, taxas e anuidades; respeitar 

e fazer respeitar as normas estabelecidas 

pelo Código de Ética Profissional; eleger e 

PASSO A PASSO PARA UM VOTO VÁLIDO

1
Confira se o material que você recebeu pelos Correios está completo, com estes itens 

obrigatórios: uma folha com instruções para votação, uma cédula eleitoral rubricada (duas 

rubricas) e com a marca d'água do CREF2/RS, um envelope amarelo pequeno para a cédula 

eleitoral e um envelope branco pré-endereçado para remessa do material de votação. Em caso de algum 

problema, entre imediatamente em contato com a Comissão Eleitoral pelo e-mail eleicoes@crefrs.org.br.

4
Coloque a carta-resposta em qualquer agência dos Correios. Não é necessário selar ou pagar 

qualquer taxa. Não será permitida a entrega deste envelope diretamente na sede do CREF2/RS. 

Importante: é de inteira responsabilidade dos profissionais de Educação Física o envio da 

correspondência dentro do prazo, para que a carta-resposta chegue até o dia 18 de setembro, às 17h, 

data limite para o recebimento na caixa postal, recomenda-se que a postagem seja feita o mais breve 

possível. Se desejar, você poderá enviar a correspondência com AR (aviso de recebimento), para ter a 

certeza que a carta foi recebida pelo CREF2/RS dentro do prazo.

3
Coloque o envelope amarelo pequeno dentro da carta-resposta e lacre-a. Na parte externa, faça o 

preenchimento do envelope com os seus dados, com letra legível, e assine no espaço indicado. O 

voto só será aceito se todos os campos da carta-resposta estiverem completos.

2
 Leia atentamente a folha de instruções e confira se a cédula está com duas rubricas e se contém a 

marca d'água do CREF2/RS. Depois disto, faça um "X" na sua chapa de preferência e dobre a 

cédula. Coloque-a dentro do envelope amarelo pequeno e lacre-o. Não escreva nada neste 

envelope e nem na cédula. 

CONSELHEIROS DO CREF2/RS
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COM AÇÕES CONJUNTAS

CONSELHO INTENSIFICA FISCALIZAÇÃO

CREF2/RS une forças com a 

Vigilância Sanitária e o 

Procon-RS em todo o Estado

o começo de maio, CREF2/RS e 

Procon-RS firmaram termo de N cooperação para a realização de 

ações de fiscalização em conjunto. O 

documento, elaborado pelo Departamento 

de Orientação e Fiscalização (DEFOR), foi 

assinado por Luciane Disconzi, coordena-

dora jurídica do Procon-RS; e por Carmen 

Masson (CREF 001910-G/RS), presidente 

do Conselho.

"Nós estamos trabalhando com a diretoria 

do Procon-RS em um protocolo para ser 

implementado ainda neste ano", afirma 

Fernanda Rodrigues (CREF 009604-G/RS), 

coordenadora do DEFOR. "Neste documen-

to, nós definimos todas as fiscalizações 

que faremos em conjunto, com um órgão 

se comprometendo com o outro. O nosso 

intuito é unir forças para apurar irregulari-

dades e tomar as medidas cabíveis em 

cada caso", explica.

Além disto, a coordenadora do DEFOR 

adianta que, nestas visitas de fiscalização 

em todo o Estado, o Procon-RS deve 

acompanhar o CREF2/RS em academias e 

em estabelecimentos que oferecem ativi-

dade física, sobretudo para verificar se o 

Código de Defesa do Consumidor é 

cumprido. "Se não tem profissional de 

Educação Física no local, o serviço ofertado 

não está sendo prestado. A pessoa vai na 

academia e contrata algo não é entregue, 

muitas vezes sem saber", analisa. 

Para Flávia do Canto, diretora executiva do 

órgão, a parceria é uma forma de inten-

sificar a fiscalização, principalmente nas 

academias que já foram alvo de denúncia 

no Procon-RS. "O que queremos é au-

mentar a nossa atuação no mercado de 

consumo. As ações de fiscalização con-

juntas com o CREF2/RS vão possibilitar que 

enxerguemos as boas práticas e as ir-

regulares mais 

de perto". O 

Conselho e o 

Procon-RS vol-

taram a se reu-

nir ao longo de 

julho e agosto 

para acertar o 

calendário de 

fiscalização já 

para o segundo 

semestre deste 

ano. 

AÇÕES CONJUNTAS COM A 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

O CREF2/RS realizou, em junho, mais uma 

ação de fiscalização conjunta com a Vigi-

lância Sanitária. Em Bento Gonçalves, fo-

ram visitados mais de vinte estabele-

cimentos, sendo que mais da metade das 

empresas foi autuada por alguma 

irregularidade. As principais infrações 

encontradas foram falta de registro de 

Pessoa Jurídica, permissão de exercício 

ilegal da profissão e ausência de profis-

sional de Educação Física no local.

Entre as academias visitadas, uma foi fe-

chada pela Fiscalização e está proibida de 

exercer a atividade até que a sua situação 

seja regularizada. "Desta forma, garanti-

mos que o estabelecimento seja impedido 

de fornecer o serviço de forma inadequa-

da", explica Fernanda. "Empresas sem re-

gistro e sem a presença de um profissional 

de Educação Física habilitado estão em 

situação irregular e causam riscos à saúde 

do consumidor. A função do CREF2/RS é 

não permitir que isto ocorra", completa.

A ação conjunta do CREF2/RS com a Vigi-

lância Sanitária foi considerada positiva e 

continuará, nos próximos meses, também 

em outros municípios do interior do Es-

tado. Entre 2014 e 2015, foram visitadas 

cidades como Pelotas, Tramandaí e 

Canoas.
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zação e Orientação, ressalta que o CREF2/ 

RS está sempre atento a eventos como este 

e que as denúncias auxiliam a detectar 

irregularidades. Ela salienta: "cada pessoa 

precisa ser avaliada por um profissional de 

Educação Física antes de começar, porque 

há particularidades que precisam ser leva-

das em conta. Exercício físico não é uma 

receita de bolo que pode ser copiada da 

mesma forma por todo mundo".

No começo do ano, Ricardo Barbato, outra 

personalidade do mundo fitness virtual, já 

havia sido autuado pelo CREF4/SP, por e-

xercício ilegal da profissão. Autodenomi-

nado "Lifestyle Coach", ele foi flagrado 

dando aula de ginástica e de treinamento 

funcional no Parque do Ibirapuera, na capi-

tal paulista. "Qualquer tipo de exercício é 

muito bom, isto não se discute. As pessoas 

estão muito paradas e queremos que elas 

se mexam", considera Luciane. "Mas é 

importante saber que é muito perigoso 

seguir as dicas de pessoas que não são da 

área, principalmente nas redes sociais", 

finaliza Fernanda.

nejar e executar os programas nas áreas de 

atividades físicas e do desporto.

O CREF2/RS tem acompanhado de perto os 

eventos que contam com a participação de 

"blogueiros fitness" em todo o Estado. Em 

Santa Maria, no final de maio, a Fiscali-

zação esteve presente na Confraria do 

Salto Alto, que contou com a presença da 

blogueira Gabriela Pugliesi. A ação, con-

junta com o Conselho de Nutricionistas 

(CRN-2), constatou que em nenhum mo-

mento a convidada orientou atividade 

física ao público. Já no Iguatemi Serra 

Fashion, realizado em abril, três pessoas 

foram autuadas por exercício ilegal da 

profissão, pois ministravam uma aula de 

mahamudra – modalidade que mistura 

crossfit, artes marciais, ioga, meditação e 

capoeira – aos presentes.

Fernanda Rodrigues (CREF 009604-G/RS), 

coordenadora do Departamento de Fiscali-

CREF2/RS ATENTO AOS 

EVENTOS FITNESS NO ESTADO

onte de inspiração para milhares de 

pessoas, os chamados "blogueiros F fitness" têm dado dicas de exer-

cícios e de alimentação para quem busca 

uma um corpo perfeito. Como muita gente 

decide seguir estes conselhos sem a orien-

tação de um profissional da área, as pági-

nas que se dedicam a estes assuntos têm 

colocado a saúde da população em risco.

O cuidado deve ser grande, pois muitos 

blogueiros não têm formação em Edu-

cação Física e é muita responsabilidade 

auxiliar alguém durante a atividade física, 

ainda mais sem um contato direto. Nestes 

casos, não existe alguém corrigindo os er-

ros. "O que é bom para um não vai ser o 

indicado para outro", avalia Luciane 

Citadin (CREF 000100-G/RS), membro da 

Comissão de Orientação e Fiscalização do 

CREF2/RS. "Os blogueiros não conhecem 

as limitações de cada pessoa. A pressão 

alta e as diabetes, por exemplo, 

influenciam o tipo de atividade física que 

deve ser feito".

Se alguém que passa dicas não for forma-

do em Educação Física, isto é considerado 

exercício ilegal da profissão. A punição 

prevista para estes casos é multa e até três 

meses de prisão. A Lei Federal 9.696/98, 

que regulamenta a profissão de Educação 

Física, determina: só quem pode prescre-

ver exercício é o profissional de Educação 

Física. Cabe apenas a ele coordenar, pla-

BLOGS FITNESS: O PERIGO DO EXERCÍCIO

ILEGAL DA PROFISSÃOCREF2/RS acompanha de perto 

os eventos com a participação 

de "blogueiros fitness"
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DEPENDÊNCIA QUÍMICA

EXERCÍCIO FÍSICO

RECUPERANDO COM

No SUS ou em centros de reabilitação, o 

trabalho do profissional de Educação Física é 

hoje fundamental para o tratamento de 

dependentes químicos

cesso de recuperação, muitos são os exem-

plos que vêm do nosso Estado. Ricardo 

Bravo (CREF 019607-G/RS), profissional de 

Educação Física que atua Centro de Reabi-

litação S.O.S. Vida, em Santo Ângelo, é um 

deles. "O nosso trabalho é, basicamente, 

com uma equipe multidisciplinar. Na parte 

física, procuramos realizar desportos cole-

tivos e gincanas, além de oferecer ginásti-

ca laboral e atividades de reforço muscu-

lar", explica. "Por ser um tratamento, todos 

fazem uso de medicação, que é controlada 

por uma equipe de médicos e por outros 

profissionais da área da saúde. Às vezes, 

por conta disto, a execução dos movimen-

tos fica comprometida, mas, mesmo assim, 

notamos o esforço dos internos e os bene-

fícios que isto traz para eles".

O Projeto Novo Vida, que tem a proposta 

de utilizar o exercício físico, mais precisa-

mente a corrida, na recuperação de depen-

dentes químicos, foi fundado por Cristiano 

Fetter (CREF 018773-G/RS), em Porto Ale-

gre. Como ele explica, o corpo estimula a 

produção de endorfina, um hormônio que 

é capaz de proporcionar exatamente os 

mesmos tipos de sensações provocadas 

pelas drogas, relacionadas ao bem-estar. 

"A prática regular de exercício tem como 

resultado diversas adaptações orgânicas. 

Em conjunto, estas mudanças melhoram a 

A dependência química é uma doença bas-

tante comum na atualidade, caracterizada 

pelo consumo excessivo de drogas, que 

são substâncias não produzidas pelo corpo 

humano e que têm a capacidade de alterar 

o funcionamento do organismo, conforme 

define a Organização Mundial de Saúde. 

No Brasil, a estimativa da Universidade 

Federal de São Paulo (Unesp), divulgada 

no ano passado, é que 6% da população 

brasileira seja formada por dependentes 

químicos. No Rio Grande do Sul, são 700 

mil usuários de drogas que precisam de 

reabilitação.

Por conta destes dados alarmantes e da 

importância da Educação Física neste pro-

atividade física, quando bem ori-

entada e embasada em parâme-Atros científicos, pode ser um item 

importante durante todo o processo de 

tratamento dos dependentes químicos. Os 

efeitos das drogas, que provocam a des-

truição do bem-estar emocional e físico, 

podem ser atenuados com diversos tipos 

de exercícios, que comprovadamente me-

lhoram o humor, aliviam o estresse e têm 

relação direta com o aumento da autoes-

tima. Isto tudo sem levar em consideração 

os aspectos sociais relacionados à ativi-

dade física, algo tão importante para a 

recuperação destes dependentes, que 

carecem de convívio e de relações com 

outras pessoas.

Grupo de corrida do Projeto Nova Vida participa em diversas competições. Foto: Cristiano Fetter/Arquivo Pessoal
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O consumo de 

drogas cresceu 

30% nos últimos 

cinco anos

saúde do praticante", complementa. O tra-

balho de conclusão de Fetter, defendido na 

UFRGS em 2012, é justamente sobre o as-

sunto. 

A aproximação de Fetter com os depen-

dentes químicos iniciou através do Projeto 

Nova Vida, inaugurado em 2011. "O que 

notávamos era que os residentes, que per-

maneciam lá internados por nove meses, 

ficavam mais calmos e motivados após 

praticar atividade física", explica. Com o 

TCC, Fetter pode abordar uma área pouco 

explorada, muitas vezes até negligen-

ciada, pelos profissionais de Educação 

Física. "Quando decidi estudar o assunto, 

me deparei com um número pequeno de 

pesquisas sobre esta questão. Por isto, 

estou iniciando agora o meu mestrado na 

UFRGS para aprofundar e ampliar a discus-

são sobre o uso da atividade física como 

forma de prevenção e de tratamento da 

dependência química", adianta.

A percepção de que a atividade física tra-

balha para evitar reações inadequadas, a-

gressivas e até recaídas ao uso de drogas é 

compartilhada por Bravo, que acrescenta 

outros benefícios que só são percebidos no 

dia a dia do dependente químico. "Além do 

indivíduo estar fazendo algo de bom para 

sua saúde, ainda tem todo o ganho ao que 

se refere à parte do trabalho em equipe, da 

divisão de tarefas, da liderança e, princi-

palmente, da disciplina", explica. "Não po-

demos esquecer também que os parti-

cipantes estão em regime de internação. A 

atividade física ainda é uma grande diver-

são para todos eles".

Para Bravo, a gama de 

possibilidades que o 

profissional de Educação Física tem para 

atender dependentes químicos é imensa. 

O papel de mediador, entretanto, não pode 

ser esquecido. "Nós temos que informá-los 

sobre os benefícios do exercício físico, para 

que depois do tratamento eles se man-

tenham ativos e voltem mais saudáveis", 

analisa. "O profissional pode realizar ainda 

um trabalho motivacional, melhorando a 

autoestima do usuário", complementa 

Fetter.

Independente disto, o público-alvo exige 

bastante preparo dos que se envolvem 

com este tratamento. "O usuário tende a 

nos testar constantemente", analisa Fetter. 

"Para atuar nesta área, o profissional de 

Educação Física deve ser capaz de lidar 

com frustrações, pois o índice de recaída é 

imenso, bem como estar preparado para 

A PRESENÇA DO 

PROFISSIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA

falar e entender a linguagem do mundo 

das drogas. Só assim as atividades serão 

terapêuticas e educativas". A teoria é real-

mente importante, mas o dia a dia é fun-

damental para que se crie uma relação de 

proximidade com o de-

pendente. "A reclamação 

mais comum dos que 

chegam para mim é que o 

'profissional X nunca viu 

droga na frente e está me 

falando o que fazer'", a-

crescenta.

A pesquisa realizada pela Unesp, citada 

anteriormente, revelou também que 6,5% 

dos dependentes químicos estão em trata-

mento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

O número, que no Estado equivale a 42 mil 

internos, mostra como a presença do pro-

fissional de Educação Física é importante. 

"A multidisciplinaridade torna o trabalho 

ainda mais relevante. A nossa atuação é, 

na maioria das vezes, para prevenir doen-

ças", avalia Fetter. Por disto, Bravo e Fetter 

são unânimes em dizer que faltam políticas 

públicas. "Há pouco investimento para a 

prevenção. Para mim, é muito triste ver 

vidas sendo perdidas para as drogas ou 

pessoas internadas em instituições su-

cateadas", critica Fetter. "A inclusão de 

atividades físicas supervisionadas por 

profissionais de Educação Física seria uma 

CAMINHADA

O consumo de cocaína, maconha, taba-

co e álcool atua diretamente no sistema 

nervoso. A caminhada, indicada prin-

cipalmente para os dependentes quími-

cos sedentários, ajuda a restabelecer os 

níveis de atenção, controle motor e de 

memória. Além disto, melhora o humor 

e combate a depressão, a compulsão e o 

estresse.

NATAÇÃO

A natação é utilizada pelos dependentes 

químicos como simples lazer ou com 

finalidades terapêuticas, pois ajuda a 

reduzir os quadros de fobia que incluem 

os ataques de pânico e os transtornos 

de ansiedade e de personalidade. A mo-

dalidade beneficia o sistema cardiorres-

piratório e funciona também como pre-

venção à reincidência ao uso de drogas.

MUSCULAÇÃO

Por aumentar os níveis de endorfina no 

corpo, a musculação é uma ótima alter-

nativa para o aumento do bem-estar 

dos dependentes químicos. Além disto, 

a atividade diminui o estresse e reforça a 

autoestima e a confiança. O convívio no 

ambiente dos clubes e das academias 

também contribui com a ressocialização 

do dependente.

3 EXERCÍCIOS PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Fonte: Eliane Barbanti (CREF 049766-G/SP), do Núcleo de Psicologia do Esporte e Exercício Físico, vinculado à USP
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EXERCÍCIO FÍSICO

RECUPERANDO COM

No SUS ou em centros de reabilitação, o 

trabalho do profissional de Educação Física é 

hoje fundamental para o tratamento de 

dependentes químicos

cesso de recuperação, muitos são os exem-

plos que vêm do nosso Estado. Ricardo 

Bravo (CREF 019607-G/RS), profissional de 

Educação Física que atua Centro de Reabi-

litação S.O.S. Vida, em Santo Ângelo, é um 

deles. "O nosso trabalho é, basicamente, 

com uma equipe multidisciplinar. Na parte 

física, procuramos realizar desportos cole-

tivos e gincanas, além de oferecer ginásti-

ca laboral e atividades de reforço muscu-

lar", explica. "Por ser um tratamento, todos 

fazem uso de medicação, que é controlada 

por uma equipe de médicos e por outros 

profissionais da área da saúde. Às vezes, 

por conta disto, a execução dos movimen-

tos fica comprometida, mas, mesmo assim, 

notamos o esforço dos internos e os bene-

fícios que isto traz para eles".

O Projeto Novo Vida, que tem a proposta 

de utilizar o exercício físico, mais precisa-

mente a corrida, na recuperação de depen-

dentes químicos, foi fundado por Cristiano 

Fetter (CREF 018773-G/RS), em Porto Ale-

gre. Como ele explica, o corpo estimula a 

produção de endorfina, um hormônio que 

é capaz de proporcionar exatamente os 

mesmos tipos de sensações provocadas 

pelas drogas, relacionadas ao bem-estar. 

"A prática regular de exercício tem como 

resultado diversas adaptações orgânicas. 

Em conjunto, estas mudanças melhoram a 

A dependência química é uma doença bas-

tante comum na atualidade, caracterizada 

pelo consumo excessivo de drogas, que 

são substâncias não produzidas pelo corpo 

humano e que têm a capacidade de alterar 

o funcionamento do organismo, conforme 

define a Organização Mundial de Saúde. 

No Brasil, a estimativa da Universidade 

Federal de São Paulo (Unesp), divulgada 

no ano passado, é que 6% da população 

brasileira seja formada por dependentes 

químicos. No Rio Grande do Sul, são 700 

mil usuários de drogas que precisam de 

reabilitação.

Por conta destes dados alarmantes e da 

importância da Educação Física neste pro-

atividade física, quando bem ori-

entada e embasada em parâme-Atros científicos, pode ser um item 

importante durante todo o processo de 

tratamento dos dependentes químicos. Os 

efeitos das drogas, que provocam a des-

truição do bem-estar emocional e físico, 

podem ser atenuados com diversos tipos 

de exercícios, que comprovadamente me-

lhoram o humor, aliviam o estresse e têm 

relação direta com o aumento da autoes-

tima. Isto tudo sem levar em consideração 

os aspectos sociais relacionados à ativi-

dade física, algo tão importante para a 

recuperação destes dependentes, que 

carecem de convívio e de relações com 

outras pessoas.

Grupo de corrida do Projeto Nova Vida participa em diversas competições. Foto: Cristiano Fetter/Arquivo Pessoal
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O consumo de 

drogas cresceu 

30% nos últimos 

cinco anos

saúde do praticante", complementa. O tra-

balho de conclusão de Fetter, defendido na 

UFRGS em 2012, é justamente sobre o as-

sunto. 

A aproximação de Fetter com os depen-

dentes químicos iniciou através do Projeto 

Nova Vida, inaugurado em 2011. "O que 

notávamos era que os residentes, que per-

maneciam lá internados por nove meses, 

ficavam mais calmos e motivados após 

praticar atividade física", explica. Com o 

TCC, Fetter pode abordar uma área pouco 

explorada, muitas vezes até negligen-

ciada, pelos profissionais de Educação 

Física. "Quando decidi estudar o assunto, 

me deparei com um número pequeno de 

pesquisas sobre esta questão. Por isto, 

estou iniciando agora o meu mestrado na 

UFRGS para aprofundar e ampliar a discus-

são sobre o uso da atividade física como 

forma de prevenção e de tratamento da 

dependência química", adianta.

A percepção de que a atividade física tra-

balha para evitar reações inadequadas, a-

gressivas e até recaídas ao uso de drogas é 

compartilhada por Bravo, que acrescenta 

outros benefícios que só são percebidos no 

dia a dia do dependente químico. "Além do 

indivíduo estar fazendo algo de bom para 

sua saúde, ainda tem todo o ganho ao que 
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palmente, da disciplina", explica. "Não po-

demos esquecer também que os parti-
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Para Bravo, a gama de 

possibilidades que o 

profissional de Educação Física tem para 

atender dependentes químicos é imensa. 
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A PRESENÇA DO 

PROFISSIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA

falar e entender a linguagem do mundo 
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atividades físicas supervisionadas por 

profissionais de Educação Física seria uma 
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O consumo de cocaína, maconha, taba-

co e álcool atua diretamente no sistema 

nervoso. A caminhada, indicada prin-

cipalmente para os dependentes quími-
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estresse.
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dalidade beneficia o sistema cardiorres-

piratório e funciona também como pre-

venção à reincidência ao uso de drogas.
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Por aumentar os níveis de endorfina no 

corpo, a musculação é uma ótima alter-

nativa para o aumento do bem-estar 

dos dependentes químicos. Além disto, 

a atividade diminui o estresse e reforça a 

autoestima e a confiança. O convívio no 

ambiente dos clubes e das academias 

também contribui com a ressocialização 

do dependente.
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exageradamente agressivas fora do centro 

de reabilitação.

No Projeto Nova Vida, o que se vê são as 

mesmas vantagens. Os egressos da comu-

nidade terapêutica (CT), após o antigo tra-

tamento que envolvia aulas de Educação 

Física uma vez por semana, continuaram a 

praticar atividade física fora do CT, criando 

assim novos laços de ajuda mútua e con-

solidando hábitos de vida mais saudáveis, 

mais tarde transformado em um grupo de 

corrida. "Nós fomos o primeiro o projeto do 

Brasil a propor a atividade física como pilar 

na recuperação de dependentes quími-

cos", conta Fetter. "Os diversos internos 

que passaram pelo Nova Vida e que leva-

ram a sério a corrida, encontraram uma 

nova maneira de viver. A maioria perma-

nece abstêmio por muito mais tempo do 

que aqueles que deixam o tratamento e 

não praticam nada".

neurotransmissores que são liberados 

durante o exercício", explica Fetter. "Do 

ponto de vista neurobiológico, é possível 

notar fortes indícios de 

que a atividade física 

atua positivamente no 

sistema de recompen-

sa do cérebro, onde as 

drogas psicoativas 

também agem. Isto é 

útil tanto como uma 

estratégia de preven-

ção quanto como par-

te fundamental do processo de tratamento 

e de reabilitação", complementa.

Para Bravo, uma das recompensas do 

trabalho com o S.O.S. Vida é justamente a 

oportunidade de ver a evolução de cada 

paciente. Os principais benefícios do tra-

tamento compreendem a diminuição dos 

sintomas de abstinência, como a ansie-

dade e a irritabilidade; a melhora do 

estado geral de saúde e do nível do 

condicionamento físico. "A oportunidade 

de acompanhar a recuperação, tanto pes-

soal quanto social do indivíduo, é a maior 

conquista de toda a equipe de trabalho", 

sentencia. Como salienta Bravo, a prática 

desportiva atua diretamente sobre o 

paciente do S.O.S. Vida, que também 

aprende a se controlar e a evitar reações 

forma do Governo economizar dinheiro e, 

consequentemente, reduzir a ocupação de 

leitos na rede pública de saúde".

Para Bravo, outra 

questão que precisa 

ser melhor analisada é 

a ausência de infor-

mações sobre a área 

da saúde nos cursos 

de graduação em 

Educação Física. "Os 

estudos são escassos e 

os estudantes sabem muito pouco sobre o 

campo de atuação. A minha ideia é opor-

tunizar aos acadêmicos a realização de es-

tágio nestas instituições, para futuramente 

termos profissionais familiarizados com a 

área e também com o tratamento de de-

pendentes químicos", analisa. "A nossa 

presença nestes espaços valorizaria a pro-

fissão e derrubaria qualquer preconceito 

ignorante que ainda persista quanto à 

nossa atuação na saúde".

O que Bravo e Fetter veem no dia a dia da 

S.O.S. Vida e do Projeto Nova Vida é que a 

dependência química já se tornou um gra-

ve problema de saúde pública. O consumo 

de drogas é cada vez mais frequente e 

cresceu, nos últimos cinco anos, 30% so-

mente no Brasil, de acordo com a ONU. Em 

um artigo publicado pela revista interna-

cional EF Deportes, Graciele Ferreira (CREF 

013265-G/RS), de Pelotas, salientou que a 

atividade física age de diferentes formas e 

deve ser aplicada para acelerar o processo 

de excreção do químico, para reduzir a an-

siedade e para despertar os cuidados com 

o corpo. Em muitos casos, o exercício é a-

dotado também para ocupar o tempo que 

era preenchido com o consumo de drogas.

"A atividade física contribui no tratamento 

dos dependentes químicos por meio dos 

NOVA VIDA E S.O.S. VIDA

Time do S.O.S. Vida em jogo amistoso contra a Fase Santo Ângelo. Foto: Ricardo Bravo/Arquivo Pessoal 
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ENSAIO

Este ensaio é parte integrante da tese de mesmo título defendida
em março de 2015 no PPG em Ciências Sociais da Unisinos

para atender os indivíduos com alguma 

patologia, assim como intervir nas situa-

ções de forma a prevenir o desenvolvi-

mento de agravos à saúde.

A inserção deste profissional junto às 

UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) ou aos 

NASF’s (Núcleo de Apoio à Saúde da Famí-

lia), por exemplo, ainda causa estranha-

mento ao usuário do sistema de saúde. 

Aos poucos a população começa a aceitar 

a atuação de outros profissionais numa 

perspectiva tanto de tratamento quanto de 

prevenção. Dessa forma, a inclusão do pro-

fissional de Educação Física no Sistema 

Único de Saúde vem atender a um direito 

do cidadão: o direito ao acesso à orienta-

ção de um profissional capaz de guiá-lo 

numa prática físico/corporal em busca da 

melhoria da saúde. O atendimento a esse 

direito social contribui para amenizar uma 

desigualdade social de acesso a um espaço 

e orientação adequados no que diz respei-

to ao exercício físico, até então praticado 

sem a mínima orientação ou apenas por 

aqueles que pudessem pagar uma aca-

demia, por exemplo.

Para compreender o que se passa no ima-

ginário popular e as percepções que os 

usuários possuem a respeito dessas mu-

danças, bem como analisar este processo 

saúde no Brasil, ao longo dos 

últimos 80 anos, tem transitado A por diferentes paradigmas e 

olhares. Neste processo, as políticas 

públicas do país avançaram em vários 

sentidos e tem se destacado a maior 

participação dos profissionais de Educação 

Física, especialmente na Saúde Pública. 

Até então esta era uma área de atuação 

quase exclusiva de outros profissionais da 

saúde, embora o profissional seja reco-

nhecido como tal desde a promulgação da 

Resolução nº 218/1997 do Conselho Na-

cional de Saúde (BRASIL, 1997).

Muito se tem discutido, atualmente, acerca 

de medidas preventivas de saúde para a 

população. Um novo modelo de atenção à 

saúde aos poucos vai se instalando no lu-

gar de um modelo tradicional, concentra-

do na relação médico versus paciente. 

Políticas públicas de saúde cada vez mais 

apontam e abrem espaço para a atuação 

dos diversos profissionais desta área no 

atendimento ao cidadão. 

O profissional de Educação Física sempre 

teve uma formação e atuação predomi-

nantemente direcionada para o esporte, 

para a performance, para o fitness e para a 

área escolar, em situações com o indivíduo 

“saudável.” Este panorama tem mudado e 

o profissional tem buscado se especializar 

da ótica dos gestores e profissionais, acre-

ditamos que a Teoria das Representações 

Sociais é capaz de contribuir na aborda-

gem teórico-metodológica deste estudo.

O objetivo principal do estudo é identificar 

e analisar as representações sociais de 

gestores, profissionais de Educação Física 

e usuários acerca da inserção do pro-

fissional de Educação Física nas políticas 

públicas de saúde que contemplam essa 

área de atuação.

O estudo segue o paradigma qualitativo, 

pois parte de um foco de interesse amplo 

que adquire contornos mais específicos a 

partir das descobertas e reflexões que vão 

sendo feitas. Para Victora, Knauth e Hassen 

(2000, p.125), “o grande mérito da pes-

quisa qualitativa é a possibilidade de 

apreender o que não é evidente, aquilo 

que ultrapassa o nível discursivo dos in-

divíduos, de descobrir e de explicar o que 

não é percebido pelo expectador comum”. 

Como instrumentos de coleta de dados, 

utilizamos a entrevista semiestruturada, a 

observação participante, o grupo focal, a 

análise documental e o diário de campo.

OBJETIVOS

MÉTODO

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E 

Magale Konrath
CREF 000378-G/RS

"MUITO MAIS QUE JOGAR BOLA":

O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
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praticar atividade física fora do CT, criando 

assim novos laços de ajuda mútua e con-

solidando hábitos de vida mais saudáveis, 

mais tarde transformado em um grupo de 

corrida. "Nós fomos o primeiro o projeto do 

Brasil a propor a atividade física como pilar 

na recuperação de dependentes quími-

cos", conta Fetter. "Os diversos internos 

que passaram pelo Nova Vida e que leva-

ram a sério a corrida, encontraram uma 

nova maneira de viver. A maioria perma-

nece abstêmio por muito mais tempo do 

que aqueles que deixam o tratamento e 

não praticam nada".

neurotransmissores que são liberados 

durante o exercício", explica Fetter. "Do 

ponto de vista neurobiológico, é possível 

notar fortes indícios de 

que a atividade física 

atua positivamente no 

sistema de recompen-

sa do cérebro, onde as 

drogas psicoativas 

também agem. Isto é 

útil tanto como uma 

estratégia de preven-

ção quanto como par-

te fundamental do processo de tratamento 

e de reabilitação", complementa.

Para Bravo, uma das recompensas do 

trabalho com o S.O.S. Vida é justamente a 

oportunidade de ver a evolução de cada 

paciente. Os principais benefícios do tra-

tamento compreendem a diminuição dos 

sintomas de abstinência, como a ansie-

dade e a irritabilidade; a melhora do 

estado geral de saúde e do nível do 

condicionamento físico. "A oportunidade 

de acompanhar a recuperação, tanto pes-

soal quanto social do indivíduo, é a maior 

conquista de toda a equipe de trabalho", 

sentencia. Como salienta Bravo, a prática 

desportiva atua diretamente sobre o 

paciente do S.O.S. Vida, que também 

aprende a se controlar e a evitar reações 

forma do Governo economizar dinheiro e, 

consequentemente, reduzir a ocupação de 

leitos na rede pública de saúde".

Para Bravo, outra 

questão que precisa 

ser melhor analisada é 

a ausência de infor-

mações sobre a área 

da saúde nos cursos 

de graduação em 

Educação Física. "Os 

estudos são escassos e 

os estudantes sabem muito pouco sobre o 

campo de atuação. A minha ideia é opor-

tunizar aos acadêmicos a realização de es-

tágio nestas instituições, para futuramente 

termos profissionais familiarizados com a 

área e também com o tratamento de de-

pendentes químicos", analisa. "A nossa 

presença nestes espaços valorizaria a pro-

fissão e derrubaria qualquer preconceito 

ignorante que ainda persista quanto à 

nossa atuação na saúde".

O que Bravo e Fetter veem no dia a dia da 

S.O.S. Vida e do Projeto Nova Vida é que a 

dependência química já se tornou um gra-

ve problema de saúde pública. O consumo 

de drogas é cada vez mais frequente e 

cresceu, nos últimos cinco anos, 30% so-

mente no Brasil, de acordo com a ONU. Em 

um artigo publicado pela revista interna-

cional EF Deportes, Graciele Ferreira (CREF 

013265-G/RS), de Pelotas, salientou que a 

atividade física age de diferentes formas e 

deve ser aplicada para acelerar o processo 

de excreção do químico, para reduzir a an-

siedade e para despertar os cuidados com 

o corpo. Em muitos casos, o exercício é a-

dotado também para ocupar o tempo que 

era preenchido com o consumo de drogas.
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patologia, assim como intervir nas situa-

ções de forma a prevenir o desenvolvi-

mento de agravos à saúde.

A inserção deste profissional junto às 

UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) ou aos 

NASF’s (Núcleo de Apoio à Saúde da Famí-

lia), por exemplo, ainda causa estranha-

mento ao usuário do sistema de saúde. 

Aos poucos a população começa a aceitar 

a atuação de outros profissionais numa 

perspectiva tanto de tratamento quanto de 

prevenção. Dessa forma, a inclusão do pro-

fissional de Educação Física no Sistema 

Único de Saúde vem atender a um direito 

do cidadão: o direito ao acesso à orienta-

ção de um profissional capaz de guiá-lo 

numa prática físico/corporal em busca da 

melhoria da saúde. O atendimento a esse 

direito social contribui para amenizar uma 

desigualdade social de acesso a um espaço 

e orientação adequados no que diz respei-

to ao exercício físico, até então praticado 

sem a mínima orientação ou apenas por 

aqueles que pudessem pagar uma aca-

demia, por exemplo.

Para compreender o que se passa no ima-

ginário popular e as percepções que os 

usuários possuem a respeito dessas mu-

danças, bem como analisar este processo 

saúde no Brasil, ao longo dos 

últimos 80 anos, tem transitado A por diferentes paradigmas e 

olhares. Neste processo, as políticas 

públicas do país avançaram em vários 

sentidos e tem se destacado a maior 

participação dos profissionais de Educação 

Física, especialmente na Saúde Pública. 

Até então esta era uma área de atuação 

quase exclusiva de outros profissionais da 

saúde, embora o profissional seja reco-
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população. Um novo modelo de atenção à 

saúde aos poucos vai se instalando no lu-
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Políticas públicas de saúde cada vez mais 
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dos diversos profissionais desta área no 

atendimento ao cidadão. 

O profissional de Educação Física sempre 
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da ótica dos gestores e profissionais, acre-
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e analisar as representações sociais de 

gestores, profissionais de Educação Física 

e usuários acerca da inserção do pro-

fissional de Educação Física nas políticas 
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área de atuação.
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apreender o que não é evidente, aquilo 
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“doutor” (médico ou fisioterapeuta, 

nutricionista, psicólogo) são pontos de 

destaque. Tal fato está implicado histo-

ricamente às relações de poder no campo 

da saúde, vinculado principalmente ao 

saber médico e na própria história da 

profissão, regulamentada em 1998, mas 

não legitimada por completo. Ainda o 

profissional médico se considera o 

intelectual pensante, com o domínio do 

conhecimento, enquanto os demais são os 

trabalhadores braçais, reforçando a 

divisão de trabalho verticalizada (SILVA, 

2006).

Ao mesmo tempo em vivemos num distan-

ciamento e polo de conflito de uma relação 

hierarquizada, se avança numa proposta 

de interdisciplinaridade. Evidentemente 

há que se buscar a aproximação entre os 

saberes para melhor compreensão e pos-

sibilidades de discussão fundamentada no 

saber científico.

Os usuários, por sua vez, reconhecem e 

valorizam o conhecimento do profissional 

de Educação Física ao afirmar que ele 

“sabe o que faz” e percebem as melhoras 

decorrentes da atividade física orientada. 

Por parte dos gestores e demais profis-

sionais das equipes, também há este 

reconhecimento quando destacam o 

envolvimento e maior capacidade de 

atuação interdisciplinar do profissional de 

Educação Física.

A construção da imagem do profissional, 

ao longo dos anos, tem sofrido impactos 

históricos por situações negativas evi-

denciadas. A máxima de que o “cara da 

Educação Física é aquele que joga bola” 

dissemina uma imagem limitada e genera-

lizante. Na perspectiva das representações 

sociais, temos como ênfase o papel ativo 

dos sujeitos enquanto atores sociais na sua 

produção e transformação (CABECINHAS, 

2009). Dessa forma, o profissional de 

Educação Física tem importante parcela de 

contribuição e, em parte, alguns profis-

sionais construíram esta visão equivocada, 

atuando de forma displicente ou não 

demonstrando ou argumentando o quão 

complexa é sua área de atuação.

A “falta de publicidade” - ou “desconhe-

cimento” - é um dificultador para que a 

imagem do profissional de Educação 

Física, na sua própria visão, seja melhor do 

que a apresentada. Mostrar suas com-

petências e habilidades, demonstrar seu 

conhecimento para discutir os demais de 

forma convicta e apoiada em bases 

teóricas é mais do que uma necessidade e 

se faz urgente de ser realizada.

A imaturidade para atuação na área da 

saúde, principalmente por aqueles que 

estão ingressando no curso de Educação 

Física ou adentrando no mercado de 

trabalho, é um dos aspectos citados pelos 

profissionais. Possivelmente isso esteja 

diretamente relacionado com a dificuldade 

que os gestores apontam para os profis-

sionais de Educação Física: o conflito entre 

saúde e doença é forte para estes profis-

sionais que estão habituados a trabalhar 

com corpos saudáveis em busca de 

promoção da saúde, estética e per-

formance.  Atuar com recuperação em 

saúde e/ou indivíduos com limitações 

físicas e patologias é um tanto quanto 

difícil e novo.

Na atenção básica em saúde, a inserção do 

profissional de Educação Física pode 

promover encontros para além da 

atividade física e do exercício físico: as 

experiências com o corpo, o cuidado e as 

práticas corporais diversas, que con-

siderem as características culturais 

heterogêneas e necessidades de saúde da 

população, enfim, práticas corporais que 

ensinem sobre aprender, experimentar e 

compartilhar os diferentes modos de fazer 

O campo de estudo, no qual embasamos 

nosso corpus, compreende os municípios 

de Sapucaia do Sul, Estância Velha e Cam-

po Bom, todos na região metropolitana de 

Porto Alegre. Participaram do estudo os 

gestores, usuários e profissionais de Edu-

cação Física, envolvidos nos programas de 

saúde dos municípios, por possuírem estes 

profissionais atuando na área.  

A partir da Teoria das Representações So-

ciais, buscamos formar o elo entre políticas 

públicas de saúde, os sujeitos da pesquisa 

e as representações sociais acerca da in-

serção do profissional de Educação Física 

nesta área de atuação. O principal aspecto 

elencado na inserção do profissional de 

Educação Física na Saúde Pública diz 

respeito à imagem do profissional, que é 

altamente positiva e reforça a visão de al-

guém considerado líder, alegre, atencioso 

e acolhedor.

O próprio profissional de Educação Física é 

muito autocrítico na construção da sua 

imagem, principalmente no que diz res-

peito ao conhecimento para atuação nesta 

área. Muitas vezes se coloca num patamar 

inferior, sem considerar os diferentes sabe-

res e o que cabe a ele num saber especial-

izado, que é diferente do outro e vem a 

agregar, complementar com o do outro.

Também identificamos que há diversidade 

de atividades oferecidas, embora não a-

tinja a totalidade dos municípios e nem 

sempre com a presença do profissional de 

Educação Física. A falta de avaliação e 

acompanhamento de indicadores não 

invalida a aceitação e satisfação dos 

usuários que valorizam as práticas e os 

profissionais.

O conflito professor versus profissional de 

Educação Física e a comparação com o 
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vez mais evidenciada, ainda podem render 

muitos capítulos numa história que está 

apenas começando.

Esperamos que o estudo possa surtir mui-

tos desdobramentos, além de subsidiar o 

trabalho do profissional de Educação Física 

e contribuir no redesenho da sua identida-

de nesta área de atuação. Promover e 

ampliar o debate, alargando o panorama 

que se descortina, é uma tarefa um tanto 

pretensiosa, mas possível de ser realizada.

As considerações elencadas atendem ao 

período específico, pois na velocidade em 

que o conhecimento se modifica é mais do 

que adequada a frase de autoria des-

conhecida: “quando a gente acha que tem 

todas as respostas, vem a vida e muda 

todas as perguntas”.

a vida (CARVALHO, PRADO, ALONSO, 

2013).

A Educação Física enquanto disciplina 

escolar, área acadêmica ou profissão 

regulamentada, assumiu-se como uma das 

áreas líderes no processo de promoção da 

saúde, motivando mudanças e criando 

oportunidades para que as pessoas 

busquem atingir seu potencial humano e 

melhores condições de saúde.

A ruptura de um modelo tradicional, 

medicamentalizado, e a substituição pelo 

novo paradigma não é uma tarefa fácil a 

ser realizada em curto prazo. O incremento 

de políticas públicas de saúde e a inserção 

do profissional de Educação Física, cada 
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altamente positiva e reforça a visão de al-

guém considerado líder, alegre, atencioso 
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O próprio profissional de Educação Física é 

muito autocrítico na construção da sua 

imagem, principalmente no que diz res-
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m dos assuntos mais polêmicos 

envolvendo a área da Educação U Física é a evidente ausência de 

políticas públicas que visem o desenvol-

vimento esportivo, seja para crianças, jo-

vens ou até mesmo para adultos. Antes de 

adentrar no mérito acerca da evidente 

necessidade de um maior apoio político, 

com a criação de legislações e programas 

sociais de promoção do esporte, é impor-

tante esclarecer que a iniciativa legislativa, 

no tocante à matéria, é de competência 

concorrente, ou seja, tanto a União como 

os Estados, o Distrito Federal e os mu-

nicípios podem criar leis de incentivo ao 

esporte.

É necessário esclarecer que, nos últimos 

anos, percebemos que a Educação Física 

vem perdendo o seu espaço dentro das es-

colas. O Ministério da Educação, através 

da sua Lei de Diretrizes e Bases da Edu-

cação (Lei nº 9.394/1996), no artigo 26, 

parágrafo 3º, prevê que a Educação Física, 

integrada à proposta pedagógica da esco-

la, é um componente curricular obrigatório 

da Educação Básica. 

Ao contrário do que é estabelecido pela 

referida Lei, verificamos a redução no nú-

mero de aulas de Educação Física escolar, o 

que, comprovadamente por diversas pes-

quisas, contribui para o surgimento de 

mente registrados, bem como prestem um 

serviço de qualidade, obedecendo aos 

preceitos éticos da profissão.

A Copa do Mundo realizada no Brasil, 

assim como as Olimpíadas agendadas pa-

ra o Rio de Janeiro em 2016, têm contribuí-

do para acirrar o debate acerca da impor-

tância de políticas públicas que incentivem 

a prática de esportes, em especial a forma-

ção de novos atletas. Em países desenvol-

vidos que se destacam atualmente nesta 

área, se constata a criação de programas 

públicos de formação de atletas, o que, 

sem dúvida, faz com que os mesmos sejam 

referências nas mais diversas modalida-

des. O próprio esporte universitário, que é 

de grande valor para os Estados Unidos e 

para muitas nações da Europa, não 

apresenta nenhum estímulo dos entes 

federados em nosso país. 

Cabe ao CREF2/RS seguir no processo de 

conscientização, tanto da sociedade como 

dos entes políticos brasileiros, acerca da 

importância do esporte na formação das 

crianças e dos jovens, e de como é neces-

sário o investimento a longo prazo nesta 

formação.

POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA:

doenças, como a obesidade infantil e a 

diabetes. Frise-se: é cientificamente com-

provado também que a Educação Física 

gera um maior rendimento no aprendizado 

das crianças, o que por si só já seria justifi-

cativa suficiente para a implementação de 

um maior número de aulas semanais pelas 

escolas públicas do país.

O desrespeito à Lei de Diretrizes e Bases 

vem acompanhado pelo descumprimento 

da Lei 9.696/1998, que regulamentou a 

profissão e determinou que o exercício da 

Educação Física é privativo dos profissio-

nais de Educação Física devidamente 

registrados no Conselho Regional de 

Educação Física. Tendo em vista a Edu-

cação Física ter sido integrada ao rol das 

profissões da saúde, ela deve ser respei-

tada como tal, não sendo aceitável que a 

sociedade permita a atuação de leigos sem 

a devida formação.

Evidenciando estas atitudes arbitrárias, 

por parte não só de instituições privadas 

como do próprio Poder Público, o CREF2/RS 

vem litigando junto ao Poder Judiciário, 

visando garantir à sociedade que todos os 

profissionais de Educação Física de todas 

as modalidades, que atuem tanto em esco-

las, academias, escolinhas, clubes amado-

res como em clubes profissionais, sejam 

profissionais de Educação Física devida-

UMA CARÊNCIA A SER SUPRIMIDA

JURÍDICO

Cristiane da Costa
Assistente Jurídica CREF2/RS
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PERGUNTAS FREQUENTES

O CREF2/RS em Revista abre espaço para que os leitores enviem dúvidas sobre questões ligadas à Educação Física e ao Conselho. Faça a 

sua pergunta para o e-mail contato@crefrs.org.br, que as mais frequentes serão publicadas aqui nesta seção. No site do CREF2/RS, você 

encontra uma página com mais perguntas e respostas, dentro da aba ”Fale Conosco”.

SOBRE A ATIVIDADE FÍSICA DENTRO DOS CONDOMÍNIOS: ELES PRECISAM DE UM PROFISSIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA SEMPRE À DISPOSIÇÃO?

No tocante à necessidade de um profissional de Educação Física contratado pelos condomínios para a supervisão e para a 

orientação nas salas de atividades físicas montadas e disponibilizadas por estes, cabe informar que não há obrigatoriedade 

legal, visto que todas as áreas comuns de um condomínio são consideradas de propriedade de todos os moradores e, 

portanto, utilizadas pelos que se interessam pela prática de esportes, assim como são os casos da piscina, da quadra 

poliesportiva e de outros espaços similares.

O cuidado necessário dado pelo síndico se dá em duas ocasiões. A primeira é quando este contrata um profissional de 

Educação Física como instrutor deste espaço. Neste caso, é obrigatório que o mesmo tenha formação em Bacharelado ou 

Licenciatura Plena, baseada na Resolução do MEC nº 03/87, bem como o registro no Conselho.

A segunda, que também exige providências, é quando o condomínio terceiriza a sala de fitness, ou seja, concede a terceiro 

a utilização e a cobrança pelo espaço. Neste caso, a Pessoa Jurídica deverá providenciar o seu registro no Conselho, 

registrar um profissional de Educação Física como Responsável Técnico e manter profissional habilitado no local.

O CREF2/RS está a disposição para auxiliar os síndicos em caso de dúvidas sobre os procedimentos a serem adotados. Para 

entrar em contato, escreva para o e-mail contato@crefrs.org.br ou ligue para número (51) 3288-0200.

OS ESTAGIÁRIOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRECISAM DE ALGUM REGISTRO PROVISÓRIO NO CREF2/RS?

Os estagiários dos cursos de licenciatura ou bacharelado em Educação Física não precisam de nenhum tipo de registro junto 

ao Conselho Regional de Educação Física porque não há previsão legal permitindo ao Conselho o registro de estudantes. É 

importante esclarecer que o CREF2/RS, no exercício de suas prerrogativas legais, ao fiscalizar uma academia, escola ou 

clube, se limita a verificar o Termo de Compromisso de Estágio de todos os estagiários da academia, sob pena de, ausente o 

Termo, ser a pessoa jurídica autuada e o próprio estagiário ser denunciado por exercício ilegal da profissão, nos termos do 

artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, que segue:

Art. 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está 

subordinado o seu exercício: Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco 

contos de réis.

Necessário esclarecer, portanto, que não sendo apresentado o Termo de Compromisso de Estágio, a fiscalização do 

Conselho deve, principalmente verificando a reincidência, efetivar Boletim de Ocorrência narrando o delito. Assim sendo, 

nos termos da Lei do Estágio, para o estágio estar regular, o estagiário deverá apresentar Termo de Compromisso de 

Estágio, com data de vigência de acordo e com as devidas assinaturas. O estagiário deve, também, estar sendo 

supervisionado por profissional de Educação Física habilitado.

O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter em tempo integral, acompanhamento efetivo do 

profissional orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios 

referidos no inciso IV do caput do art. 7º da Lei nº 11.788/2008 e por menção de aprovação final.



24 CREF2/RS em Revista

m dos assuntos mais polêmicos 
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integrada à proposta pedagógica da esco-

la, é um componente curricular obrigatório 

da Educação Básica. 

Ao contrário do que é estabelecido pela 

referida Lei, verificamos a redução no nú-

mero de aulas de Educação Física escolar, o 

que, comprovadamente por diversas pes-

quisas, contribui para o surgimento de 

mente registrados, bem como prestem um 

serviço de qualidade, obedecendo aos 

preceitos éticos da profissão.
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assim como as Olimpíadas agendadas pa-

ra o Rio de Janeiro em 2016, têm contribuí-

do para acirrar o debate acerca da impor-

tância de políticas públicas que incentivem 

a prática de esportes, em especial a forma-

ção de novos atletas. Em países desenvol-

vidos que se destacam atualmente nesta 

área, se constata a criação de programas 

públicos de formação de atletas, o que, 
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de grande valor para os Estados Unidos e 

para muitas nações da Europa, não 

apresenta nenhum estímulo dos entes 

federados em nosso país. 
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sário o investimento a longo prazo nesta 

formação.
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No dia 7 de julho, foi dada posse aos 17 novos membros do Conselho Estadual de 

Esportes do Rio Grande do Sul (CEERS). Como representante do CREF2/RS, a presidente 

Carmen Masson faz parte agora do grupo que desenvolve, direciona e orienta as ações 

do Estado para o incentivo do esporte. "A responsabilidade deste Conselho só amplia a 

necessidade de transparência e de foco na qualidade dos investimentos e ações que o 

Rio Grande do Sul irá desenvolver", afirmou Juvir Costella, titular da Secretaria Estadual 

de Turismo, Esporte e Lazer (Setel).

A Comissão de Ética Profissional do CREF2/RS realizou, no dia 30 de maio, o evento "A 

Formação Profissional e o Conhecimento da Ética", na Câmara Municipal de Porto 

Alegre. A atividade contou com a palestra de Solange Bueno (CREF 0011236-G/SP), 

conselheira federal e membro da Comissão de Ética do CONFEF, e foi aberta para todos 

os profissionais de Educação Física. A presença das Comissões de Ética do CREF3/SC e 

do CREF10/PB-RN foi importante para a troca de experiências e para o compartilha-

mento de conhecimento sobre procedimentos e prazos.

PALESTRA DO CREF2/RS ABRE CURSO EM SANTA MARIA

COMISSÃO DE ÉTICA DISCUTE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES FISCAIS

CREF2/RS TOMA POSSE NO CONSELHO ESTADUAL DE ESPORTES

NOTAS

FÓRUM DE ESPORTE DE AVENTURA E CURSO DE CAPACITAÇÃO

O CREF2/RS e o Núcleo de Educação Profissional do Senac-RS estiveram reunidos, no 

final de junho, para acertar os detalhes de uma nova parceria. A instituição, com o 

apoio do Conselho, irá promover o Fórum de Esporte de Aventura na Natureza e 

oferecerá aos profissionais interessados um curso de capacitação na área. A reunião 

contou com a presença do presidente do CONFEF Jorge Steinhilber (CREF 000002-G/RJ) 

e procurou identificar as necessidades mais urgentes dos que atuam neste segmento 

no Estado. O curso, ainda em elaboração, será oferecido de maneira gratuita.

A Presidente do CREF2/RS ministrou a palestra de abertura do curso Gestão em Acade-

mias, realizado nos dias 23 e 24 de maio em Santa Maria. Os profissionais e os acadê-

micos de Educação Física que compareceram à atividade, comandada por Almir Fachi-

natto (CREF 000019-G/SP), assistiram também à apresentação de Carmen Masson 

(CREF 001910-G/RS) sobre ética, formação e atuação profissional. Na conversa, a Pre-

sidente expôs a dinâmica do Conselho e respondeu perguntas. "O CREF2/RS atua junto 

à comunidade, em defesa de uma Educação Física de qualidade", resumiu.

O Centro Universitário Metodista IPA recebeu, no final de abril, mais de 200 pessoas 

para participar do V Seminário de Fiscalização Profissional e do I Encontro Nacional de 

Agentes Fiscais. O evento, organizado pelo Fórum-RS, reuniu representantes de 

conselhos federais e de conselhos regionais de 16 Estados. Com um enfoque para as 

profissões regulamentadas e para a ética no Brasil, a atividade contou com a presença 

do CREF2/RS no debate. "A atuação do fiscal deve ser voltada sempre à proteção do 

interesse público", ressaltou um dos palestrantes.

SETEL/RS

A página eletrônica do CREF2/RS oferece diversos serviços e 

é atualizada constantemente com notícias e oportunidades

www.crefrs.org.br

- Denúncias de irregularidades

- Oportunidades de emprego e 

estágio

- Informações atualizadas sobre 

Educação Física

- Legislação

- Agendamento de Atendimento

- Atualização Cadastral

Agende seu atendimento para Porto Alegre, CREF Serra e Interiorizasul!

A agenda serve para:

seu atendimento será personalizado

e você terá com antecedência informações sobre documentação

necessária aos serviços solicitados

atendimentos agendados são prioritários 

e você terá um horário só seu

REALIZAR PRÉ-ATENDIMENTO:

EVITAR ESPERA:

 

 

Para tornar sua ida ao CREF2/RS mais ágil e eficiente, o Conselho criou uma 

AGENDA ONLINE DE ATENDIMENTO
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