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PALAVRA DA PRESIDENTE

o período dos Jogos Olímpicos, muitas 

pessoas passam a demonstrar um inte-N resse pelas modalidades esportivas. A 

Olimpíada, além de gerar uma intensa cobertura 

midiática e dar visibilidade para atletas de pouca 

repercussão entre o grande público, pode re-

presentar também um estímulo para que muitos 

iniciem ou intensifiquem a prática de uma 

atividade física regular. O valor transformador da 

maior competição esportiva do mundo, como 

podemos perceber, é incomparável.

Por causa disto, não poderíamos trazer para a ca-

pa desta nossa nova revista outro tema que não a 

Olimpíada. A competição, que será realizada pela 

primeira vez no Brasil neste ano, poderá deixar 

um legado imensurável ao país, sobretudo ao que 

se refere às políticas públicas destinadas ao 

esporte e a questões relacionadas à infraestrutu-

ra, à qualidade de vida e à Educação Física esco-

lar. Com a preocupação de abordar tudo isto com 

profundidade, reunimos aqui as histórias de qua-

tro gerações de profissionais gaúchos que, de 

uma forma ou de outra, se envolveram com os 

Jogos. Nas páginas seguintes, eles contam como 

a Olimpíada foi determinante para suas carreiras 

e como participar de uma grande competição 

pode ser capaz de redefinir uma trajetória, tanto 

para atletas como para técnicos, árbitros e pre-

paradores físicos.

Apesar da sua grande importância, a Olimpíada 

não é o único assunto que abordamos com des-

taque nesta nova edição do CREF2/RS em Revis-

ta. Realizado pelo quinto ano consecutivo junto 

om a proximidade da Olimpíada do Rio, o CREF2/RS em Revista não 

poderia abordar nenhum outro assunto nesta edição, que chega agora até C você. Às vésperas dos Jogos, que serão realizados pela primeira vez no 

Brasil, reunimos as histórias de quatro profissionais de Educação Física do Rio 

Grande do Sul que, de uma forma ou de outra, têm o ciclo olímpico marcado em 

suas carreiras. Nas próximas páginas, eles contam como a maior competição es-

portiva do planeta influencia o dia a dia de trabalho fora de lá e como a Olimpíada 

ainda pode ser um grande aprendizado, mesmo com derrotas e frustrações.

Da natação ao vôlei, passando também pelo tênis e pelo basquete, apresentamos 

aqui apenas um pequeno recorte da participação gaúcha na história dos Jogos 

Olímpicos. Como sabemos que o assunto é muito mais amplo, vamos abordá-lo 

novamente na nossa última revista de 2016, para contextualizar o legado deixado 

pela Olimpíada ao Brasil e à Educação Física como um todo. 

Além de toda a repercussão dos Jogos Olímpicos, a atual edição do CREF2/RS em 

Revista traz algumas questões extremamente importantes, que muito impactam 

no futuro da nossa profissão. A Base Nacional Comum Curricular, tema do 5º Fórum 

de Educação Física Escolar; e a proposta para o fim do curso de Bacharelado, elabo-

rada pelo Conselho Nacional de Educação, também aparecem com destaque aqui.

A partir desta edição, a revista do CREF2/RS é enviada somente às Pessoas Jurídicas 

registradas no Conselho. Os profissionais que quiserem receber em casa o con-

teúdo impresso precisam solicitar um exemplar pelo e-mail contato@crefrs.org.br, 

que também serve para o envio de sugestões de temáticas e reportagens. Pelo 

nosso site, você continuará nos acompanhando através da edição virtual, lendo 

todas as matérias no seu computador, tablet, smartphone ou baixando em PDF 

para consultas posteriores. Boa leitura!

ao Encontro Nacional dos Profissionais de Educa-

ção Física (ENAPEF), o Fórum de Mobilização Gaú-

cha pela Educação Física Escolar, uma iniciativa 

da Comissão de Educação Física Escolar do 

CREF2/RS com o apoio da APEF/RS, sempre esteve 

à frente de grandes conquistas. Depois de garan-

tir a obrigatoriedade das aulas de Educação Física 

ministrada somente por profissionais habilitados 

nas escolas de Educação Básica de Porto Alegre, a 

luta agora é para ampliar esta lei em todo o Esta-

do, à medida que o PLC 116/2013 ainda tramita 

lentamente pela Câmara Federal. Neste ano, o 

evento trouxe para debate, de maneira brilhante, 

a Base Nacional Comum Curricular e o futuro da 

nossa profissão dentro das escolas.

As reuniões realizadas com os coordenadores de 

curso de todo o Estado, para discutir a proposta 

de extinção do Bacharelado em Educação Física 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), assim 

como as ações de fiscalização, que cresceram bas-

tante no primeiro semestre e deverão bater novos 

recordes em 2016, também estão retratadas aqui, 

mostrando que o CREF2/RS segue firme e forte na 

luta pela defesa e pela valorização da nossa pro-

fissão. O trabalho, feito com total transparência e 

de maneira coletiva pela nossa gestão, ainda nos 

coloca diante de inúmeros desafios, mas temos a 

certeza que conquistas importantes só virão com 

a ajuda de todos os profissionais, pois somente 

unidos é que poderemos mostrar a relevância da 

nossa atuação para a sociedade. Não se esqueça, 

o CREF2/RS somos todos nós.

Carmen Masson é formada 

em Educação Física pelo IPA, 

com especialização em Gi-

nástica de Academia e em 

Condicionamento Físico. 

Mestre em Ciências da 

Saúde – Saúde Coletiva e 

Mestre d'Armas (Esgrima) 

pela EsFex, foi a primeira 

aluna mulher e a primeira 

colocada do curso. Como a-

tleta da esgrima, conquistou 

diversos títulos nacionais e 

internacionais com a Seleção 

Brasileira. Foi também pro-

fessora estadual, técnica de 

esgrima do Grêmio Náutico 

União e da Sogipa, consulto-

ra do Ministério do Esporte, 

professora da UFRGS e coor-

denadora da Secretaria de 

Esportes de Porto Alegre e 

da Brigada Militar. Na Prefei-

tura, idealizou e implantou o 

programa Caminhadas Ori-

entadas, premiado interna-

cionalmente. Defensora da 

atividade física voltada para 

a saúde, está atualmente na 

luta para incluir a Educação 

Física nos conselhos munici-

pais e estaduais de Saúde.

A EDUCAÇÃO FÍSICA

A OLIMPÍADA E

Carmen Masson
Presidente CREF2/RS
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VOLPI

MARCO ANTÔNIO

A participação em dois Jogos 

Olímpicos, como atleta de vôlei, 

serviu de experiência para a carreira 

de Marco Antônio Volpi como 

profissional de Educação Física 

alvez nenhum outro estudante 

tenha iniciado a sua trajetória no T ambiente acadêmico como Marco 

Antônio Volpi. A sua chegada ao IPA, como 

aluno da segunda turma do recém-inau-

gurado curso de Educação Física, ocorreu 

em 1972, após anos brilhantes como atleta 

de vôlei. Com a Seleção Brasileira desde a 

década anterior, Volpi pôde aproveitar 

muito da sua vivência dentro das quadras 

para se transformar em um verdadeiro pro-

fissional de Educação Física. O calouro, a-

lém de ter no currículo um Campeonato 

Mundial e duas medalhas conquistadas 

nos Jogos Pan-americanos, ainda tinha 

muito o que aproveitar, nas aulas práticas e 

teóricas, da sua participação na Olimpía-

da de 64 e de 68.

“O meu começo no vôlei foi em 1958, 

quando eu tinha apenas 15 anos. A minha 

irmã, Valmy Volpi, que também foi à Sele-

ção Brasileira, me levava junto aos treinos 

no União e na Sociedade Ginástica Nave-

gantes São João”, relembra o ex-atleta. 

“Uma vez, por causa da chuva, muitos dos 

jogadores se atrasaram e aí me colocaram 

para jogar. Eu não conhecia muito sobre o 

esporte, mas como desempenhei muito 

bem a minha função, eles quiseram que eu 

entrasse no time”. O que Volpi se recorda é 

que as aulas de Educação Física na escola, 

na época, eram extremamente básicas. “O 

vôlei era uma coisa intuitiva, a gente reu-

nia o pessoal ali na hora e ia para quadra, 

sem saber muito o que fazer durante a au-

la”, conta. “No Navegantes São João, pelo 

contrário, tinha uma equipe definida, um 

treinador habituado a formar jogadores. 

Foi rápida a minha ascensão e não demo-

rou para eu ir jogar no União”, enumera.

Não foi preciso muito tempo para Volpi se 

destacar como um dos melhores atletas da 

sua geração. No Rio Grande do Sul, ele par-

ticipou de vários campeonatos estaduais e, 

já no seu primeiro ano como atleta do Na-

vegantes São João, foi convocado para a 

Seleção Juvenil Gaúcha para disputar o 

Campeonato Brasileiro, em 1959. O de-

sempenho, considerado acima da média 

para qualquer garoto de 16 anos, levou 

Volpi para o time adulto do União, já em 

1960. De lá, passou a integrar o elenco 

principal da Seleção Brasileira, jogando as-

PARA A SELEÇÃO E PARA O RIO

sim o Sul-americano e o Campeonato Mun-

dial de 1962, na Rússia. “Sempre tive a 

expectativa de ser convocado para a Sele-

ção, mas nunca sabia quando iria ocorrer. 

Eu estava aqui no sul e o treinamento do 

time era feito no Rio de Janeiro. Não exis-

tiam ainda as Federações e a locomoção de 

um Estado para o outro não era fácil”.

Além disso, na década de 60, eram poucos 

os que tinham poder aquisitivo para viajar 

de avião e o vôlei, ainda considerado um 

esporte amador, não podia contar com o 

incentivo de patrocinadores. “A gente não 

tinha nem mesmo a permissão para uma 

marca no uniforme, como a Adidas. A Sele-

ção dependia de uma verba, que era distri-

buída não sei como pelo Conselho Nacio-

nal de Desporto. Tanto é que a gente foi 

para o Mundial na Rússia com o abrigo que 

os caras do futebol usaram na Copa da 

Suécia, em 1958”, revela Volpi. “Éramos 

maiores, mal dava para usar o uniforme, 

que era feito de um material parecido com 

lã, muito ruim para este tipo de atividade. 

A gente não tinha as melhores condições e, 

na verdade, dependíamos muito do 

'paitrocínio' para estar com a Seleção”.
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bém precisou aprender um novo funda-

mento, já que as regras do esporte tiveram 

uma modificação antes da Olimpíada. 

“Mais ou menos por essa época foi consi-

derado obrigatório receber a bola com 

manchete e tivemos que aprender o movi-

mento praticamente na hora. No Brasil, a 

gente não treinava manchete e nem tínha-

mos conhecimento desta determinação, 

para ver como o voleibol era por aqui”.

Embora a Seleção não sofresse pressão pa-

ra trazer resultados expressivos de volta ao 

Brasil, a equipe de vôlei, apesar do sétimo 

lugar, conseguiu ter um bom desempenho 

na Olimpíada do Japão. “A gente só tinha 

dez jogadores, faltavam dois reservas, eu 

praticamente não saía de quadra para des-

cansar. Apesar de todo o desgaste que fo-

mos acumulando, tivemos boas partidas, 

com jogos de igual para igual com algumas 

potências da época, como a Rússia”, re-

lembra Volpi. “A gente treinou só um mês. 

Os japoneses, por exemplo, tinham o cos-

tume de fazer séries de seis horas por dia, 

por muito tempo. Eles puderam descansar 

que teria todo o dinheiro necessário para 

nos mandar para a Olimpíada. A Varig 

bancou a nossa viagem, mas no vôlei só ti-

veram condições de mandar dez atletas. 

Ou seja, perdemos dois 

importantes reservas por 

falta de verba”, relembra.

Também sem muita ajuda 

da Confederação Brasilei-

ra de Vôlei, os atletas ti-

veram que pedir dinheiro 

para não perder a Olimpíada. “Tinha a-

tleta que fazia empréstimo, para ter dinhei-

ro para viajar, e depois ia pagando aos 

poucos”, relembra. “Nosso uniforme teve 

os números pintados à mão. As camisetas 

do Brasil, que entregaram para o time de 

vôlei, não estavam dentro dos padrões do 

Comitê Internacional. Foi uma pessoa da 

nossa delegação que tinha talento para 

isto e nos 'salvou' de um grande problema. 

Além disto, nos deram apenas duas cami-

setas para usar e esqueceram que a gente 

tinha jogo todo dia. Não dava para lavar o 

uniforme... Imagina só como ficava o chei-

ro no vestiário”.

O time brasileiro, diferente 

de muitas equipes euro-

peias, viajou para o Japão 

sem muito tempo gasto 

anteriormente com a pre-

paração para os Jogos. 

“Não se tinha muita infor-

mação ou tecnologia. Em 

1962, fomos para o Mun-

dial e fizemos só dois trei-

nos na Rússia antes do pri-

meiro jogo. Para a Olim-

píada, quisemos com-

pensar e ficamos um mês e 

pouco antes treinando 

muito, o que acabou cau-

sando problemas físicos”, 

lembra Volpi. Além disto, a 

Seleção Brasileira tam-

O desempenho de Volpi como central da 

Seleção chamou atenção dos principais ti-

mes do eixo Rio-São Paulo, que pouco co-

nheciam o cenário do voleibol nos outros 

Estados. Numa época em 

que o esporte não era 

exibido pela TV, Volpi foi 

contratado para atuar no 

Botafogo, um dos maio-

res times do Brasil na épo-

ca. Os problemas com a 

transferência, entretanto, 

foram imediatos. “A minha ida ao Rio de Ja-

neiro não foi aceita, porque alegaram ter 

sido feita fora do prazo estabelecido pela 

Confederação. Em 1963, eu estava trei-

nando no Botafogo, mas ainda pertencia 

ao time daqui. Por causa disto, não partici-

pei de nenhuma competição nesse perío-

do”, conta. “Aí ocorreu uma coisa, que de-

pois de tanto tempo eu acho engraçada: 

não participei de nenhum campeonato e 

fui considerado o melhor jogador do Rio 

Grande do Sul e o melhor do Rio de Janeiro, 

só por causa da minha participação na 

Seleção. Como isso foi possível?!”, indaga.

Com a Seleção, Volpi conquistou a meda-

lha de ouro nos Jogos Pan-americanos de 

1963, realizados em São Paulo. No ano 

seguinte, o vôlei foi escolhido pelo Japão 

para integrar a Olimpíada, pela primeira 

vez. “Naquela época, o país-sede podia es-

colher uma modalidade para entrar na dis-

puta. O Japão estava investindo muito no 

vôlei e o esporte teve a sua primeira parti-

cipação nos Jogos Olímpicos”, explica. A 

convocação para a Olimpíada foi enca-

rada como algo natural por Volpi, uma vez 

que o seu desempenho com o time bra-

sileiro estava acima da média nos últimos 

anos. “A apreensão que eu tinha naquele 

momento era outra. O Comitê Olímpico 

Brasileiro, comandado por oficiais do Exér-

cito, não nos dava nenhuma garantia de 

OLIMPÍADA

O esporte não 

poderia ser um 

negócio, o es-

porte é pessoal

Volpi nos tempos de atleta do Grêmio Náutico Gaúcho. Foto: arquivo pessoal
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VOLPI

MARCO ANTÔNIO

A participação em dois Jogos 

Olímpicos, como atleta de vôlei, 

serviu de experiência para a carreira 

de Marco Antônio Volpi como 

profissional de Educação Física 

alvez nenhum outro estudante 

tenha iniciado a sua trajetória no T ambiente acadêmico como Marco 

Antônio Volpi. A sua chegada ao IPA, como 

aluno da segunda turma do recém-inau-

gurado curso de Educação Física, ocorreu 

em 1972, após anos brilhantes como atleta 

de vôlei. Com a Seleção Brasileira desde a 

década anterior, Volpi pôde aproveitar 

muito da sua vivência dentro das quadras 

para se transformar em um verdadeiro pro-

fissional de Educação Física. O calouro, a-

lém de ter no currículo um Campeonato 

Mundial e duas medalhas conquistadas 

nos Jogos Pan-americanos, ainda tinha 

muito o que aproveitar, nas aulas práticas e 

teóricas, da sua participação na Olimpía-

da de 64 e de 68.

“O meu começo no vôlei foi em 1958, 

quando eu tinha apenas 15 anos. A minha 

irmã, Valmy Volpi, que também foi à Sele-

ção Brasileira, me levava junto aos treinos 

no União e na Sociedade Ginástica Nave-

gantes São João”, relembra o ex-atleta. 

“Uma vez, por causa da chuva, muitos dos 

jogadores se atrasaram e aí me colocaram 

para jogar. Eu não conhecia muito sobre o 

esporte, mas como desempenhei muito 

bem a minha função, eles quiseram que eu 

entrasse no time”. O que Volpi se recorda é 

que as aulas de Educação Física na escola, 

na época, eram extremamente básicas. “O 

vôlei era uma coisa intuitiva, a gente reu-

nia o pessoal ali na hora e ia para quadra, 

sem saber muito o que fazer durante a au-

la”, conta. “No Navegantes São João, pelo 

contrário, tinha uma equipe definida, um 

treinador habituado a formar jogadores. 

Foi rápida a minha ascensão e não demo-

rou para eu ir jogar no União”, enumera.

Não foi preciso muito tempo para Volpi se 

destacar como um dos melhores atletas da 

sua geração. No Rio Grande do Sul, ele par-

ticipou de vários campeonatos estaduais e, 

já no seu primeiro ano como atleta do Na-

vegantes São João, foi convocado para a 

Seleção Juvenil Gaúcha para disputar o 

Campeonato Brasileiro, em 1959. O de-

sempenho, considerado acima da média 

para qualquer garoto de 16 anos, levou 

Volpi para o time adulto do União, já em 

1960. De lá, passou a integrar o elenco 

principal da Seleção Brasileira, jogando as-

PARA A SELEÇÃO E PARA O RIO

sim o Sul-americano e o Campeonato Mun-

dial de 1962, na Rússia. “Sempre tive a 

expectativa de ser convocado para a Sele-

ção, mas nunca sabia quando iria ocorrer. 

Eu estava aqui no sul e o treinamento do 

time era feito no Rio de Janeiro. Não exis-

tiam ainda as Federações e a locomoção de 

um Estado para o outro não era fácil”.

Além disso, na década de 60, eram poucos 

os que tinham poder aquisitivo para viajar 

de avião e o vôlei, ainda considerado um 

esporte amador, não podia contar com o 

incentivo de patrocinadores. “A gente não 

tinha nem mesmo a permissão para uma 

marca no uniforme, como a Adidas. A Sele-

ção dependia de uma verba, que era distri-

buída não sei como pelo Conselho Nacio-

nal de Desporto. Tanto é que a gente foi 

para o Mundial na Rússia com o abrigo que 

os caras do futebol usaram na Copa da 

Suécia, em 1958”, revela Volpi. “Éramos 

maiores, mal dava para usar o uniforme, 

que era feito de um material parecido com 

lã, muito ruim para este tipo de atividade. 

A gente não tinha as melhores condições e, 

na verdade, dependíamos muito do 

'paitrocínio' para estar com a Seleção”.
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bém precisou aprender um novo funda-

mento, já que as regras do esporte tiveram 

uma modificação antes da Olimpíada. 

“Mais ou menos por essa época foi consi-

derado obrigatório receber a bola com 

manchete e tivemos que aprender o movi-

mento praticamente na hora. No Brasil, a 

gente não treinava manchete e nem tínha-

mos conhecimento desta determinação, 

para ver como o voleibol era por aqui”.

Embora a Seleção não sofresse pressão pa-

ra trazer resultados expressivos de volta ao 

Brasil, a equipe de vôlei, apesar do sétimo 

lugar, conseguiu ter um bom desempenho 

na Olimpíada do Japão. “A gente só tinha 

dez jogadores, faltavam dois reservas, eu 

praticamente não saía de quadra para des-

cansar. Apesar de todo o desgaste que fo-

mos acumulando, tivemos boas partidas, 

com jogos de igual para igual com algumas 

potências da época, como a Rússia”, re-

lembra Volpi. “A gente treinou só um mês. 

Os japoneses, por exemplo, tinham o cos-

tume de fazer séries de seis horas por dia, 

por muito tempo. Eles puderam descansar 

que teria todo o dinheiro necessário para 

nos mandar para a Olimpíada. A Varig 

bancou a nossa viagem, mas no vôlei só ti-

veram condições de mandar dez atletas. 

Ou seja, perdemos dois 

importantes reservas por 

falta de verba”, relembra.

Também sem muita ajuda 

da Confederação Brasilei-

ra de Vôlei, os atletas ti-

veram que pedir dinheiro 

para não perder a Olimpíada. “Tinha a-

tleta que fazia empréstimo, para ter dinhei-

ro para viajar, e depois ia pagando aos 

poucos”, relembra. “Nosso uniforme teve 

os números pintados à mão. As camisetas 

do Brasil, que entregaram para o time de 

vôlei, não estavam dentro dos padrões do 

Comitê Internacional. Foi uma pessoa da 

nossa delegação que tinha talento para 

isto e nos 'salvou' de um grande problema. 

Além disto, nos deram apenas duas cami-

setas para usar e esqueceram que a gente 

tinha jogo todo dia. Não dava para lavar o 

uniforme... Imagina só como ficava o chei-

ro no vestiário”.

O time brasileiro, diferente 

de muitas equipes euro-

peias, viajou para o Japão 

sem muito tempo gasto 

anteriormente com a pre-

paração para os Jogos. 

“Não se tinha muita infor-

mação ou tecnologia. Em 

1962, fomos para o Mun-

dial e fizemos só dois trei-

nos na Rússia antes do pri-

meiro jogo. Para a Olim-

píada, quisemos com-

pensar e ficamos um mês e 

pouco antes treinando 

muito, o que acabou cau-

sando problemas físicos”, 

lembra Volpi. Além disto, a 

Seleção Brasileira tam-

O desempenho de Volpi como central da 

Seleção chamou atenção dos principais ti-

mes do eixo Rio-São Paulo, que pouco co-

nheciam o cenário do voleibol nos outros 

Estados. Numa época em 

que o esporte não era 

exibido pela TV, Volpi foi 

contratado para atuar no 

Botafogo, um dos maio-

res times do Brasil na épo-

ca. Os problemas com a 

transferência, entretanto, 

foram imediatos. “A minha ida ao Rio de Ja-

neiro não foi aceita, porque alegaram ter 

sido feita fora do prazo estabelecido pela 

Confederação. Em 1963, eu estava trei-

nando no Botafogo, mas ainda pertencia 

ao time daqui. Por causa disto, não partici-

pei de nenhuma competição nesse perío-

do”, conta. “Aí ocorreu uma coisa, que de-

pois de tanto tempo eu acho engraçada: 

não participei de nenhum campeonato e 

fui considerado o melhor jogador do Rio 

Grande do Sul e o melhor do Rio de Janeiro, 

só por causa da minha participação na 

Seleção. Como isso foi possível?!”, indaga.

Com a Seleção, Volpi conquistou a meda-

lha de ouro nos Jogos Pan-americanos de 

1963, realizados em São Paulo. No ano 

seguinte, o vôlei foi escolhido pelo Japão 

para integrar a Olimpíada, pela primeira 

vez. “Naquela época, o país-sede podia es-

colher uma modalidade para entrar na dis-

puta. O Japão estava investindo muito no 

vôlei e o esporte teve a sua primeira parti-

cipação nos Jogos Olímpicos”, explica. A 

convocação para a Olimpíada foi enca-

rada como algo natural por Volpi, uma vez 

que o seu desempenho com o time bra-

sileiro estava acima da média nos últimos 

anos. “A apreensão que eu tinha naquele 

momento era outra. O Comitê Olímpico 

Brasileiro, comandado por oficiais do Exér-

cito, não nos dava nenhuma garantia de 

OLIMPÍADA

O esporte não 

poderia ser um 

negócio, o es-

porte é pessoal

Volpi nos tempos de atleta do Grêmio Náutico Gaúcho. Foto: arquivo pessoal
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e se recuperar. Nós, por outro lado, não 

tínhamos nenhum cuidado com a nossa 

saúde”, revela. “O treino era de manhã, de 

tarde e de noite, com a mesma roupa e sem 

uma alimentação adequada”. Nos Jogos 

Olímpicos do México, quatro anos depois, 

foi tudo praticamente igual. “Em 68, nin-

guém conseguiu implementar nada de di-

ferente do que havia sido feito no Japão. 

As mudanças só viriam a ocorrer depois, 

nos anos 70, quando Carlos Nuzman dei-

xou de ser atleta de vôlei para trabalhar 

pelo esporte fora da quadra. As coisas me-

lhoraram porque ele também sentiu na pe-

le o que passamos até aquele momento”.

Independente da sua carreira como atleta, 

Volpi nunca deixou de estudar, mesmo com 

todo o período ausente do colégio, por 

causa dos compromissos internacionais 

com a Seleção Brasileira. “Em razão do 

Mundial da Rússia e do Sul-americano no 

Chile, ambos em 1962, tive só dois meses 

de aula”, conta. Mesmo que fosse difícil 

conciliar o esporte e os livros, Volpi sempre 

soube que precisaria se dedicar a outra ati-

FUTURO FORA DAS QUADRAS

vidade para não depender apenas do vôlei 

para se sustentar. “Em 72, entrei no IPA, 

que tinha inaugurado a Escola de Educa-

ção Física um ano antes. Foi aí que come-

çou a minha carreira 

de profissional de 

Educação Física. Não 

demorou muito tem-

po e já fui contratado 

pelo Colégio Anchieta 

e pelo Estado, para 

dar aula de vôlei no 

CETE”, relembra.

Volpi não tem dúvida em dizer que o volei-

bol, sobretudo a sua experiência olímpica, 

abriu diversas portas nessa sua “nova 

empreitada”, a partir dos anos 70. “Era co-

nhecido, sabia muito bem como funciona-

va a prática. A teoria, totalmente diferente 

do que é hoje em dia, era apenas um deta-

lhe, pois não se trabalhava muito fisiologia 

ou anatomia”, adianta. Com os conheci-

mentos específicos adquiridos na faculda-

de, sobretudo relativos à pedagogia do 

esporte, Volpi chegou, inclusive, a ser ao 

mesmo tempo atleta e treinador do Grêmio 

Náutico Gaúcho. “A gente praticava três 

vezes por semana, duas horas por 

dia. Nos dias de hoje, o atleta que 

fizer isto não vai para frente. Ele 

não terá a mínima chance de ser 

um profissional do esporte”.

Depois da sua passagem pelo 

Grêmio Náutico Gaúcho, Volpi 

também treinou os times da Sogi-

pa e do União, além das equipes 

juvenis do Estado. “Eu era técnico 

e preparador físico ao mesmo 

tempo. Nos clubes, a gente não 

tinha condições de fazer trabalhos 

longos, porque não nos davam 

estabilidade”, revela. “Por isso, eu 

gostava mesmo era da Educação 

Física escolar, onde atuei até me 

aposentar. Nestes lugares, dava 
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PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO E

ACADEMIAS FECHADAS

DEFOR divulga os números do primeiro trimestre 

de 2016 e intensifica ações em todo Estado

para fazer um trabalho extenso e com re-

sultados nitidamente mais interessantes”. 

Se na década de 60 os ex-atletas do vôlei 

brasileiro não puderam implementar nada 

do que foi aprendido 

na Olimpíada, pela 

ausência de recursos 

técnicos, Volpi conta 

sobre os avanços a-

pós a sua graduação.  

“A nossa participação 

nos Jogos revelou, de 

maneira muito clara, 

que os bons resulta-

dos só vêm com um planejamento. Não 

tínhamos nem um lugar para treinar, 

imagina então as outras coisas”. 

Além desse entendimento, o legado da 

Olimpíada também foi as amizades. “O 

que vejo atualmente é que quando acaba a 

competição, cada um volta para o seu time 

e perde o contato com o restante da equi-

pe. O técnico, antes de tudo, era amigo, a 

gente reconhecia o esforço que ele fazia 

para estar ali, pois era preciso abrir mão de 

muita coisa para trabalhar com a seleção 

de vôlei”, revela. “O esporte não poderia 

ser um negócio. O esporte é pessoal”. 

Para Volpi, o vôlei evoluiu bastante nos úl-

timos anos e o Brasil, como comprovam os 

resultados atingidos pela seleção mas-

culina e feminina a partir dos anos 90, já 

consegue formar atletas de maneira ade-

quada. “Hoje há uma preparação especí-

fica para o jogador de cada função, o que 

antigamente não se tinha. Na nossa época, 

a habilidade, e não o vigor físico, era que 

contava mais”, explica. “A sensação que te-

nho é que vai acontecer com esta geração 

o que ocorreu com a nossa: os caras estão 

mudando de lado, virando técnico ou diri-

gente. Isso é muito bom, pois mostra que 

temos gente interessada em continuar tra-

balhando pelo crescimento do vôlei e que 

a Educação Física vale mesmo a pena”.

A gente só tinha dez 

jogadores, faltavam 

dois reservas, e eu 

não saía de quadra 

para descansar

Volpi representando o Brasil com a Seleção. Foto: arquivo pessoal

pram o acordo, poderão arcar com multa”, 

acrescenta. “O Termo de Cooperação, na 

verdade, representa mais uma oportuni-

dade para o esclarecimento da legislação 

que rege a nossa profissão e para os 

estabelecimentos se adequarem ao que é 

exigido por lei. Com este instrumento, con-

seguimos, entre outras coisas, proteger a 

atuação do profissional de Educação Física 

em atividades que são exclusivamente de 

sua competência”, complementa.

O Processo Administrativo de Fiscalização 

faz parte da rotina diária do DEFOR. Os au-

tos de infração, expedidos pelos agentes 

de fiscalização, podem gerar a abertura do 

PAD FIS quando verificada a reincidência 

em infrações graves e gravíssimas, confor-

me estabelece a Resolução nº 97/2015.

Ao PAD FIS, além das notificações, são ane-

xadas as justificativas encaminhadas pelas 

empresas autuadas, que tem o amplo di-

reito de defesa. Depois de aberto, o Pro-

cesso Administrativo de Fiscalização é 

encaminhado à Comissão de Orientação e 

Fiscalização (COF), para a emissão do seu 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 

FISCALIZAÇÃO: COMO FUNCIONA

parecer, que depois será homologado pela 

Plenária. A COF é composta pelos Conse-

lheiros Luciane Citadin (CREF 000100-G/ 

RS), Alessandro Gamboa (CREF 001534-G/ 

RS), Sonia Waengertner (CREF 007781-G/ 

RS), Ana Maria Haas (CREF 004563-G/RS), 

e por Samuel Almeida (CREF 013510-G/RS) 

e Luiz Waengertner (CREF 007697-G/RS).

O parecer emitido pela COF poderá orien-

tar, como citado anteriormente, os seguin-

tes procedimentos: encaminhamento para 

Ação Civil Pública, realização de nova vi-

sita, arquivamento ou suspensão do Pro-

cesso. O principal desfecho, no entanto, é a 

assinatura do Termo de Cooperação, que 

tem o intuito de dar mais uma oportunida-

de para as empresas se enquadrarem à lei 

e não cometerem as mesmas infrações 

mais uma vez. Quando a decisão é pela 

abertura de uma Ação Civil Pública, o caso 

é encaminhado diretamente à Justiça Fe-

deral, para que o Poder Judiciário inter-

venha e faça cumprir a legislação vigente, 

obrigando a realização do registro e per-

mitindo a atuação somente de pro-

fissionais habilitados.

O PAD FIS é, atualmente, um dos principais 

instrumentos para a proteção do exercício 

Departamento de Fiscalização e 

Orientação (DEFOR) abriu, ape-O nas nos primeiros meses de 

2016, 156 Processos Administrativos de 

Fiscalização (PAD FIS). O número, três ve-

zes maior se comparado com o mesmo 

período no ano passado, comprova como 

o CREF2/RS intensificou as suas ações de 

2015 para cá, em todo o Estado. 

O PAD FIS é aberto quando é verificada, 

pelos agentes fiscais em suas visitas de 

rotina, a reincidência de infrações graves e 

gravíssimas, cometidas por estabeleci-

mentos já autuados anteriormente. Como 

explica Fernanda Rodrigues (CREF 

009604-G/RS), coordenadora do DEFOR, o 

Processo Administração de Fiscalização, 

depois de aberto, “é encaminhado à 

Comissão de Orientação e Fiscalização 

(COF) para a emissão de um parecer, que 

vai indicar a assinatura de um Termo de 

Cooperação ou o encaminhamento do ca-

so para a Justiça Federal, para o início de 

uma Ação Civil Pública”.

As empresas chamadas para a assinatura 

do Termo de Cooperação, como esclarece 

Fernanda, assumem o compromisso de re-

gularizarem a sua situação. “Caso descum-
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e se recuperar. Nós, por outro lado, não 

tínhamos nenhum cuidado com a nossa 

saúde”, revela. “O treino era de manhã, de 

tarde e de noite, com a mesma roupa e sem 

uma alimentação adequada”. Nos Jogos 

Olímpicos do México, quatro anos depois, 

foi tudo praticamente igual. “Em 68, nin-

guém conseguiu implementar nada de di-

ferente do que havia sido feito no Japão. 

As mudanças só viriam a ocorrer depois, 

nos anos 70, quando Carlos Nuzman dei-

xou de ser atleta de vôlei para trabalhar 

pelo esporte fora da quadra. As coisas me-

lhoraram porque ele também sentiu na pe-

le o que passamos até aquele momento”.

Independente da sua carreira como atleta, 

Volpi nunca deixou de estudar, mesmo com 

todo o período ausente do colégio, por 

causa dos compromissos internacionais 

com a Seleção Brasileira. “Em razão do 

Mundial da Rússia e do Sul-americano no 

Chile, ambos em 1962, tive só dois meses 

de aula”, conta. Mesmo que fosse difícil 

conciliar o esporte e os livros, Volpi sempre 

soube que precisaria se dedicar a outra ati-

FUTURO FORA DAS QUADRAS

vidade para não depender apenas do vôlei 

para se sustentar. “Em 72, entrei no IPA, 

que tinha inaugurado a Escola de Educa-

ção Física um ano antes. Foi aí que come-

çou a minha carreira 

de profissional de 

Educação Física. Não 

demorou muito tem-

po e já fui contratado 

pelo Colégio Anchieta 

e pelo Estado, para 

dar aula de vôlei no 

CETE”, relembra.

Volpi não tem dúvida em dizer que o volei-

bol, sobretudo a sua experiência olímpica, 

abriu diversas portas nessa sua “nova 

empreitada”, a partir dos anos 70. “Era co-

nhecido, sabia muito bem como funciona-

va a prática. A teoria, totalmente diferente 

do que é hoje em dia, era apenas um deta-

lhe, pois não se trabalhava muito fisiologia 

ou anatomia”, adianta. Com os conheci-

mentos específicos adquiridos na faculda-

de, sobretudo relativos à pedagogia do 

esporte, Volpi chegou, inclusive, a ser ao 

mesmo tempo atleta e treinador do Grêmio 

Náutico Gaúcho. “A gente praticava três 

vezes por semana, duas horas por 

dia. Nos dias de hoje, o atleta que 

fizer isto não vai para frente. Ele 

não terá a mínima chance de ser 

um profissional do esporte”.

Depois da sua passagem pelo 

Grêmio Náutico Gaúcho, Volpi 

também treinou os times da Sogi-

pa e do União, além das equipes 

juvenis do Estado. “Eu era técnico 

e preparador físico ao mesmo 

tempo. Nos clubes, a gente não 

tinha condições de fazer trabalhos 

longos, porque não nos davam 

estabilidade”, revela. “Por isso, eu 

gostava mesmo era da Educação 

Física escolar, onde atuei até me 

aposentar. Nestes lugares, dava 
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PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO E

ACADEMIAS FECHADAS

DEFOR divulga os números do primeiro trimestre 

de 2016 e intensifica ações em todo Estado

para fazer um trabalho extenso e com re-

sultados nitidamente mais interessantes”. 

Se na década de 60 os ex-atletas do vôlei 

brasileiro não puderam implementar nada 

do que foi aprendido 

na Olimpíada, pela 

ausência de recursos 

técnicos, Volpi conta 

sobre os avanços a-

pós a sua graduação.  

“A nossa participação 

nos Jogos revelou, de 

maneira muito clara, 

que os bons resulta-

dos só vêm com um planejamento. Não 

tínhamos nem um lugar para treinar, 

imagina então as outras coisas”. 

Além desse entendimento, o legado da 

Olimpíada também foi as amizades. “O 

que vejo atualmente é que quando acaba a 

competição, cada um volta para o seu time 

e perde o contato com o restante da equi-

pe. O técnico, antes de tudo, era amigo, a 

gente reconhecia o esforço que ele fazia 

para estar ali, pois era preciso abrir mão de 

muita coisa para trabalhar com a seleção 

de vôlei”, revela. “O esporte não poderia 

ser um negócio. O esporte é pessoal”. 

Para Volpi, o vôlei evoluiu bastante nos úl-

timos anos e o Brasil, como comprovam os 

resultados atingidos pela seleção mas-

culina e feminina a partir dos anos 90, já 

consegue formar atletas de maneira ade-

quada. “Hoje há uma preparação especí-

fica para o jogador de cada função, o que 

antigamente não se tinha. Na nossa época, 

a habilidade, e não o vigor físico, era que 

contava mais”, explica. “A sensação que te-

nho é que vai acontecer com esta geração 

o que ocorreu com a nossa: os caras estão 

mudando de lado, virando técnico ou diri-

gente. Isso é muito bom, pois mostra que 

temos gente interessada em continuar tra-

balhando pelo crescimento do vôlei e que 

a Educação Física vale mesmo a pena”.

A gente só tinha dez 

jogadores, faltavam 

dois reservas, e eu 

não saía de quadra 

para descansar

Volpi representando o Brasil com a Seleção. Foto: arquivo pessoal

pram o acordo, poderão arcar com multa”, 

acrescenta. “O Termo de Cooperação, na 

verdade, representa mais uma oportuni-

dade para o esclarecimento da legislação 
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empresas autuadas, que tem o amplo di-

reito de defesa. Depois de aberto, o Pro-
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 

FISCALIZAÇÃO: COMO FUNCIONA

parecer, que depois será homologado pela 
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FISCALIZAÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

DEBATENDO

O FUTURO

A Base Nacional 

Comum Curricular foi 

tema do 5º Fórum de 

Educação Física Escolar

Com a proposta de orientar a formação dos 

professores e reorganizar os materiais di-

dáticos, a BNCC pretende, em longo prazo, 

diminuir as desigualdades educacionais 

entre todos os Estados do Brasil. “Ao defi-

nir o que é essencial ao ensino, as expecta-

tivas de aprendizagem e os critérios de 

qualidade ganham transparência e podem 

dar objetividade à avaliação dos resulta-

dos”, salientou Iguatemy. “A Base Nacional 

Curricular tem o desafio de unir diferentes 

culturas educacionais em um modelo úni-

co”, complementou. Com a expectativa do 

Ministério da Educação em implementá-la 

no segundo semestre de 2016, a BNCC re-

cebeu a contribuição da sociedade durante 

a sua elaboração, no ano passado. Foram 

mais de 4,2 milhões de sugestões, que 

de 30 anos, Iguatemy integra a Comissão 

de Ensino Superior e Preparação Profissio-

nal do CONFEF e é representante no Minis-

tério da Educação para a avaliação dos cur-

sos de graduação. Com largo conhecimen-

to sobre o assunto, ela apresentou os con-

ceitos da BNCC e os seus pilares de susten-

tação. “O programa orienta a formulação 

do projeto político-pedagógico das escolas 

e sinaliza os percursos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos estudantes ao longo 

da Educação Básica”, explicou. A impor-

tância de se trazer o assunto para o Fórum 

foi comprovada pelos números apresen-

tados por Iguatemy durante a palestra: no 

Brasil, há cerca de 200 mil escolas de Edu-

cação Básica e mais de dois milhões de 

professores atuando nestes locais. 

Comissão de Educação Física Es-

colar do CREF2/RS realizou, em A parceria com a APEF/RS, no dia 

29 de abril, a 5ª edição do Fórum de Mobi-

lização Gaúcha pela Educação Física Esco-

lar. O evento, que integrou a programação 

do 42º Encontro Nacional dos Profissionais 

de Educação Física (ENAPEF), reuniu cerca 

de 100 pessoas na Casa de Cultura Erico 

Verissimo, em Capão da Canoa, para a pa-

lestra da conselheira federal Iguatemy de 

Lucena Martins (CREF 000001-G/PB). O te-

ma principal foi a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC).

Doutora em Ciências do Desporto pela Uni-

versidade do Porto (Portugal) e docente da 

Universidade Federal da Paraíba por mais 

ENTENDA A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

A Base Nacional Comum Curricular está prevista no Plano Na-

cional de Educação (PNE), que entrou em vigor em 2014. É a 

BNCC que vai definir, a partir do segundo semestre deste ano, 

quais são os objetivos de aprendizagem a serem considerados 

pelos professores e coordenadores na hora de elaborar o proje-

to pedagógico das escolas e o currículo de todas as aulas e 

disciplinas – como a Educação Física – na Educação Infantil, no 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio. O documento, que 

recebeu inúmeras colaborações, vindas de professores, estu-

dantes, pesquisadores e de escolas públicas e privadas, está, 

atualmente, no último trâmite antes da implementação pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE). No que diz respeito à 

Educação Física, cerca de cinco universidades de todo o país 

participaram ativamente da discussão. A principal reivindi-

cação – mas não atendida pelo MEC – foi a mudança da área de 

conhecimento, de linguagens para ciências. A expectativa é 

que os resultados da Base Nacional Comum Curricular come-

cem a aparecer em 2019.

tificações. Além disto, 16 academias foram 

fechadas, todas por não possuir registro no 

Conselho e um profissional habilitado no 

local. No total, 123 

pessoas foram au-

tuadas, seja por 

exercício ilegal da 

profissão ou por es-

tar fora da área de 

atuação.

Entre os autuados, 

20 pessoas efe-

tuaram o registro de 

Pessoa Física e 47 empresas regularizaram 

a sua situação, o que destaca a im-

portância do trabalho do Conselho, 

sobretudo para que a sociedade tenha 

sempre à sua disposição a orientação de 

um profissional de Educação Física ha-

bilitado. “As ações do DEFOR são muito 

importantes para a valorização da pro-

fissão e para que a comunidade conte com 

serviços de qualidade e que preservem a 

sua saúde”, declara a coordenadora do 

DEFOR. “A fiscalização é de grande re-

levância, tendo em vista os números do 

Ministério do Esporte sobre a prática de 

esportes e de atividade física no Brasil. É 

alarmante constatar que mais de 25% 

deste público não recebe a devida ori-

entação de um profissional, o que acaba 

gerando condições para o aparecimento 

de diversos problemas”, completa.

Além disto, 30 Termos de Cooperação tam-

bém foram assinados nesse período, com o 

intuito de evitar reincidências. Nos pri-

meiros três meses de 2016, o CREF2/RS 

visitou 76 municípios, em todo o Estado, e 

atendeu 247 de denúncias. A expectativa 

do DEFOR é encerrar o ano com um aumen-

to de 300%, em comparação ao número de 

ações realizadas em 2015.

FISCALIZAÇÃO NO PRIMEIRO TRIMESTRE

PRINCIPAIS INFRAÇÕES

PESSOA JURÍDICA

PESSOA FÍSICA
- Graduado sem registro.......................................18

- Exercício ilegal....................................................82

- Profissional fora de sua habilitação......................23

PAD FISCALIZAÇÃO ABERTOS
- Empresa não possuir registro no CREF2/RS..........................................................................................................95

- Empresa permitir profissional atuando fora de sua habilitação.............................................................................10

- Empresa sem profissional presente no local.........................................................................................................35

- Empresa permitir exercício ilegal da profissão......................................................................................................39

- Empresa não possuir um profissional Responsável Técnico em seu cadastro...........................................................2 

- Sem registro.......................................................89

- Atuação de graduado sem registro......................15

- Atuação de exercício ilegal..................................65

- Atuação de estagiário sem acompanhamento........7

- Ausência de profissional habilitado.....................71

NÚMEROS GERAIS

- Visitas realizadas..............................................579

- Municípios atendidos.........................................76

- Denúncias recebidas.........................................247

- Documentos emitidos.....................................1268

- Multas aplicadas................................................12

- Atendimento por telefone.................................409

- Atendimento presencial......................................83

- Registro de Pessoa Física após fiscalização...........20

- Registro de Pessoa Jurídica após fiscalização........47

- Termos de Cooperação assinados........................30

dos profissionais de Educação Física. O 

trabalho do CREF2/RS busca, neste sen-

tido, proteger a sociedade e garantir que 

os serviços relacio-

nados à atividade 

f í s i ca  e  à  área 

desportiva sejam 

prestados somente 

por empresas quali-

ficadas e profissio-

nais capacitados.

O DEFOR também divulgou os números 

referentes às ações de fiscalização re-

alizadas no primeiro trimestre do ano. 

Entre janeiro e março, foram realizadas 

579 visitas, em que foram emitidos 1.268 

documentos, entre autos, relatórios e no-

16 ACADEMIAS 

FECHADAS E 

MAIS DE 120 PESSOAS AUTUADAS

É alarmante consta-

tar que mais de 25% 

das pessoas não 

recebe a devida 

orientação de um pro-

fissional habilitado
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orientação de um pro-

fissional habilitado
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

A prática é impor-

tante, mas não mais 

do que aquilo que 

obtemos no curso de 

Educação Física

CAPA: TÊNIS

DE OLHO EM

TODAS AS LINHAS

Atuando há 25 anos como professor de 

tênis, Nicolas Sanchez é um dos 

profissionais selecionados para integrar a 

arbitragem dos Jogos Olímpicos

requisito a formação em Educação Física 

para exercer a docência desta disciplina em 

todos os níveis – infantil, fundamental e 

médio – nas escolas públicas e privadas do 

Estado. A apresentação da emenda foi 

feita em abril na Assembleia Legislativa e 

deverá seguir para votação.

Antes da palestra, o Fórum teve as falas de 

Carmen Masson (CREF 001910-G/RS) e do 

Deputado, que compareceu ao evento. 

Neste momento inicial, a Presidente reite-

rou os avanços conquistados pelo Fórum, 

nos últimos cinco anos, por elaborar e dis-

tribuir a Carta Gaúcha de Educação Física 

Escolar e por colocar em evidência, sobre-

tudo aos olhos das autoridades públicas, a 

importância da Educação Física escolar. 

“Por causa da Comissão de Educação Física 

Escolar, temos no Rio Grande do Sul este 

projeto de lei em andamento, para tornar 

obrigatória as demandas do PLC 116/ 

2013. Isto mostra o quanto estamos traba-

lhando, nos coloca à frente dos outros Es-

tados e evidencia a luta de todos os nossos 

profissionais”, pontuou.  A Comissão de E-

ducação Física Escolar do CREF2/RS é for-

mada por Miryam Brauch (CREF 006834-

G/RS), Márcia da Cruz (CREF 007542-G/RS), 

Leila Iabel (CREF 000113-G/RS) e João Gui-

lherme Queiroga (CREF 000839-G/RS).

maior nas políticas educacionais daqui pa-

ra frente. Como mencionou a Conselheira 

Federal, a Base Curricular permitirá que a 

disciplina, assim como as outras matérias, 

ganhe gestores mais responsáveis, seja 

ministrada em todos os níveis por profis-

sionais qualificados e bem remunerados, 

em um ambiente físico adequado e com 

equipamentos de qualidade. “O projeto 

pedagógico da Educação Física ganhará 

ênfase na educação corporal, na educação 

para a saúde e na formação cidadã, algo 

muito importante”, analisou a palestrante.

Iguatemy aproveitou o final da palestra pa-

ra falar sobre os esforços do CONFEF para 

recolocar em tramitação, no Congresso 

Nacional, o Projeto de Lei Complementar 

116/2013, que busca garantir, em todas as 

etapas da Educação Básica, a Educação Fí-

sica ministrada exclusivamente por licen-

ciados na área. “Com o auxílio de todos os 

Conselhos Regionais, estamos lutando pa-

ra que o PLC saia da gaveta. Nós estamos 

atentos aos movimentos e contentes em 

ver os profissionais de Educação Física do 

Rio Grande do Sul fazendo a sua parte, 

para que se tenha uma lei similar em nível 

estadual também”, declarou. O Projeto de 

Lei 87/2016, de autoria do deputado es-

tadual Tiago Simon, institui como pré-

vieram de professores, estudantes, pesqui-

sadores e de escolas públicas e privadas, 

entre outros segmentos da sociedade.

Além da apresentação destes conceitos, o 

Fórum também trouxe para debate o espa-

ço ocupado pela Educação Física na BNCC. 

Estruturada dentro da área das lingua-

gens, a disciplina tem o objetivo principal 

de compreender a amplitude da cultura 

corporal do movimento. “O problema des-

ta definição abrangente é que se en-

quadram muitas coisas, não só a Educação 

Física. A caracterização da nossa área não 

está errada, mas fica complexa demais 

assim. Acredito que falte um pouco de 

clareza para universalizar a Educação Físi-

ca escolar”, avaliou a Conselheira. 

A separação da disciplina por ciclos, para 

Iguatemy, também é uma falha da BNCC, 

pois a Educação Física não é diferente das 

outras matérias, apesar das suas especifici-

dades. “Além de precisarmos de um espaço 

físico adequado para a prática corporal, os 

ciclos não garantem as expectativas de 

aprendizagem no percurso curricular e o 

direito dos estudantes de aprender os 

conhecimentos em cada etapa”, contou. 

“As aulas de Educação Física precisam ser 

trabalhadas de maneira diferente ano após 

ano, em espaços de tempos mais curtos do 

que os ciclos propostos”. No programa da 

Base Curricular, a Educação Física foi divi-

dida em cinco grandes etapas, que com-

preendem os três primeiros anos do Ensino 

Fundamental (1º ciclo), o quarto e o quinto 

ano (2º ciclo), o sexto e o sétimo ano (3º ci-

clo) e o oitavo e o nono ano (4º ciclo), além 

de todos os três anos do Ensino Médio em 

único período (5º ciclo). 

Independente destas lacunas deixadas, 

Iguatemy acredita que a BNCC vai garantir 

que a Educação Física tenha uma presença 

ESPAÇO DA EDUCAÇÃO FÍSICA

Iguatemy de Lucena Martins (CREF 000001-G/PB), palestrante do evento

“uruguaio-gaúcho” Nicolas 

Sanchez (CREF 012322-G/RS), O professor de tênis do Teresópolis 

Tênis Clube, é um dos convocados pelo 

Comitê Olímpico Internacional (COI) para 

fiscalizar os melhores tenistas do mundo, 

que vão participar da próxima Olimpíada. 

Natural da cidade de Nueva Helvecia, 

Sanchez se mudou para Porto Alegre ainda 

durante a infância, quando o seu pai, um 

tenista profissional de grande sucesso em 

terras uruguaias, foi contratado pela Sogi-

pa, na década de 80. Juiz de linha há 15 

anos, o árbitro tem uma extensa lista de 

campeonatos no currículo, que inclui o 

Pan-americano de 2007 e o Rio Open, rea-

lizado no ano passado. 

Preparado para vivenciar o maior evento 

esportivo do mundo, Sanchez quer apro-

veitar a ida ao Rio de Janeiro também para 

adquirir conhecimento. Nesta entrevista, o 

árbitro conversou com o CREF2/RS em Re-

vista sobre a sua carreira, que chega em 

2016 ao ápice, sobre o que podemos espe-

rar da Olimpíada no Brasil, sobretudo ao 

que se refere ao tênis, e sobre a importân-

cia do curso de Educação Física para aque-

les que querem atuar no esporte. “Todos 

devem passar, obrigatoriamente, por uma 

faculdade. A parte prática é muito im-

portante, mas há muitas situações que só 

vivenciamos no âmbito universitário”.

Quando foi que você decidiu 

pelo tênis? O que foi que 

levou você para o esporte?

Foi bem cedo. Quando eu tinha uns quatro 

anos, ganhei a primeira raquete do meu 

pai, que era tenista profissional e profes-

sor de tênis. Não parei mais, já são 25 anos 

trabalhando com au-

las de tênis e mais 15 

anos com arbitra-

gem. Às vezes canso 

um pouco, mas aca-

bo pensando no meu 

pai, que sempre foi a 

minha inspiração, 

que logo o desânimo 

desaparece. Ele foi o 

tenista número um do Uruguai na década 

de 60 e fazia parte da Seleção que jogou a 

Taça Davis, chamada a Copa do Mundo do 

tênis. Nada melhor do que ter ao lado um 

tenista de larga experiência, com um cur-

rículo invejável, e ainda ser o meu pai.

Por que ser árbitro e não atleta?

O fato de ser árbitro e não atleta, pra mim, 

foi algo que teve uma transição natural. 

Queria continuar neste meio esportivo e, 

para isto, já tinha feito o curso da Federa-

ção Internacional de Tênis (ITF). Rapida-

mente, já estava arbitrando os maiores te-

nistas do mundo. No momento, estou atu-

ando somente nos torneios da ITF, da Asso-

ciação dos Tenistas Profissionais (ATP) e da 

Associação de Tênis Feminino (WTA), co-

mo árbitro de linha. Vale salientar que esta 

parte de já ter sido atleta e conhecer alguns 

tenistas profissionais 

torna o meu trabalho 

um pouco mais fácil, 

porque este conheci-

mento me dá toda a 

base de como o jogo 

vai ser.

O que é mais 

motivador e 

desafiador no seu dia a dia de 

trabalho como juiz?

O que mais me motiva em ser árbitro é ter a 

oportunidade de conhecer os maiores te-

nistas do mundo e fazer parte dos torneios 

da ATP e da WTA. O árbitro é fundamental 

para o andamento de cada torneio. Quanto 

aos desafios, às vezes não são as jogadas 

que exigem mais, mas o conjunto, o tor-
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CAPA: TÊNIS

O maior in-

vestimento deve 

ser mesmo nas 

categorias de base 

e na formação

O esporte no 

Brasil nunca 

aproveita 100% o 

legado deixado

sional, mesmo em nível estadual, eu teria 

que escolher a carreira de árbitro ou de 

treinador. Sou presidente da Associação 

Gaúcha de Árbitros de Tênis (AGAT) e o 

item mais importante é este: o árbitro não 

pode estar ligado a nenhuma equipe ou 

clube. Além disto, é muito interessante ar-

bitrar os torneios profissionais e passar as 

experiências e as curiosidades do mundo 

do tênis para os alunos, mesmo que eles 

sejam apenas tenistas de primeira viagem. 

Também passo para eles informações de 

como funcionam os rankings, as competi-

ções da ATP e da WTA, quais os tenistas 

que estão em ascensão. Repasso ainda o 

calendário dos torneios, pois é muito im-

portante que eles vejam ao vivo, bem de 

perto, como o esporte funciona.

As suas primeiras competições 

internacionais como árbitro foram 

os Jogos Pan-americanos do Rio e 

a Copa Davis. Como surgiram essas 

primeiras oportunidades, em 

eventos de grande visibilidade?

As maiores competições foram, realmente, 

o Pan-americano de 2007 e a Copa Davis, 

em duas oportunidades, em 2012 e 2015. 

Antes, eu já tinha arbitrado torneios, futu-

prática também é muito importante, mas 

não mais do que aquilo que obtemos no 

curso de Educação Física. Imagine um atle-

ta que está treinando e 

resolve comentar com o 

seu treinador que está 

sentindo um desconfor-

to na parte frontal da co-

xa. Qual é o músculo 

que dói e de que forma o 

corpo funciona na exe-

cução do movimento? O treinador teria 

que pedir para outra pessoa a explicação, 

já que ele saberia apenas sobre a parte tá-

tica. Por isto, acredito que esse projeto não 

deverá ir adiante. Os profissionais de E-

ducação Física e o Sistema CONFEF/CREFs 

estão demonstrando a sua força.

Além da sua carreira como 

árbitro, você também é professor 

de tênis. Como fazer para 

conciliar as duas profissões?

As duas carreiras são bem tranquilas de 

administrar, porque as aulas não são com-

petitivas, são apenas sociais, com cunho 

da aprendizagem e da saúde. Elas não 

comprometem em nada as arbitragens. Se 

optasse por treinar alguma equipe profis-

neio como um todo. Tem vezes que pega-

mos partidas longas, tenistas complica-

dos, calor, e tudo isto nos demanda uma 

concentração redobra-

da, para não perder o 

foco na partida. É como 

se estivéssemos dentro 

da quadra jogando! O 

atleta, quando não está 

concentrado, acaba per-

dendo a partida. No 

nosso caso, podemos perder a marca da 

bola, um ponto, e assim tornar a partida 

mais tensa do que o normal.

Hoje há um projeto de lei, em 

tramitação no Senado, que 

pretende autorizar todo ex-atleta 

a atuar como técnico desportivo, 

independente da modalidade. Na 

sua opinião, por que o curso de 

Educação Física é tão importante?

Sou enfático em dizer que todos devem 

passar, obrigatoriamente, por uma facul-

dade, mesmo aqueles que querem ser trei-

nadores, independente da modalidade e 

de já terem passado por cursos de profi-

ciência. Há muitas situações que só viven-

ciamos no âmbito universitário. A parte 

Quais são as suas 

expectativas com os 

Jogos Olímpicos deste ano? 

O que você espera levar 

desta experiência para a 

sua carreira de professor 

e de árbitro de tênis?

As expectativas são as melhores 

possíveis! Espero respirar cada 

momento desta atmosfera 

esportiva, que é o maior evento 

esportivo do mundo. Quero a-

prender e absorver tudo que for 

possível, já que os Jogos Olímpi-

cos não são só a modalidade de tênis, mas 

também todos os outros esportes. Espero 

que ocorra tudo como planejado, já que 

penso que a Olimpíada não voltará para o 

Brasil tão cedo. Só terei esta única 

oportunidade. Quero trazer para cá um 

legado da mais alta qualidade e poder 

dizer para a minha filha, para os alunos e 

para os amigos que fiz história, participan-

do como árbitro da Olimpíada.

O tênis brasileiro nunca ganhou uma 

medalha olímpica, mesmo que tenha 

revelado grandes atletas. O que a 

modalidade ainda precisa desenvol-

ver para se tornar 

competitiva também 

nos Jogos Olímpicos?

Tivemos e ainda temos te-

nistas extraordinariamen-

te talentosos. Atualmen-

te, o melhor tenista bra-

sileiro, Thomaz Bellucci, 

está na 35ª colocação do 

ranking da ATP. No femi-

nino, a melhor é a Teliana Pereira, que está 

na 86ª posição. Eles terão a dura missão de 

trazer uma medalha olímpica. Já nas du-

plas, temos uma real possibilidade, pois o 

Marcelo Mello está no 2º lugar e formará a 

dupla com o Bruno Soares, que se encontra 

na 7ª colocação. Um torneio singular, co-

mo a Olimpíada, mexe com a cabeça. Ela 

res e challengers de nível da ITF e da ATP. 

As oportunidades surgiram pelo bom de-

sempenho e alto nível da arbitragem que 

sempre mostrei dentro da quadra, me 

destacando como chefe de equipe. A 

Olimpíada será a maior competição em 

que irei atuar, mas são inúmeros os tor-

neios de alto nível que já participei. Um 

dos últimos foi o Rio Open 2016, onde 

pude arbitrar os jogos de Rafael Nadal, 

John Isner, Pablo Cuevas, entre outros te-

nistas do primeiro escalão mundial.

Como surgiu a oportunidade 

de ser um dos árbitros da 

Olimpíada do Rio?

A oportunidade surgiu quando recebi uma 

informação via e-mail sobre a convocação, 

que a partir de uma certa data todos os ár-

bitros, em todos os torneios da ITF, da ATP 

e da WTA, começariam a ser observados e 

receberiam uma nota pelo seu desempe-

nho. No final deste período, eles seleciona-

ram os que tinham as melhores notas. Tu-

do isso iniciou em 2014 e terminou só ago-

ra, no começo de 2016.

Como você está se preparando 

para a Olimpíada? O que está 

sendo diferente no 

seu dia a dia?

A preparação mais 

intensa iniciamos em 

janeiro deste ano, 

com a convocação 

para os torneios mais 

importantes e que 

contaram com a par-

ticipação de tenistas 

de ponta, que exigem o máximo de cada 

árbitro. Tem também a parte da saúde físi-

ca e mental, que é importante para perma-

necermos muito bem concentrados dentro 

da quadra. O meu dia a dia ainda continua 

o mesmo, mas acredito que em breve já 

estaremos com atividades específicas para 

a Olimpíada.

aparece a cada quatro anos e, quando os 

atletas estão lá, ficam deslumbrados com a 

grandiosidade. Nem todos estão focados 

na medalha de ouro e acabam por se dis-

trair com a estrutura do evento. No tênis, 

sempre falamos que o atleta é 50% cabe-

ça, ou seja, ele depende de concentração 

total. Os atletas brasileiros devem traba-

lhar isto para almejar o brilho do ouro.

Como o tênis brasileiro pode 

crescer depois dos Jogos Olímpicos?

O esporte no Brasil, de um modo geral, 

nunca aproveita 100% o legado deixado. 

Passamos por isso no Pan-americano e na 

Copa do Mundo. Cabe às entidades espor-

tivas pensarem de uma maneira mais deci-

siva. Praticamente, vivemos só do futebol 

no Brasil, mas temos várias modalidades 

que precisam de investimentos, pois têm 

grandes talentos sem oportunidade e pa-

trocínio. Acredito que, nesta Olimpíada, os 

verdadeiros gestores se sentirão influ-

enciados e verão que o esporte necessita 

de apoio em longo prazo. No tênis, sempre 

dizemos que o importante é investir nas 

categorias de base, através de escolinhas 

comunitárias gratuitas e quadras públicas, 

facilitando o interesse da população pela 

modalidade. Já fiz muitos cursos nas maio-

res escolas de tênis do mundo e todos são 

taxativos: o maior investimento deve ser 

nas categorias de base e na formação.Sanchez e demais árbitros durante a Copa Davis. Foto: arquivo pessoal

Sanchez, à direita, jogando tênis durante a infância. Foto: arquivo pessoal
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O maior in-

vestimento deve 

ser mesmo nas 

categorias de base 

e na formação

O esporte no 

Brasil nunca 

aproveita 100% o 

legado deixado
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que dói e de que forma o 

corpo funciona na exe-

cução do movimento? O treinador teria 

que pedir para outra pessoa a explicação, 

já que ele saberia apenas sobre a parte tá-
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NA TENSÃO

POR UMA VAGA

Frederico Guariglia, técnico da nadadora 

Graciele Herrmann, conta como foi a 

seletiva para os Jogos do Rio e como é 

lidar com a pressão da competição

á 13 anos no Grêmio Náutico 

União, Frederico Guariglia (CREF H 003724-G/RS) está pronto para 

encarar a sua segunda Olimpíada como 

treinador. O técnico da nadadora Graciele 

Herrmann, uma das grandes revelações do 

esporte gaúcho na última década, nunca 

foi um atleta profissional, mas desde muito 

cedo se interessou pela água. Se a faculda-

de de Educação Física não prepara os seus 

alunos para serem treinadores de natação, 

especificamente, o egresso da graduação 

do IPA procurou em outros lugares uma 

forma de seguir o seu próprio caminho. “A 

especialização que fiz na UFRGS em trei-

namento de alto rendimento me abriu as 

portas. Para se tornar um treinador, é pre-

ciso estudar muito, conversar com pro-

fissionais experientes, ler bastante e fazer 

cursos fora”, conta.

Às vésperas dos Jogos do Rio, Guariglia se 

baseia na sua vivência no esporte para 

contar como a natação evoluiu no Brasil, 

sobretudo nos últimos anos, e como é des-

gastante o dia a dia de quem trabalha com 

atletas olímpicos, que precisam chegar 

sempre ao limite físico e mental para con-

quistar uma medalha. E adianta: “o papel 

da natação vai ser muito relevante na 

Olimpíada deste ano”.

Como foi a seletiva para 

a Olimpíada do Rio?

A primeira seletiva foi realizada em de-

zembro do ano passado, em Santa Ca-

tarina, e a segunda agora, na piscina onde 

vai ser disputada a prova, no Rio de Ja-

neiro. Esta segunda, por ser a última e no 

mesmo local da competição principal, ti-

nha um ambiente mais tenso. Por isto, 

joguei as fichas no ano passado e deu cer-

to. A primeira foi um pouco mais tranquila 

e o tempo que a Graciele fez nessa opor-

tunidade credenciou ela para participar da 

Olimpíada.

A eliminação do Cesar Cielo 

foi um dos assuntos mais 

comentados da seletiva.

Ao invés disso, acho que temos que res-

saltar os outros dois bons atletas que te-

mos, que nadaram na frente. O Cielo é um 

mito, medalha de ouro e recordista mun-

dial, mas outros foram melhores desta vez. 

Claro que seria muito bom ter ele na equi-

pe, mas acho que houve um exagero na 

cobertura midiática. O repórter, que de pra-

xe entrevista o nadador depois da prova, 

só parou de falar quando ele começou a 

chorar. Acho que o foco deveria ser infor-

mar mais sobre os outros nadadores clas-

sificados para os Jogos. A natação não é 

um esporte de grande visibilidade e o Cielo 

não tem a obrigação de ir à frente da câ-

mera para pedir desculpa. A comoção foi 

grande, mas não sei se a gente não 

exagera demais. Na TV, parece que a 

seletiva acabou girando só em torno do 

fracasso do Cielo, como se os outros 

atletas não existissem. Se ele não ganha, a 

gente perde tudo. Não é assim.

Como é a preparação para 

uma Olimpíada? É muito 

diferente de um treinamento 

para um Mundial, por exemplo?

O atleta pode usar os Campeonatos Mun-

diais, tanto de piscina longa como curta, e 

os Pan-americanos como preparatórios 

para a Olimpíada. A participação nestas 

competições é que vai deixar o nadador em 

um bom nível para os Jogos Olímpicos, no 

fim deste período. A gente pega o ciclo 

olímpico e vê que vai disputar o Mundial 

um ano, o Mundial de piscina curta no ou-

tro. Acho que esses torneios vão trazendo 

Londres, sem surpresas. O revezamento 

masculino 4x100m tem grandes chances e 

o número de mulheres participantes cres-

ceu bastante também, o que acho bem in-

teressante de destacar. Isto é muito positi-

vo para a natação brasileira.

Qual tipo de relação você tem 

com os outros atletas e técnicos 

brasileiros, durante a competição?

A relação é construída com bastante cuida-

do. A gente não pode interferir no trabalho 

dos outros treinadores, mesmo que eles 

sejam amigos de muito tempo. Nós con-

versamos, trocamos ideias, temos um pou-

co de proximidade com os demais atletas. 

Mas o fundamental é ter cuidado para não 

se intrometer. Acho que estamos lá mais 

para passar tranquilidade do que alguma 

orientação para o atleta que não é nosso. 

As eliminatórias são boas para isso, para a 

gente conversar e passar algo de bom para 

os atletas que vão representar o Brasil. O 

clima da Seleção é bastante tranquilo, por-

que a gente entende esses limites.

Que tipo de cuidado é preciso ter 

com o atleta fora das piscinas?

O atleta, via de regra, é uma pessoa difícil 

de se lidar. Às vezes, administrar é mais 

Eu me lembro de cada segundo lá. O Brasil 

tinha um QG em Crystal Palace, que era um 

centro de treinamento de primeiro mundo. 

A maior parte da delegação ficou lá e trei-

namos nesse local também. Não foi ater-

rorizante participar de uma Olimpíada, a 

sensação foi, pelo contrário, muito boa. A 

nossa participação em Londres, apesar do 

22º lugar da Gracie-

le, acrescentou mui-

to, porque o atleta 

percebe, numa com-

petição dessas, que 

todos realmente se 

preparam para estar 

lá. Não é só você 

que treina. Todos 

estavam focados e 

com o mundo inteiro assistindo pela TV. 

Não é fácil nadar na Olimpíada, mas a 

gente precisa trabalhar a competição com 

naturalidade, mesmo que a participação 

neste tipo de evento seja algo que fique 

marcado para o resto da sua vida.

E quais são as suas expectativas

com os Jogos do Brasil?

São positivas, desde que a espontaneida-

de aflore e que os atletas consigam nadar o 

que podem. Eu não acredito, sinceramen-

te, que exista um peso 

maior pela competição ser 

no Brasil. Pelo contrário, 

eu acho que os atletas vão 

ser muito bem recebidos, 

vai ser bem mais caloroso. 

A gente sabe o que cada 

um vai entrar na piscina 

buscando, ninguém vai 

cobrar dos atletas brasi-

leiros aquilo que eles não 

poderão dar. Acredito que 

chegaremos em um bom 

número de finais, mas não 

vamos ter muitas meda-

lhas, vai ficar concentrado 

com quem ganhou em 

familiaridade ao contexto da Olimpíada 

para o atleta e a sequência é que vai permi-

tir a disputa em alto nível em todas essas 

oportunidades.

O ciclo de preparação 

deve ser muito desgastante.

Tem que ser. O treinamento é fracionado 

conforme os even-

tos da temporada. 

Tem um bloco de 

preparação para as 

competições de a-

gora, depois para a 

Olimpíada e outro lá 

no fim do ano, para 

o Mundial de pis-

cina curta. A prepa-

ração é desgastante, mas nada perdemos 

de uma competição para a outra. Não po-

demos associar o esporte de alto rendi-

mento à promoção da saúde, porque o a-

tleta precisa ir ao seu limite para avançar. A 

associação com o corpo humano é comple-

tamente diferente, a preparação para ir à 

Olimpíada machuca mesmo. Se não doer, é 

porque o atleta poderia dar um pouqui-

nho mais ainda.

E para o treinador? Existe 

algum tipo de preparação?

O técnico precisa se habituar à sequência 

de provas, tem que se aperfeiçoar e buscar 

contato com os treinadores dos outros paí-

ses. Eu acho que isso acrescenta muito à 

nossa vida profissional. O Comitê Olímpico 

Brasileiro realiza cursos para atletas e pa-

ra treinadores. A Confederação, por outro 

lado, fez um planejamento para que a  

gente tenha uma boa participação nos 

Jogos e um bom convívio também. Não dá 

para o treinador achar que é melhor do que 

os outros só porque o seu atleta está com-

petindo na Olimpíada. 

Como foi participar da Olimpíada

de Londres, em 2012?

Não é fácil nadar 

na Olimpíada, 

mas a gente precisa 

trabalhar a competi-

ção com naturalidade

Frederico no Mundial de Esportes Aquáticos em 2015, na Rússia. Foto: GNU
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Frederico no Mundial de Esportes Aquáticos em 2015, na Rússia. Foto: GNU
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CONTRA O FIM DO

BACHARELADO
Coordenadores de curso e Sistema 

CONFEF/CREFs se reúnem para discutir a 

proposta que pretende extinguir o curso

BACHARELADO

O fim do Bacharelado 

enfraqueceria demais 

a Educação Física, 

restringindo o campo 

de atuação

O atleta, via 

de regra, é uma 

pessoa difícil 

de se lidar

O Presidente do CONFEF analisou as contri-

buições e avaliou que o movimento contra 

a extinção do Bacharelado está se fortale-

cendo e terá condições, em nível nacional, 

de alertar o CNE sobre as consequências 

negativas desta decisão. Com o fim da 

habilitação, o projeto causará prejuízos ir-

reversíveis, sobretudo à área da saúde, 

onde atualmente o profissional de Educa-

ção Física está inserido. “Sendo apenas 

licenciado, haveria 

perda na qualidade do 

serviço oferecido à po-

pulação, pela falta de 

uma formação ade-

quada. Os cursos de 

Bacharelado não po-

dem acabar, justamen-

te porque atendem 

muito bem essa de-

manda”, constatou. Diante disso, Stein-

hilber também destacou o papel aglutina-

dor que tem o Sistema CONFEF/CREFs 

nesse processo. “Nós queremos mobilizar 

também a sociedade nessa luta”, declarou.

Após a divulgação da proposta elaborada 

pelo Conselho Nacional de Educação a res-

CONSIDERAÇÕES DO CONFEF

entidades de ensino formadoras e o Conse-

lho Regional, que regulamenta a profissão 

no Rio Grande do Sul, é que deveriam par-

ticipar desta discussão”, afirmou.

Neste sentido, Álvaro Reischak (CREF 

001714-G/RS), representante do curso de 

graduação da UFRGS, discorreu sobre a 

sua preocupação em relação a quem atua-

ria nos campos que hoje são espaço dos 

bacharéis, caso a 

extinção do Ba-

charelado seja a-

provada. “Não 

seriam os licen-

ciados, certamen-

te, pois não têm 

as competências 

e as habilidades 

necessárias para 

a função. O curso de Licenciatura não 

desenvolve essas competências”, relatou. 

“Infelizmente, a lacuna deixada seria mais 

facilmente ocupada por acadêmicos de 

outros cursos da área da saúde, próximos à 

Educação Física. Isso, no meu en-

tendimento, enfraqueceria por demais a 

nossa profissão, restringindo o campo de 

atuação unicamente ao ensino na Edu-

cação Básica”.

m um encontro considerado histó-

rico, a Comissão de Ensino Supe-E rior e Preparação Profissional 

(CESPP) do CREF2/RS se reuniu, no final de 

fevereiro, para estudar formas de sensi-

bilizar o Ministério da Educação (MEC) 

para não aprovar a proposta de extinção 

dos cursos de bacharelado em Educação 

Física. De acordo com os artigos 7º e 8º do 

projeto, que foi elaborado pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE), os cursos 

deixariam de existir já a partir do ano que 

vem. O debate, realizado na sede do 

Conselho, contou também com a partici-

pação de 13 coordenadores de curso de 

Educação Física de todo o Estado e com a 

presença do presidente do CONFEF, Jorge 

Steinhilber (CREF 000002-G/RJ).

Durante a reunião, o coordenador do 

Bacharelado da Univates, Leonardo Rosa 

(CREF 006576-G/RS), relatou que os maio-

res problemas da divisão do curso de 

Educação Física sempre estiveram relacio-

nados à falta de clareza das diretrizes e às 

regras de transição adotadas. “A solução 

para isto passa pela definição de novas 

normativas, para que possamos especi-

ficar adequadamente as duas formações e 

os seus respectivos campos de atuação. As 

complicado do que passar treino. O que 

eles precisam entender, em primeiro lugar, 

é que eles estão na piscina trabalhando. 

Neste ponto, acho que a mentalidade do 

atleta brasileiro evoluiu, porque ele sabe 

agora que precisa ter com-

prometimento para atingir 

as metas. A gente ajuda os 

atletas com questões pes-

soais na medida do possí-

vel, mas sempre partindo 

do pressuposto de que se 

trata de uma relação pro-

fissional. Isto é algo que tem que se cuidar, 

porque muitos, por um motivo ou outro, 

acabam criando uma relação de depen-

dência com o técnico. A gente não pode ser 

uma bengala para o atleta.

Como o atleta volta de

uma Olimpíada?

O nadador amadurece muito. Acho que ele 

passa a ter a dimensão exata do que ele é. 

Pode ser campeão estadual, campeão bra-

sileiro e achar que é o melhor. Mas chega a 

Olimpíada e ele percebe que não é bem 

assim, que outros atletas possuem um 

grau de desenvolvimento muito maior. 

Isso ajuda a situá-los melhor dentro do es-

porte. Além disso, as outras competições, 

que poderiam ser encaradas com algum re-

ceio, também passam a ser vistas de outra 

forma, porque o atleta foi a uma Olimpía-

da e passa a se relacionar de maneira di-

ferente com os torneios. Ele começa a do-

minar a piscina e a crescer 

muito na hora da decisão.

Como você avalia 

a evolução da 

natação no Brasil?

O esporte se especializou 

demais. Nessa última se-

letiva, o staff do União tinha biomecânico, 

preparador físico, psicólogo, médico e fi-

sioterapeuta. O conceito de multidiscipli-

naridade é cada vez mais presente, para 

tentar suprir as necessidades dos atletas. O 

treino de quem nada 50 metros é diferente 

de quem nada 100 metros, assim por dian-

te. A especificidade da prova está muito a-

guçada e há ainda o acréscimo da prepara-

ção física, que tinha um papel coadjuvante 

até alguns anos atrás, e passou a ser muito 

importante. A diferença a gente já conse-

gue ver comparando o ciclo olímpico de 

Londres com o do Rio. A musculação con-

vencional praticamente não é feita mais, é 

apenas um pequeno complemento. Hoje 

se faz arremesso olímpico, alguns dos seus 

derivados, e treinamento core muito forte. 

A preparação física tem, atualmente, um 

papel que não tinha no passado.

O dia a dia de um treinador 

olímpico é de muita pressão?

A gente trabalha em dois turnos, quatro 

vezes por semana, e em um turno, três 

vezes por semana. Além de estarmos 

envolvidos com os atletas de segunda a 

domingo, eles ainda fazem a preparação 

física, que ocorre de três a quatro vezes por 

semana. A rotina é desgastante para o 

treinador, mas eu gosto muito da pro-

fissão. Isto já me fez perder períodos 

importantes da minha vida, que foi acom-

panhar o crescimento do meu filho. Ele tem 

doze anos hoje e eu me lembro, depois de 

chegar de uma viagem longa, ter notado 

feições diferentes nele. Isso me deixava um 

pouco triste, assim como ter estado pre-

sente em apenas um Dia dos Pais até 

agora. O trabalho é pesado, é ruim ficar 

longe da família, mas eu curto demais. A 

sensação é mesmo contraditória, porque 

quando a gente volta já estamos querendo 

a próxima competição. O esporte é o que 

nos alimenta e é, às vezes, mais forte do 

que tudo. Acho isso estranho, mas não me 

vejo fazendo outra coisa.

GRACIELE HERRMANN: A ATLETA DE FREDERICO

Natural de Pelotas, Graciele Herrmann foi a primeira nadadora gaúcha a compertir em uma Olimpíada, com apenas 22 anos de 

idade. Além de ter participado da prova de 50 metros livre nos Jogos de Londres, em 2012, a atleta do União disputou o Pan-

americano do México, em 2011, e foi a grande surpresa da 

competição, com duas medalhas de prata. Na Olimpíada 

do Rio, ela é uma entre os 30 atletas brasileiros que vão 

representar o país nas piscinas. “A gente tem que ir por etapas. 

Não vou aos Jogos só para fazer o meu tempo, mas para baixá-

lo ainda mais e buscar uma vaga na semifinal. Depois, vou 

pensar em ir para a final e lá buscar a medalha”, contou a 

nadadora, em uma entrevista ao jornal Zero Hora. Graciele 

também tem no currículo uma medalha de bronze, conquistada 

em 2015 no Pan-americano de Toronto, e dois ouros no Sul-

americano de 2014.
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CAPA: BASQUETE

MEMÓRIAS DE

UM CICLO OLÍMPICO

Mesmo sem ter participado dos Jogos Olím-

picos, Evandro Saraiva relembra os anos de 

Seleção Brasileira e como o corte às vésperas 

dos Jogos de 92 serviu de aprendizado

CREF2/RS ENVIA DOCUMENTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

A gente treinava 

muito, sob pressão, e 

isso é algo que eu 

tento passar para os 

meus alunos hoje

Seleção era totalmente à parte, pois os 

preparativos com o time iniciavam só 

quando encerrava a temporada dos clu-

bes. O calendário fazia com que eu me de-

dicasse em tempo integral ao basquete”.

Apontado como o melhor jogador brasi-

leiro por três anos consecutivos, ainda na 

década de 80, Saraiva é representante de 

uma geração diferenciada, que se inte-

ressava muito pelo esporte, inclusive por 

tudo aquilo que se 

relacionava ao dia a 

dia fora das qua-

dras. “Eu adorava 

jogar e me dedicava 

bastante à prepa-

ração. Esses dias até 

encontrei um cader-

no com anotações 

dos treinos que fa-

zia, algumas ideias que tinha para sempre 

ir um pouco além. Da minha época, muitos 

outros também eram assim e acabaram 

cursando Educação Física exatamente por 

isto, como o Pipoka (CREF 003660-G/RJ) e 

o Chuí (CREF 001987-G/SP)”, revela.

Mesmo com a ambição de ser sempre cam-

peão, Saraiva relembra que alguns proble-

caras abriram o olho para mim. Os jo-

gadores todos marcando de bandeja e eu 

já fazia ponto de enterrada. Como eu me 

destacava em relação aos demais, começa-

ram a investir em mim e, logo em seguida, 

já fui convocado para a Seleção Brasileira 

juvenil. Com 18 anos, passei a ser chama-

do também para a Seleção adulta”. 

O desempenho aci-

ma da média na 

Sogipa levou Sa-

raiva para jogar nos 

principais times do 

Brasil. No Flamen-

go, foi considerado 

a revelação do Cam-

peonato Brasileiro, 

com apenas 19 anos 

de idade. Mas foi no Franca, um dos ex-

poentes do basquete nacional, que o ex-

atleta construiu a maior parte da sua 

trajetória. “Fiquei 11 anos lá e passei a ser 

convocado regularmente para a Seleção. 

Foi o meu histórico no time que me cre-

denciou a participar de torneios na Europa 

e até do Pan-americano de Havana, em 

1991”, relembra. “A minha relação com a 

PRINCIPAIS CLUBES E SELEÇÃO

o basquete gaúcho, nenhum ou-

tro jogador esteve tanto tempo N a serviço da Seleção quanto E-

vandro Saraiva (CREF 001009-G/RS). Com 

o uniforme do Brasil, o ala atuou de 1981 a 

1993, participando de diversos torneios 

interacionais e de três ciclos olímpicos. A 

vivência no esporte, sobretudo o conheci-

mento adquirido nessas grandes compe-

tições, foi o principal incentivo para que 

Saraiva abandonasse as quadras, antes 

mesmo de completar 35 anos de idade, 

para se dedicar integralmente à Educação 

Física e a sua carreira de preparador físico.

Interessado pelas modalidades esportivas 

desde a infância, Saraiva passou a dar um 

sentido especial ao basquete já aos sete 

anos de idade, quando saiu de Arroio do 

Meio e foi estudar na Escola Farrapos, em 

Encantado, onde começou a treinar. “A mi-

nha primeira cesta foi um suporte de vaso 

com uma rede de saco de maçã. Eu tinha 

uns dez anos e acordava cedo para ver o 

Mundial na TV”, conta. Com atuações de 

destaque nas principais competições lo-

cais, não demorou muito para que o jovem 

atleta recebesse um convite para jogar em 

um clube da Capital. “A Sogipa competiu 

em uma Taça Brasil, lá em Encantado, e os 

Mesmo que possa haver aspectos for-

mativos comuns à Licenciatura e ao 

Bacharelado, cada um desses cursos é 

independente e possui objetivos, matrizes 

curriculares, estágios e diplomas especí-

ficos. “O CONFEF discorda das recorrentes 

afirmações que corroboram com a ideia de 

que os cursos de Licenciatura e Bacha-

relado são iguais, que trabalham as 

mesmas competências e que os seus 

egressos estão aptos ao mesmo tipo de 

exercício profissional. Por que, para a 

Educação Física, o entendimento sobre as 

competências e o exercício profissional dos 

egressos de cursos de Licenciatura seria 

diferente das outras áreas acadêmicas?”, 

questiona o Conselho no comunicado. 

“Não se trata, portanto, de se definir quem 

pode mais ou quem pode menos, se o 

licenciado ou o bacharel. A existência de 

conhecimentos, objetivos, competências 

técnicas, habilidades e atitudes profissio-

nais distantes evidenciam os avanços da 

área e importância de se manterem distin-

tos os cursos de Licenciatura e Bacharelado 

em Educação Física”.

vital para o desenvolvimento da Nação. 

“Os avanços esperados, no âmbito da Edu-

cação Física escolar, só serão consolidados 

com uma formação superior própria, séria 

e qualificada para aqueles que optam pelo 

magistério, um aspecto determinante e 

condicionante para a valorização da ação 

docente na Educação Básica”.

O Conselho Federal também destacou que 

tem se esforçado, juntamente com todo o 

Sistema CONFEF/CREFs, para que os e-

gressos do curso de Bacharelado tenham o 

seu exercício profissional garantido com 

igual competência e reconhecimento no 

ambiente não-escolar. “A inserção da 

Educação Física na área da saúde, por 

meio da Resolução nº 218/1997 e da 

Resolução nº 287/1998, ambas do Con-

selho Nacional de Saúde, e as novas de-

mandas advindas desses atos reforçam a 

compreensão de que é necessária uma 

formação superior própria, séria e qua-

lificada para aqueles que, ao escolherem a 

Educação Física como profissão, não op-

tam pelo magistério”. 

peito das diretrizes da formação superior 

em Educação Física, no começo do ano, o 

CONFEF publicou uma manifestação em 

sua página (www.confef.org.br). “A orien-

tação nacional dos órgãos reguladores da 

educação superior brasileira define que os 

egressos de cursos de licenciatura estarão 

qualificados para a docência na Educação 

Básica. A decisão é a mesma para todos os 

cursos de graduação que têm duas possibi-

lidades de formação superior, a exemplo 

da biologia, da história e da física”, exem-

plifica o documento. “Na especificidade da 

Educação Física, o CONFEF tem efetivado 

ações para reverter a cultura do 'licenciado 

pode tudo' e recuperar o enfoque edu-

cacional, formativo e inclusivo que deve 

orientar a prática docente”.

Com o entendimento de que o fim do curso 

de Bacharelado contribuiria negativamen-

te não só para profissão, mas também para 

a qualidade da Educação Básica nacional, 

o CONFEF salientou, em seu comunicado, a 

importância de se reconhecer o profissio-

nal de Educação Física como um agente 

A Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional do CREF2/RS enviou, na primeira quinzena de abril, um manifesto ao 

ministro da Educação e ao Conselho Nacional de Educação (CNE) com os argumentos contra a proposta de extinção do Bacha-

relado. O documento foi assinado por 22 coordenadores de cursos de Educação Física no Rio Grande do Sul e ressalta, entre 

outros pontos, a arbitrariedade da decisão. “A proposta da CNE é unilateral e, se aprovada, vai extinguir não apenas uma 

formação, mas também uma profissão”, declarou Eduardo Merino (CREF 004493-G/RS), presidente da Comissão.

O consenso entre os profissionais que elaboraram o texto é que a sugestão de fim do Bacharelado trará imensos prejuízos tam-

bém para o curso de Licenciatura, pois aproximadamente 2/3 dos estudantes que estão cursando Educação Física optaram pela 

habilitação para atuar em academias e com o treinamento físico, no ambiente não-escolar. “O Conselho Nacional de Educação 

não mensurou o problema que vai ser fechar esses cursos e todo o cam-

po de trabalho, que compreende atividades relacionadas à saúde públi-

ca e à qualidade de vida também”, complementou Merino. 

Também fazem parte da Comissão de Ensino Superior e Preparação Pro-

fissional: Leomar Tesche (CREF 000129-G/RS), Miryam Brauch (CREF 

006834-G/ RS), Débora Garcia (CREF 002202-G/RS) e Carlos de Macedo 

(CREF 01262-G/RS). Além destes, Cláudio Gutierrez (CREF 014210-G/ 

RS), da Associação dos Dirigentes de Instituições de Ensino Superior em 

Educação Física, ajudou a elaborar o documento enviado ao MEC.
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MEMÓRIAS DE

UM CICLO OLÍMPICO

Mesmo sem ter participado dos Jogos Olím-

picos, Evandro Saraiva relembra os anos de 

Seleção Brasileira e como o corte às vésperas 

dos Jogos de 92 serviu de aprendizado

CREF2/RS ENVIA DOCUMENTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

A gente treinava 

muito, sob pressão, e 

isso é algo que eu 

tento passar para os 

meus alunos hoje

Seleção era totalmente à parte, pois os 

preparativos com o time iniciavam só 

quando encerrava a temporada dos clu-

bes. O calendário fazia com que eu me de-

dicasse em tempo integral ao basquete”.

Apontado como o melhor jogador brasi-

leiro por três anos consecutivos, ainda na 

década de 80, Saraiva é representante de 

uma geração diferenciada, que se inte-

ressava muito pelo esporte, inclusive por 

tudo aquilo que se 

relacionava ao dia a 

dia fora das qua-

dras. “Eu adorava 

jogar e me dedicava 

bastante à prepa-

ração. Esses dias até 

encontrei um cader-

no com anotações 

dos treinos que fa-

zia, algumas ideias que tinha para sempre 

ir um pouco além. Da minha época, muitos 

outros também eram assim e acabaram 

cursando Educação Física exatamente por 

isto, como o Pipoka (CREF 003660-G/RJ) e 

o Chuí (CREF 001987-G/SP)”, revela.

Mesmo com a ambição de ser sempre cam-

peão, Saraiva relembra que alguns proble-

caras abriram o olho para mim. Os jo-

gadores todos marcando de bandeja e eu 

já fazia ponto de enterrada. Como eu me 

destacava em relação aos demais, começa-

ram a investir em mim e, logo em seguida, 

já fui convocado para a Seleção Brasileira 

juvenil. Com 18 anos, passei a ser chama-

do também para a Seleção adulta”. 

O desempenho aci-

ma da média na 

Sogipa levou Sa-

raiva para jogar nos 

principais times do 

Brasil. No Flamen-

go, foi considerado 

a revelação do Cam-

peonato Brasileiro, 

com apenas 19 anos 

de idade. Mas foi no Franca, um dos ex-

poentes do basquete nacional, que o ex-

atleta construiu a maior parte da sua 

trajetória. “Fiquei 11 anos lá e passei a ser 

convocado regularmente para a Seleção. 

Foi o meu histórico no time que me cre-

denciou a participar de torneios na Europa 

e até do Pan-americano de Havana, em 

1991”, relembra. “A minha relação com a 

PRINCIPAIS CLUBES E SELEÇÃO

o basquete gaúcho, nenhum ou-

tro jogador esteve tanto tempo N a serviço da Seleção quanto E-

vandro Saraiva (CREF 001009-G/RS). Com 

o uniforme do Brasil, o ala atuou de 1981 a 

1993, participando de diversos torneios 

interacionais e de três ciclos olímpicos. A 

vivência no esporte, sobretudo o conheci-

mento adquirido nessas grandes compe-

tições, foi o principal incentivo para que 

Saraiva abandonasse as quadras, antes 

mesmo de completar 35 anos de idade, 

para se dedicar integralmente à Educação 

Física e a sua carreira de preparador físico.

Interessado pelas modalidades esportivas 

desde a infância, Saraiva passou a dar um 

sentido especial ao basquete já aos sete 

anos de idade, quando saiu de Arroio do 

Meio e foi estudar na Escola Farrapos, em 

Encantado, onde começou a treinar. “A mi-

nha primeira cesta foi um suporte de vaso 

com uma rede de saco de maçã. Eu tinha 

uns dez anos e acordava cedo para ver o 

Mundial na TV”, conta. Com atuações de 

destaque nas principais competições lo-

cais, não demorou muito para que o jovem 

atleta recebesse um convite para jogar em 

um clube da Capital. “A Sogipa competiu 

em uma Taça Brasil, lá em Encantado, e os 

Mesmo que possa haver aspectos for-

mativos comuns à Licenciatura e ao 

Bacharelado, cada um desses cursos é 

independente e possui objetivos, matrizes 

curriculares, estágios e diplomas especí-

ficos. “O CONFEF discorda das recorrentes 

afirmações que corroboram com a ideia de 

que os cursos de Licenciatura e Bacha-

relado são iguais, que trabalham as 

mesmas competências e que os seus 

egressos estão aptos ao mesmo tipo de 

exercício profissional. Por que, para a 

Educação Física, o entendimento sobre as 

competências e o exercício profissional dos 

egressos de cursos de Licenciatura seria 

diferente das outras áreas acadêmicas?”, 

questiona o Conselho no comunicado. 

“Não se trata, portanto, de se definir quem 

pode mais ou quem pode menos, se o 

licenciado ou o bacharel. A existência de 

conhecimentos, objetivos, competências 

técnicas, habilidades e atitudes profissio-

nais distantes evidenciam os avanços da 

área e importância de se manterem distin-

tos os cursos de Licenciatura e Bacharelado 

em Educação Física”.

vital para o desenvolvimento da Nação. 

“Os avanços esperados, no âmbito da Edu-

cação Física escolar, só serão consolidados 

com uma formação superior própria, séria 

e qualificada para aqueles que optam pelo 

magistério, um aspecto determinante e 

condicionante para a valorização da ação 

docente na Educação Básica”.

O Conselho Federal também destacou que 

tem se esforçado, juntamente com todo o 

Sistema CONFEF/CREFs, para que os e-

gressos do curso de Bacharelado tenham o 

seu exercício profissional garantido com 

igual competência e reconhecimento no 

ambiente não-escolar. “A inserção da 

Educação Física na área da saúde, por 

meio da Resolução nº 218/1997 e da 

Resolução nº 287/1998, ambas do Con-

selho Nacional de Saúde, e as novas de-

mandas advindas desses atos reforçam a 

compreensão de que é necessária uma 

formação superior própria, séria e qua-

lificada para aqueles que, ao escolherem a 

Educação Física como profissão, não op-

tam pelo magistério”. 

peito das diretrizes da formação superior 

em Educação Física, no começo do ano, o 

CONFEF publicou uma manifestação em 

sua página (www.confef.org.br). “A orien-

tação nacional dos órgãos reguladores da 

educação superior brasileira define que os 

egressos de cursos de licenciatura estarão 

qualificados para a docência na Educação 

Básica. A decisão é a mesma para todos os 

cursos de graduação que têm duas possibi-

lidades de formação superior, a exemplo 

da biologia, da história e da física”, exem-

plifica o documento. “Na especificidade da 

Educação Física, o CONFEF tem efetivado 

ações para reverter a cultura do 'licenciado 

pode tudo' e recuperar o enfoque edu-

cacional, formativo e inclusivo que deve 

orientar a prática docente”.

Com o entendimento de que o fim do curso 

de Bacharelado contribuiria negativamen-

te não só para profissão, mas também para 

a qualidade da Educação Básica nacional, 

o CONFEF salientou, em seu comunicado, a 

importância de se reconhecer o profissio-

nal de Educação Física como um agente 

A Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional do CREF2/RS enviou, na primeira quinzena de abril, um manifesto ao 

ministro da Educação e ao Conselho Nacional de Educação (CNE) com os argumentos contra a proposta de extinção do Bacha-

relado. O documento foi assinado por 22 coordenadores de cursos de Educação Física no Rio Grande do Sul e ressalta, entre 

outros pontos, a arbitrariedade da decisão. “A proposta da CNE é unilateral e, se aprovada, vai extinguir não apenas uma 

formação, mas também uma profissão”, declarou Eduardo Merino (CREF 004493-G/RS), presidente da Comissão.

O consenso entre os profissionais que elaboraram o texto é que a sugestão de fim do Bacharelado trará imensos prejuízos tam-

bém para o curso de Licenciatura, pois aproximadamente 2/3 dos estudantes que estão cursando Educação Física optaram pela 

habilitação para atuar em academias e com o treinamento físico, no ambiente não-escolar. “O Conselho Nacional de Educação 

não mensurou o problema que vai ser fechar esses cursos e todo o cam-

po de trabalho, que compreende atividades relacionadas à saúde públi-

ca e à qualidade de vida também”, complementou Merino. 

Também fazem parte da Comissão de Ensino Superior e Preparação Pro-

fissional: Leomar Tesche (CREF 000129-G/RS), Miryam Brauch (CREF 

006834-G/ RS), Débora Garcia (CREF 002202-G/RS) e Carlos de Macedo 

(CREF 01262-G/RS). Além destes, Cláudio Gutierrez (CREF 014210-G/ 

RS), da Associação dos Dirigentes de Instituições de Ensino Superior em 

Educação Física, ajudou a elaborar o documento enviado ao MEC.
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Adaptação do artigo originalmente publicado na Revista
Brasileira de Ciências do Esporte, Vol. 34, N. 3, de 2012

de dardo na época, era ele próprio quem 

fabricava os dardos.

Willy Richard Franz Seewald nasceu em 

cinco de outubro de 1900, na localidade de 

Fazenda Fialho, município de Taquara, no 

Rio Grande do Sul. Era filho de Karl Robert 

Seewald - imigrante alemão que chegou 

ao Brasil em 1896 - e de Augusta Feist-

hauer Seewald - descendente de imi-

grantes alemães nascida no município de 

Montenegro (MÜLLER, 1986).

Willy tinha uma irmã e dois irmãos, sendo 

que a irmã Marta faleceu ainda jovem. Ed-

gar, seu irmão mais velho, dedicou-se por 

muitos anos à prática do remo e à natação. 

Erich, o irmão mais novo, desde os 16 anos 

de idade praticava a chamada, na época, 

ginástica de aparelhos (argola, barra, ca-

valo com alças, paralela e solo), a qual 

atualmente é denominada de ginástica 

artística, na Sociedade de Ginástica de São 

Leopoldo, além de jogar futebol no Clube 

Esportivo Nacional de São Leopoldo. Este 

clube, fundado em 1915, por um grupo de 

associados da Sociedade Orpheu (atual 

Sociedade de Canto de São Leopoldo), 

O SPORTMAN WILLY SEEWALD

s referências sobre a participação 

brasileira nos Jogos Olímpicos de A 1924 realizados em Paris, na 

França, são escassas. Talvez porque não há 

registro de medalhistas olímpicos bra-

sileiros nestes jogos, como ocorreu na 

edição de 1920 na Antuérpia. No quadro 

de medalhas dos Jogos de Paris, os Estados 

Unidos ficaram em vantajoso primeiro lu-

gar em relação aos outros países.

Todavia, este estudo não trata nem de a-

tletas norte-americanos que lideraram o 

quadro de medalhas em Paris, como tam-

bém não se detém na figura do herói 

olímpico daqueles Jogos, o inglês Harold 

Abrahams. A presente pesquisa trata de 

registrar a trajetória do atleta brasileiro 

Willy Richard Franz Seewald, que se desta-

cou não apenas no cenário esportivo sul-

riograndense e nacional, mas, para além 

disso, se projetou enquanto atleta olím-

pico brasileiro. O "admirável lançador" 

(IUGUENFRITZ, 1929), como era chamado 

pela imprensa escrita brasileira, foi o único 

atleta do estado do Rio Grande do Sul a 

integrar a delegação brasileira nos Jogos 

Olímpicos de Paris, em 1924. Assim foi 

chamado porque, além de obter os me-

lhores índices nas provas de lançamento 

encerrou suas atividades e, no lugar do seu 

campo de futebol, foi construída uma zona 

residencial. 

Os irmãos Seewald faziam as sessões de 

ginástica alemã à noite, após o trabalho 

diário na fábrica de móveis da família, 

contou Erich em sua entrevista (SEEWALD, 

2001). Todos trabalharam quando jovens 

na fábrica de móveis dirigida pelo pai, cuja 

especialidade era a produção de esculturas 

em madeira para igrejas, casas e outros 

estabelecimentos.

Willy aprendeu com seu pai o ofício da 

marcenaria e, quando começou a se dedi-

car exclusivamente ao atletismo, passou a 

fabricar seus próprios dardos. A aquisição 

de um dardo, naquela época, era dificulta-

da não somente pelo custo do equipa-

mento, mas também porque não era 

encontrado para venda no Brasil. Para 

produzir os dardos, Willy utilizava uma 

madeira especial dividida em três partes, 

as quais eram coladas para diminuir a vi-

bração, e "tinha outros segredos para fazer 

os dardos que ele não contava", relatou 

seu irmão (SEEWALD, 2001). Os dardos 

confeccionados artesanalmente por Willy 

eram testados no campo de futebol do 

MEMÓRIAS DO PRIMEIRO RECORDISTA

Janice Mazo (CREF 003293-G/RS)

Tiago Frosi (CREF 016973-G/RS)

Paula Maduro (CREF 007169-G/PE)

O ATLETA OLÍMPICO BRASILEIRO WILLY SEEWALD:

NACIONAL DO LANÇAMENTO DE DARDOO incentivo ao 

esporte nas 

escolas ainda é 

muito pequeno

mas vividos com a Seleção de basquete 

tinham mais relação com questões políti-

cas do que com desempenho. “Muita gen-

te era convocado só por causa do nome. 

Dos três Jogos que fui 

dispensado, ainda no 

embarque, pelo menos 

duas foram por deci-

sões estritamente polí-

ticas”, relembra. “Em 

1992, eu fui cortado na 

véspera da viagem 

para que dois atletas lesionados fossem no 

meu lugar. Estava no meu melhor 

momento e foi muito triste passar por 

aquilo, porque eu tinha uma grande 

expectativa e também era considerado o 

melhor atleta do Brasil naquele ano”.

Embora não tenha participado de uma O-

limpíada, Saraiva garante que não guarda 

nenhum trauma daqueles momentos pré-

Jogos. Os dias que antecederam as compe-

tições, pelo contrário, serviram de aprendi-

zado e de incentivo para uma carreira pos-

terior como profissional de Educação Físi-

ca. “A gente treinava muito, sob pressão, e 

isso é algo que eu tento passar para os 

meus alunos hoje, que querem ser atletas 

profissionais. Não é nada fácil. Nós éramos 

25 e, numa preparação de ciclo olímpico, 

acabavam indo com a Seleção somente 12 

atletas. Por causa disto, nunca duvidei que 

um ali poderia lesionar o outro só por saca-

nagem, para garantir a sua vaga e deixar 

um ‘concorrente’ de fora”, conta.

A vida acadêmica, no entanto, já estava 

traçada, muito antes mesmo da sua ida pa-

ra Franca, em meados dos anos 80. Saraiva 

nunca abriu mão dos estudos, mesmo 

quando era atleta: “eu ingressei na UFRGS 

em 1983, cursei dois anos e precisei tran-

car, por causa da minha transferência para 

São Paulo. Não abandonei a Educação Físi-

APRENDIZADO E RECONHECIMENTO

ca e, em 1987, me graduei em outro Esta-

do”, relembra. “Era uma loucura. Treinava 

todo dia e a faculdade ficava cerca de 

50km de Franca, ou seja, precisava viajar 

quase duas horas à noi-

te. O sacrifício foi gran-

de, mas eu jogava mais 

tranquilo a partir daí. 

Com o diploma, o bas-

quete virou um meio 

para mim, não um fim”.

A vivência no basquete, como não poderia 

ser diferente, agregou muito à “segunda 

vida profissional” de Saraiva. “Usei o es-

porte ao meu favor. Mas eu vi, em um de-

terminado momento, que aquilo não me 

satisfazia mais. E como aprendi bastante 

 e relacionando tudo com a teoria que 

eu vi na faculdade, me dei conta que seria 

legal usar isso na preparação física de 

atletas”, revela. “Os pais que me contra-

tam para transformar os seus filhos em 

tenistas, por exemplo, me escolhem não só 

pelo reconhecimento do meu trabalho, 

mas também pela minha vivência no bas-

quete e pela minha trajetória. Além disto, 

eu sei bem qual é a dor que eles 

sentem em um treinamento mais 

puxado, porque eu também pas-

sei por isso quando fui atleta”.

Sem nunca ter pensado em se 

tornar um treinador de basquete 

profissional, muito pela instabili-

dade da profissão, Saraiva fun-

dou o seu próprio centro de trei-

namento, em 1999, em Porto A-

legre. “Não tenho muitos alunos, 

mas tenho alguns muitos fiéis, 

que atuam com as mais diferen-

tes modalidades”, explica. “To-

dos eles são muito identificados 

com a minha filosofia de traba-

lho. Como conheço profissionais 

que chegaram a tirar dinheiro do 

próprio bolso para ajudar o time, 

in 
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outros que tinham até três empregos para 

poder sustentar a família, o que eu tam-

bém tento passar para os meus alunos é 

um pouco disto, do esforço que precisa ser 

feito, do amor que precisamos ter por a-

quilo que fazemos. Acho que só assim po-

deremos conquistar grandes resultados”.

O basquete brasileiro, que viveu os seus 

tempos áureos entre os anos 80 e 90 e che-

gou a ser o segundo esporte mais popular 

do Brasil, não possui um dos melhores ce-

nários na atualidade, de acordo com Sarai-

va. “Quem vê diversos jogadores brasilei-

ros na NBA pode achar que está tudo uma 

maravilha, mas não é bem assim. A nossa 

Confederação precisa ser remodelada. O 

que precisamos, acima de tudo, é investir 

na formação e na profissionalização de 

atletas”, defende. “Estamos no caminho, 

pois sei de muitos técnicos jovens que es-

tão estudando muito. Mas falta apoio de 

cima, já que não temos nenhuma ação 

concreta para descobrir novos talentos. O 

ciclo olímpico serve para isto e, como po-

demos perceber, o incentivo ao esporte nas 

escolas ainda é muito pequeno”.

Saraiva com a Seleção Brasileira de Basquete. Foto: arquivo pessoal
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loco



20 CREF2/RS em Revista

CAPA: BASQUETE

21CREF2/RS em Revista

ENSAIO

Adaptação do artigo originalmente publicado na Revista
Brasileira de Ciências do Esporte, Vol. 34, N. 3, de 2012

de dardo na época, era ele próprio quem 

fabricava os dardos.

Willy Richard Franz Seewald nasceu em 

cinco de outubro de 1900, na localidade de 

Fazenda Fialho, município de Taquara, no 

Rio Grande do Sul. Era filho de Karl Robert 

Seewald - imigrante alemão que chegou 

ao Brasil em 1896 - e de Augusta Feist-

hauer Seewald - descendente de imi-

grantes alemães nascida no município de 

Montenegro (MÜLLER, 1986).

Willy tinha uma irmã e dois irmãos, sendo 

que a irmã Marta faleceu ainda jovem. Ed-

gar, seu irmão mais velho, dedicou-se por 

muitos anos à prática do remo e à natação. 

Erich, o irmão mais novo, desde os 16 anos 

de idade praticava a chamada, na época, 

ginástica de aparelhos (argola, barra, ca-

valo com alças, paralela e solo), a qual 

atualmente é denominada de ginástica 

artística, na Sociedade de Ginástica de São 

Leopoldo, além de jogar futebol no Clube 

Esportivo Nacional de São Leopoldo. Este 

clube, fundado em 1915, por um grupo de 

associados da Sociedade Orpheu (atual 

Sociedade de Canto de São Leopoldo), 

O SPORTMAN WILLY SEEWALD

s referências sobre a participação 

brasileira nos Jogos Olímpicos de A 1924 realizados em Paris, na 

França, são escassas. Talvez porque não há 

registro de medalhistas olímpicos bra-

sileiros nestes jogos, como ocorreu na 

edição de 1920 na Antuérpia. No quadro 

de medalhas dos Jogos de Paris, os Estados 

Unidos ficaram em vantajoso primeiro lu-

gar em relação aos outros países.

Todavia, este estudo não trata nem de a-

tletas norte-americanos que lideraram o 

quadro de medalhas em Paris, como tam-

bém não se detém na figura do herói 

olímpico daqueles Jogos, o inglês Harold 

Abrahams. A presente pesquisa trata de 

registrar a trajetória do atleta brasileiro 

Willy Richard Franz Seewald, que se desta-

cou não apenas no cenário esportivo sul-

riograndense e nacional, mas, para além 

disso, se projetou enquanto atleta olím-

pico brasileiro. O "admirável lançador" 

(IUGUENFRITZ, 1929), como era chamado 

pela imprensa escrita brasileira, foi o único 

atleta do estado do Rio Grande do Sul a 

integrar a delegação brasileira nos Jogos 

Olímpicos de Paris, em 1924. Assim foi 

chamado porque, além de obter os me-

lhores índices nas provas de lançamento 

encerrou suas atividades e, no lugar do seu 

campo de futebol, foi construída uma zona 

residencial. 

Os irmãos Seewald faziam as sessões de 

ginástica alemã à noite, após o trabalho 

diário na fábrica de móveis da família, 

contou Erich em sua entrevista (SEEWALD, 

2001). Todos trabalharam quando jovens 

na fábrica de móveis dirigida pelo pai, cuja 

especialidade era a produção de esculturas 

em madeira para igrejas, casas e outros 

estabelecimentos.

Willy aprendeu com seu pai o ofício da 

marcenaria e, quando começou a se dedi-

car exclusivamente ao atletismo, passou a 

fabricar seus próprios dardos. A aquisição 

de um dardo, naquela época, era dificulta-

da não somente pelo custo do equipa-

mento, mas também porque não era 

encontrado para venda no Brasil. Para 

produzir os dardos, Willy utilizava uma 

madeira especial dividida em três partes, 

as quais eram coladas para diminuir a vi-

bração, e "tinha outros segredos para fazer 

os dardos que ele não contava", relatou 

seu irmão (SEEWALD, 2001). Os dardos 

confeccionados artesanalmente por Willy 

eram testados no campo de futebol do 
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NACIONAL DO LANÇAMENTO DE DARDOO incentivo ao 

esporte nas 

escolas ainda é 

muito pequeno

mas vividos com a Seleção de basquete 

tinham mais relação com questões políti-

cas do que com desempenho. “Muita gen-

te era convocado só por causa do nome. 

Dos três Jogos que fui 

dispensado, ainda no 

embarque, pelo menos 

duas foram por deci-

sões estritamente polí-

ticas”, relembra. “Em 

1992, eu fui cortado na 

véspera da viagem 

para que dois atletas lesionados fossem no 

meu lugar. Estava no meu melhor 

momento e foi muito triste passar por 

aquilo, porque eu tinha uma grande 

expectativa e também era considerado o 
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Embora não tenha participado de uma O-

limpíada, Saraiva garante que não guarda 

nenhum trauma daqueles momentos pré-

Jogos. Os dias que antecederam as compe-

tições, pelo contrário, serviram de aprendi-

zado e de incentivo para uma carreira pos-

terior como profissional de Educação Físi-

ca. “A gente treinava muito, sob pressão, e 

isso é algo que eu tento passar para os 

meus alunos hoje, que querem ser atletas 

profissionais. Não é nada fácil. Nós éramos 

25 e, numa preparação de ciclo olímpico, 

acabavam indo com a Seleção somente 12 

atletas. Por causa disto, nunca duvidei que 

um ali poderia lesionar o outro só por saca-

nagem, para garantir a sua vaga e deixar 

um ‘concorrente’ de fora”, conta.

A vida acadêmica, no entanto, já estava 

traçada, muito antes mesmo da sua ida pa-

ra Franca, em meados dos anos 80. Saraiva 

nunca abriu mão dos estudos, mesmo 

quando era atleta: “eu ingressei na UFRGS 

em 1983, cursei dois anos e precisei tran-

car, por causa da minha transferência para 

São Paulo. Não abandonei a Educação Físi-

APRENDIZADO E RECONHECIMENTO

ca e, em 1987, me graduei em outro Esta-

do”, relembra. “Era uma loucura. Treinava 

todo dia e a faculdade ficava cerca de 

50km de Franca, ou seja, precisava viajar 

quase duas horas à noi-

te. O sacrifício foi gran-

de, mas eu jogava mais 

tranquilo a partir daí. 

Com o diploma, o bas-

quete virou um meio 

para mim, não um fim”.

A vivência no basquete, como não poderia 

ser diferente, agregou muito à “segunda 

vida profissional” de Saraiva. “Usei o es-

porte ao meu favor. Mas eu vi, em um de-

terminado momento, que aquilo não me 

satisfazia mais. E como aprendi bastante 

 e relacionando tudo com a teoria que 

eu vi na faculdade, me dei conta que seria 

legal usar isso na preparação física de 

atletas”, revela. “Os pais que me contra-

tam para transformar os seus filhos em 

tenistas, por exemplo, me escolhem não só 

pelo reconhecimento do meu trabalho, 

mas também pela minha vivência no bas-

quete e pela minha trajetória. Além disto, 

eu sei bem qual é a dor que eles 

sentem em um treinamento mais 

puxado, porque eu também pas-

sei por isso quando fui atleta”.

Sem nunca ter pensado em se 

tornar um treinador de basquete 

profissional, muito pela instabili-

dade da profissão, Saraiva fun-

dou o seu próprio centro de trei-

namento, em 1999, em Porto A-

legre. “Não tenho muitos alunos, 

mas tenho alguns muitos fiéis, 

que atuam com as mais diferen-

tes modalidades”, explica. “To-

dos eles são muito identificados 

com a minha filosofia de traba-

lho. Como conheço profissionais 

que chegaram a tirar dinheiro do 

próprio bolso para ajudar o time, 
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outros que tinham até três empregos para 

poder sustentar a família, o que eu tam-

bém tento passar para os meus alunos é 

um pouco disto, do esforço que precisa ser 

feito, do amor que precisamos ter por a-

quilo que fazemos. Acho que só assim po-

deremos conquistar grandes resultados”.

O basquete brasileiro, que viveu os seus 

tempos áureos entre os anos 80 e 90 e che-

gou a ser o segundo esporte mais popular 

do Brasil, não possui um dos melhores ce-

nários na atualidade, de acordo com Sarai-

va. “Quem vê diversos jogadores brasilei-

ros na NBA pode achar que está tudo uma 

maravilha, mas não é bem assim. A nossa 

Confederação precisa ser remodelada. O 

que precisamos, acima de tudo, é investir 

na formação e na profissionalização de 

atletas”, defende. “Estamos no caminho, 

pois sei de muitos técnicos jovens que es-

tão estudando muito. Mas falta apoio de 

cima, já que não temos nenhuma ação 

concreta para descobrir novos talentos. O 

ciclo olímpico serve para isto e, como po-

demos perceber, o incentivo ao esporte nas 

escolas ainda é muito pequeno”.

Saraiva com a Seleção Brasileira de Basquete. Foto: arquivo pessoal
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brasileira, composta por 12 atletas ho-

mens, que representaram o país nos Jogos 

de Paris. Segundo depoimento de seu ir-

mão, Willy recebeu ajuda de uma tradicio-

nal família de imigrantes alemães residen-

te em Porto Alegre, para participar dos 

Jogos Olímpicos em Paris, pois não tinha 

recursos financeiros suficientes para fazer 

a viagem (SEEWALD, 2000). Inicialmente, 

estava prevista uma ajuda "do Governo 

Brasileiro no valor de 350 contos de réis 

para a preparação e viagem da delegação 

aos Jogos de Paris" (RUBIO, 2006). En-

tretanto, houve a cassação da verba e 

retirada oficial da inscrição da delegação 

brasileira devido aos problemas de or-

ganização da Confederação Brasileira de 

Desportos (CBD). Após o impasse, Willy 

Seewald, que nunca tinha viajado para o 

exterior, foi à França e posteriormente à 

Alemanha, visitar parentes. 

A expectativa de sucesso da delegação 

brasileira era grande, afinal, na edição an-

terior dos jogos, em 1920, na Antuérpia, os 

atletas do tiro tinham conquistado, inespe-

radamente, as três primeiras medalhas o-

límpicas brasileiras. Porém, em Paris, os a-

tletas brasileiros não conquistaram meda-

lhas. No lançamento de dardo, os meda-

lhistas olímpicos foram respectivamente: 

Jonni Myyrä, da Finlândia, com a distância 

de 62,96m; Gunnar Lindström, da Suécia, 

alcançando 60,92m e Eugene Oberst, dos 

Estados Unidos, atingindo 58,35m. Willy 

Seewald obteve o sexto lugar na prova de 

lançamento de dardo, com a distância de 

49,39m, recebendo uma medalha e diplo-

ma de participação.

Quando Willy retornou ao Brasil, depois de 

passar um período na Alemanha co-

nhecendo os parentes por parte da família 

de seu pai, retomou a participação em 

competições. Viajou para São Paulo a fim 

de disputar o I Campeonato Nacional de 

Atletismo em 1925, vencendo a prova com 

a marca de 54,11m e obtendo o 

reconhecimento do primeiro recorde 

brasileiro no lançamento de dardo 

(CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

ATLETISMO, 2010). Willy, nos dois anos 

que se seguiram, sagrou-se campeão 

brasileiro, sempre "mantendo o mesmo 

nível técnico" (DE ROSE, 1949).

Com a conquista do índice nacional e sul-

americano, Willy Seewald provavelmente 

estaria entre os atletas convocados para 

participar dos Jogos Olímpicos de 1928, 

caso o Brasil tivesse enviado uma delega-

ção para competir nesses jogos realizados 

em Amsterdã (Holanda). O Brasil não 

participou desta edição porque o país atra-

vessava uma crise econômica, a qual impe-

diu que houvesse recursos suficientes para 

enviar uma delegação. Ainda que possam 

ter outros motivos, importa que este fato 

foi lamentável, particularmente para Willy 

Seewald, que poderia ter conquistado sua 

última medalha neste evento. No final do 

ano de 1928, o atleta adoeceu e, ines-

peradamente, faleceu no começo do mês 

de fevereiro de 1929 (BRENDEMEIR, 2009; 

COMUNIDADE EVANGÉLICA DE CON-

FISSÃO LUTERANA EM SÃO LEOPOLDO, 

15/05/2009). 

Willy Seewald teve uma vida curta, mas 

seu recorde durou quase 30 anos. O recor-

de sul-riograndense conquistado pelo a-

tleta foi superado, após 27 anos, por Nica-

nor Missaglia, do Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense, que obteve a marca de 58,2m 

no ano de 1949. Já o índice brasileiro no 

lançamento de dardo permaneceu até 

1957, quando um atleta do Rio de Janei-

ro superou a marca de Willy Seewald. 

O caminho percorrido do Rio Grande do Sul 

a Paris pelo atleta Willy Seewald é ins-

tigante, ainda mais que estamos tratando 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Clube Esportivo Nacional, em São 

Leopoldo. 

Nos primeiros anos em que começou a pra-

ticar o lançamento de dardos, Willy já se 

destacou. No campeonato brasileiro de a-

tletismo de 1921, "superou o recorde na-

cional por mais de três metros, quando al-

cançou 44,5m" (CONTRA RELÓGIO, 1997). 

No ano seguinte, Willy integrou a de-

legação gaúcha, composta por oito atle-

tas, que foi disputar os "Jogos Atléticos", 

comemorativos ao centenário da Indepen-

dência do Brasil, na capital do país, na épo-

ca a cidade do Rio de Janeiro. Devido aos 

resultados positivos obtidos nesses jogos, 

os atletas do Rio Grande do Sul garantiram 

sua participação na equipe brasileira que 

disputou o I Campeonato Latino-Ameri-

cano de Atletismo, no Rio de Janeiro. Na 

disputa da prova de lançamento de dardo 

deste campeonato, "Willy Seewald obteve 

a marca de 54,515m, superando o chileno 

Arturo Medina, que até então era recordis-

ta sul-americano com a marca de 50,3m" 

(CONTRA RELÓGIO, 1997).

Willy Seewald conseguiu chegar longe, 

considerando as dificuldades financeiras, 

as precárias condições de treinamento e a 

incipiente organização das competições de 

atletismo no Brasil nos anos 1920. Com 

seus dardos Willy começou a transpor índi-

ces regionais, nacionais e sul-americanos, 

mas a grande surpresa foi sua convocação 

para, junto com atletas das grandes me-

trópoles brasileiras, Rio de Janeiro e São 

Paulo, fazer parte da delegação brasileira 

que disputaria a oitava edição dos Jogos 

Olímpicos da Era Moderna na cidade de 

Paris, na França, em 1924.

Willy Seewald foi o único atleta do Rio 

Grande do Sul que integrou a delegação 

A PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS 

OLÍMPICOS DE PARIS 
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Dos Jogos Olímpicos de Paris, Willy 

Seewald não trouxe as cobiçadas meda-

lhas de ouro, prata ou bronze, mas recebeu 

uma medalha olímpica de participação, o 

que foi mais do que suficiente para ser 

lembrado. Ele figura como o único atleta 

sul-riograndense convocado para integrar 

a delegação brasileira que foi aos Jogos 

Olímpicos de 1924, composta, exclusi-

vamente, por atletas de São Paulo e Rio de 

Janeiro. Sem dúvida, Willy contribuiu para 

da história de um atleta brasileiro no início 

do século XX. Willy ascendeu rapidamente 

no atletismo e, em menos de 10 anos, 

conquistou recordes regionais, nacional e 

sul-americano, demonstrando um signifi-

cativo desempenho esportivo, tendo em 

consideração as condições oferecidas aos 

atletas na época. Quem sabe até onde 

Willy chegaria, afinal de contas, ele faleceu 

logo após conquistar mais um recorde no 

lançamento de dardo.

que o Rio Grande do Sul fosse reconhecido 

como um dos polos do atletismo nacional. 

Além do mais, ele foi um atleta que repre-

sentou o Brasil em uma edição dos Jogos 

Olímpicos e isto, considerando a ausência 

de uma política esportiva brasileira (TUBI-

NO, 1997) na época, já é muito significa-

tivo para o cenário esportivo do Brasil.

Ao percorrer a trajetória de Willy Seewald, 

chamamos a atenção para a contribuição 

das associações esportivas fundadas pelos 

imigrantes alemães e seus descendentes 

no Rio Grande do Sul. Em particular, as 

sociedades de ginástica atuaram de forma 

relevante na formação de atletas, mas 

também promovendo o esporte enquanto 

um dos pilares para a educação físico-

esportiva e moral dos cidadãos. O caso de 

Willy Seewald revela a importância da 

Sociedade de Ginástica de São Leopoldo 

na formação de atletas amadores.
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mens, que representaram o país nos Jogos 
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te em Porto Alegre, para participar dos 
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A expectativa de sucesso da delegação 

brasileira era grande, afinal, na edição an-

terior dos jogos, em 1920, na Antuérpia, os 

atletas do tiro tinham conquistado, inespe-

radamente, as três primeiras medalhas o-

límpicas brasileiras. Porém, em Paris, os a-

tletas brasileiros não conquistaram meda-

lhas. No lançamento de dardo, os meda-

lhistas olímpicos foram respectivamente: 

Jonni Myyrä, da Finlândia, com a distância 

de 62,96m; Gunnar Lindström, da Suécia, 

alcançando 60,92m e Eugene Oberst, dos 

Estados Unidos, atingindo 58,35m. Willy 

Seewald obteve o sexto lugar na prova de 

lançamento de dardo, com a distância de 

49,39m, recebendo uma medalha e diplo-

ma de participação.

Quando Willy retornou ao Brasil, depois de 

passar um período na Alemanha co-

nhecendo os parentes por parte da família 

de seu pai, retomou a participação em 

competições. Viajou para São Paulo a fim 

de disputar o I Campeonato Nacional de 

Atletismo em 1925, vencendo a prova com 

a marca de 54,11m e obtendo o 

reconhecimento do primeiro recorde 

brasileiro no lançamento de dardo 

(CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

ATLETISMO, 2010). Willy, nos dois anos 

que se seguiram, sagrou-se campeão 

brasileiro, sempre "mantendo o mesmo 

nível técnico" (DE ROSE, 1949).

Com a conquista do índice nacional e sul-

americano, Willy Seewald provavelmente 

estaria entre os atletas convocados para 

participar dos Jogos Olímpicos de 1928, 

caso o Brasil tivesse enviado uma delega-

ção para competir nesses jogos realizados 

em Amsterdã (Holanda). O Brasil não 

participou desta edição porque o país atra-

vessava uma crise econômica, a qual impe-

diu que houvesse recursos suficientes para 

enviar uma delegação. Ainda que possam 

ter outros motivos, importa que este fato 

foi lamentável, particularmente para Willy 

Seewald, que poderia ter conquistado sua 

última medalha neste evento. No final do 

ano de 1928, o atleta adoeceu e, ines-

peradamente, faleceu no começo do mês 

de fevereiro de 1929 (BRENDEMEIR, 2009; 

COMUNIDADE EVANGÉLICA DE CON-

FISSÃO LUTERANA EM SÃO LEOPOLDO, 

15/05/2009). 

Willy Seewald teve uma vida curta, mas 

seu recorde durou quase 30 anos. O recor-

de sul-riograndense conquistado pelo a-

tleta foi superado, após 27 anos, por Nica-

nor Missaglia, do Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense, que obteve a marca de 58,2m 

no ano de 1949. Já o índice brasileiro no 

lançamento de dardo permaneceu até 

1957, quando um atleta do Rio de Janei-

ro superou a marca de Willy Seewald. 

O caminho percorrido do Rio Grande do Sul 

a Paris pelo atleta Willy Seewald é ins-

tigante, ainda mais que estamos tratando 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Clube Esportivo Nacional, em São 

Leopoldo. 

Nos primeiros anos em que começou a pra-

ticar o lançamento de dardos, Willy já se 

destacou. No campeonato brasileiro de a-

tletismo de 1921, "superou o recorde na-

cional por mais de três metros, quando al-

cançou 44,5m" (CONTRA RELÓGIO, 1997). 

No ano seguinte, Willy integrou a de-

legação gaúcha, composta por oito atle-

tas, que foi disputar os "Jogos Atléticos", 

comemorativos ao centenário da Indepen-

dência do Brasil, na capital do país, na épo-

ca a cidade do Rio de Janeiro. Devido aos 

resultados positivos obtidos nesses jogos, 

os atletas do Rio Grande do Sul garantiram 

sua participação na equipe brasileira que 

disputou o I Campeonato Latino-Ameri-

cano de Atletismo, no Rio de Janeiro. Na 

disputa da prova de lançamento de dardo 

deste campeonato, "Willy Seewald obteve 

a marca de 54,515m, superando o chileno 

Arturo Medina, que até então era recordis-

ta sul-americano com a marca de 50,3m" 

(CONTRA RELÓGIO, 1997).

Willy Seewald conseguiu chegar longe, 

considerando as dificuldades financeiras, 

as precárias condições de treinamento e a 

incipiente organização das competições de 

atletismo no Brasil nos anos 1920. Com 

seus dardos Willy começou a transpor índi-

ces regionais, nacionais e sul-americanos, 

mas a grande surpresa foi sua convocação 

para, junto com atletas das grandes me-

trópoles brasileiras, Rio de Janeiro e São 

Paulo, fazer parte da delegação brasileira 

que disputaria a oitava edição dos Jogos 

Olímpicos da Era Moderna na cidade de 

Paris, na França, em 1924.

Willy Seewald foi o único atleta do Rio 

Grande do Sul que integrou a delegação 

A PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS 

OLÍMPICOS DE PARIS 
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Dos Jogos Olímpicos de Paris, Willy 

Seewald não trouxe as cobiçadas meda-

lhas de ouro, prata ou bronze, mas recebeu 

uma medalha olímpica de participação, o 

que foi mais do que suficiente para ser 

lembrado. Ele figura como o único atleta 

sul-riograndense convocado para integrar 

a delegação brasileira que foi aos Jogos 

Olímpicos de 1924, composta, exclusi-

vamente, por atletas de São Paulo e Rio de 

Janeiro. Sem dúvida, Willy contribuiu para 

da história de um atleta brasileiro no início 

do século XX. Willy ascendeu rapidamente 

no atletismo e, em menos de 10 anos, 

conquistou recordes regionais, nacional e 

sul-americano, demonstrando um signifi-

cativo desempenho esportivo, tendo em 

consideração as condições oferecidas aos 

atletas na época. Quem sabe até onde 

Willy chegaria, afinal de contas, ele faleceu 

logo após conquistar mais um recorde no 

lançamento de dardo.

que o Rio Grande do Sul fosse reconhecido 

como um dos polos do atletismo nacional. 

Além do mais, ele foi um atleta que repre-

sentou o Brasil em uma edição dos Jogos 

Olímpicos e isto, considerando a ausência 

de uma política esportiva brasileira (TUBI-

NO, 1997) na época, já é muito significa-

tivo para o cenário esportivo do Brasil.

Ao percorrer a trajetória de Willy Seewald, 

chamamos a atenção para a contribuição 

das associações esportivas fundadas pelos 

imigrantes alemães e seus descendentes 

no Rio Grande do Sul. Em particular, as 

sociedades de ginástica atuaram de forma 

relevante na formação de atletas, mas 

também promovendo o esporte enquanto 

um dos pilares para a educação físico-

esportiva e moral dos cidadãos. O caso de 

Willy Seewald revela a importância da 

Sociedade de Ginástica de São Leopoldo 

na formação de atletas amadores.
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PUBLIQUE SEU ENSAIO

O CREF2/RS em Revista abre espaço para que os profissionais 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 temáticas e prazos: 

doenças respiratórias (10 de julho) e o legado da Olimpíada (10 de outubro). O e-mail 

para envio é contato@crefrs.org.br e todos os artigos recebidos serão avaliados pela 

Comissão Editorial.
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PERGUNTAS FREQUENTES

DEIXEI DE ATUAR NA ÁREA, MAS NÃO SOLICITEI A BAIXA DO MEU REGISTRO.

O QUE PODERÁ ACONTECER?

Desde o ano de 2008, através da Resolução CONFEF nº 162/2008, o Sistema CONFEF/CREFs possui um procedimento 

específico para a baixa de registro. Atualmente, o procedimento de baixa está fixado nas Resoluções CONFEF nº 

281/2015 e nº 313/2015, e CREF2/RS nº 104/2016. Para o Conselho, o profissional que nunca manifestou 

formalmente que deixou de atuar na área da Educação Física continua com seu registro ativo, estando submetido às 

obrigações previstas nas normas do Sistema CONFEF/CREFs. O principal impacto da não solicitação da baixa de 

registro é a geração das anuidades a cada novo ano - a Lei 12.514, de 2011, fixa, em seu artigo 5º, que “o fato 

gerador das anuidades é a existência de inscrição no Conselho, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício”. 

Ou seja, enquanto o registro estiver ativo, as anuidades serão devidas. 

No atual momento, o CREF2/RS está cobrando os valores devidos relativos aos anos de 2011 a 2014, através de ações 

de Execução Fiscal, nos termos do artigo 80 da mesma Lei - “os Conselhos não executarão judicialmente dívidas 

referentes a anuidades inferiores a quatro vezes o valor cobrado anualmente da Pessoa Física ou Jurídica ina-

dimplente”. O procedimento para baixa de registro pode ser encontrado na página http://crefrs.org.br/ 

registro/baixa.php, e propostas de acordos em Execução Fiscal podem ser elaboradas através da página 

http://crefrs.org.br/dividaAtiva/ExecucaoFiscal.php.

ENVIE SUA PERGUNTA

O CREF2/RS em Revista abre espaço para que os leitores enviem dúvidas sobre 

questões ligadas à Educação Física e ao Conselho. Faça a sua pergunta para o e-mail 

contato@crefrs.org.br, que as mais dúvidas mais frequentes serão publicadas aqui 

nesta seção. No site do CREF2/RS, você encontra uma página com mais perguntas e 

respostas, na aba ”Fale Conosco”.

ste ano, no período de 5 a 21 de 

agosto, a cidade do Rio de Janeiro E receberá os Jogos Olímpicos, que 

contemplarão 306 provas em 42 modali-

dades esportivas diferentes, com a partici-

pação de 206 países. O Sistema CONFEF/ 

CREFs, ciente de sua responsabilidade na 

fiscalização de eventos esportivos de gran-

de porte e, principalmente, na contratação 

de técnicos e treinadores estrangeiros para 

as equipes esportivas oficiais e atletas 

brasileiros, emitiu a Portaria CONFEF nº 

202, de 12 de novembro de 2013, que 

prevê a Autorização Especial para o Exer-

cício Profissional (AEEP) de estrangeiros 

que atuem no Brasil, mediante compro-

vação da prestação de serviço junto a 

clubes e entidades brasileiras, em virtude 

do Ciclo Olímpico Brasileiro.

A referida Portaria prevê a concessão da 

AEPP apenas durante o Ciclo Olímpico 

Brasileiro, que compreende o 

período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de 

dezembro de 2016. A Autorização é res-

trita às atribuições profissionais definidas 

no contrato de trabalho ou de prestação de 

serviços, e que sejam compatíveis com a 

modalidade específica do requerente. O 

interessado em obter a Autorização deverá 

protocolar um requerimento de autoriza-

ção, juntando, entre outros documentos, 

uma declaração firmada pela Entidade 

Nacional de Administração do Desporto da 

referida modalidade, ressaltando que o 

requerente possui conhecimentos técnicos 

e Paralímpico 

e 

Paralímpico 

necessários para o desempenho das ati-

vidades, e a Autorização de Trabalho con-

cedida pelo Ministério do Trabalho e Em-

prego, nos termos da legislação daquele 

órgão ministerial.

É necessário esclarecer que os profissio-

nais que receberem a Autorização Especial 

para o Exercício Profissional ficam subor-

dinados às normas de fiscalização do 

exercício profissional, instituídas pela 

legislação vigente e àquelas baixadas pelo 

Sistema CONFEF/CREFs, bem como pelas 

demais obrigações dos demais profissio-

nais registrados. Importante também 

referir que o Sistema CONFEF/CREFs foi 

imbuído legalmente na função de garantir 

a qualidade de prestação de serviços liga-

dos às atividades físicas e desportivas, 

sendo responsável por zelar pelo cumpri-

mento da Lei nº 9.696/98. Sendo assim, é 

papel do Sistema CONFEF/CREFs a fiscali-

zação dos eventos esportivos, sejam regio-

nais ou nacionais, a fim de garantir uma 

prestação de serviços de qualidade, bem 

como assegurar o direito à saúde, previsto 

constitucionalmente a todos os cidadãos.

Neste sentido, o CREF2/RS publicou, re-

centemente, o Código de Procedimentos 

Fiscalizatórios (Resolução CREF2/RS nº 

102/2015), com o intuito de esclarecer 

tanto à sociedade como aos próprios pro-

fissionais de Educação Física acerca dos 

procedimentos fiscalizatórios em eventos 

esportivos. Conforme o artigo 31 do Códi-

go de Procedimentos Fiscalizatórios, são 

seguidos os procedimentos:

I – fiscalizará as pessoas que estão a-

tuando no campo de intervenção do 

profissional de Educação Física, seguindo 

os procedimentos:

a) chegar com uma hora de antecedência 

do início do evento;

b) contatar o representante da Federação 

Esportiva ou o responsável técnico pelo 

evento;

c) contatar os profissionais que compõem a 

Comissão Técnica – responsáveis pelas 

equipes – antes do início das atividades, 

solicitando a apresentação do registro pro-

fissional, orientando quanto às irregu-

laridades constatadas (se houver) e às 

providências que serão adotadas;

d) aguardar o início da atividade, para que 

seja caracterizado o exercício ilegal, e 

lavrar o Auto.

digo de Procedimentos Fiscalizatórios. 

Importante salientar que estão previstos 

vários níveis de penalidades em caso de 

infração, sendo, para Pessoas Jurídicas, a 

aplicação de multa ou ingresso de Ação 

Judicial, além da suspensão imediata das 

atividades; e para Pessoas Físicas, a a-

plicação de multa, suspensão do exercício 

e até mesmo cancelamento do registro. Por 

fim, é necessário frisar que a atuação do 

Sistema CONFEF/CREFs em eventos es-

portivos visa prioritariamente orientar a 

sociedade sobre os riscos de orientação de 

atividades esportivas sem profissionais de 

Educação Física habilitados e não impedir 

ou prejudicar a realização do evento.

de futebol teve transitada em julgada a 

decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

Quando verificada a infração, é concedido 

pelo Agente de Orientação e Fiscalização 

um prazo para regularizar a situação ou 

apresentar defesa. A partir daí é instaurado 

um Processo Administrativo Fiscalizatório, 

que passa a ser de responsabilidade da 

Comissão de Fiscalização do CREF2/RS.

Os trâmites do Processo Administrativo 

Fiscalizatório, como o agendamento de au-

diência para firmar Termo de Cooperação, 

instrução do processo com emissão de re-

latório, julgamento e aplicação de penali-

dades, estão dispostos na íntegra no Có-

II – durante toda a ação, o tratamento 

deverá ser formal, em nenhum momento 

deverá emitir posição pessoal, baseando 

todas as orientações e esclarecimento nas 

Leis e Resoluções reconhecidas pelo Sis-

tema CONFEF/CREFs;

III – não deverá interferir no andamento da 

competição, devendo permanecer fora do 

espaço reservado para o desenvolvimento 

das atividades dos atletas;

IV – caso o fiscalizado se recuse a assinar o 

documento lavrado ou fornecer sua quali-

ficação, o Agente de Orientação e Fisca-

lização deverá, se possível, qualificar duas 

testemunhas para constar no Auto de 

Infração ou solicitar auxílio policial.

Cabe esclarecer que algumas modalidades 

já tiveram definição judicial de desneces-

sidade de registro perante o Conselho, 

entre elas, artes marciais, futebol, dança e 

capoeira, sendo que apenas a modalidade 
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centemente, o Código de Procedimentos 

Fiscalizatórios (Resolução CREF2/RS nº 

102/2015), com o intuito de esclarecer 

tanto à sociedade como aos próprios pro-

fissionais de Educação Física acerca dos 

procedimentos fiscalizatórios em eventos 

esportivos. Conforme o artigo 31 do Códi-

go de Procedimentos Fiscalizatórios, são 

seguidos os procedimentos:

I – fiscalizará as pessoas que estão a-

tuando no campo de intervenção do 

profissional de Educação Física, seguindo 

os procedimentos:

a) chegar com uma hora de antecedência 

do início do evento;

b) contatar o representante da Federação 

Esportiva ou o responsável técnico pelo 

evento;

c) contatar os profissionais que compõem a 

Comissão Técnica – responsáveis pelas 

equipes – antes do início das atividades, 

solicitando a apresentação do registro pro-

fissional, orientando quanto às irregu-

laridades constatadas (se houver) e às 

providências que serão adotadas;

d) aguardar o início da atividade, para que 

seja caracterizado o exercício ilegal, e 

lavrar o Auto.

digo de Procedimentos Fiscalizatórios. 

Importante salientar que estão previstos 

vários níveis de penalidades em caso de 

infração, sendo, para Pessoas Jurídicas, a 

aplicação de multa ou ingresso de Ação 

Judicial, além da suspensão imediata das 

atividades; e para Pessoas Físicas, a a-

plicação de multa, suspensão do exercício 

e até mesmo cancelamento do registro. Por 

fim, é necessário frisar que a atuação do 

Sistema CONFEF/CREFs em eventos es-

portivos visa prioritariamente orientar a 

sociedade sobre os riscos de orientação de 

atividades esportivas sem profissionais de 

Educação Física habilitados e não impedir 

ou prejudicar a realização do evento.

de futebol teve transitada em julgada a 

decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

Quando verificada a infração, é concedido 

pelo Agente de Orientação e Fiscalização 

um prazo para regularizar a situação ou 

apresentar defesa. A partir daí é instaurado 

um Processo Administrativo Fiscalizatório, 

que passa a ser de responsabilidade da 

Comissão de Fiscalização do CREF2/RS.

Os trâmites do Processo Administrativo 

Fiscalizatório, como o agendamento de au-

diência para firmar Termo de Cooperação, 

instrução do processo com emissão de re-

latório, julgamento e aplicação de penali-

dades, estão dispostos na íntegra no Có-

II – durante toda a ação, o tratamento 

deverá ser formal, em nenhum momento 

deverá emitir posição pessoal, baseando 

todas as orientações e esclarecimento nas 

Leis e Resoluções reconhecidas pelo Sis-

tema CONFEF/CREFs;

III – não deverá interferir no andamento da 

competição, devendo permanecer fora do 

espaço reservado para o desenvolvimento 

das atividades dos atletas;

IV – caso o fiscalizado se recuse a assinar o 

documento lavrado ou fornecer sua quali-

ficação, o Agente de Orientação e Fisca-

lização deverá, se possível, qualificar duas 

testemunhas para constar no Auto de 

Infração ou solicitar auxílio policial.

Cabe esclarecer que algumas modalidades 

já tiveram definição judicial de desneces-

sidade de registro perante o Conselho, 

entre elas, artes marciais, futebol, dança e 

capoeira, sendo que apenas a modalidade 
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Com o intuito de conscientizar a população quanto à importância do combate às lesões por esforços repe-

titivos (LER) e aos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), foi realizada, no começo de 

março, a 11ª Semana de Prevenção das LER, na FDRH, em Porto Alegre. O evento, promovido pelo gabinete 

do vereador Professor Garcia (CREF 000002-G/RS), contou com o apoio do CREF2/RS e debateu questões 

relacionadas à prevenção e à saúde do trabalhador. Tony Izaguirre (CREF 002462-G/RS), da Câmara Técnica 

de Ginástica Laboral e Atividade Física na Empresa do CREF2/RS, foi um dos participantes do painel de 

abertura. “Com a atividade física sendo feita dentro da empresa, o número de atendimentos ambulatoriais 

cai. A Ginástica Laboral permite uma melhora na vida das pessoas e a redução das LER”, comentou.

PALESTRA NO FÓRUM DE SAÚDE E BEM-ESTAR

11ª SEMANA DAS LER DEBATE PREVENÇÃO

REGISTRO NA REDE MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

ENCONTRO PARA BARRAR O PLS 552/2013

NOTAS

DIA MUNDIAL DA SAÚDE E DA ATIVIDADE FÍSICA

O CREF2/RS, assim com os demais Conselhos que integram a Câmara da Saúde do Fórum-

RS, participou do Dia Mundial da Saúde e da Atividade Física, no dia 7 de abril. A ação, 

realizada no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre, ofereceu à população aulas de yoga, tai 

chi chuan e alongamento. O vice-presidente Lauro Aguiar também esteve presente no 

evento, distribuindo os materiais informativos do Conselho e dando dicas sobre a im-

portância do exercício físico. Para ele, a data é muito importante, pois aproxima os 

profissionais da saúde e a comunidade. “O Dia Mundial da Saúde pode ser um incentivo 

para que todos adotem hábitos saudáveis”, afirmou.

Na última semana de março, o CREF2/RS participou do Fórum de Saúde e Bem-Estar, que inte-

grou a programação da Exposul Saúde. O evento, realizado na AMRIGS, em Porto Alegre, 

contou com a palestra “Sedentarismo: O Mal do Século”, da presidente Carmen Masson. Na 

apresentação, ela questionou a plateia sobre os atuais conceitos da saúde e explicou que a 

atividade física pode auxiliar no tratamento de diversas doenças. “A saúde não é apenas a au-

sência de problemas, mas envolve questões como o bem-estar físico, emocional e familiar”, 

explicou. “A atividade física, aliada a hábitos saudáveis, aumenta a qualidade de vida e pre-

vine diversas doenças, como câncer, depressão e outras enfermidades graves como estas”.

A presidente Carmen Masson se reuniu, em janeiro, com o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. O 

motivo do encontro foi o ofício, elaborado pelo CREF2/RS, que solicita o registro profissional dos pro-

fessores de Educação Física da rede municipal. A Presidente explicou que o documento foi funda-

mentado na Lei Federal nº 9.696/98 e na Lei Estadual nº 14.540/2014. “Não gostaríamos de entrar 

em conflito com um parceiro, por isso viemos solicitar que a Prefeitura informe todos que trabalham 

na Educação Física escolar e nos parques municipais a necessidade do registro”. No encontro, Fortu-

nati se comprometeu em solicitar a regularização da situação de todos junto ao CREF2/RS. Também 

participaram da reunião os diretores do CREF2/RS Lauro Aguiar e Débora Garcia (CREF 002202-G/RS).

A presidente do CREF2/RS Carmen Masson (CREF 001910-G/RS) e o vice-presidente Lauro 

Aguiar (CREF 002782-G/RS) se reuniram com o senador Lasier Martins, em abril, para discutir 

o Projeto de Lei do Senado 552/2013, que quer permitir a atuação de ex-atletas como trei-

nadores profissionais. Na reunião, a Presidente frisou a longa batalha do Sistema CONFEF/ 

CREFs para moralizar a Educação Física, desde a aprovação da Lei Federal 9.696/98, e Mar-

tins se mostrou sensível às reivindicações do CREF2/RS. O Senador se comprometeu a verifi-

car o andamento do PLS e propor o seu cancelamento. “Os treinadores precisam conhecer o 

sistema físico e fisiológico para proporcionar uma boa formação aos iniciantes”, ponderou.
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