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profissional ideal é aquele que alia 

parte prática e conhecimento técnico O adquirido na universidade. No am-

biente acadêmico, é desenvolvida a capacida-

de de prescrever treinamento, respeitando a 

faixa etária e a individualidade fisiológica de 

cada um, identificando necessidades e saben-

do trabalhar com quem apresenta patologias. 

No entanto, só ser graduado em Educação Físi-

ca não credencia o profissional para trabalhar 

com alguns esportes específicos. Em algumas 

modalidades, é necessário procurar ainda es-

pecialização ou ter a prática, como é o caso dos 

esportes de aventura e dos esportes na na-

tureza. Muitos deles não têm no currículo da 

universidade.

O que a gente observa, em todos os esportes, é 

que os grandes técnicos têm a prática da 

modalidade, mas também são formados em 

Educação Física. Desta forma, eles têm o pleno 

entendimento de como aliar carga e exercício, 

avaliando a intensidade e os dias de 

treinamento para cada atleta. Isto é o que ainda 

precisa ser compreendido melhor por toda a 

sociedade: a importância que o curso universi-

tário tem para o bom trabalho dos profissionais 

de Educação Física.

A defesa do profissional graduado é luta do 

CREF2/RS. Embora muitos pensem que qual-

quer pessoa está apta a prescrever atividade 

física, há grande diferença entre o praticante e 

o praticante que também desenvolveu a parte 

teórica da modalidade no ambiente universitá-

rio. Não há dúvidas de que o conhecimento 

técnico-científico é primordial para quem quer 

esta edição do CREF2/RS em Revista, apresentamos aos leitores as 

relações dos profissionais de Educação Física com os esportes pratica-N dos na natureza. Cada vez mais difundidas em todo o Brasil, estas moda-

lidades representam um campo diferenciado de atuação para a área, em que as 

perspectivas de crescimento se mostram amplas. Por se tratar de segmento que 

requer grande especialização, profissionais têm organizado atividades para for-

mação de instrutores habilitados para atuar neste mercado. Alguns cursos de 

graduação, inclusive, têm se preocupado em atender esta temática.

Neste sentindo, falamos na nossa matéria principal sobre como é a rotina dos 

profissionais de Educação Física que se dedicam aos esportes na natureza. Mas 

como a área não compreende apenas modalidades como surf, montanhismo ou 

corrida de aventura, mostramos ainda que há diversas possibilidades para quem 

quer atuar próximo ao meio ambiente. Os grandes cruzeiros marítimos, por exem-

plo, estão contratando cada vez mais profissionais de Educação Física brasileiros, 

pela qualificação e excelência do seu trabalho.

Outro tema abordado nesta edição é a proposta de lei do novo Código Sanitário 

Estadual, elaborado com a participação do CREF2/RS e com os demais conselhos 

da área da saúde. Este projeto, após longo debate com a sociedade, tem o intuito 

de garantir serviços de qualidade à comunidade. Neste ano, o documento trami-

tará na Assembleia Legislativa do Estado para ser transformado em lei. Além disto, 

contamos como foi a festa de 15 anos do CREF2/RS, realizada em novembro no 

Parque da Redenção, em Porto Alegre.

A partir da próxima edição, o CREF2/RS em Revista abre espaço para a contri-

buição de profissionais na seção Ensaio Científico. Na página 19, apresentamos as 

temáticas que serão desenvolvidas ao longo de 2015 e os prazos para envio dos 

textos. Boa leitura!

atuar na área, já que o treinamento para criança 

não pode ser o mesmo indicado para adulto ou 

idoso. Pela falta do domínio destas questões, o 

leigo orientará único treinamento, para todos 

as faixas etárias. Isto pode ocasionar graves 

lesões.

O que abordamos nesta edição do CREF2/RS 

em Revista são os esportes na natureza, que 

representam novo campo que está se abrindo 

para os profissionais de Educação Física. Neste 

sentido, queremos incentivar a área que, desde 

o ano passado, conta com a sua Câmara 

Técnica no Conselho. Também estamos 

salientando nesta publicação os profissionais 

da área que fazem a diferença, como Alexandre 

Bidart, professor de surf que fez com que o 

esporte surgisse de maneira qualificada no Rio 

Grande do Sul, ainda na década de 80. Além 

disto, destacamos também a festa de 15 anos 

do CREF2/RS, realizada no Parque da Redenção 

em novembro, com grande aderência de toda a 

população.

Por fim, reiteramos o CREF2/RS está aberto para 

receber contribuições que visem a melhoria da 

nossa área e que continuaremos com a luta 

pelo reconhecimento profissional, nunca es-

quecendo que a principal função do Conselho é 

a defesa da sociedade, garantindo que só os 

profissionais de Educação Física atendam no 

âmbito dos esportes e das atividades físicas. 

Desejamos um excelente 2015 e que este ano 

seja de crescimento para todos nós e para 

nossa profissão!

Carmen Masson é formada em 

Educação Física pelo IPA, com 

especialização em Ginástica de 

Academia e em Condicio-

namento Físico com ênfase em 

Esportes. Mestre em Ciências 

da Saúde – Saúde Coletiva e 

Mestre d'Armas (Esgrima) pela 

EsEFex, foi a primeira aluna 

mulher e a primeira colocada 

no curso. Como atleta de 

esgrima, integrou a Seleção 

Brasileira e conquistou 

diversos títulos nacionais e 

internacionais. Foi também 

professora estadual, técnica do 

Grêmio Náutico União e da 

Sogipa, consultora do Ministé-

rio do Esporte, professora da 

UFRGS e coordenadora da 

Secretaria de Esportes de Porto 

Alegre e da Brigada Militar. 

Hoje se dedica exclusivamente 

ao CREF2/RS e completa o 

atual mandato de presidente.

EM TODOS OS ESPORTES

O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Carmen Masson
Presidente CREF2/RS

SUMÁRIO
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BIDART

ALEXANDRE

Com mais de 30 anos de praia e ondas, 

Alexandre Bidart é pioneiro entre os 

profissionais de Educação Física que se 

dedicam ao ensino do surf no Estado

a época que o surf começava a 

se popularizar entre os jovens N gaúchos, um grupo de estudan-

tes universitários dava os primeiros passos 

para transformar e profissionalizar o espor-

te no Rio Grande do Sul. Alexandre Bidart 

(CREF 006017-G/RS), que desde a adoles-

cência sempre se interessou pelas ondas, é 

provavelmente o principal representante 

desta turma. A sua ambição e comprometi-

mento serviram de base para a criação da 

Associação dos Surfistas de Capão de Ca-

noa e conjunto de regras que padroniza-

ram a prática e as competições no Estado.

A trajetória na administração do esporte, 

no entanto, é apenas pequena parte da 

história de Bidart relacionada ao surf. Em 

1988, ele foi um dos primeiros profissio-

nais de Educação Física a se mudar para o 

litoral gaúcho e a começar a ministrar aulas 

para iniciantes. Por ter vivenciado período 

em que o esporte ainda era grande novi-

dade para todo público da praia, Bidart e 

seus colegas de faculdade desenvolveram 

método de ensino e aprendizado pioneiro 

com a prancha. O trabalho resultou em 

plano de aulas e cursos que até hoje ser-

vem de referência para os profissionais 

que querem se dedicar ao surf em todo o 

Brasil.

O contato com surf surgiu ainda na infân-

cia e Alexandre Bidart lembra que desper-

tou para o esporte mais ou menos como 

todo jovem que cresceu nos anos 80, com-

prando revistas especializadas no assunto 

e assistindo aos programas de TV que e-

ram febre naquele período. "Comecei a 

surfar como lazer, com 13 ou 14 anos. 

Depois disto, não parei mais", conta. Os 

anos passaram e Bidart, que morava em 

Porto Alegre e viajava para Capão da Ca-

noa na temporada de férias, foi passando 

cada vez mais tempo na praia só por causa 

do surf. "Antes eu ficava de sexta a domin-

go, só no final de semana. Depois passou a 

ser o inverso, de domingo até sexta da 

outra semana", brinca.

Mesmo que o surf fosse encarado como 

hobby de verão, Bidart recorda que era di-

fícil praticar o esporte nos anos 80, quando 

tudo era novidade no Rio Grande do Sul. 

"Não existia norte. Eu olhava revistas, ima-

gens de pranchas e dizia: 'é isso que quero, 

DA PRAIA PARA A UNIVERSIDADE

mas como faço?'", relembra. A geração 

pioneira do surf no Estado começou com 

pranchas de isopor, muito mais simples 

que as convencionais de hoje, e precisou 

enfrentar grandes obstáculos. "Elas eram 

grandes, pesadas e difíceis de encontrar", 

revela Bidart. "Mas todo mundo deu jeito 

de ter uma. Parecíamos ETs, o pessoal via 

uma prancha na beira da praia e pergun-

tava: 'o que é isso?'". No entanto, não de-

morou muito para que o esporte sofresse 

sua primeira transformação. Os equipa-

mentos evoluíram, as pranchas tiveram o 

tamanho reduzido e as primeiras lojas 

especializadas começaram a surgir entre 

1981 e 1982. "Com as menores, ficou mais 

difícil de ficar em cima, mas mais fácil de 

carregá-las. A Mesbla e outras lojas passa-

ram a vender artigos de surf nesta época, 

permitindo que o esporte se popularizasse 

em nossas praias".

Com equipamento adequado e constante 

troca de experiência dentro d'água, Bidart 

se deu conta, ainda na adolescência, que 

não queria mais abandonar o surf. O cami-

nho natural foi entrar na faculdade de Edu-

cação Física e, de algum jeito, direcionar o 

curso para o estudo e para o aperfeiçoa-

05CREF2/RS em Revista

barreiras que precisavam ser eliminadas 

para o crescimento do esporte em todo o 

Estado. "Na época, nossas praias não eram 

divididas em áreas de 

surf e de pesca. A 

gente criou a Associa-

ção por que querí-

amos espaço seguro 

na praia", explica. 

"Nós entrávamos no 

mar e passávamos 

por quatro ou cinco cabos de rede. Ne-

nhum surfista da minha geração morreu, 

mas depois, com mais gente inexperiente 

no mar, começamos a ter problemas", re-

lembra. "Com 14 ou 15 anos, tudo é aven-

tura. Não tínhamos muita ideia do risco 

que era". Em 1987, a mobilização da ASCC 

surtiu efeito e foi delimitada a primeira 

área de surf do litoral gaúcho, em Capão 

da Canoa. No ano seguinte, o grupo come-

morou a inédita lei estadual sobre o tema. 

"Não resolveu o problema, mas adiantou 

bastante. Hoje existem áreas específicas só 

para o surf".

Com o crescimento da ASCC e a ida de Ale-

xandre Bidart para a Federação Gaúcha de 

Surf (FGS), o mesmo grupo de profissionais 

pleto. "Não é com cinco aulas que você vai 

sair surfando. A atividade que desenvol-

vemos é básica, para que a pessoa possa 

entrar na água com 

segurança. O resto é 

com o aluno e vai de-

pender da disponibili-

dade para praticar".

Mesmo que tenha participado de diversos 

campeonatos, as grandes conquistas de 

Alexandre Bidart não vieram de dentro 

d'água. "As competições nos anos 80 eram 

bem precárias, não existia arbitragem qua-

lificada e nem quadro técnico acompa-

nhando o evento", analisa. A falta de orga-

nização fez com que o grupo de Bidart 

começasse também a pensar numa forma 

de profissionalizar os torneios. "A gente viu 

que não tinha nada e que os campeonatos 

deixavam sempre a desejar. Foi a partir daí 

que veio a fundação da Associação dos 

Surfistas de Capão da Canoa (ASCC)".

O objetivo da ASCC não era apenas regula-

mentar os campeonatos locais de surf. 

Com o tempo, o grupo identificou outras 

CONQUISTAS

mento do esporte, que não era mais enca-

rado só como lazer. "Naquela época, entre 

1985 e 1987, fizemos grupo de trabalho 

no IPA. Nós queríamos adequar tudo o que 

a gente estava aprendendo para o surf", 

revela. Como o esporte até hoje "precisa de 

muita coisa", Bidart relembra também que 

muito foi desenvolvido do zero, já que o 

surf e os esportes na natureza ainda não 

eram explorados no ambiente acadêmico. 

"Não existia escola ou planejamento de 

aula de surf. Nós que começamos a colocar 

tudo no papel", destaca. "O surf não é es-

porte comum, é praticado no mar, am-

biente hostil para muitas pessoas. Como a 

gente ia dar aula? Como a gente ia passar 

tudo o que aprendemos?".

O trabalho coletivo a partir destas ques-

tões formatou padrão de aula que é colo-

cado em prática até hoje, por Bidart e 

outros profissionais que atuam com o es-

porte em todo o Estado. "A gente conse-

guiu chegar ao curso de cinco etapas, em 

que podemos transmitir os conhecimentos 

básicos", conta. Por se tratar de esporte 

que necessita prática e comprometimento 

em longo prazo, Bidart sabe que é preciso 

mais tempo para formar um surfista com-

Com 14 ou 15 anos, 

era tudo aventura. 

Não tínhamos muita 

ideia do risco que era
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BIDART

ALEXANDRE

Com mais de 30 anos de praia e ondas, 

Alexandre Bidart é pioneiro entre os 

profissionais de Educação Física que se 
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a época que o surf começava a 

se popularizar entre os jovens N gaúchos, um grupo de estudan-

tes universitários dava os primeiros passos 

para transformar e profissionalizar o espor-

te no Rio Grande do Sul. Alexandre Bidart 

(CREF 006017-G/RS), que desde a adoles-

cência sempre se interessou pelas ondas, é 

provavelmente o principal representante 

desta turma. A sua ambição e comprometi-

mento serviram de base para a criação da 

Associação dos Surfistas de Capão de Ca-

noa e conjunto de regras que padroniza-

ram a prática e as competições no Estado.

A trajetória na administração do esporte, 

no entanto, é apenas pequena parte da 

história de Bidart relacionada ao surf. Em 

1988, ele foi um dos primeiros profissio-

nais de Educação Física a se mudar para o 

litoral gaúcho e a começar a ministrar aulas 

para iniciantes. Por ter vivenciado período 

em que o esporte ainda era grande novi-

dade para todo público da praia, Bidart e 

seus colegas de faculdade desenvolveram 

método de ensino e aprendizado pioneiro 

com a prancha. O trabalho resultou em 

plano de aulas e cursos que até hoje ser-
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Brasil.

O contato com surf surgiu ainda na infân-

cia e Alexandre Bidart lembra que desper-

tou para o esporte mais ou menos como 

todo jovem que cresceu nos anos 80, com-

prando revistas especializadas no assunto 

e assistindo aos programas de TV que e-

ram febre naquele período. "Comecei a 

surfar como lazer, com 13 ou 14 anos. 

Depois disto, não parei mais", conta. Os 

anos passaram e Bidart, que morava em 

Porto Alegre e viajava para Capão da Ca-

noa na temporada de férias, foi passando 

cada vez mais tempo na praia só por causa 

do surf. "Antes eu ficava de sexta a domin-

go, só no final de semana. Depois passou a 

ser o inverso, de domingo até sexta da 

outra semana", brinca.

Mesmo que o surf fosse encarado como 

hobby de verão, Bidart recorda que era di-

fícil praticar o esporte nos anos 80, quando 

tudo era novidade no Rio Grande do Sul. 

"Não existia norte. Eu olhava revistas, ima-

gens de pranchas e dizia: 'é isso que quero, 

DA PRAIA PARA A UNIVERSIDADE

mas como faço?'", relembra. A geração 

pioneira do surf no Estado começou com 

pranchas de isopor, muito mais simples 

que as convencionais de hoje, e precisou 

enfrentar grandes obstáculos. "Elas eram 

grandes, pesadas e difíceis de encontrar", 

revela Bidart. "Mas todo mundo deu jeito 

de ter uma. Parecíamos ETs, o pessoal via 

uma prancha na beira da praia e pergun-

tava: 'o que é isso?'". No entanto, não de-

morou muito para que o esporte sofresse 

sua primeira transformação. Os equipa-

mentos evoluíram, as pranchas tiveram o 

tamanho reduzido e as primeiras lojas 

especializadas começaram a surgir entre 

1981 e 1982. "Com as menores, ficou mais 

difícil de ficar em cima, mas mais fácil de 

carregá-las. A Mesbla e outras lojas passa-

ram a vender artigos de surf nesta época, 

permitindo que o esporte se popularizasse 

em nossas praias".

Com equipamento adequado e constante 

troca de experiência dentro d'água, Bidart 

se deu conta, ainda na adolescência, que 

não queria mais abandonar o surf. O cami-

nho natural foi entrar na faculdade de Edu-

cação Física e, de algum jeito, direcionar o 

curso para o estudo e para o aperfeiçoa-
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barreiras que precisavam ser eliminadas 
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foi responsável também pela criação do 

Livro de Regras do Surf, já na década de 

90. "A gente juntou tudo o que era realiza-

do no Rio Grande do Sul e 

colocamos numa publica-

ção. A ideia era explicar 

como deveriam funcionar 

as escolas de surf, como 

teriam que ser os cam-

peonatos e a participação 

dos patrocinadores nes-

tes eventos", relata. "Qualquer um que pe-

gasse o livro ia saber tudo sobre o esporte. 

A iniciativa deu tão certo que depois foi 

seguida por Santa Catarina, uma das maio-

res bases do surf nacional".

As regras e a regulamentação dos campeo-

natos estaduais e internos, bem como o 

trabalho desenvolvido pela ASCC, permi-

tiram que Capão da Canoa entrasse no ma-

pa do surf internacional. "Nos anos 90, a 

gente criou o campeonato que depois aca-

bou virando circuito entre as praias do lito-

ral gaúcho", relembra. Nesta época, Ale-

xandre se mudou em definitivo para Capão 

e foi um dos responsáveis por levar etapa 

do World Qualifying Series (WQS), espécie 

de divisão de acesso do campeonato 

mundial de surf, para lá. A bateria gaúcha 

distribuiu 40 mil dólares em prêmios e é 

considerada por Bidart o ápice do esporte 

no Estado até hoje.

Além do WQS, Capão da Canoa também se 

tornou referência por causa do Surf Beach 

Park, modelo de escola e espaço para 

eventos. "Quem procurava qualquer coisa 

relacionada em surf em Capão, ia no Beach 

Park. O local se tornou ponto de encontro 

para quem gostava do esporte", analisa 

Bidart, também idealizador do projeto, que 

durou cerca de quatro anos na década de 

90. "Deu certo por um tempo. Tanto é que 

tivemos lá a realização de diversos tor-

neios colegiais e de 90% dos campeonatos 

estaduais daquele período".

AULAS DE SURF

Como treinador, a trajetória de Alexandre 

foi breve. "Treinei alguns 

atletas, com destaque pa-

ra Sandro Neto. Nos anos 

90, ele ganhou mais de 

dez vezes o campeonato 

estadual e foi 9º lugar do 

WQS", recorda. A carreira 

como técnico foi inter-

rompida quando Bidart percebeu que o 

melhor era mesmo acompanhar os inician-

tes. "Em 1988, fizemos a primeira expe-

riência no clube Sociedade dos Amigos de 

Capão da Canoa. A gente começava dando 

aula na piscina e depois passava para a 

praia", conta. O sucesso foi tanto que 

Bidart começou a trabalhar todos os verões 

neste formato. Entre 1994 e 1998, montou 

loja especializada em surf e passou a ter 

alunos matriculados o ano inteiro. "Na 

realidade, a loja nasceu da escola de surf, 

porque eu formava os surfistas e eles 

queriam sair com equipamento completo. 

Naquela época, não era fácil de achar".

Bidart conta que o perfil do aluno que pro-

cura aulas de surf mudou muito ao longo 

das últimas duas décadas. "Por causa do 

tempo curto, o que as pessoas querem ho-

je é informação rápida", revela. Por atender 

tipo diferente de público, que é dividido 

entre turistas e veranistas regulares, o cur-

so precisa ser curto, "já que ninguém fica 

mais o mês inteiro na praia". "Em ciclo de 

cinco aulas, a gente tenta passar o máximo 

de segurança para o aluno. Ele precisa sa-

ber que há diferenças entre as pranchas e 

que o mar exige muito condicionamento 

físico", conta. "Nestas aulas, vou mostrar o 

equipamento, apresentar os acessórios e a 

roupa necessária. Tudo é extremamente 

prático e o aluno vai para a água dominan-

do o básico. Não importa se é criança ou 

adulto, a continuidade em longo prazo é 

que vai formar um bom surfista".

Com cinco opções de cursos, personaliza-

dos para todas as faixas etárias e níveis de 

experiência, Bidart conta que passam mais 

de 300 alunos pelas suas aulas todo verão. 

O maior desafio é mesmo encontrar profes-

sores habilitados, já que aula de surf só 

pode ser com profissional de Educação 

Física. "Por isto, precisamos trabalhar em 

cima de especialização para quem quer 

sair da universidade e ir para o esporte", 

considera. "Não é fácil encontrar alguém 

que seja surfista e formado em Educação 

Física. Isto acaba deixando o trabalho sem 

muita perspectiva de crescimento, porque 

a procura pelo curso aumenta, mas falta 

gente especializada". Para Bidart, é preciso 

"deixar claro para a sociedade que quem 

ministra aulas de surf somos nós".
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CREF2/RS FINALIZA PROJETO DE

NOVO CÓDIGO SANITÁRIO

Fiscalização integrou comis-

são que debateu a reformu-

lação do Código, elaborado 

originalmente em 1972

m novembro, foi entregue à Co-

missão de Saúde e Meio Ambiente E da Assembleia Legislativa projeto 

de novo Código Sanitário Estadual. O 

documento, elaborado pelo CREF2/RS em 

parceria com outros conselhos profissio-

nais, tem intuito de garantir a saúde e o 

bem-estar da sociedade.

Fernanda Rodrigues (CREF 009604-G/RS), 

coordenadora do Departamento de Fisca-

lização e Orientação (DEFOR), fez parte da 

comissão que elaborou o projeto nos últi-

mos dois anos. "O novo Código é síntese 

do debate com a sociedade, a partir de u-

ma série de audiências públicas realizadas 

em todo o Estado", frisa a deputada Marisa 

Formolo, também integrante do grupo. O 

deputado Adilson Troca, presidente da Co-

missão de Saúde e Meio Ambiente, salien-

ta que agora o documento tramitará na 

Assembleia para ser transformado em lei.

Com a participação do CREF2/RS e dos con-

selhos de Odontologia (CRO-RS), Medicina 

(CREMERS), Nutricionistas (CRN-2), Fono-

audiologia (CREFONO7), Farmácia (CRF-

RS) e da FAMURS, o projeto "contempla di-

versas demandas e entende a saúde de 

modo amplo", como comenta Alexandre 

Sartori, representante do CRF-RS. "A elabo-

ração do documento foi de grande apren-

dizado, pois dividimos experiências de 

nossa prática profissional com outros con-

selhos e com a gestão pública", completa.

A coordenadora do DEFOR salienta ainda o 

papel de protagonista que os conselhos 

têm na discussão do Código Estadual. "O 

CREF2/RS exerce função semelhante à Vigi-

lância Sanitária. Há relação nas atividades, 

como a fiscalização de academias, equipa-

mentos e piscinas", explica Fernanda. "A 

nova lei tem objetivo de garantir às pes-

soas serviços bons e adequados".

FISCALIZAÇÃO CONJUNTA EM PELOTAS

O Fórum dos Conselhos e Ordens das Profissões Regulamen-

tadas (Fórum-RS), por meio do Grupo de Agentes Fiscais 

(GAF), promoveu terceira ação conjunta de fiscalização, no 

mês de novembro, em Pelotas. As visitas foram feitas em Ins-

tituições de Longa Permanência de Idosos (LPIS), no Presídio 

Regional e em todos os outros estabelecimentos que cada 

conselho fiscaliza em suas rotinas, como instituições de saúde, academias, farmácias, indústrias e agropecuárias.

Já com a Vigilância Sanitária (VISA), o CREF2/RS visitou outros 25 estabelecimentos, que foram autuados por não possuírem alvará 

sanitário, pela ausência de profissional de Educação Física e pela falta de certificado de registro. Fernanda Rodrigues destaca que 

foi solicitada a suspensão das atividades nos locais. Após o prazo concedido para regularização, os estabelecimentos que não 

cumprirem as determinações da lei correm o risco de punições mais severas. Com total de 34 documentos lavrados, entre autos de 

infração, termos e relatórios de visitas, as parcerias com os conselhos e com a Vigilância Sanitária obtiveram resultados extre-

mamente positivos em Pelotas e continuarão em outros municípios em 2015.
 Bidart surfa a maior onda do Rio Grande do Sul em 2014 e conquista o prêmio Billabong Pampa Barrels. Foto: Juninho Castro
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FISCALIZAÇÃO CONJUNTA EM PELOTAS
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Já com a Vigilância Sanitária (VISA), o CREF2/RS visitou outros 25 estabelecimentos, que foram autuados por não possuírem alvará 

sanitário, pela ausência de profissional de Educação Física e pela falta de certificado de registro. Fernanda Rodrigues destaca que 

foi solicitada a suspensão das atividades nos locais. Após o prazo concedido para regularização, os estabelecimentos que não 

cumprirem as determinações da lei correm o risco de punições mais severas. Com total de 34 documentos lavrados, entre autos de 

infração, termos e relatórios de visitas, as parcerias com os conselhos e com a Vigilância Sanitária obtiveram resultados extre-

mamente positivos em Pelotas e continuarão em outros municípios em 2015.
 Bidart surfa a maior onda do Rio Grande do Sul em 2014 e conquista o prêmio Billabong Pampa Barrels. Foto: Juninho Castro

A continuidade 

em longo prazo é 

que vai formar 

um bom surfista
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A banda Dublê, conhecida em todo o Estado pelo seu 

repertório eclético, encerrou a grande festa no final da 

tarde. O show do grupo, recheado com hits de todas as 

épocas e estilos, animou as centenas de pessoas que se 

posicionaram em frente ao palco, montado próximo à 

Rótula da Setembrina. "Nossa relação com a Educação 

Física é direta", contou Vini Netto, um dos vocalistas do 

conjunto que possui em seu currículo shows ao lado de 

nomes de renome nacional e internacional, como Village 

People, Ivete Sangalo, Skank e a dupla Victor & Léo. 

"Atividade física é muito importante para gente e todo 

mundo da banda acaba praticando algum tipo de exercício. 

O nosso trabalho, que vai completar 20 anos de estrada em 

breve, precisa disto".

Com repertório montado para animar todas as faixas 

etárias, a Dublê esbanjou simpatia e animação ao longo de 

todo o show, que misturou pop rock, dance music e até hits 

do sertanejo universitário. "Preparamos set-list para agra-

dar dos oito aos 80. A gente sabe que domingo é o dia da 

família na Redenção, então precisamos de canções que 

comecem bem, que passem por todas as épocas e que 

terminem numa grande celebração", explicou Netto. Em 

quase duas horas de show, a banda mostrou também 

muito preparo físico. "Nosso trabalho depende do desem-

penho em cima do palco e a gente conta com orientação do 

profissional de Educação Física para ter gás e para fazer um 

bom show sempre", revelou Netto. O público concordou e 

adorou.

BANDA DUBLÊ MOSTRA PREPARO FÍSICO E ENCERRA FESTA COM SHOW ANIMADO

CREF2/RS 15 ANOS

COM GRANDE FESTA

CREF2/RS COMEMORA 15 ANOS

Evento realizado na Redenção ofereceu 

diversas atividades à população e contou com 

ampla programação de aulas e apresentações

o domingo, dia 9 de novembro, 

o CREF2/RS comemorou o seu N aniversário de 15 anos com 

grande evento no Parque da Redenção, em 

Porto Alegre. A festa, que iniciou pela 

manhã e se estendeu até o final da tarde, 

contou com ampla programação. O públi-

co que compareceu teve à sua disposição 

diversas atividades, além de distribuição 

de brindes, aulas de ginástica, alonga-

mento e apresentações. O encerramento 

foi com o show da banda Dublê.

"Tivemos ótima aderência", declarou a 

presidente Carmen Masson (CREF 001910-

G/RS) durante o evento. Para o conselheiro 

Cláudio Franzen (CREF 003304-G/RS), 

membro da comissão responsável pela i-

dealização da festa, outro ponto positivo 

foi a participação dos conselhos parceiros, 

assim como da Secretaria Municipal de 

Esportes, Recreação e Lazer (SME), na pres-

tação de serviços à população. O espaço 

destinado às atividades deste tipo teve in-

tenso movimento durante toda a manhã, 

com medições de pressão, glicose, teste de 

memória, auriculoterapia e orientação so-

bre alimentação e agrotóxicos.

A Presidente ressaltou ainda que os ser-

viços oferecidos aos frequentadores da 

Redenção, de maneira gratuita, foram de 

extrema importância, pois "mostraram pa-

ra as pessoas se havia alguma predispo-

sição para diabetes, problemas cardiovas-

culares ou até mesmo outras doenças". 

"Para quem não controla e não cuida da 

saúde, pode ter sido alerta essencial", sa-

lientou Carmen. Os conselhos de Biologia, 

Farmácia, Fisioterapia e Terapia Ocupacio-

nal, Fonoaudiologia, Nutricionistas, Odon-

tologia e Técnicos em Radiologia participa-

ram da ação.

Com espaço em que realizou mais de 300 

avaliações antropométricas durante todo o 

dia, o CREF2/RS teve o intuito também de 

valorizar os profissionais de Educação Fí-

sica e ressaltar a necessidade do exercício 

bem orientado durante o seu atendimento. 

"As pessoas estão nos procurando, elas 

querem saber quem é o profissional de 

assim "foi possível contagiar mais pessoas 

através da dança e conhecer outras novas". 

"O CREF2/RS está de parabéns pelo evento 

e é muito bom fazer parte dele", declarou.

A última atividade da manhã foi a apresen-

tação de capoeira feita pelo grupo Abadá. 

Em espécie de microaula, os presentes pu-

deram aprender alguns movimentos sim-

ples. "A capoeira é reconhecida no mundo 

inteiro como instrumento pedagógico", 

analisou Montanha, integrante do Abadá. 

"O bacana de trazê-la para a Redenção é 

fortalecê-la, não só como atividade física, 

mas também como parte da nossa história. 

Tanto é que a capoeira pode ser usada a 

favor do desenvolvimento das crianças nas 

escolas", completou. Além disto, Franzen 

também subiu ao palco, para pequena au-

la de alongamento. O público conseguiu 

relaxar o corpo e a mente para o show que 

viria depois.

"O tai chi chuan faz interessante contra-

ponto entre equilíbrio e saúde, através do 

movimento e da introspecção", explicou. 

Para ela, popularizar a modalidade é de-

safio para os profissionais que atuam na 

área e por isto levá-la à Redenção foi ponto 

importante da festa do CREF2/RS. "A 

atividade ainda tem poucos praticantes, 

mas podemos mudar este quadro. O que 

queremos mostrar aqui é que o tai chi 

chuan demanda dedicação e que o aluno 

aceite suas limitações", avaliou Rosaura.  

Na sequência, o público gastou as energias 

na aula de ritmos, conduzida por João Fer-

reira Filho (CREF 017097-G/RS). "A dança 

anima as pessoas e ao ar livre é ainda mais 

legal, porque a troca é também com a 

natureza e com o sol. Isto motiva mais do 

que se fosse num local fechado", explicou o 

professor. Para ele, foi satisfação enorme 

estar presente na festa do Conselho, pois 

Educação Física", contou Fernanda Rodri-

gues (CREF 009604-G/RS), coordenadora 

do Departamento de Fiscalização e Orien-

tação. "Nosso objetivo é aproximar popu-

lação e Conselho. Por isto, é muito impor-

tante orientar as pessoas como elas podem 

identificar uma academia regularizada e 

exigir um profissional habilitado. Elas pre-

cisam saber que existe um órgão que 

fiscaliza e defende a sociedade", declarou.

O Ônibus Brincalhão foi o ponto de encon-

tro para o público infantil. "As crianças são 

as que mais aproveitam eventos como 

este", explicou Ana Eleonora Assis (CREF 

000239-G/RS), responsável pelo projeto 

da Prefeitura. A brinquedoteca itinerante 

também teve grande movimento, assim 

como a aula de tai chi chuan, ministrada 

por Rosaura Coronet (CREF 006555-G/RS). 

ATIVIDADES PARA TODOS OS PÚBLICOS
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ATIVIDADE FÍSICA NO VERÃO CAPA

 PARA EXPLORAR O

AMBIENTE NATURAL

Devido à diversidade geográfica e climática, o 

Brasil possui condições ideais para o 

desenvolvimento dos esportes na natureza. 

Saiba como os profissionais podem colaborar 

com o crescimento deste segmento

s esportes realizados na nature-

za têm atraído grande visibilida-O de e conquistado novos prati-

cantes nos últimos anos. Embora ainda 

não se tenha registro preciso sobre este 

segmento no Brasil, o que se sabe é que 

muito desta procura está relacionada com 

a necessidade de reaproximação com o 

meio natural e com a busca por atividades 

de lazer ao ar livre. O homem do século XXI 

encontrou dentro destas modalidades, 

mesmo que momentaneamente, válvula 

de escape para o estresse e para a rotina 

caótica das grandes cidades.

Segundo pesquisa da Organização Mun-

dial de Turismo, o ecoturismo vem crescen-

do 20% ao ano, enquanto que o turismo 

apenas 7,5%. No Brasil, de acordo com a 

Embratur, os destinos de aventura são a es-

colha de cerca de 500 mil pessoas todos os 

anos. Além das melhores condições geo-

gráficas para a popularização destas mo-

dalidades no país, durante o ano inteiro, 

há grande área para ser explorada pelos 

profissionais de Educação Física interessa-

dos pelos esportes praticados na natureza.

Surf, montanhismo, corrida de aventura e 

de orientação são apenas alguns dos es-

portes que possuem fieis adeptos no Rio 

Grande do Sul e que são realizados no 

ambiente natural. Ayr Gonçalves (CREF 

000251-G/RS), instrutor de corridas de 

orientação, e Orlei de Resende Júnior 

(CREF 003579-G/RS), primeiro gaúcho a 

realizar ascensão nas sete maiores monta-

nhas do Brasil, por exemplo, são alguns 

dos precursores destas modalidades no 

Estado e enfrentaram as dificuldades de 

criar toda a infraestrutura necessária para 

a prática. "O maior desafio foi confeccionar 

mapa com nível técnico que pudesse a-

branger todas as necessidades do prati-

cante", conta Gonçalves.

Estes esportes não têm despertado apenas 

o interesse de adultos e aventureiros. É ca-

da vez mais comum a presença de crianças 

e idosos em todo segmento. "Posso afirmar 

PARA TODOS OS PÚBLICOS

que as práticas corporais realizadas na na-

tureza podem ser realizadas por pessoas 

de todas as idades, desde que adaptadas 

às capacidades de cada sujeito", explica 

Mauro Bertollo (CREF 006040-G/RS), pro-

fessor da disciplina Atividades Físicas e 

Esportivas na Natureza, do curso de Educa-

ção Física da Unijuí. "A procura normal-

mente se dá por grupos, sobretudo ligados 

às instituições que têm objetivos especí-

ficos. Outro nicho são as empresas que 

buscam o treinamento a partir de desafios 

e da superação de limites", complementa. 

Famílias e idosos também buscam com cer-

ta frequência estas atividades. Em quase 

sua totalidade, afirmam precisar deste 

contato com a natureza.

Nas aulas de surf ministradas por Felipe 

Raupp (CREF 001673-G/RS), em Torres, o 

que se vê é a mesma amplitude de faixa 

etária, só que com algumas características 

singulares entre os alunos. "Tem criança 

que o pai traz. A televisão, com os canais 

Nos dias mais quentes, muitas pessoas acabam 

extrapolando os limites do corpo. O que deve ser 

feito para evitar lesões e garantir o bem-estar 

durante a atividade física nesta época do ano?

EXERCÍCIO FÍSICO NO VERÃO

EXIGE CUIDADOS

lesões. Felipe Guilardi (CREF 019624-G/ 

RS), responsável técnico da Coliseu Aca-

demia, de Bagé, complementa a questão: 

"é comum vermos praticantes abolindo es-

ta etapa, sob argumento de 'não precisa 

aquecimento, pois está calor'. Devemos ter 

em mente que temperatura externa não 

significa temperatura interna", explica.

E como identificar se há algo errado com o 

treinamento? "Cãimbra, fadiga, tontura e 

desmaio são sinais de que a temperatura 

do corpo está passando do ideal", conta Vi-

eira. Por isto, Fábio Lemos (CREF 016118-

G/RS), responsável técnico da BioGym, de 

Santa Maria, acredita que conversar com o 

aluno antes é essencial para identificar 

fatores que possam comprometer o treino. 

"O profissional precisa conhecer e respeitar 

os limites de cada um, para que não pro-

mova desconforto durante ou após a 

atividade", avalia. "Outra consideração é 

executar e destacar a importância do pro-

grama de exercício regular, para que as 

respostas fisiológicas resultem adaptações 

favoráveis em benefício à sua saúde e aos 

objetivos propostos", 

finaliza Vieira.  

Maria, salienta que os cuidados que de-

vem ser tomados durante o verão referem-

se ao calor e à umidade relativa do ar, prin-

cipais fatores capazes de afetar a saúde e o 

desempenho. Portanto, é importante pro-

curar local que proporcione temperatura 

ambiente adequada. "É de suma impor-

tância que os profissionais de Educação 

Física conheçam os mecanismos fisioló-

gicos que explicam o porquê do exercício 

realizado em ambiente quente impõem 

desafio estressante à manutenção da tem-

peratura corporal normal e à homeostase 

hídrica", explica. "O bom entendimento 

destas questões permite prescrição de 

exercício mais segura e otimiza os resul-

tados dos treinamentos". 

Para Solon Vieira (CREF 008580-G/RS), 

gestor da Fitness Club, de Campo Bom, as 

medidas pré-treino recomendadas são es-

tar sempre descansado e bem hidratado. 

"Ingestão de água antes e durante o exer-

cício é importante", avalia. Além disto, é 

necessária atenção para o uso de calçado e 

vestimentas leves, que facilitam a transpi-

ração. Em relação ao aquecimento, é im-

portante fazê-lo normalmente, para evitar 

om a chegada das altas tempera-

turas, é comum as pessoas volta-C rem a se exercitar ou aumentarem 

a carga diária de treinamento. De acordo 

com o Sebrae, a procura por academias é, 

em média, 30% maior durante esta época 

do ano. Gorduras a menos e músculos a 

mais costumam ser o principal objetivo de 

quem resolve suar a camiseta no verão pa-

ra exibir corpo em forma na temporada de 

praia e piscinas. O que muitos não sabem é 

que o calor pode se tornar grave problema 

para a saúde, caso a atividade seja realiza-

da sem o devido acompanhamento.

"Os melhores horários para praticar exercí-

cios no verão são os turnos da manhã e do 

final do dia, evitando os mais quentes e 

atividades ao ar livre", explica Mauro 

Sérgio Oliveira (CREF 010206-G/ RS), 

responsável técnico da Simbiose Aca-

demia, de Passo Fundo. Cléryston Lima 

(CREF 011055-G/RS), proprietário da Aca-

demia Eficaz, de Santa Maria, acrescenta 

que se exercitar logo cedo tem também a 

vantagem de liberar hormônios na corren-

te sanguínea, como a adrenalina e a endor-

fina, que proporcionam sensação de bem-

estar e disposição física e mental para o 

restante do dia. 

Ramão dos Santos (CREF 016618-G/RS), 

sócio da Celera Gym, também de Santa 
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ATIVIDADE FÍSICA NO VERÃO CAPA

 PARA EXPLORAR O

AMBIENTE NATURAL

Devido à diversidade geográfica e climática, o 

Brasil possui condições ideais para o 

desenvolvimento dos esportes na natureza. 

Saiba como os profissionais podem colaborar 

com o crescimento deste segmento

s esportes realizados na nature-

za têm atraído grande visibilida-O de e conquistado novos prati-

cantes nos últimos anos. Embora ainda 

não se tenha registro preciso sobre este 

segmento no Brasil, o que se sabe é que 

muito desta procura está relacionada com 

a necessidade de reaproximação com o 

meio natural e com a busca por atividades 

de lazer ao ar livre. O homem do século XXI 

encontrou dentro destas modalidades, 

mesmo que momentaneamente, válvula 

de escape para o estresse e para a rotina 

caótica das grandes cidades.

Segundo pesquisa da Organização Mun-

dial de Turismo, o ecoturismo vem crescen-

do 20% ao ano, enquanto que o turismo 

apenas 7,5%. No Brasil, de acordo com a 

Embratur, os destinos de aventura são a es-

colha de cerca de 500 mil pessoas todos os 

anos. Além das melhores condições geo-

gráficas para a popularização destas mo-

dalidades no país, durante o ano inteiro, 

há grande área para ser explorada pelos 

profissionais de Educação Física interessa-

dos pelos esportes praticados na natureza.

Surf, montanhismo, corrida de aventura e 

de orientação são apenas alguns dos es-

portes que possuem fieis adeptos no Rio 

Grande do Sul e que são realizados no 

ambiente natural. Ayr Gonçalves (CREF 

000251-G/RS), instrutor de corridas de 

orientação, e Orlei de Resende Júnior 

(CREF 003579-G/RS), primeiro gaúcho a 

realizar ascensão nas sete maiores monta-

nhas do Brasil, por exemplo, são alguns 

dos precursores destas modalidades no 

Estado e enfrentaram as dificuldades de 

criar toda a infraestrutura necessária para 

a prática. "O maior desafio foi confeccionar 

mapa com nível técnico que pudesse a-

branger todas as necessidades do prati-

cante", conta Gonçalves.

Estes esportes não têm despertado apenas 

o interesse de adultos e aventureiros. É ca-

da vez mais comum a presença de crianças 

e idosos em todo segmento. "Posso afirmar 

PARA TODOS OS PÚBLICOS

que as práticas corporais realizadas na na-

tureza podem ser realizadas por pessoas 

de todas as idades, desde que adaptadas 

às capacidades de cada sujeito", explica 

Mauro Bertollo (CREF 006040-G/RS), pro-

fessor da disciplina Atividades Físicas e 

Esportivas na Natureza, do curso de Educa-

ção Física da Unijuí. "A procura normal-

mente se dá por grupos, sobretudo ligados 

às instituições que têm objetivos especí-

ficos. Outro nicho são as empresas que 

buscam o treinamento a partir de desafios 

e da superação de limites", complementa. 

Famílias e idosos também buscam com cer-

ta frequência estas atividades. Em quase 

sua totalidade, afirmam precisar deste 

contato com a natureza.

Nas aulas de surf ministradas por Felipe 

Raupp (CREF 001673-G/RS), em Torres, o 

que se vê é a mesma amplitude de faixa 

etária, só que com algumas características 

singulares entre os alunos. "Tem criança 

que o pai traz. A televisão, com os canais 

Nos dias mais quentes, muitas pessoas acabam 

extrapolando os limites do corpo. O que deve ser 

feito para evitar lesões e garantir o bem-estar 

durante a atividade física nesta época do ano?

EXERCÍCIO FÍSICO NO VERÃO

EXIGE CUIDADOS

lesões. Felipe Guilardi (CREF 019624-G/ 

RS), responsável técnico da Coliseu Aca-

demia, de Bagé, complementa a questão: 

"é comum vermos praticantes abolindo es-

ta etapa, sob argumento de 'não precisa 

aquecimento, pois está calor'. Devemos ter 

em mente que temperatura externa não 

significa temperatura interna", explica.

E como identificar se há algo errado com o 

treinamento? "Cãimbra, fadiga, tontura e 

desmaio são sinais de que a temperatura 

do corpo está passando do ideal", conta Vi-

eira. Por isto, Fábio Lemos (CREF 016118-

G/RS), responsável técnico da BioGym, de 

Santa Maria, acredita que conversar com o 

aluno antes é essencial para identificar 

fatores que possam comprometer o treino. 

"O profissional precisa conhecer e respeitar 

os limites de cada um, para que não pro-

mova desconforto durante ou após a 

atividade", avalia. "Outra consideração é 

executar e destacar a importância do pro-

grama de exercício regular, para que as 

respostas fisiológicas resultem adaptações 

favoráveis em benefício à sua saúde e aos 

objetivos propostos", 

finaliza Vieira.  

Maria, salienta que os cuidados que de-

vem ser tomados durante o verão referem-

se ao calor e à umidade relativa do ar, prin-

cipais fatores capazes de afetar a saúde e o 

desempenho. Portanto, é importante pro-

curar local que proporcione temperatura 

ambiente adequada. "É de suma impor-

tância que os profissionais de Educação 

Física conheçam os mecanismos fisioló-

gicos que explicam o porquê do exercício 

realizado em ambiente quente impõem 

desafio estressante à manutenção da tem-

peratura corporal normal e à homeostase 

hídrica", explica. "O bom entendimento 

destas questões permite prescrição de 

exercício mais segura e otimiza os resul-

tados dos treinamentos". 

Para Solon Vieira (CREF 008580-G/RS), 

gestor da Fitness Club, de Campo Bom, as 

medidas pré-treino recomendadas são es-

tar sempre descansado e bem hidratado. 

"Ingestão de água antes e durante o exer-

cício é importante", avalia. Além disto, é 

necessária atenção para o uso de calçado e 

vestimentas leves, que facilitam a transpi-

ração. Em relação ao aquecimento, é im-

portante fazê-lo normalmente, para evitar 

om a chegada das altas tempera-

turas, é comum as pessoas volta-C rem a se exercitar ou aumentarem 

a carga diária de treinamento. De acordo 

com o Sebrae, a procura por academias é, 

em média, 30% maior durante esta época 

do ano. Gorduras a menos e músculos a 

mais costumam ser o principal objetivo de 

quem resolve suar a camiseta no verão pa-

ra exibir corpo em forma na temporada de 

praia e piscinas. O que muitos não sabem é 

que o calor pode se tornar grave problema 

para a saúde, caso a atividade seja realiza-

da sem o devido acompanhamento.

"Os melhores horários para praticar exercí-

cios no verão são os turnos da manhã e do 

final do dia, evitando os mais quentes e 

atividades ao ar livre", explica Mauro 

Sérgio Oliveira (CREF 010206-G/ RS), 

responsável técnico da Simbiose Aca-

demia, de Passo Fundo. Cléryston Lima 

(CREF 011055-G/RS), proprietário da Aca-

demia Eficaz, de Santa Maria, acrescenta 

que se exercitar logo cedo tem também a 

vantagem de liberar hormônios na corren-

te sanguínea, como a adrenalina e a endor-

fina, que proporcionam sensação de bem-

estar e disposição física e mental para o 

restante do dia. 

Ramão dos Santos (CREF 016618-G/RS), 

sócio da Celera Gym, também de Santa 
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cada em risco", complementa Raupp. "O 

surf e os esportes na natureza, ao contrário 

do que se pensa, têm poucos acidentes se 

executados de maneira correta e com a 

devida orientação" 

(ver quadro da página 

13), acrescenta.

A segurança dos pra-

ticantes acaba sendo 

o principal desafio 

dos profissionais que 

trabalham nesta área. 

"Estamos diante de a-

tividades de risco calculado, mas sempre 

na tensão de estarmos atuando com incer-

tezas, tendo em vista que o campo de ação 

é dinâmico", analisa Bertollo. Para isto, é 

fundamental equipamentos de primeira 

linha e a consciência ambiental, para o do-

mínio do meio ambiente. "Recentemente, 

publicou-se portaria interna da Confe-

deração Brasileira de Orientação que para 

praticar o esporte a pessoa deve participar 

primeiro de curso de iniciação, com estas 

questões. Nas próprias provas, e até em 

eventos municipais, há cursos oferecidos 

para que as pessoas possam aprender a 

usar mapa e bússola, imprescindíveis para 

a modalidade", acrescenta Gonçalves.

Apesar das condições que permitem o Bra-

sil assumir o papel de protagonista, ainda 

falta muito para o que país se torne refe-

rência neste segmento. Para Bertollo, um 

dos caminhos para isto é investir na forma-

ção profissional. "Penso que para impulsio-

nar a prática, o interesse e a expansão dos 

esportes na natureza, é preciso consolidá-

los como conteúdo da Educação Física es-

colar e implementá-los como políticas 

públicas, além de realizar eventos pon-

tuais", avalia. Além da abertura de parques 

nacionais para esportistas, como cita Re-

sende, há ainda a necessidade de reconec-

EM BUSCA DO ESPAÇO

tor da Federação Gaúcha de Montanhis-

mo. O mesmo pensa Luís Grassel (CREF 

009564-G/RS), professor responsável pela 

elaboração da disciplina de Esportes de 

Aventura da UNISC e 

diretor L&E Eventos, 

empresa que organiza 

corridas de aventura 

pelo Estado. "Os pra-

ticantes buscam os fa-

tores de superação e 

desafios, pois os 

esportes na natureza 

possuem grande ape-

lo ao ato de viajar e de deslocar-se em 

busca de vivenciar novos locais e ex-

periências". Neste sentido, Bertollo 

complementa: "os significados apre-

endidos durante estes esportes são 

levados para a vida toda".

Para começar a prática destes esportes, é 

recomendado ao interessado primeiro 

buscar informações sobre cada modalida-

de. "Entre em contato com as confedera-

ções, federações e clubes. Muitos deles 

oferecem cursos básicos", avalia Brügger. 

"É preciso também pesquisar escolas 

credenciadas, que tenham profissionais 

habilitados e com conhecimento. Isto é 

importante para que a vida não seja colo-

especializados em esportes radicais, tem 

ajudado isto", revela. "Os adultos que me 

procuram são pessoas que sempre quise-

ram surfar, mas que não tiveram oportu-

nidade quando jovens, seja por questão 

financeira ou porque os pais não permi-

tiram pelo perigo. Os mais velhos é por 

oportunidade mesmo. Eles participam de 

alguma ação na praia e veem que não é 

impossível ficar em pé em cima da pran-

cha. Ficam apaixonados e acabam queren-

do fazer mais aulas".

Outra parcela expressiva do público que 

pratica os esportes na natureza é formada 

por jovens. Em algumas modalidades, co-

mo o surf e até mesmo o rapel, chega a 

representar 80% do total de alunos. "Os 

adolescentes procuram este tipo de espor-

te por conta própria", conta Raupp. "Mas 

ele vêm um pouco pela moda. De qualquer 

forma, dá para perceber que esta parcela 

procura qualidade de vida através do es-

porte. Eles buscam saúde e a felicidade 

que a atividade física traz".

"Como a maior parte dos praticantes não 

se envolve com competições, o público do 

montanhismo acaba sendo pessoas que 

buscam testar seus próprios limites", avalia 

Nelson Brügger (CREF 006884-G/RS), dire-

tor criou normas e tentou que a certificação 

profissional fosse obrigatória pela Secre-

taria do Turismo, como se fosse conselho 

profissional", exemplifica Brügger. "No 

montanhismo, lutamos contra a 'peda-

gogia do check-list', que acredita que o 

equipamento obrigatório é o mais impor-

tante. Acho que o foco deveria ser discutir 

possibilidades de boa formação e a ne-

cessidades que cada setor tem para o 

crescimento do mercado único".

A visão é compartilhada por Grassel: "as 

áreas estão interligadas e unidas, pois am-

bos profissionais necessitam um do outro. 

O agente de turismo é quem irá formatar, 

estruturar e organizar tudo o que está 

sendo comercializado para a prática dos 

esportes na natureza", explica. "Quem vai 

contratar o meio de transporte? Quem vai 

escolher o melhor local para as refeições? 

Haverá hospedagem? Isto tudo é papel do 

profissional de turismo, já que o profissio-

nal de Educação Física é o responsável por 

atuar tecnicamente", acrescenta. "O que 

devemos é marcar nosso território. Somos 

agentes obrigatórios em 

todas as práticas de es-

portes na natureza e o 

número de habilitados a 

atuar neste segmento é 

quase inexistente. Para 

que isto ocorra, pre-

cisamos de cursos de 

formação".

Os desafios para trabalhar com os esportes 

na natureza não são poucos, mas o merca-

do possui grandes condições de crescer. 

"Eu vejo que nossa profissão está adqui-

rindo espaço no âmbito da saúde. Para 

mim e para meus colegas, é um sonho se 

tornando realidade", reflete Raupp. "É sa-

tisfação enorme ver a profissão organizada 

dentro do esporte que não tivemos funda-

PERSPECTIVAS DO MERCADO

tar o brasileiro com a natureza. "Vivemos 

hoje uma retomada, mas não temos a 

percepção sobre a importância destes es-

portes", considera Brügger. Se na França 

existem três faculdades de Esportes de 

Aventura e na Argentina curso de 

licenciatura com 700 horas de atividades 

na natureza (Universidad del Comahue), 

aqui há somente disciplinas isoladas, em 

poucas instituições. "No Brasil, o ensino 

superior precisa dar conta da técnica, da 

cultura do esporte, dos aspectos ligados à 

Educação Ambiental em tempo insuficien-

te", complementa o montanhista da FGM.

Para Grassel, trata-se de discussão mais 

ampla e profunda. "Primeiramente, vive-

mos em um país onde nossa cultura espor-

tiva é subproduto, na qual a sociedade 

brasileira não possui em seu estilo de vida 

o devido respeito e a seriedade que prática 

esportiva merece, como algo importante e 

necessário para suas vidas", opina. "Desta 

forma, o esporte é algo muito superficial e 

restrito às modalidades mais próximas e 

fáceis de serem praticadas. Os esportes na 

natureza, por necessita-

rem do prévio conheci-

mento técnico e utiliza-

ção de equipamento de 

segurança, ficam muito 

distantes do interesse do 

público. Mas acredito 

que podemos, pouco a 

pouco, começarmos com 

projetos pilotos, eventos 

e ações focadas na apresentação destas 

modalidades, em especial na rede escolar".

Além disto, a relação com o turismo precisa 

ser melhor construída, para que os profis-

sionais de Educação Física habilitados 

possam ocupar seu espaço de direito e os 

demais setores ajudem a fomentar a prá-

tica destes esportes. "Na maior parte do 

mundo, não há divisão entre turismo e 

esportes de aventura. Mas no Brasil, o se-

mento nenhum. Nós estamos criando esta 

estrutura para as outras pessoas. Os espor-

tes na natureza têm crescido muito, como a 

corrida, a escalada, o rapel e a natação 

oceânica. São espaços novos que têm a 

tendência de se solidificar no futuro e de 

garantir para o profissional de Educação 

Física o seu devido espaço", avalia. "O 

mercado tem imenso potencial, principal-

mente para o lazer. A maior parte de nossa 

população é sedentária e fração muito 

grande não curte o ambiente fechado das 

academias", complementa Brügger.

No entanto, as perspectivas não são uni-

formes para todas as modalidades. Para 

Gonçalves, o mercado atualmente não é 

muito atrativo para quem pretende se de-

dicar às corridas de orientação. "Não vejo 

muito futuro em curto prazo. Só há organi-

zação de eventos com muito pouco lucro e 

CAPA

ESPORTES DE ALTO RISCO

Quais modalidades têm maior risco de aci-

dente? Estimativa do sistema norte-americano 

National Injury Information Clearinghouse 

revela que não são os esportes na natureza os 

mais perigosos. A tabela abaixo mostra o 

número de pessoas que sofreu algum tipo de 

injúria e necessitou de atendimento hospitalar 

(para cada 100 mil praticantes de cada moda-

lidade, em 2012, naquele país).

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

14º

13º

15º

Basquete

Ciclismo

Futebol Americano

Musculação

Basebol

Futebol

Natação

Skate

Hipismo

Hóquei

Vôlei

Tênis

Surf

Corrida

Boxe

569

556

466

459

265

231

190

114

66

64

61

32

29

29

20

A maior parte de 

nossa população é 

sedentária e não curte 

o ambiente fechado 

das academias

Com auxílio de mapa e bússola, o praticante de corrida de orientação escolhe o melhor caminho em meio à natureza

O público é 

formado por 

pessoas que 

buscam testar seus 

próprios limites
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cada em risco", complementa Raupp. "O 

surf e os esportes na natureza, ao contrário 

do que se pensa, têm poucos acidentes se 

executados de maneira correta e com a 

devida orientação" 

(ver quadro da página 

13), acrescenta.

A segurança dos pra-

ticantes acaba sendo 

o principal desafio 

dos profissionais que 

trabalham nesta área. 

"Estamos diante de a-

tividades de risco calculado, mas sempre 

na tensão de estarmos atuando com incer-

tezas, tendo em vista que o campo de ação 

é dinâmico", analisa Bertollo. Para isto, é 

fundamental equipamentos de primeira 

linha e a consciência ambiental, para o do-

mínio do meio ambiente. "Recentemente, 

publicou-se portaria interna da Confe-

deração Brasileira de Orientação que para 

praticar o esporte a pessoa deve participar 

primeiro de curso de iniciação, com estas 

questões. Nas próprias provas, e até em 

eventos municipais, há cursos oferecidos 

para que as pessoas possam aprender a 

usar mapa e bússola, imprescindíveis para 

a modalidade", acrescenta Gonçalves.

Apesar das condições que permitem o Bra-

sil assumir o papel de protagonista, ainda 

falta muito para o que país se torne refe-

rência neste segmento. Para Bertollo, um 

dos caminhos para isto é investir na forma-

ção profissional. "Penso que para impulsio-

nar a prática, o interesse e a expansão dos 

esportes na natureza, é preciso consolidá-

los como conteúdo da Educação Física es-

colar e implementá-los como políticas 

públicas, além de realizar eventos pon-

tuais", avalia. Além da abertura de parques 

nacionais para esportistas, como cita Re-

sende, há ainda a necessidade de reconec-

EM BUSCA DO ESPAÇO

tor da Federação Gaúcha de Montanhis-

mo. O mesmo pensa Luís Grassel (CREF 

009564-G/RS), professor responsável pela 

elaboração da disciplina de Esportes de 

Aventura da UNISC e 

diretor L&E Eventos, 

empresa que organiza 

corridas de aventura 

pelo Estado. "Os pra-

ticantes buscam os fa-

tores de superação e 

desafios, pois os 

esportes na natureza 

possuem grande ape-

lo ao ato de viajar e de deslocar-se em 

busca de vivenciar novos locais e ex-

periências". Neste sentido, Bertollo 

complementa: "os significados apre-

endidos durante estes esportes são 

levados para a vida toda".

Para começar a prática destes esportes, é 

recomendado ao interessado primeiro 

buscar informações sobre cada modalida-

de. "Entre em contato com as confedera-

ções, federações e clubes. Muitos deles 

oferecem cursos básicos", avalia Brügger. 

"É preciso também pesquisar escolas 

credenciadas, que tenham profissionais 

habilitados e com conhecimento. Isto é 

importante para que a vida não seja colo-

especializados em esportes radicais, tem 

ajudado isto", revela. "Os adultos que me 

procuram são pessoas que sempre quise-

ram surfar, mas que não tiveram oportu-

nidade quando jovens, seja por questão 

financeira ou porque os pais não permi-

tiram pelo perigo. Os mais velhos é por 

oportunidade mesmo. Eles participam de 

alguma ação na praia e veem que não é 

impossível ficar em pé em cima da pran-

cha. Ficam apaixonados e acabam queren-

do fazer mais aulas".

Outra parcela expressiva do público que 

pratica os esportes na natureza é formada 

por jovens. Em algumas modalidades, co-

mo o surf e até mesmo o rapel, chega a 

representar 80% do total de alunos. "Os 

adolescentes procuram este tipo de espor-

te por conta própria", conta Raupp. "Mas 

ele vêm um pouco pela moda. De qualquer 

forma, dá para perceber que esta parcela 

procura qualidade de vida através do es-

porte. Eles buscam saúde e a felicidade 

que a atividade física traz".

"Como a maior parte dos praticantes não 

se envolve com competições, o público do 

montanhismo acaba sendo pessoas que 

buscam testar seus próprios limites", avalia 

Nelson Brügger (CREF 006884-G/RS), dire-

tor criou normas e tentou que a certificação 

profissional fosse obrigatória pela Secre-

taria do Turismo, como se fosse conselho 

profissional", exemplifica Brügger. "No 

montanhismo, lutamos contra a 'peda-

gogia do check-list', que acredita que o 

equipamento obrigatório é o mais impor-

tante. Acho que o foco deveria ser discutir 

possibilidades de boa formação e a ne-

cessidades que cada setor tem para o 

crescimento do mercado único".

A visão é compartilhada por Grassel: "as 

áreas estão interligadas e unidas, pois am-

bos profissionais necessitam um do outro. 

O agente de turismo é quem irá formatar, 

estruturar e organizar tudo o que está 

sendo comercializado para a prática dos 

esportes na natureza", explica. "Quem vai 

contratar o meio de transporte? Quem vai 

escolher o melhor local para as refeições? 

Haverá hospedagem? Isto tudo é papel do 

profissional de turismo, já que o profissio-

nal de Educação Física é o responsável por 

atuar tecnicamente", acrescenta. "O que 

devemos é marcar nosso território. Somos 

agentes obrigatórios em 

todas as práticas de es-

portes na natureza e o 

número de habilitados a 

atuar neste segmento é 

quase inexistente. Para 

que isto ocorra, pre-

cisamos de cursos de 

formação".

Os desafios para trabalhar com os esportes 

na natureza não são poucos, mas o merca-

do possui grandes condições de crescer. 

"Eu vejo que nossa profissão está adqui-

rindo espaço no âmbito da saúde. Para 

mim e para meus colegas, é um sonho se 

tornando realidade", reflete Raupp. "É sa-

tisfação enorme ver a profissão organizada 

dentro do esporte que não tivemos funda-

PERSPECTIVAS DO MERCADO

tar o brasileiro com a natureza. "Vivemos 

hoje uma retomada, mas não temos a 

percepção sobre a importância destes es-

portes", considera Brügger. Se na França 

existem três faculdades de Esportes de 

Aventura e na Argentina curso de 

licenciatura com 700 horas de atividades 

na natureza (Universidad del Comahue), 

aqui há somente disciplinas isoladas, em 

poucas instituições. "No Brasil, o ensino 

superior precisa dar conta da técnica, da 

cultura do esporte, dos aspectos ligados à 

Educação Ambiental em tempo insuficien-

te", complementa o montanhista da FGM.

Para Grassel, trata-se de discussão mais 

ampla e profunda. "Primeiramente, vive-

mos em um país onde nossa cultura espor-

tiva é subproduto, na qual a sociedade 

brasileira não possui em seu estilo de vida 

o devido respeito e a seriedade que prática 

esportiva merece, como algo importante e 

necessário para suas vidas", opina. "Desta 

forma, o esporte é algo muito superficial e 

restrito às modalidades mais próximas e 

fáceis de serem praticadas. Os esportes na 

natureza, por necessita-

rem do prévio conheci-

mento técnico e utiliza-

ção de equipamento de 

segurança, ficam muito 

distantes do interesse do 

público. Mas acredito 

que podemos, pouco a 

pouco, começarmos com 

projetos pilotos, eventos 

e ações focadas na apresentação destas 

modalidades, em especial na rede escolar".

Além disto, a relação com o turismo precisa 

ser melhor construída, para que os profis-

sionais de Educação Física habilitados 

possam ocupar seu espaço de direito e os 

demais setores ajudem a fomentar a prá-

tica destes esportes. "Na maior parte do 

mundo, não há divisão entre turismo e 

esportes de aventura. Mas no Brasil, o se-

mento nenhum. Nós estamos criando esta 

estrutura para as outras pessoas. Os espor-

tes na natureza têm crescido muito, como a 

corrida, a escalada, o rapel e a natação 

oceânica. São espaços novos que têm a 

tendência de se solidificar no futuro e de 

garantir para o profissional de Educação 

Física o seu devido espaço", avalia. "O 

mercado tem imenso potencial, principal-

mente para o lazer. A maior parte de nossa 

população é sedentária e fração muito 

grande não curte o ambiente fechado das 

academias", complementa Brügger.

No entanto, as perspectivas não são uni-

formes para todas as modalidades. Para 

Gonçalves, o mercado atualmente não é 

muito atrativo para quem pretende se de-

dicar às corridas de orientação. "Não vejo 

muito futuro em curto prazo. Só há organi-

zação de eventos com muito pouco lucro e 

CAPA

ESPORTES DE ALTO RISCO

Quais modalidades têm maior risco de aci-

dente? Estimativa do sistema norte-americano 

National Injury Information Clearinghouse 

revela que não são os esportes na natureza os 

mais perigosos. A tabela abaixo mostra o 

número de pessoas que sofreu algum tipo de 

injúria e necessitou de atendimento hospitalar 

(para cada 100 mil praticantes de cada moda-

lidade, em 2012, naquele país).
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Ciclismo

Futebol Americano
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Basebol

Futebol

Natação
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Vôlei
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Corrida

Boxe

569

556

466

459

265

231

190

114

66

64

61

32

29

29

20

A maior parte de 

nossa população é 

sedentária e não curte 

o ambiente fechado 

das academias

Com auxílio de mapa e bússola, o praticante de corrida de orientação escolhe o melhor caminho em meio à natureza

O público é 

formado por 

pessoas que 

buscam testar seus 

próprios limites
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CAPA

É preciso consolidar os 

esportes na natureza 

como conteúdo da 

Educação Física escolar

rápida a evolução, porque material huma-

no temos em abundância no Brasil".

Por fim, Grassel lem-

bra que os esportes 

na natureza estão di-

retamente ligados e 

que o gosto por u-

ma modalidade es-

pecífica pode des-

pertar o interesse 

por várias outras. No caso da corrida de 

aventura, o praticante vai precisar desen-

volver parte do mountain bike e da canoa-

gem. "Além destes, tem a corrida em tri-

lhas, navegação em mapas e atividades 

verticais. Todas fazem parte do mesmo 

evento esportivo", explica. Embora prati-

cado por pequeno grupo, o crescimento 

dos esportes na natureza pode ser amplo. 

"O profissional de Educação Física da área 

não pode cair em fórmulas prontas. É 

preciso fortalecer a conexão homem-

natureza, em que o primeiro seja menos 

sedentário e mais consciente sobre o meio 

ambiente", encerra Brügger.

com a proteção ambiental. "A atual política 

não permite esporte, mas são seus prati-

cantes os maiores defensores da natureza. 

A verdade é que onde 

o bom visitante não 

entra, o desmatamen-

to ocorre livremente", 

critica Brügger.

Os esportes na natu-

reza precisam ainda 

investir muito no trabalho de base no Rio 

Grande do Sul. Para Raupp, há a necessi-

dade de reciclagem do surf no Estado. "Nós 

tivemos talentos individuais, mas foi  

consequência exclusiva de trabalho fami-

liar", relembra. "Acho que todo esporte 

praticado no ambiente natural tem esta 

deficiência de apoio. Da mídia, o interesse 

é repentino, quando há algum título de 

expressão, como do Gustavo Kuerten no 

tênis. Não temos trabalho como a Alema-

nha fez com o futebol e que, por causa de-

le, ganhou a Copa do Mundo", compara. 

"Creio que a base deveria ser prioridade de 

todos esportes. Quanto tivermos isto, será 

é baixo o atrativo para investir em uma 

carreira", analisa. De qualquer forma, há 

boas possibilidades para quem tiver cons-

ciência de que o trabalho precisa ser feito 

gradualmente. "O segmento dos esportes 

na natureza para nossa atuação profissio-

nal ainda encontra-se restrito e muito pou-

co desenvolvido. Encontramos pouquíssi-

mos profissionais de Educação Física que 

sobrevivem financeiramente apenas des-

tas modalidades", conta Grassel. Para ele, 

o quadro deve se modificar aos poucos, à 

medida que surgirem estruturas empre-

sariais e comerciais que venham explorar 

os esportes na natureza.

Para Bertollo, o crescente investimento na 

área deve proporcionar a criação de espa-

ços diferenciados que incluam este tipo de 

atividade. "Podemos pensar ainda em inte-

grar outras áreas para a realização de a-

ções que produzam efeito favorável para o 

reencontro do homem com a natureza", 

defende. Outra questão importante é a de-

mocratização da utilização dos parques, 

para proporcionar o turismo e o lazer junto 

A Educação Física 

brasileira está 

num patamar 

superior a vários 

países da Europa

ão só modalidades específicas, 

como surf e caiaque, que podem N colocar os profissionais de Edu-

cação Física em contato com a natureza. 

Longe da praia, há outro segmento para a 

área, repleto de atrativos. Cada vez mais 

reconhecidos no mundo inteiro pela versa-

tilidade e pelo conhecimento técnico, os 

profissionais brasileiros têm sido, nos 

últimos anos, os mais requisitados pelas 

grandes companhias marítimas para atua-

rem como instrutores 

nos cruzeiros, em tem-

poradas que duram pra-

ticamente o ano inteiro.

Há mais de quatro tem-

poradas trabalhando 

para a Costa Crociere, 

uma das mais tradicio-

nais companhias de 

cruzeiros da Europa, Ednei Torresini (CREF 

003786-G/RS) deixou para trás o emprego 

formal para conhecer o mundo. Os anos 

em que atuou em academias, escolas e clu-

bes de futebol serviram como experiência 

e base para que fosse selecionado em um 

dos duros recrutamentos da empresa ita-

liana. Fascinante e desafiador, o trabalho 

nos grandes navios pode ser mais do que 

uma aventura para os profissionais de Edu-

cação Física que admiram o contato com a 

natureza e almejam abandonar a monoto-

nia e a rotina das grandes cidades.

De acordo com a agência Infinity Brazil, 

responsável pelo recrutamento das mais 

renomadas empresas da área, como Royal 

Caribbean International e a própria Costa 

Crociere, as remunerações para profissio-

nais de Educação Física podem variar de 

R$ 3 mil a R$ 5 mil por 

mês. A seleção costuma 

ser feita no começo do 

ano e o trabalho pode se 

estender por até nove me-

ses, entre inúmeros em-

barques e desembarques. 

As exigências para as va-

gas, pelas quais compe-

tem profissionais das mais diferentes na-

cionalidades, não são poucas. A lista de 

pré-requisitos para instrutores esportivos, 

por exemplo, contém itens como o mínimo 

de 21 anos de idade, inglês fluente e expe-

riência comprovada em hotéis ou resorts 

de grande porte. Há ainda outras necessi-

dades específicas, como capacidade para 

coordenar competições esportivas, domí-

nio de conteúdo programático para minis-

trar aulas de dança e hidroginástica e até 

conhecimento técnico para atividades em 

paredes de escalada. Além destas deman-

das, o atendimento de hotelaria é outra 

função que deve ser desempenhada por 

todos funcionários do navio.

"A seleção é feita através de cadastro numa 

destas agências especializadas, sem ne-

nhum custo. O primeiro passo é enviar o 

currículo. Se selecionado, ocorre depois a 

entrevista com o profissional de Educação 

Física, que pode ser via Skype ou até mes-

mo pessoalmente no escritório da recruta-

dora, em São Paulo", revela Torresini. "A-

lém dos pré-requisitos básicos, é essencial 

ter passaporte válido, vacina de febre ama-

rela, realizar série de exames prévios e fa-

zer aulas de segurança e de primeiros 

socorros em alto-mar. A Costa Crociere exi-

ge também o Costa Campus, curso próprio 

de cinco dias sobre a vida a bordo, obri-

gações da tripulação e com informações 

gerais sobre o trabalho", complementa.

Na Costa Crociere, os profissionais de Edu-

cação Física que trabalham em alto-mar se 
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CORRIDA DE AVENTURA

A Sociedade Brasileira de Corridas de 

Aventura (SBCA) promoveu, nos últi-

mos seis anos, aproximadamente 40 

provas distintas. Com a realização do 

Circuito Mundial de Corridas de Aven-

turas, em 2001, e a inclusão da Expe-

dição Mata Atlântica (EMA) como 

competição síntese da América Latina, 

o esporte cresceu em representativi-

dade no Brasil. Hoje são 70 provas 

que compõem o calendário oficial da 

organização, envolvendo 400 equipes 

que participam ativamente dos circui-

tos nacionais e regionais. Valorizada 

pela necessidade de integrar o traba-

lho em equipe para assegurar o cum-

primento das metas, vários departa-

mentos de recursos humanos utili-

zam-se das corridas de aventura como 

estratégias de treinamento e desen-

volvimento de pessoas em empresas.

MONTANHISMO

O Brasil conta com cerca de 50 clubes 

de montanhismo e quatro federações, 

em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e 

Rio Grande do Sul. Há ainda clubes 

identificados nos estados de Minas 

Gerais, Santa Catarina, Paraíba, 

Distrito Federal e Espírito Santo. No 

Brasil, estima-se cerca de 10 mil mon-

tanhistas. Especificamente no nosso 

Estado, há aproximadamente 20 lo-

cais para prática e cinco associações 

que desenvolvem diversos tipos de 

projetos vinculados à Federação Gaú-

cha de Montanhismo (FGM). Os princi-

pais locais de escalada do Rio Grande 

do Sul, que ocupa o quarto lugar no 

Brasil em número de adeptos, são o 

Pico do Itacolomi e o Morro da Palha, 

em Morungava; o Morro do Chapéu e 

das Cabras, em Sapucaia do Sul; e o 

Benhe, em Ivoti.

ORIENTAÇÃO

Há diversos clubes de orientação es-

palhados pelo Brasil, 43 deles oficiais 

e que disputam o Campeonato da 

Confederação Brasileira de Orientação 

(CBO). Além dos 1870 atletas filiados, 

estima-se 10 mil praticantes em todo 

o país. Diante da abrangência do es-

porte, a CBO dividiu a orientação em 

quatro vertentes. Desta forma, a 

modalidade pode ser também 

empregada como ferramenta de 

ensino, educação ambiental e como 

produto de ecoturismo. Recen-

temente, foi incluída com matéria 

obrigatória em escolas do interior do 

Rio Grande do Sul. A orientação está 

também presente no Ensino Superior, 

desde 1974, na Escola de Educação 

Física do Exército (EsEFEx), que hoje é 

pioneira no estudo e na divulgação do 

esporte no Brasil. 

SURF

O chamado "esporte dos reis" popu-

larizou-se mundialmente e chega hoje 

ao número de 2,4 milhões de prati-

cantes ocasionais em todo Brasil. 17 

milhões são contabilizados pela Inter-

national Surfing Organization (ISF) no 

mundo inteiro. Em sua forma com-

petitiva, a Confederação Brasileira de 

Surfe (CBS) lista 536 atletas (440 ama-

dores e 96 profissionais). O surf é o 

esporte náutico mais praticado no 

mundo, com número expressivo de 

adeptos em diversas capitais brasilei-

ras, como Florianópolis, que tem mé-

dia de um surfista para cada vinte 

moradores. Além disto, a modalidade 

movimenta grande comércio produtos 

específicos. De acordo com a ISF, fo-

ram abertos 100 mil novos postos de 

trabalho na indústria de equipamen-

tos e acessórios nos últimos anos.

Fonte: Atlas do Esporte no Brasil – www.atlasesportebrasil.org.br. Organizador: Lamartine Pereira DaCosta. 
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rápida a evolução, porque material huma-

no temos em abundância no Brasil".

Por fim, Grassel lem-

bra que os esportes 

na natureza estão di-

retamente ligados e 

que o gosto por u-

ma modalidade es-

pecífica pode des-

pertar o interesse 

por várias outras. No caso da corrida de 

aventura, o praticante vai precisar desen-

volver parte do mountain bike e da canoa-

gem. "Além destes, tem a corrida em tri-

lhas, navegação em mapas e atividades 

verticais. Todas fazem parte do mesmo 

evento esportivo", explica. Embora prati-

cado por pequeno grupo, o crescimento 

dos esportes na natureza pode ser amplo. 

"O profissional de Educação Física da área 

não pode cair em fórmulas prontas. É 

preciso fortalecer a conexão homem-

natureza, em que o primeiro seja menos 

sedentário e mais consciente sobre o meio 

ambiente", encerra Brügger.

com a proteção ambiental. "A atual política 

não permite esporte, mas são seus prati-

cantes os maiores defensores da natureza. 

A verdade é que onde 

o bom visitante não 

entra, o desmatamen-

to ocorre livremente", 

critica Brügger.

Os esportes na natu-

reza precisam ainda 

investir muito no trabalho de base no Rio 

Grande do Sul. Para Raupp, há a necessi-

dade de reciclagem do surf no Estado. "Nós 

tivemos talentos individuais, mas foi  

consequência exclusiva de trabalho fami-

liar", relembra. "Acho que todo esporte 

praticado no ambiente natural tem esta 

deficiência de apoio. Da mídia, o interesse 

é repentino, quando há algum título de 

expressão, como do Gustavo Kuerten no 

tênis. Não temos trabalho como a Alema-

nha fez com o futebol e que, por causa de-

le, ganhou a Copa do Mundo", compara. 

"Creio que a base deveria ser prioridade de 

todos esportes. Quanto tivermos isto, será 

é baixo o atrativo para investir em uma 

carreira", analisa. De qualquer forma, há 

boas possibilidades para quem tiver cons-

ciência de que o trabalho precisa ser feito 

gradualmente. "O segmento dos esportes 

na natureza para nossa atuação profissio-

nal ainda encontra-se restrito e muito pou-

co desenvolvido. Encontramos pouquíssi-

mos profissionais de Educação Física que 

sobrevivem financeiramente apenas des-

tas modalidades", conta Grassel. Para ele, 

o quadro deve se modificar aos poucos, à 

medida que surgirem estruturas empre-

sariais e comerciais que venham explorar 

os esportes na natureza.

Para Bertollo, o crescente investimento na 

área deve proporcionar a criação de espa-

ços diferenciados que incluam este tipo de 

atividade. "Podemos pensar ainda em inte-

grar outras áreas para a realização de a-

ções que produzam efeito favorável para o 

reencontro do homem com a natureza", 

defende. Outra questão importante é a de-

mocratização da utilização dos parques, 

para proporcionar o turismo e o lazer junto 

A Educação Física 

brasileira está 

num patamar 

superior a vários 

países da Europa

ão só modalidades específicas, 

como surf e caiaque, que podem N colocar os profissionais de Edu-

cação Física em contato com a natureza. 

Longe da praia, há outro segmento para a 

área, repleto de atrativos. Cada vez mais 

reconhecidos no mundo inteiro pela versa-

tilidade e pelo conhecimento técnico, os 

profissionais brasileiros têm sido, nos 

últimos anos, os mais requisitados pelas 

grandes companhias marítimas para atua-

rem como instrutores 

nos cruzeiros, em tem-

poradas que duram pra-

ticamente o ano inteiro.

Há mais de quatro tem-

poradas trabalhando 

para a Costa Crociere, 

uma das mais tradicio-

nais companhias de 

cruzeiros da Europa, Ednei Torresini (CREF 

003786-G/RS) deixou para trás o emprego 

formal para conhecer o mundo. Os anos 

em que atuou em academias, escolas e clu-

bes de futebol serviram como experiência 

e base para que fosse selecionado em um 

dos duros recrutamentos da empresa ita-

liana. Fascinante e desafiador, o trabalho 

nos grandes navios pode ser mais do que 

uma aventura para os profissionais de Edu-

cação Física que admiram o contato com a 

natureza e almejam abandonar a monoto-

nia e a rotina das grandes cidades.

De acordo com a agência Infinity Brazil, 

responsável pelo recrutamento das mais 

renomadas empresas da área, como Royal 

Caribbean International e a própria Costa 

Crociere, as remunerações para profissio-

nais de Educação Física podem variar de 

R$ 3 mil a R$ 5 mil por 

mês. A seleção costuma 

ser feita no começo do 

ano e o trabalho pode se 

estender por até nove me-

ses, entre inúmeros em-

barques e desembarques. 

As exigências para as va-

gas, pelas quais compe-

tem profissionais das mais diferentes na-

cionalidades, não são poucas. A lista de 

pré-requisitos para instrutores esportivos, 

por exemplo, contém itens como o mínimo 

de 21 anos de idade, inglês fluente e expe-

riência comprovada em hotéis ou resorts 

de grande porte. Há ainda outras necessi-

dades específicas, como capacidade para 

coordenar competições esportivas, domí-

nio de conteúdo programático para minis-

trar aulas de dança e hidroginástica e até 

conhecimento técnico para atividades em 

paredes de escalada. Além destas deman-

das, o atendimento de hotelaria é outra 

função que deve ser desempenhada por 

todos funcionários do navio.

"A seleção é feita através de cadastro numa 

destas agências especializadas, sem ne-

nhum custo. O primeiro passo é enviar o 

currículo. Se selecionado, ocorre depois a 

entrevista com o profissional de Educação 

Física, que pode ser via Skype ou até mes-

mo pessoalmente no escritório da recruta-

dora, em São Paulo", revela Torresini. "A-

lém dos pré-requisitos básicos, é essencial 

ter passaporte válido, vacina de febre ama-

rela, realizar série de exames prévios e fa-

zer aulas de segurança e de primeiros 

socorros em alto-mar. A Costa Crociere exi-

ge também o Costa Campus, curso próprio 

de cinco dias sobre a vida a bordo, obri-

gações da tripulação e com informações 

gerais sobre o trabalho", complementa.

Na Costa Crociere, os profissionais de Edu-

cação Física que trabalham em alto-mar se 
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CORRIDA DE AVENTURA

A Sociedade Brasileira de Corridas de 

Aventura (SBCA) promoveu, nos últi-

mos seis anos, aproximadamente 40 

provas distintas. Com a realização do 

Circuito Mundial de Corridas de Aven-

turas, em 2001, e a inclusão da Expe-

dição Mata Atlântica (EMA) como 

competição síntese da América Latina, 

o esporte cresceu em representativi-

dade no Brasil. Hoje são 70 provas 

que compõem o calendário oficial da 

organização, envolvendo 400 equipes 

que participam ativamente dos circui-

tos nacionais e regionais. Valorizada 

pela necessidade de integrar o traba-

lho em equipe para assegurar o cum-

primento das metas, vários departa-

mentos de recursos humanos utili-

zam-se das corridas de aventura como 

estratégias de treinamento e desen-

volvimento de pessoas em empresas.

MONTANHISMO

O Brasil conta com cerca de 50 clubes 

de montanhismo e quatro federações, 

em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e 

Rio Grande do Sul. Há ainda clubes 

identificados nos estados de Minas 

Gerais, Santa Catarina, Paraíba, 

Distrito Federal e Espírito Santo. No 

Brasil, estima-se cerca de 10 mil mon-

tanhistas. Especificamente no nosso 

Estado, há aproximadamente 20 lo-

cais para prática e cinco associações 

que desenvolvem diversos tipos de 
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Fonte: Atlas do Esporte no Brasil – www.atlasesportebrasil.org.br. Organizador: Lamartine Pereira DaCosta. 
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trabalho de pesquisa construindo uma re-

flexão quanto a estas práticas, apresentan-

do alternativas para o (re)encontro dos se-

res humanos com valores fundamentais 

para a mudança de comportamento e, con-

sequentemente, de estilo de vida e para a 

busca de melhoria na qualidade de vida.

Este estudo tem como meta fazer uma 

reflexão sobre as práticas corporais 

realizadas no meio natural. Destacar seus 

impactos no que se refere aos valores 

sociais, estilo de vida e bem-estar de seus 

praticantes, apresentando alternativas de 

lazer, sobretudo em meio à natureza.

Esta pesquisa é caracterizada como explo-

ratória, que segundo Gil (2002) desenvol-

ve a busca de uma aproximação com a 

problemática, objetivando a elaboração de 

hipóteses, tornando-a mais clara. Para o 

autor, este tipo de investigação tem “como 

objetivo principal o aprimoramento de 

ideias ou a descoberta de intuições” (2002, 

p. 41). Este estudo envolve depoimentos 

de acadêmicos do curso de Educação Física 

da Universidade Regional do Noroeste do 

OBJETIVOS

MÉTODO

ivemos em uma realidade veloz, 

na qual “tempo é dinheiro” e, V cada vez mais, entranhados em 

uma “selva de pedra”. As agendas super-

lotadas e a correria do dia a dia fazem com 

que as pessoas sejam reféns do trabalho e, 

muitas vezes, em seu tempo livre, na hora 

do lazer, fiquem enclausuradas em suas 

“confortáveis” residências, submersas em 

um mundo midiático, seja assistindo tele-

visão e/ou envolvidas com seus “amigos” 

virtuais, em redes sociais, ou seja, inalam 

um mundo vertiginoso e repleto de infor-

mações (MACHADO, 2006).

Diante dessa lógica, o homem contem-

porâneo tem abolido uma série de valores 

sociais que, em nosso entendimento, não 

deveriam ser abandonados por um ser co-

nhecido como homo sapiens, ou “homem 

sábio”. Valores que, certamente, contri-

buem para que existam hábitos diferentes 

que interferem no estilo de vida dos sujei-

tos e, consequentemente, podem contri-

buir para uma melhor qualidade de vida 

(MACHADO, 2006).

Pensando neste processo, resgatamos 

depoimentos de sujeitos que praticaram 

atividades físicas e esportivas na natureza 

de forma orientada. Desenvolvemos este 

Estado do Rio Grande do Sul – Unijuí – que 

vivenciaram práticas corporais junto à 

natureza em atividades orientadas, no 

componente curricular Atividades Físicas e 

Esportivas na Natureza, no ano de 2012.

Após anos de experiência orientando/ 

monitorando atividades físicas e esporti-

vas na natureza, percebemos que tais prá-

ticas despertam valores que contribuem 

para que os indivíduos sintam-se estimu-

lados a refletir sobre seu estilo de vida.

No componente curricular Atividades 

Físicas e Esportivas na Natureza, os 

acadêmicos são desafiados a realizar 

práticas como rapel, arvorismo, tirolesa, 

trekking, slack line, esporte de orientação, 

flutuação em rios, canoagem, trilhas 

noturnas, entre outras. Cada uma dessas 

atividades tem suas particularidades. 

Percebe-se que elas são carregadas de 

significados subjetivos em sua inten-

sidade, pois cada sujeito reage de forma 

diferente. Percebe-se, no entanto, que em 

quase sua totalidade as sensações são 

similares. Exemplos podem ser eviden-

ciados nas diferentes práticas, conforme 

depoimentos:

RESULTADOS

público tão heterogêneo. O trabalho é difí-

cil e depende muito do nosso conhecimen-

to", avalia Torresini. No período em que a 

embarcação está em terra firme, sempre 

sobra tempo para conhecer o local e visitar 

os pontos turísticos de cada cidade. "Isto 

vai depender muito do seu chefe e da sua 

escala, mas sempre há a possibilidade de 

deixar o uniforme de lado e assumir o 

papel de turista", analisa.

Por atender público que busca luxo, Tor-

resini comenta também que há muita pres-

são no dia a dia de trabalho, para que tudo 

funcione de maneira perfeita, já que o 

público dos cruzeiros pode pagar até R$ 10 

mil por viagem e quer sempre serviços de 

primeira linha. "A excelência do atendi-

mento precisa ser prioridade, mas confes-

so que a Educação Física brasileira está 

num patamar superior à de vários países 

da Europa", revela. "Temos cursos de 

graduação de quatro a cinco anos, diferen-

te de lá. Na Itália, por exemplo, faculdade 

de oito meses é equivalente. Para mim, é 

evidente que o profissional de Educação 

Física brasileiro tem mais conteúdo, me-

lhor forma de se comunicar e de dar aula. 

Isto torna nossa rotina mais leve".

Torresini, que se formou em 2002 pela Uni-

versidade Federal de Santa Catarina, já ti-

nha trabalhado com recreação em hotéis, 

REALIZAÇÃO

dividem em dois tipos: os instrutores de es-

portes e os instrutores de fitness. Torresini 

explica que os primeiros são responsáveis 

pelas aulas de ginástica na piscina, pela 

organização de torneios e gincanas na 

quadra poliesportiva e ainda auxiliam a e-

quipe responsável pela animação em fes-

tas e coquetéis de gala. Os instrutores de 

fitness, por outro lado, passam boa parte 

do tempo na academia do navio e orien-

tam aulas de personal training e ginástica. 

O meu dia a dia se resume basicamente às 

atividades esportivas na quadra e às aulas 

de ginástica na piscina", conta Torresini, 

que é atualmente instrutor de esporte do 

navio Costa Favolosa. "Para mim, a rotina 

não é desgastante. O trabalho depende da 

adaptação, pois desempenhamos nossa 

função sete dias da semana. Acredito que 

o profissional precisa estar realmente dis-

posto, mas nada de cometer exageros. A 

jornada é de cerca de oito horas por dia, 

como em qualquer outro lugar".

Além da dinâmica versátil do trabalho, que 

permite lidar com recreação, ginástica e 

esportes com público de todas as faixas 

etárias, o dia a dia dentro do navio ainda 

possibilita o contato com diferentes cultu-

ras. "No cruzeiro, existem pessoas de diver-

sos lugares do mundo. Às vezes, são mais 

de 45 nacionalidades em um único lugar", 

explica. "Por isto, a dificuldade acaba sen-

do conciliar atividades que satisfaçam este 

"

escolinhas esportivas e academias. Tam-

bém com experiência como professor de 

ginástica, personal trainer e como prepa-

rador físico das categorias de base do SER 

Caxias, ele destaca que muito da realiza-

ção profissional em alto-mar está relacio-

nada com o gosto pelas viagens. Além 

disto, tem a parte financeira, já citada an-

teriormente e grande atrativo para todos 

os brasileiros. "O salário é em dólar e a con-

versão está, atualmente, muito boa para 

nós", conta. "Não temos nenhum gasto, se-

ja em relação à comida ou à limpeza. A 

remuneração que recebemos é limpa, livre 

de despesas e de impostos".

Para quem gosta de desbravar o mundo, o 

trabalho no navio acaba permitindo possi-

bilidades realmente incríveis, que muitas 

vezes não seriam viáveis com a rotina no 

Brasil. "Nunca pensei em visitar as pirâmi-

des do Egito, as mesquitas de Istambul, as 

ruas de Veneza, assistir ao treino da sele-

ção brasileira na Coreia do Sul ou participar 

da maratona de Dubai", numera Torresini. 

No entanto, a decisão de embarcar neste 

trabalho precisa ser muito bem planejada. 

"Se você tem vida estável, é concursado ou 

está fazendo pós-graduação, não largue 

tudo por uma aventura destas", aconselha. 

"No mar, é outra rotina, desgastante e com 

pouco tempo livre para dedicar só a você. 

Prepare-se para ficar nove meses longe da 

família, amigos e dos filhos. A saudade é 

que acaba sendo o maior desafio".

(RE) SIGNIFICANDO VALORES SOCIAIS PARA

 UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
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ENSAIO

Diante desses depoimentos, é possível per-

ceber a dimensão que as atividades físicas 

e esportivas na natureza são submetidas 

com relação ao despertar de valores. Fica 

explícito que, ao executá-las, os sujeitos 

emergem para um mundo de novas pos-

sibilidades, sejam elas emocionais, sociais 

ou físicas.

De acordo com Lopes (2009), a Educação 

Física apresenta várias possibilidades para 

a sociedade desfrutar da cultura corporal 

de movimento, pensando, sobretudo, no 

lazer, nas emoções, afeições e sentimen-

tos, com a probabilidade de promover, 

recuperar e manter a saúde dos indivíduos 

ativos. Seguindo a lógica da autora, 

acreditamos que as atividades físicas 

realizadas na natureza vêm ao encontro 

desses propósitos, estimulando de ma-

neira intensa os sujeitos a praticarem 

atividades não comuns no cotidiano, que 

se transformam em fortes aliadas para 

produzirem prazer e o sentimento de “que-

ro mais”.

É possível que este “querer mais” seja a 

chave para mudanças de hábitos. Praticar 

atividades que sejam prazerosas pode ser 

o primeiro passo para que os sujeitos tor-

nam-se adeptos de novos costumes. 

Vemos nas atividades físicas e esportivas 

na natureza a oportunidade de desfrutar 

intensamente de diferentes sensações 

positivas. Esta afirmativa corrobora com 

Pitanga (2004), quando este autor sugere 

estratégias para fomentar a prática regular 

de atividade física para minimizar os 

fatores de risco à saúde relacionados à 

hipocinética. O autor enfatiza, ainda, que a 

saúde e a qualidade de vida estão inter-

relacionadas, entre outros, com o lazer e a 

atividade física e que a alegria e a 

felicidade estão entrelaçadas com seus 

condicionantes.

DISCUSSÃO

A adesão às atividades físicas e esportivas 

na natureza parece ser estimulada, segun-

do Schwartz (2006), pela mudança do 

conceito de tempo, por extrapolar os 

limites das causas do estresse, pela busca 

de novas alternativas, novos sentimentos 

e pela procura constante na melhora dos 

níveis de saúde.

Schwartz (2006 citando BRUHNS, 1997) 

afirma que as emoções sentidas em ativi-

dades praticadas na natureza auxiliam na 

reconciliação do homem com a mesma, 

possibilitando o redimensionamento dos 

condicionantes da sociedade.

Essas emoções se confirmam nos depoi-

mentos colhidos, anteriormente apresen-

tados, e são ratificados em outros estudos, 

conforme podemos observar no trabalho 

de Ferreira (2009) que, com o objetivo de 

analisar e entender os significados eviden-

ciados nas corridas de aventura, uma das 

modalidades das práticas corporais reali-

zadas na natureza, entrevistou atletas que 

participaram da Expedição Mata Atlântica 

(EMA). Karina, estudante de Educação Fí-

sica, em um de seus depoimentos relata o 

poder que tais atividades incitam nas 

mudanças de sentimentos no que tange à 

ampliação da autoestima, criando novos 

paradigmas em relação à perspectiva de 

viver a vida:

[...] todos vivenciamos ocasiões nas 

quais, em vez de sermos açoitados 

por forças anônimas, sentimo-nos 

realmente no controle de nossas 

ações, donos de nosso próprio 

destino. Nas raras ocasiões em que 

isso acontece, experimentamos 

uma satisfação e uma profunda 

sensação de prazer, lembradas por 

muito tempo, e que, em nossa 

memória, se tornam um ponto de 

referência de como deveria ser a 

vida (FERREIRA, 2009, p. 6).

busca incessante por conforto é o caminho 

para a melhor qualidade de vida? As 

investigações na área nos revelam que 

existem alternativas para o ser humano 

ampliar sua visão e buscar mudanças de 

valores. Não são raras as indicações que 

nos permitem concordar que as práticas 

corporais na natureza aparentam estar 

aliadas à mudança de estilo de vida, 

favorecendo condições para uma melhor 

qualidade de vida.

O presente trabalho segue essa perspec-

tiva. Aponta sinais de comprovação, pois 

os depoimentos, associados à pesquisa 

bibliográfica, nos revelam que os prati-

cantes de atividade físicas e esportivas na 

natureza tendem a (re)significar valores 

sociais por intermédio de experiências 

ricas que causam sensações e emoções 

não sentidas no cotidiano.

Parece ser tranquilo reconhecer que ao 

realizarem práticas corporais na natureza 

os indivíduos deparam-se com circunstân-

cias desconfortáveis, o contrário do que se 

busca no cotidiano. Machado (2006) 

salienta que “grandes mudanças ocorrem, 

historicamente, quando a sociedade se 

depara, bruscamente, com uma ou mais 

situações de desconforto”. Para a autora, 

as emoções sentidas a partir de tais condi-

ções propiciam modificações “qualitativas 

e significativas para a vida humana, no 

âmbito individual ou social, uma vez que 

são associadas a ações ou momentos, 

realmente, significativos” (2006, p. 104).

A partir dos trabalhos que realizamos com 

atividades físicas e esportivas na natureza, 

nos instigamos a perguntar: será que a 
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“Os esportes praticados em espa-

ços junto à natureza são inúmeros 

e seus benefícios são incompará-

veis. Práticas de rapel, arvorismo, 

esporte de orientação e tirolesa, 

por exemplo, remetem seus pra-

ticantes a sensações e desafios 

muitas vezes indescritíveis e 

inesperados. Percepção dos limites 

de cada corpo, força, autocontrole, 

equilíbrio, percepção espacial, 

libertação, coragem são algumas 

das características que podem ser 

despertadas, percebidas e traba-

lhadas nos indivíduos”

(Acadêmico A).

“Atividades com integração à 

natureza nos trazem vários signifi-

cados, onde podemos trabalhar de 

forma diferente, fazendo-nos criar 

conceitos novos sobre as coisas, vi-

ver de uma forma melhor, com mais 

saúde, bem-estar, autoestima, ou 

seja, a prática dessas atividades 

físicas nos renovam, modelam de 

um jeito que podemos ver os 

obstáculos em nosso caminho com 

outros olhos, e encarar seus obstá-

culos com força e objetivos”

 (Acadêmico B).

“Outro fato que me marcou muito 

nesta maravilhosa experiência, a-

lém de ver e sentir a superação de 

meus colegas, que foram muitas, 

foi a cooperação, solidariedade e o 

respeito mútuo [...] aprendi a en-

xergar os limites não só do corpo, 

mas também os da alma, significa-

dos que vou levar para minha vida 

inteira”

 (Acadêmico C).
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ENSAIO

Diante desses depoimentos, é possível per-

ceber a dimensão que as atividades físicas 

e esportivas na natureza são submetidas 

com relação ao despertar de valores. Fica 

explícito que, ao executá-las, os sujeitos 

emergem para um mundo de novas pos-

sibilidades, sejam elas emocionais, sociais 

ou físicas.

De acordo com Lopes (2009), a Educação 

Física apresenta várias possibilidades para 

a sociedade desfrutar da cultura corporal 

de movimento, pensando, sobretudo, no 

lazer, nas emoções, afeições e sentimen-

tos, com a probabilidade de promover, 

recuperar e manter a saúde dos indivíduos 

ativos. Seguindo a lógica da autora, 

acreditamos que as atividades físicas 

realizadas na natureza vêm ao encontro 

desses propósitos, estimulando de ma-

neira intensa os sujeitos a praticarem 

atividades não comuns no cotidiano, que 

se transformam em fortes aliadas para 

produzirem prazer e o sentimento de “que-

ro mais”.

É possível que este “querer mais” seja a 

chave para mudanças de hábitos. Praticar 

atividades que sejam prazerosas pode ser 

o primeiro passo para que os sujeitos tor-

nam-se adeptos de novos costumes. 

Vemos nas atividades físicas e esportivas 

na natureza a oportunidade de desfrutar 

intensamente de diferentes sensações 

positivas. Esta afirmativa corrobora com 

Pitanga (2004), quando este autor sugere 

estratégias para fomentar a prática regular 

de atividade física para minimizar os 

fatores de risco à saúde relacionados à 

hipocinética. O autor enfatiza, ainda, que a 

saúde e a qualidade de vida estão inter-

relacionadas, entre outros, com o lazer e a 

atividade física e que a alegria e a 

felicidade estão entrelaçadas com seus 

condicionantes.

DISCUSSÃO

A adesão às atividades físicas e esportivas 

na natureza parece ser estimulada, segun-

do Schwartz (2006), pela mudança do 

conceito de tempo, por extrapolar os 

limites das causas do estresse, pela busca 

de novas alternativas, novos sentimentos 

e pela procura constante na melhora dos 

níveis de saúde.

Schwartz (2006 citando BRUHNS, 1997) 

afirma que as emoções sentidas em ativi-

dades praticadas na natureza auxiliam na 

reconciliação do homem com a mesma, 

possibilitando o redimensionamento dos 

condicionantes da sociedade.

Essas emoções se confirmam nos depoi-

mentos colhidos, anteriormente apresen-

tados, e são ratificados em outros estudos, 

conforme podemos observar no trabalho 

de Ferreira (2009) que, com o objetivo de 

analisar e entender os significados eviden-

ciados nas corridas de aventura, uma das 

modalidades das práticas corporais reali-

zadas na natureza, entrevistou atletas que 

participaram da Expedição Mata Atlântica 

(EMA). Karina, estudante de Educação Fí-

sica, em um de seus depoimentos relata o 

poder que tais atividades incitam nas 

mudanças de sentimentos no que tange à 

ampliação da autoestima, criando novos 

paradigmas em relação à perspectiva de 

viver a vida:

[...] todos vivenciamos ocasiões nas 

quais, em vez de sermos açoitados 

por forças anônimas, sentimo-nos 

realmente no controle de nossas 

ações, donos de nosso próprio 

destino. Nas raras ocasiões em que 

isso acontece, experimentamos 

uma satisfação e uma profunda 

sensação de prazer, lembradas por 

muito tempo, e que, em nossa 

memória, se tornam um ponto de 

referência de como deveria ser a 

vida (FERREIRA, 2009, p. 6).

busca incessante por conforto é o caminho 

para a melhor qualidade de vida? As 

investigações na área nos revelam que 

existem alternativas para o ser humano 
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busca no cotidiano. Machado (2006) 
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situações de desconforto”. Para a autora, 

as emoções sentidas a partir de tais condi-

ções propiciam modificações “qualitativas 

e significativas para a vida humana, no 

âmbito individual ou social, uma vez que 

são associadas a ações ou momentos, 

realmente, significativos” (2006, p. 104).

A partir dos trabalhos que realizamos com 
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e seus benefícios são incompará-

veis. Práticas de rapel, arvorismo, 
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de cada corpo, força, autocontrole, 

equilíbrio, percepção espacial, 

libertação, coragem são algumas 

das características que podem ser 

despertadas, percebidas e traba-

lhadas nos indivíduos”

(Acadêmico A).

“Atividades com integração à 

natureza nos trazem vários signifi-

cados, onde podemos trabalhar de 

forma diferente, fazendo-nos criar 

conceitos novos sobre as coisas, vi-

ver de uma forma melhor, com mais 

saúde, bem-estar, autoestima, ou 

seja, a prática dessas atividades 

físicas nos renovam, modelam de 

um jeito que podemos ver os 

obstáculos em nosso caminho com 

outros olhos, e encarar seus obstá-

culos com força e objetivos”

 (Acadêmico B).

“Outro fato que me marcou muito 

nesta maravilhosa experiência, a-

lém de ver e sentir a superação de 

meus colegas, que foram muitas, 

foi a cooperação, solidariedade e o 

respeito mútuo [...] aprendi a en-

xergar os limites não só do corpo, 

mas também os da alma, significa-

dos que vou levar para minha vida 

inteira”

 (Acadêmico C).

PUBLIQUE SEU ENSAIO

O CREF2/RS em Revista, a partir da sua próxima edição, abre espaço para que os profis-

sionais registrados no Conselho contribuam com a seção Ensaio Científico. Você pode 

encaminhar seu ensaio ou resumo estendido, de até três páginas, em fonte tamanho 12 e 

com espaçamento simples, para publicação na nossa revista, respeitando as seguintes te-

máticas e prazos: paradesporto (15 de março), profissional de Educação Física e políticas 

públicas (15 de junho) e diabetes (15 de setembro). O e-mail para envio é contato@

crefrs.org.br e todos os artigos recebidos serão avaliados pela Comissão Editorial.

Receba as atualizações 
curtindo a página CREF2/RS!

O CREF2/RS está diariamente compartilhando informações
com os usuários do Facebook.



20 CREF2/RS em Revista

uito importante aos profissio-

nais de Educação Física, bem M como às pessoas jurídicas que 

atendem nesta área, o conhecimento a-

cerca da sua responsabilidade quando se 

verificar a existência de danos aos be-

neficiários, clientes ou alunos. Necessário 

esclarecer que tanto as academias ou em-

presas que organizam eventos esportivos, 

como os profissionais de Educação Física 

que atuam como autônomos, se enqua-

dram na figura do fornecedor de serviços, 

prevista no Código de Defesa do Consumi-

dor (CDC – Lei nº 8.078/1990), que diz:

Art. 3. Fornecedor é toda pessoa física 

ou jurídica, pública ou privada, nacio-

nal ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, im-

portação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou pres-

tação de serviços. 

Diante disto, o prestador de serviços (pes-

soa física ou jurídica) é responsável por 

qualquer dano que vier a causar ao consu-

midor. Por isto, é imprescindível que a 

prestação de serviços seja feita por pro-

fissional registrado, com conhecimento na 

área em que se pretende atuar, sob pena 

de que seja devido o ressarcimento dos 

prejuízos comprovados.

A diferença da responsabilidade por parte 

da pessoa jurídica e do profissional liberal 

fornecedor. Portanto, caso um aluno sofra 

um acidente quando estava sendo mi-

nistrada uma aula por um personal trainer, 

o profissional apenas terá o dever de res-

sarcir o prejuízo, caso seja comprovado 

que agiu com imperícia, imprudência ou 

negligência do desempenho de suas 

funções.

Outro aspecto importante, que o profis-

sional ou a pessoa jurídica devem ter 

ciência, é a diferenciação do dano material 

e dano moral. O dano material é sempre 

calculável financeiramente, portanto, 

comprovado. Ele é apresentado através de 

notas ou recibos, podendo como exemplo 

serem de despesas médicas, hospitalares, 

remédios, consertos do equipamento da-

nificado, prestações de serviços, entre 

outros. Neste sentido, se foi gerado um 

dano material em virtude da prestação do 

serviço, será devido o ressarcimento ao 

cliente/aluno, de todos os valores despen-

didos em virtude daquele dano.

Já o que chamamos de dano moral é não 

um desfalque no patrimônio, mas sim um 

estrago ou uma lesão (este termo jurídico 

genérico) na pessoa, é um abalo na integri-

dade física, psíquica ou moral lesada. O 

dano moral nada mais é que a condenação 

em dinheiro, com a finalidade tentar com-

pensar de alguma forma o dano sofrido, na 

medida em que não há outra forma possí-

vel de reparação.

DANO MATERIAL E DANO MORAL

DA RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS
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está na necessidade de verificação de cul-

pa. Quando o dano é praticado pela em-

presa, ele é considerado perante a legisla-

ção brasileira como de responsabilidade 

objetiva, ou seja, o fornecedor deverá 

ressarcir os prejuízos, independente da 

verificação de culpa, nos termos do artigo 

14 do CDC, que diz:

Art. 14. O fornecedor de serviços res-

ponde, independentemente da existên-

cia de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defei-

tos relativos à prestação dos serviços, 

bem como por informações insuficien-

tes ou inadequadas sobre sua fruição e 

riscos.

A verificação do dever de reparação pres-

supõe o preenchimento de alguns requisi-

tos, que devem ser analisados, quais se-

jam: verificação do dano e nexo causal, ou 

seja, deverá ser constatado que o dano 

efetivamente resultou daquela prestação 

de serviços. Por exemplo, caso um aluno 

da academia sofra um acidente em um dos 

equipamentos, que resulte um dano es-

tético, se ficar comprovado que o dano 

realmente adveio do uso do equipamento, 

não será necessário comprovar a culpa da 

academia no fato, sendo ela condenada a 

ressarcir o prejuízo comprovado, seja ele 

material ou moral.

Já quando o dano é praticado pelo profis-

sional liberal, só será exigido o ressarci-

mento quando comprovada a culpa do 

POR PRESTADORES DE SERVIÇOS

JURÍDICO

SISTEMA CONFEF/CREFS: 15 ANOS DE AÇÕES

LUTA, RECONHECIMENTO E REGULAMENTAÇÃO

Um número expressivo de profissionais e lideranças da Educação Física lutou pela 

regulamentação da profissão, que culminou na Lei Federal 9.696, que reconheceu 

definitivamente a Educação Física em 1º de setembro de 1998.

AUMENTO DO NÚMERO DE FACULDADES

Após a regulamentação da profissão, as faculdades passaram a investir na criação de 

cursos de Educação Física. Antes não chegavam a 200 em todo país. Em 2013, o número 

superou a marca de 1.300 faculdades.

FISCALIZAÇÃO PERMANENTE

Através de seus agentes, o Sistema CONFEF/CREFs executa centenas de diligências de 

fiscalização, cumprindo rotas e verificando denúncias diariamente. Muitas vezes, estas 

ações são feitas em parceria com PROCON, Vigilância Sanitária, Polícia Militar e 

Ministério Público. Com a fiscalização, aumentou a segurança da sociedade em 

frequentar espaços que ministram atividades físicas.

SEGURANÇA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA O SETOR

O trabalho de orientação, fiscalização e disciplinamento do setor propiciou mais 

segurança jurídica e administrativa para empresários, profissionais e estagiários. Ainda 

diminuiu a concorrência desleal no setor, possibilitando maiores investimentos em 

qualidade, espaço físico e equipamentos.

RETIRADA DE LEIGOS DO MERCADO DE TRABALHO

Antes da regulamentação, qualquer um podia atuar no segmento. Nos últimos 15 anos, o 

Sistema CONFEF/CREFs flagrou centenas de pessoas no exercício ilegal da profissão, que 

foram processadas e condenadas judicialmente. O afastamento de leigos do campo de 

atuação abriu milhares de vagas para profissionais de Educação Física habilitados, 

melhorando assim a qualidade do serviço prestado ao público.

OBRIGATORIEDADE DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA

O Sistema CONFEF/CREFs lutou e liderou o processo de alteração da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, inserindo a palavra "obrigatório" e garantindo a Educação Física 

como componente curricular na educação básica. Também derrubou na Justiça Federal a 

resolução do MEC que permitia que pedagogos ministrassem aulas de Educação Física 

do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA ÁREA DA SAÚDE

Devido às intervenções no âmbito federal, a Educação Física se consolidou como 

profissão da área da saúde, fazendo jus à resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 

287, de outubro de 1998.

CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO

O Sistema CONFEF/CREFs vem realizando campanhas de valorização profissional na 

mídia, reunindo lideranças como Pelé, Felipão, Bernardinho, Parreira e outros.

CRIAÇÃO DE LEIS DE VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO

O Sistema CONFEF/CREFs liderou processos de criação de leis do Dia do Profissional de 

Educação Física, fortalecendo o reconhecimento da profissão. Incentivou ainda a criação 

da Frente Parlamentar em Defesa da Atividade Física no Congresso Nacional, que traba-

lha para ampliar as conquistas da Educação Física em benefício da sociedade brasileira.

ESTÍMULO E APOIO A EVENTOS E DIVULGAÇÃO DE OPORTUNIDADES

O desenvolvimento do Sistema CONFEF/CREFs possibilita parcerias e convênios para 

divulgação de atividades técnicas, culturais e científicas. Permite ainda a divulgação de 

vagas de empregos, concursos e oportunidades, estimulando a formação contínua.

Fonte: CREF14/GO-TO

Pode-se dizer que dano moral é o de-

trimento da personalidade de alguém 

causado por ato ilícito de outrem. Este 

prejuízo pode se derivar de violação de 

norma jurídica ou contratual. O lesado 

pode, em virtude do estrago suportado, 

valer-se de Ações Administrativas e Judi-

ciais, sendo através do direito de ação de 

indenização, que poderá pleitear a 

compensação pelo constrangimento 

sustentado.

Para configuração do ato ilícito, faz-se mis-

ter o concurso de um ato humano, antijurí-

dico, violador da esfera jurídica alheia. 

Deste conceito, defluem os seguintes ele-

mentos: a) ato humano; b) antijuridicida-

de; c) culpa e d) nexo causal.

O primeiro ponto a ser destacado é no sen-

tido da exigência da concorrência, isto é, 

todos os requisitos devem estar presentes 

ao mesmo tempo. A ausência de um dos 

requisitos afasta a configuração do ato 

ilícito ou indenizável. Sendo assim, não 

basta apenas que a suposta vítima suscite 

os problemas por ela enfrentados, mas sim 

que comprove a existência, entre ela e a 

pessoa de quem busca a indenização, de 

ação (nexo causal) ilícita e que tenha pro-

vocado um dano. 

Portanto, o cumprimento do Código de 

Ética pelo profissional de Educação Física é 

de suma importância, na medida em que 

garante a prestação de serviços de qua-

lidade à sociedade. O Conselho Regional 

de Educação Física é o órgão competente 

por fiscalizar o exercício profissional e 

garantir uma prestação de serviços de 

qualidade à sociedade, sendo este o res-

ponsável por processar e julgar as 

denúncias éticas, onde se apurará a 

responsabilidade dos profissionais de Edu-

cação Física quando estes infringirem a 

legislação vigente e causarem danos aos 

usuários dos serviços.
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uito importante aos profissio-

nais de Educação Física, bem M como às pessoas jurídicas que 

atendem nesta área, o conhecimento a-

cerca da sua responsabilidade quando se 

verificar a existência de danos aos be-

neficiários, clientes ou alunos. Necessário 

esclarecer que tanto as academias ou em-

presas que organizam eventos esportivos, 

como os profissionais de Educação Física 

que atuam como autônomos, se enqua-

dram na figura do fornecedor de serviços, 

prevista no Código de Defesa do Consumi-

dor (CDC – Lei nº 8.078/1990), que diz:

Art. 3. Fornecedor é toda pessoa física 

ou jurídica, pública ou privada, nacio-

nal ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, im-

portação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou pres-

tação de serviços. 

Diante disto, o prestador de serviços (pes-

soa física ou jurídica) é responsável por 

qualquer dano que vier a causar ao consu-

midor. Por isto, é imprescindível que a 

prestação de serviços seja feita por pro-

fissional registrado, com conhecimento na 

área em que se pretende atuar, sob pena 

de que seja devido o ressarcimento dos 

prejuízos comprovados.

A diferença da responsabilidade por parte 

da pessoa jurídica e do profissional liberal 

fornecedor. Portanto, caso um aluno sofra 

um acidente quando estava sendo mi-

nistrada uma aula por um personal trainer, 

o profissional apenas terá o dever de res-

sarcir o prejuízo, caso seja comprovado 

que agiu com imperícia, imprudência ou 

negligência do desempenho de suas 

funções.

Outro aspecto importante, que o profis-

sional ou a pessoa jurídica devem ter 

ciência, é a diferenciação do dano material 

e dano moral. O dano material é sempre 

calculável financeiramente, portanto, 

comprovado. Ele é apresentado através de 

notas ou recibos, podendo como exemplo 

serem de despesas médicas, hospitalares, 

remédios, consertos do equipamento da-

nificado, prestações de serviços, entre 

outros. Neste sentido, se foi gerado um 

dano material em virtude da prestação do 

serviço, será devido o ressarcimento ao 

cliente/aluno, de todos os valores despen-

didos em virtude daquele dano.

Já o que chamamos de dano moral é não 

um desfalque no patrimônio, mas sim um 

estrago ou uma lesão (este termo jurídico 

genérico) na pessoa, é um abalo na integri-

dade física, psíquica ou moral lesada. O 

dano moral nada mais é que a condenação 

em dinheiro, com a finalidade tentar com-

pensar de alguma forma o dano sofrido, na 

medida em que não há outra forma possí-

vel de reparação.

DANO MATERIAL E DANO MORAL

DA RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS

21CREF2/RS em Revista

está na necessidade de verificação de cul-

pa. Quando o dano é praticado pela em-

presa, ele é considerado perante a legisla-

ção brasileira como de responsabilidade 

objetiva, ou seja, o fornecedor deverá 

ressarcir os prejuízos, independente da 

verificação de culpa, nos termos do artigo 

14 do CDC, que diz:

Art. 14. O fornecedor de serviços res-

ponde, independentemente da existên-

cia de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defei-

tos relativos à prestação dos serviços, 

bem como por informações insuficien-

tes ou inadequadas sobre sua fruição e 

riscos.

A verificação do dever de reparação pres-

supõe o preenchimento de alguns requisi-

tos, que devem ser analisados, quais se-

jam: verificação do dano e nexo causal, ou 

seja, deverá ser constatado que o dano 

efetivamente resultou daquela prestação 

de serviços. Por exemplo, caso um aluno 

da academia sofra um acidente em um dos 

equipamentos, que resulte um dano es-

tético, se ficar comprovado que o dano 

realmente adveio do uso do equipamento, 

não será necessário comprovar a culpa da 

academia no fato, sendo ela condenada a 

ressarcir o prejuízo comprovado, seja ele 

material ou moral.

Já quando o dano é praticado pelo profis-

sional liberal, só será exigido o ressarci-

mento quando comprovada a culpa do 

POR PRESTADORES DE SERVIÇOS

JURÍDICO

SISTEMA CONFEF/CREFS: 15 ANOS DE AÇÕES
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superou a marca de 1.300 faculdades.
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ações são feitas em parceria com PROCON, Vigilância Sanitária, Polícia Militar e 
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Fonte: CREF14/GO-TO

Pode-se dizer que dano moral é o de-

trimento da personalidade de alguém 

causado por ato ilícito de outrem. Este 

prejuízo pode se derivar de violação de 

norma jurídica ou contratual. O lesado 

pode, em virtude do estrago suportado, 

valer-se de Ações Administrativas e Judi-

ciais, sendo através do direito de ação de 

indenização, que poderá pleitear a 

compensação pelo constrangimento 

sustentado.

Para configuração do ato ilícito, faz-se mis-

ter o concurso de um ato humano, antijurí-

dico, violador da esfera jurídica alheia. 

Deste conceito, defluem os seguintes ele-

mentos: a) ato humano; b) antijuridicida-

de; c) culpa e d) nexo causal.

O primeiro ponto a ser destacado é no sen-

tido da exigência da concorrência, isto é, 

todos os requisitos devem estar presentes 

ao mesmo tempo. A ausência de um dos 

requisitos afasta a configuração do ato 

ilícito ou indenizável. Sendo assim, não 

basta apenas que a suposta vítima suscite 

os problemas por ela enfrentados, mas sim 

que comprove a existência, entre ela e a 

pessoa de quem busca a indenização, de 

ação (nexo causal) ilícita e que tenha pro-

vocado um dano. 

Portanto, o cumprimento do Código de 

Ética pelo profissional de Educação Física é 

de suma importância, na medida em que 

garante a prestação de serviços de qua-

lidade à sociedade. O Conselho Regional 

de Educação Física é o órgão competente 

por fiscalizar o exercício profissional e 

garantir uma prestação de serviços de 

qualidade à sociedade, sendo este o res-

ponsável por processar e julgar as 

denúncias éticas, onde se apurará a 

responsabilidade dos profissionais de Edu-

cação Física quando estes infringirem a 

legislação vigente e causarem danos aos 

usuários dos serviços.
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No dia 12 de dezembro, o CREF2/RS realizou em Santa Maria a quarta etapa do Conexão CREF. 

O projeto, que aproxima Conselho e profissionais, contou com palestras de Fernanda Rodri-

gues, coordenadora do Departamento de Fiscalização e Orientação, e de Cristiane Costa, co-

ordenadora do Departamento Jurídico. O evento abordou assuntos como o processo fiscaliza-

tório, a regulamentação da profissão e as atribuições do Responsável Técnico. "O encontro foi 

produtivo, já que o Conexão CREF tem objetivo de informar os profissionais sobre questões do 

dia a dia que muitos desconhecem", avaliou Cristiane. O projeto terá novas edições em 2015.

O Conselho realizou, no dia 24 de novembro, evento em comemoração ao Dia Estadual da 

Ginástica Laboral, na Assembleia Legislativa. A atividade, que teve como tópico principal a 

saúde dos trabalhadores, contou com debate e palestras de João Scholles (CREF 003966-

G/RS), Alessandro Gonçalves (CREF 005863-G/RS), Tony Izaguirre (CREF 002462-G/RS) e 

Magale Konrath (CREF 000378-G/RS). Eles abordaram diferentes perspectivas da área e 

propuseram dinâmica aos presentes. Na ocasião, foram homenageados o deputado esta-

dual Adilson Troca e o vereador Professor Garcia, pela autoria das leis estadual e municipal, 

respectivamente, que instituem o 22 de novembro como Dia da Ginástica Laboral.

ACAD RS E CREF2/RS PROMOVEM WORKSHOP SOBRE VENDAS

CREF2/RS COMEMORA DIA ESTADUAL DA GINÁSTICA LABORAL

ENAPEF 2015 COM ATENDIMENTO DO CREF2/RS

CONEXÃO CREF ENCERRA 2014 EM SANTA MARIA

NOTAS

PROTOCOLO PARA REGISTRO DE PROVISIONADO TEM DATA LIMITE

A Plenária do CREF2/RS estabeleceu, no dia 20 de novembro, data limite para 

protocolo de registro de profissionais provisionados. A Resolução Nº 087/2014 fixa 

o dia 31 de março de 2015 como último prazo, em âmbito regional, para solicitação 

de registro de não graduados que atuavam em área própria dos profissionais de 

Educação Física antes da Lei Federal Nº 9.696/98 entrar em vigor. O prazo não se 

aplica às áreas cujo registro está sendo questionado judicialmente.

A Associação das Academias do Rio Grande do Sul (ACAD RS) e o CREF2/RS realizaram 

em Porto Alegre o workshop "Academias: como vender mais e melhor", no dia 18 de 

outubro. A atividade, que teve o intuito de orientar gestores e proprietários de 

academias sobre o mundo dos negócios, contou com palestra de Cristina Santos, 

diretora da BrainFit e especialista em gestão de pessoas. A apresentação trouxe para 

discussão temas como a importância do telemarketing, o uso das redes sociais e ainda 

levou para a plateia exemplos de bom relacionamento com o cliente.

Entre os dias 26 e 29 de março, o CREF2/RS vai participar do 41º Encontro Nacional 

dos Profissionais de Educação Física (ENAPEF), promovido pela APEF/RS. No 

evento, que será realizado no Ginásio Municipal de Esportes Otto Birlem, em Capão 

da Canoa, o Conselho vai ter estande para prestar atendimento aos profissionais do 

município e da região. O agendamento dos serviços, como parcelamento e coleta 

de digital, poderá ser feito em breve pela página do CREF2/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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