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PALAVRA DA PRESIDENTE

m 2014, o CREF2/RS está fazendo 15 

anos de existência, muito aprendemos E e mudamos neste período. O Sistema 

CONFEF/CREFs tem participado da construção 

de políticas públicas para garantir o espaço e a 

valorização do profissional de Educação Física. 

Aprendemos que todas as conquistas passam 

pelo poder legislativo e somente o que se trans-

forma em lei nos é garantido. Por isto, é impor-

tante termos representantes da categoria nos 

vários setores da política, pois são eles que vão 

encaminhar as nossas necessidades, nossos 

projetos e defendê-los com propriedade.

Nesta luta, tivemos recentemente uma grande 

vitória, graças ao projeto de lei elaborado pelo 

vereador Prof. Garcia, nosso conselheiro fe-

deral, que garante o profissional de Educação 

Física em todas as séries do Ensino Funda-

mental. A lei 11.585 foi sancionada pelo pre-

feito José Fortunati, tornando Porto Alegre a 

primeira capital do Brasil a ter legislação que 

regula a docência da disciplina, exigindo pro-

fissional de Educação Física graduado em 

Licenciatura em sala de aula.

No âmbito nacional, já faz alguns anos que 

estamos lutando pela Educação Física Escolar, 

tentando aprovar uma lei similar. Após muitos 

contatos, reuniões, encaminhamentos e con-

vencimentos, conseguimos encaminhar o PLC 

116/2013, que versa sobre o mesmo tema: a 

obrigatoriedade do profissional licenciado em 

Educação Física em todo Ensino Fundamental.

O projeto foi aprovado na Camada Federal de 

Deputados e agora deve ser votado no Senado, 

mas temos alguns fortes opositores. O MEC e a 

UNDIME (União Nacional de Dirigentes Muni-

ano de 2014 marca um novo ciclo para o CREF2/RS em Revista, 

que a partir desta edição passa a contar com a supervisão de uma O Comissão Editorial. Formada pelos profissionais de Educação 

Física Dr. Alexandre Scherer, Dr. Francisco Xavier de Vargas Neto e Dr. 

Leomar Tesche, todos com larga experiência no meio acadêmico, a Comis-

são possui a difícil incumbência de planejar a publicação, propondo discus-

sões atuais e de interesse para a área.

A revista passa a ser temática, com periodicidade trimestral, e um espaço 

privilegiado para que os profissionais registrados no CREF2/RS possam 

contribuir com seus conhecimentos, experiências e estudos. A edição que 

você tem em mãos é centrada nos profissionais que se dedicam à corrida de 

rua, atividade física que tem se destacado na comunidade do Rio Grande do 

Sul. São abordados os aspectos relacionados ao treinamento desta moda-

lidade e também os desdobramentos sociais que envolvem a sua prática.

Na próxima edição, o tema será a obesidade infantil, no qual a Comissão 

Editorial trabalha com o objetivo de apresentar estudos e a visão de profis-

sionais renomados na área. A tarefa é difícil, no entanto a Comissão tem se 

reunido sistematicamente, planejando e preparando este conteúdo. A in-

tenção do CREF2/RS em Revista é que os conhecimentos e as experiências 

proporcionadas nesta publicação possam servir de referência acadêmica e 

profissional. Boa leitura!

cipais de Educação) defendem a manutenção 

do professor de classe ministrando a Educação 

Física nas séries iniciais. Para que seja possível 

aprovar esta lei, precisamos nos manter 

mobilizados. Precisamos nos unir, enquanto 

categoria, pois somente assim poderemos 

alcançar nossos objetivos e ter a nossa 

profissão realmente reconhecida e valorizada.

Sabemos que a atividade física é o melhor in-

vestimento para uma vida saudável e para um 

envelhecimento com maior autonomia. Além 

da promover a saúde, melhora a autoestima, 

sociabiliza, previne e auxilia no tratamento de 

doenças. Porém, a maior dificuldade é a regu-

laridade, a aderência a programas de exercício 

físico. Nesta revista, mostraremos uma moda-

lidade que tem crescido muito em todo o Brasil 

e que pode ser praticada por todas faixas 

etárias. E, se bem orientada por um profissional 

de Educação Física, apresenta resultados sur-

preendentes, mensuráveis em curto espaço de 

tempo. Estamos falando da corrida de rua.

O CREF2/RS, no ano dos seus 15 anos, quer se 

aproximar cada vez mais dos seus profissionais. 

O nosso objetivo é a defesa da sociedade, ga-

rantindo um atendimento técnico e qualificado 

por profissionais de Educação Física dentro dos 

princípios éticos e da legalidade. O Conselho é 

um parceiro, um defensor do profissional e da 

Educação Física e sua criação foi em decorrên-

cia de um movimento de luta da nossa cate-

goria para defender os nossos direitos. O 

CREF2/RS é dos profissionais de Educação 

Física e formado por profissionais de Educação 

Física. Portanto, o CREF2/RS somos todos nós.

Carmen Masson é formada em 

Educação Física pelo IPA, com 

especialização em Ginástica de 

Academia e em Condicio-

namento Físico com ênfase em 

Esportes. Mestre em Ciências 

da Saúde – Saúde Coletiva e 

Mestre d'Armas (Esgrima) pela 

EsEFex, foi a primeira aluna 

mulher e a primeira colocada 

no curso. Como atleta de 

esgrima, integrou a Seleção 

Brasileira e conquistou 

diversos títulos nacionais e 

internacionais. Foi também 

professora estadual, técnica do 

Grêmio Náutico União e da 

Sogipa, consultora do Ministé-

rio do Esporte, professora da 

UFRGS e coordenadora da 

Secretaria de Esportes de Porto 

Alegre e da Brigada Militar. 

Hoje se dedica exclusivamente 

ao CREF2/RS e completa o 

atual mandato de presidente.

LUTAS E CONQUISTAS

CREF2/RS: 15 ANOS DE

Carmen Masson
Presidente CREF2/RS

SUMÁRIO
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RIBAS

LEONARDO

De atleta a treinador da Seleção 

Brasileira, Leonardo Ribas é 

referência no atletismo gaúcho e 

profissional pioneiro entre os 

grupos de corrida de Porto Alegre

história de Leonardo Ribas 

no atletismo co-A meça muito cedo, ainda nos anos 

de Ensino Fundamental. Foi na Escola 

Nossa Senhora do Brasil, na zona leste de 

Porto Alegre, que a atividade física 

despertou o interesse do menino acostu-

mado com a rigidez em sala de aula. O 

entusiasmo do professor de Educação Físi-

ca, até hoje lembrado com carinho, levou 

Ribas para o esporte. "Ele gostava muito de 

ensinar coisas diferentes para a gente. En-

tão, posso dizer que meu primeiro contato 

com a Educação Física foi com um ótimo 

professor de Educação Física", relembra. 

Se a escola despertou o interesse de Ribas 

pelo esporte, o apoio dos pais foi funda-

mental para que o exercício físico fizesse 

realmente parte do seu dia a dia. "Com 12 

anos, meu pai me levou para o CETE, no 

Menino Deus, para que eu escolhesse um 

para fazer", conta. E assim como a Edu-

cação Física, eleita a matéria favorita, o 

menino Leonardo não precisou de muito 

tempo para encontrar o seu predileto. "Vi 

um pessoal correndo e achei legal. Eu disse 

(CREF 

003760-G/RS) 

que queria fazer aquilo ali. Ainda não sabia 

que o nome era atletismo, mas eu já tinha 

escolhido algo para me dedicar", explica.

Com o acompanhamento de Professor 

Garcia (CREF 000002-G/RS), que hoje é 

vereador, e de José Haroldo Gomes (CREF 

004343-P/RS), mais conhecido como Ara-

taca, Leonardo Ribas passou a se dividir 

entre o colégio e o Sport Club Internacio-

nal, que tinha um pequeno grupo de 

corrida. "Em 1979, eu comecei a praticar de 

verdade, no Inter. Daí para frente, fui co-

meçando a ver que a corrida era uma coisa 

que eu gostava muito e logo comecei ir 

atrás de livros que falavam sobre trei-

namento. Eu queria entender sobre o 

assunto".

Ribas já estava no Ensino Médio quando 

começou a correr pela Sogipa. Embora te-

nha tido uma trajetória apenas mediana 

como atleta adulto, chegou a ser campeão 

em todas as categorias de base em que 

participou. Ele foi até recordista gaúcho 

dos 3.000 metros com obstáculo e um dos 

melhores ranqueados no Brasil. "Cheguei a 

participar de um campeonato sul-ameri-

cano e fui quarto lugar num torneio ibero-

americano. Nas Olimpíadas, tentei fazer 

parte da delegação brasileira em 1996, 

mas não deu certo", recorda. "Fiz boa pre-

paração, mas algumas lesões que eu tive 

na época foram bem graves. Então, não 

consegui".

Mesmo que tenha estendido a sua carreira 

como atleta até o final de 1999, Ribas já 

era treinador da Sogipa desde o final dos 

anos 80, quando terminou o curso de gra-

duação em Educação Física no IPA. "Tive 

sorte. Na Sogipa, fui convidado para o 

lugar do Elio Carravetta (CREF 002980-

G/RS), que estava saindo para trabalhar no 

Internacional", conta. Interessado em trei-

namento desde a época em que atuava nas 

pistas, o técnico revela que sempre gostou 

muito de pesquisar e experimentar novas 

ideias. "Isto tudo foi me servindo como um 

laboratório próprio. Você tendo um méto-

do, você adapta à sua realidade e ao que o 

atleta precisa", explica.

TREINADOR
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dão", conta. No entanto, isto não quer di-

zer que o treinador não esteja em contato 

com atletas em formação. "O pessoal aca-

ba nos procurando. Tem também algumas 

competições que fazemos na Sogipa, em 

que podemos ver algumas crianças que 

têm talento um pouco fora do padrão".

Independente do talento ou aptidão, 

Leonardo Ribas não tem o costume de 

"descartar" futuros atletas já no primeiro 

teste. O importante é sempre dar uma 

chance para quem tem interesse. "Tento 

dar a oportunidade de um ou dois meses, 

para ver se o jovem tem disciplina. Muita 

gente acha que se o cara corre rápido, se é 

mais resistente, ele tem talento para ser 

atleta. Mas não", defende. "Isto é só uma 

parte, porque o cara tem que ter disciplina, 

muita força de vontade e um psicológico 

muito bom também, para que na hora da 

prova ele aguente a pressão".

NOVOS TALENTOS

Todos os anos de trabalho como treinador 

permitiram que Ribas 

desenvolvesse algu-

mas sensibilidades. 

"Já passou tanta gen-

te pela minha mão 

que consigo ver o ca-

minho por onde vai 

seguir o atleta", de-

fende. "Dependendo 

de como o atleta ca-

minha para a pista, eu sei se o treino vai ser 

bom ou ruim. Com estas experiências, você 

consegue ter um pouco mais de domínio 

sobre o treinamento", complementa. Para 

o técnico, a relação entre o treinador e o 

atleta precisa ser muito forte. "Se eu confiar 

no atleta, vou ouvir muito o que ele me 

diz", explica. "Às vezes, eles têm que fazer 

uma repetição mais longa e eu vou lá do 

outro lado da 

pista, porque 

estou vendo 

que se eu não 

for ele vai parar. 

Consigo fazer e-

le acreditar que 

consegue. Isto 

faz o treino dar 

bastante certo".

Quase sempre 

ocupado com 

treinos e via-

gens, Ribas não 

consegue se de-

dicar à busca 

por novos talen-

tos como gosta-

ria. "Faço muitas 

coisas, então fi-

ca difícil de eu ir 

numa escola ver 

se tem alguém 

com boa apti-

Assim que foi efetivado como treinador 

das categorias de base da Sogipa, Leonar-

do Ribas já começou a ter alguns atletas de 

êxito. Em 1991, via-

jou como treinador da 

Seleção Brasileira até 

16 anos para fora do 

país. "O atleta vai bem 

e existe reconheci-

mento ao trabalho do 

treinador. Acho que 

muito do nosso suces-

so tem relação com as 

vitórias dos corredores. Se o técnico tem 

boa lógica, sabe utilizar os métodos e tem 

um cara com aptidão à corrida, é muito 

difícil que não dê certo", avalia.

A longa trajetória de Ribas na Sogipa, que 

já soma quase 30 anos, foi reconhecida de 

maneira definitiva no ano passado. Con-

vidado para treinar a Seleção Brasileira na 

prova de 4x400 metros, Leonardo viajou 

com os melhores atletas nacionais para o 

Campeonato Mundial de Atletismo, rea-

lizado em Moscou. "Neste ano, fomos 

também ao Mundial de Revezamento, o 

primeiro realizado até hoje", acrescenta. 

Embora tenha larga experiência em provas 

curtas, Ribas salienta que não é só esta 

modalidade que está acostumado a trei-

nar. "Trabalho com provas de 100 metros 

até maratona, para deixar claro. Sou um 

treinador de atletismo".

Além disto, Leonardo é também idealiza-

dor de um dos mais antigos grupos de 

corrida de Porto Alegre. O PerCorrer, que 

vai completar 10 anos em 2015, é onde 

Ribas, a esposa Luciana Dambacher (CREF 

012557-G/RS), ex-atleta e medalha de pra-

ta no Pan de Winnipeg (1999), e o colega 

Milton Quintana (CREF 006449-P/RS) a-

companham grupo de mais de 200 corre-

dores amadores. "Começamos, em 2005, 

com três pessoas. O legal é que estes três 

continuam conosco até hoje", conta.

Muita gente acha que 

se o cara corre rápido, 

ele tem talento para 

ser atleta. Mas isto é 

só uma parte
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RIBAS

LEONARDO

De atleta a treinador da Seleção 

Brasileira, Leonardo Ribas é 

referência no atletismo gaúcho e 

profissional pioneiro entre os 

grupos de corrida de Porto Alegre

história de Leonardo Ribas 

no atletismo co-A meça muito cedo, ainda nos anos 

de Ensino Fundamental. Foi na Escola 

Nossa Senhora do Brasil, na zona leste de 

Porto Alegre, que a atividade física 

despertou o interesse do menino acostu-

mado com a rigidez em sala de aula. O 

entusiasmo do professor de Educação Físi-

ca, até hoje lembrado com carinho, levou 

Ribas para o esporte. "Ele gostava muito de 

ensinar coisas diferentes para a gente. En-

tão, posso dizer que meu primeiro contato 

com a Educação Física foi com um ótimo 

professor de Educação Física", relembra. 

Se a escola despertou o interesse de Ribas 

pelo esporte, o apoio dos pais foi funda-

mental para que o exercício físico fizesse 

realmente parte do seu dia a dia. "Com 12 

anos, meu pai me levou para o CETE, no 

Menino Deus, para que eu escolhesse um 

para fazer", conta. E assim como a Edu-

cação Física, eleita a matéria favorita, o 

menino Leonardo não precisou de muito 

tempo para encontrar o seu predileto. "Vi 

um pessoal correndo e achei legal. Eu disse 

(CREF 

003760-G/RS) 

que queria fazer aquilo ali. Ainda não sabia 

que o nome era atletismo, mas eu já tinha 

escolhido algo para me dedicar", explica.

Com o acompanhamento de Professor 

Garcia (CREF 000002-G/RS), que hoje é 

vereador, e de José Haroldo Gomes (CREF 

004343-P/RS), mais conhecido como Ara-

taca, Leonardo Ribas passou a se dividir 

entre o colégio e o Sport Club Internacio-

nal, que tinha um pequeno grupo de 

corrida. "Em 1979, eu comecei a praticar de 

verdade, no Inter. Daí para frente, fui co-

meçando a ver que a corrida era uma coisa 

que eu gostava muito e logo comecei ir 

atrás de livros que falavam sobre trei-

namento. Eu queria entender sobre o 

assunto".

Ribas já estava no Ensino Médio quando 

começou a correr pela Sogipa. Embora te-

nha tido uma trajetória apenas mediana 

como atleta adulto, chegou a ser campeão 

em todas as categorias de base em que 

participou. Ele foi até recordista gaúcho 

dos 3.000 metros com obstáculo e um dos 

melhores ranqueados no Brasil. "Cheguei a 

participar de um campeonato sul-ameri-

cano e fui quarto lugar num torneio ibero-

americano. Nas Olimpíadas, tentei fazer 

parte da delegação brasileira em 1996, 

mas não deu certo", recorda. "Fiz boa pre-

paração, mas algumas lesões que eu tive 

na época foram bem graves. Então, não 

consegui".

Mesmo que tenha estendido a sua carreira 

como atleta até o final de 1999, Ribas já 

era treinador da Sogipa desde o final dos 

anos 80, quando terminou o curso de gra-

duação em Educação Física no IPA. "Tive 

sorte. Na Sogipa, fui convidado para o 

lugar do Elio Carravetta (CREF 002980-

G/RS), que estava saindo para trabalhar no 

Internacional", conta. Interessado em trei-

namento desde a época em que atuava nas 

pistas, o técnico revela que sempre gostou 

muito de pesquisar e experimentar novas 

ideias. "Isto tudo foi me servindo como um 

laboratório próprio. Você tendo um méto-

do, você adapta à sua realidade e ao que o 

atleta precisa", explica.
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dão", conta. No entanto, isto não quer di-

zer que o treinador não esteja em contato 

com atletas em formação. "O pessoal aca-

ba nos procurando. Tem também algumas 

competições que fazemos na Sogipa, em 

que podemos ver algumas crianças que 

têm talento um pouco fora do padrão".

Independente do talento ou aptidão, 

Leonardo Ribas não tem o costume de 

"descartar" futuros atletas já no primeiro 

teste. O importante é sempre dar uma 

chance para quem tem interesse. "Tento 

dar a oportunidade de um ou dois meses, 

para ver se o jovem tem disciplina. Muita 

gente acha que se o cara corre rápido, se é 

mais resistente, ele tem talento para ser 

atleta. Mas não", defende. "Isto é só uma 

parte, porque o cara tem que ter disciplina, 

muita força de vontade e um psicológico 

muito bom também, para que na hora da 

prova ele aguente a pressão".

NOVOS TALENTOS

Todos os anos de trabalho como treinador 

permitiram que Ribas 

desenvolvesse algu-

mas sensibilidades. 

"Já passou tanta gen-

te pela minha mão 

que consigo ver o ca-

minho por onde vai 

seguir o atleta", de-

fende. "Dependendo 

de como o atleta ca-

minha para a pista, eu sei se o treino vai ser 

bom ou ruim. Com estas experiências, você 

consegue ter um pouco mais de domínio 

sobre o treinamento", complementa. Para 

o técnico, a relação entre o treinador e o 

atleta precisa ser muito forte. "Se eu confiar 

no atleta, vou ouvir muito o que ele me 

diz", explica. "Às vezes, eles têm que fazer 

uma repetição mais longa e eu vou lá do 

outro lado da 

pista, porque 

estou vendo 

que se eu não 

for ele vai parar. 

Consigo fazer e-

le acreditar que 

consegue. Isto 

faz o treino dar 

bastante certo".

Quase sempre 

ocupado com 

treinos e via-

gens, Ribas não 

consegue se de-

dicar à busca 

por novos talen-

tos como gosta-

ria. "Faço muitas 

coisas, então fi-

ca difícil de eu ir 

numa escola ver 

se tem alguém 

com boa apti-

Assim que foi efetivado como treinador 

das categorias de base da Sogipa, Leonar-

do Ribas já começou a ter alguns atletas de 

êxito. Em 1991, via-

jou como treinador da 

Seleção Brasileira até 

16 anos para fora do 

país. "O atleta vai bem 

e existe reconheci-

mento ao trabalho do 

treinador. Acho que 

muito do nosso suces-

so tem relação com as 

vitórias dos corredores. Se o técnico tem 

boa lógica, sabe utilizar os métodos e tem 

um cara com aptidão à corrida, é muito 

difícil que não dê certo", avalia.

A longa trajetória de Ribas na Sogipa, que 

já soma quase 30 anos, foi reconhecida de 

maneira definitiva no ano passado. Con-

vidado para treinar a Seleção Brasileira na 

prova de 4x400 metros, Leonardo viajou 

com os melhores atletas nacionais para o 

Campeonato Mundial de Atletismo, rea-

lizado em Moscou. "Neste ano, fomos 

também ao Mundial de Revezamento, o 

primeiro realizado até hoje", acrescenta. 

Embora tenha larga experiência em provas 

curtas, Ribas salienta que não é só esta 

modalidade que está acostumado a trei-

nar. "Trabalho com provas de 100 metros 

até maratona, para deixar claro. Sou um 

treinador de atletismo".

Além disto, Leonardo é também idealiza-

dor de um dos mais antigos grupos de 

corrida de Porto Alegre. O PerCorrer, que 

vai completar 10 anos em 2015, é onde 

Ribas, a esposa Luciana Dambacher (CREF 

012557-G/RS), ex-atleta e medalha de pra-

ta no Pan de Winnipeg (1999), e o colega 

Milton Quintana (CREF 006449-P/RS) a-

companham grupo de mais de 200 corre-

dores amadores. "Começamos, em 2005, 

com três pessoas. O legal é que estes três 

continuam conosco até hoje", conta.

Muita gente acha que 

se o cara corre rápido, 

ele tem talento para 

ser atleta. Mas isto é 

só uma parte
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Em dois meses, Ribas acredita que dá para 

conhecer bem o novato. "Neste tempo, 

consigo ver a técnica, colocando ele em 

algumas experiências de competição, para 

ver se vai lá e encara com vontade. Tem 

atleta que é fantástico no treinamento, 

mas na competição não rende da mesma 

forma. Isto é bem comum de acontecer. 

Talvez este cara nunca irá conseguir ser um 

grande atleta

Por conta disto, a rotina do treinador de 

base costuma ser ainda mais puxada. É o 

treinador que tem que conseguir apoio e 

incentivo. "Às vezes, você precisa tirar 

dinheiro do próprio bolso. É o técnico que 

tem que ir atrás de pessoas que se sen-

sibilizem com o atleta iniciante", avalia 

Ribas. Mas a maior dificuldade é dar a 

estrutura que os profissionais de ponta 

têm para aqueles que ainda estão cres-

cendo no esporte. "Com uma ajuda, vai 

".

começar a ter sucesso. Depois, com resul-

tados bons, todo mundo vai colaborar", 

completa.

Ribas garante que a 

rotina de trabalho na 

Sogipa não é diferente 

do trabalho que realiza 

com a Seleção Brasilei-

ra. "Métodos e meios 

não se diferenciam muito. O que a gente 

faz aqui na Sogipa é o que a se faz na 

Seleção, na Europa, na África e nos Estados 

Unidos", revela. "Hoje em dia, as informa-

ções correm muito rápido, não tem como 

esconder o jogo. Acho até que tem algu-

mas coisas em que o Brasil poderia servir 

de exemplo para os outros, porque o nosso 

trabalho no atletismo não deixa a desejar 

para ninguém", sa-

lienta.

De qualquer modo, 

Ribas não esconde 

que o dia a dia do 

treinador é até 

mais desgastante 

do que do corredor 

de ponta. "Para o 

atleta, talvez seja 

uma coisa mais do-

ída ali na hora do 

treino. O técnico 

também tem que 

estar na pista du-

rante todo este 

período e ainda 

precisa fazer pla-

nejamento,  ver  

quando é que tem 

competições", con-

ta. "Depois, tem 

que entrar  em 

contato com os 

ROTINA DO 

TREINADOR

patrocinadores para viabilizar as provas. 

Isto dá muito trabalho para o treinador, 

ainda mais se ele esti-

ver encarregado de um 

atleta que quer sair do 

nível mediano para 

competir no alto rendi-

mento".

Não é incomum para 

Ribas estar conectado 

com o esporte até 20 

horas por dia. "Tem 

noites que eu durmo uma ou duas horas. É 

normal eu deitar meia noite e acordar logo 

depois com ideias frescas na cabeça", reve-

la. "Aí vou para o computador, mando e-

mails e coloco na planilha o que eu pensei 

para o treino", completa. Além disso, o trei-

nador sabe que tem que deixar de lado a 

parte boa das viagens para se dedicar 

sempre um pouco mais ao trabalho. "No 

Mundial de Revezamento, realizado em 

maio em Bahamas, competimos sábado e 

domingo. Na segunda-feira, todo mundo 

planejou um passeio de barco, naquele 'lu-

gar feio'", ri. "Não fui, passei o dia todo em 

reunião, conversando com outras pessoas 

e analisando o que temos para melhorar".

Mesmo assim, o técnico tem certeza de 

que o trabalho compensa bastante. "Não 

sei se gosto muito do que faço ou se faço 

porque gosto muito", brinca. No fim das 

contas, pouco importa se a rotina é in-

tensa. A única preocupação de Ribas é 

conciliar o dia a dia do atletismo com a 

família. "Eu tenho uma filha que vai fazer 

um ano. Viajei com a Seleção quando ela 

tinha 13 dias. Só vi ela nascer porque con-

versei com o médico e deu para planejar a 

cesária", revela. "Acabo convivendo muito 

pouco com as pessoas que gosto, mas o 

trabalho é uma coisa que me dá muita 

satisfação", analisa. "Além de treinador, 

sou pai e marido. Às vezes, ninguém se 

lembra disto".

Se o técnico sabe 

utilizar os métodos 

e tem um cara com 

aptidão à corrida, é 

muito difícil que 

não dê certo
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ATENDIMENTO GANHA

FERRAMENTA ONLINEServiços oferecidos pelo CREF2/RS 

podem ser agendados até três 

dias antes de cada visita

om proposta de se aproximar dos 

profissionais que atuam no inte-C rior, o CREF2/RS executa o Interio-

rizasul, atividade em que realiza visitas de 

atendimento em cidades fora de Porto Ale-

gre. O projeto, que em 2014 já ofereceu os 

serviços de atualização cadastral, entrega 

de Cédula de Identificação Profissional 

(CIP) e coleta de digital para cidades da 

região central e da fronteira oeste, entre 

outras mais, permite agora que os profis-

sionais de Educação Física marquem pre-

viamente os horários para atendimento, 

pelo site do Conselho.

O agendamento pode ser feito até três dias 

antes de cada visita, diretamente pela 

página www.crefrs.org.br/interiorizasul. O 

cadastro é muito simples e lista para o pro-

fissional os horários disponíveis em cada 

cidade e as diferentes opções de serviço. A 

solicitação, além de evitar a espera para 

atendimento, permite que alguns proce-

dimentos, como entrega de entrega de CIP, 

Certificado de Funcionamento e 

sejam preparados previamente na 

sede do CREF2/RS e apenas retirados du-

rante a visita do Interiorizasul. O profissio-

nal que não agendar horário será atendido 

por ordem de chegada. Estão listados a-

baixo os documentos imprescindíveis para 

os serviços mais procurados nas visitas do 

Interiorizasul.

parcela-

mento 

Interi rizasul
R1

R2

R3

R5

R6

R20R19

R24

R26

R27

R23

R25

R22

R7
R8

R9

R11

R13R18

R17

R16

R15
R14

R12

R4

R10O 2014

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AOS PROCEDIMENTOS DO CREF2/RS

REGISTRO DE GRADUADO

- Requerimento para graduado, sem rasuras e abreviações;

- Cópia autenticada, frente e verso, do Diploma de Graduação;

- Duas fotos 3x4 recentes, para documento; 

- Cópias  de identidade e CPF;

- Cópia de comprovante de residência;

- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição junto ao CONFEF;

- Cópia do Histórico Escolar universitário, com carga horária;

- Cópia autenticada de Declaração de Base Legal (exceto para Bacharelado).

autenticadas

autenticada 

2ª VIA DE CIP

- Registro de ocorrência policial, em caso de perda, roubo, furto ou 

extravio;

- Cópia autenticada de certidão de casamento, com averbação, em caso de 

mudança de nome;

- Foto 3x4 recente, para documento;

- Estar em dia com documentos e obrigações estatutárias;

- Comprovante de pagamento de taxa administrativa.

RENOVAÇÃO DE CIP

- Ter coletado ou realizar a coleta de digital;

- Foto 3x4 recente, para documento;

- Estar em dia com documentos e obrigações estatutárias.

- Cópia autenticada da certidão de casamento, com averbação, em caso de 

mudança de nome;

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

- Requerimento para Pessoa Jurídica, ;

- Cópia autenticadas de Contrato Social ou Contrato Individual e última 

alteração contratual;

- Clubes: cópia simples do estatuto, cópia autenticada da ata e nominata de 

diretoria;

- Cópia atualizada do CNPJ;

- Comprovante do pagamento da taxa inscrição junto ao CONFEF.

sem rasuras e abreviações

BAIXA DE PESSOA JURÍDICA

- Requerimento de baixa, sem rasuras e abreviações;

- Cópia autenticada da baixa na junta comercial ou Receita Federal;

- C istrato social homologado na Junta Comercial ou 

forma comprobatório aceita pelo CREF2/RS.

ópia autenticado de d

BAIXA DE REGISTRO

- Requerimento de baixa, sem rasuras e abreviações;

- Cédula de Identidade Profissional;

- Comprovante de não atuação na área: cópia autenticada de ato oficial de 

exoneração, aposentadoria, laudo médico, carteira de trabalho ou outra 

forma comprobatória aceita pelo CREF2/RS.

* Para mais informações, acesse www.crefrs.org.br

* Mediante apresentação dos documentos originais, não é obrigatória a 
autenticação da cópia
* Verifique antes da visita se há documentos pendentes ou débitos em 
aberto, pelo telefone (51) 3288.0200 ou pelo e-mail contato@crefrs.org.br
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Em dois meses, Ribas acredita que dá para 

conhecer bem o novato. "Neste tempo, 

consigo ver a técnica, colocando ele em 

algumas experiências de competição, para 

ver se vai lá e encara com vontade. Tem 

atleta que é fantástico no treinamento, 

mas na competição não rende da mesma 

forma. Isto é bem comum de acontecer. 

Talvez este cara nunca irá conseguir ser um 

grande atleta

Por conta disto, a rotina do treinador de 

base costuma ser ainda mais puxada. É o 

treinador que tem que conseguir apoio e 

incentivo. "Às vezes, você precisa tirar 

dinheiro do próprio bolso. É o técnico que 

tem que ir atrás de pessoas que se sen-

sibilizem com o atleta iniciante", avalia 

Ribas. Mas a maior dificuldade é dar a 

estrutura que os profissionais de ponta 

têm para aqueles que ainda estão cres-

cendo no esporte. "Com uma ajuda, vai 

".

começar a ter sucesso. Depois, com resul-

tados bons, todo mundo vai colaborar", 

completa.

Ribas garante que a 

rotina de trabalho na 

Sogipa não é diferente 

do trabalho que realiza 

com a Seleção Brasilei-

ra. "Métodos e meios 

não se diferenciam muito. O que a gente 

faz aqui na Sogipa é o que a se faz na 

Seleção, na Europa, na África e nos Estados 

Unidos", revela. "Hoje em dia, as informa-

ções correm muito rápido, não tem como 

esconder o jogo. Acho até que tem algu-

mas coisas em que o Brasil poderia servir 

de exemplo para os outros, porque o nosso 

trabalho no atletismo não deixa a desejar 

para ninguém", sa-

lienta.

De qualquer modo, 

Ribas não esconde 

que o dia a dia do 

treinador é até 

mais desgastante 

do que do corredor 

de ponta. "Para o 

atleta, talvez seja 

uma coisa mais do-

ída ali na hora do 

treino. O técnico 

também tem que 

estar na pista du-

rante todo este 

período e ainda 

precisa fazer pla-

nejamento,  ver  

quando é que tem 

competições", con-

ta. "Depois, tem 

que entrar  em 

contato com os 

ROTINA DO 
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patrocinadores para viabilizar as provas. 

Isto dá muito trabalho para o treinador, 

ainda mais se ele esti-

ver encarregado de um 

atleta que quer sair do 

nível mediano para 

competir no alto rendi-

mento".

Não é incomum para 

Ribas estar conectado 

com o esporte até 20 

horas por dia. "Tem 

noites que eu durmo uma ou duas horas. É 

normal eu deitar meia noite e acordar logo 

depois com ideias frescas na cabeça", reve-

la. "Aí vou para o computador, mando e-

mails e coloco na planilha o que eu pensei 

para o treino", completa. Além disso, o trei-

nador sabe que tem que deixar de lado a 

parte boa das viagens para se dedicar 

sempre um pouco mais ao trabalho. "No 

Mundial de Revezamento, realizado em 

maio em Bahamas, competimos sábado e 

domingo. Na segunda-feira, todo mundo 

planejou um passeio de barco, naquele 'lu-

gar feio'", ri. "Não fui, passei o dia todo em 

reunião, conversando com outras pessoas 

e analisando o que temos para melhorar".

Mesmo assim, o técnico tem certeza de 

que o trabalho compensa bastante. "Não 

sei se gosto muito do que faço ou se faço 

porque gosto muito", brinca. No fim das 

contas, pouco importa se a rotina é in-

tensa. A única preocupação de Ribas é 

conciliar o dia a dia do atletismo com a 

família. "Eu tenho uma filha que vai fazer 

um ano. Viajei com a Seleção quando ela 

tinha 13 dias. Só vi ela nascer porque con-

versei com o médico e deu para planejar a 

cesária", revela. "Acabo convivendo muito 

pouco com as pessoas que gosto, mas o 

trabalho é uma coisa que me dá muita 

satisfação", analisa. "Além de treinador, 

sou pai e marido. Às vezes, ninguém se 

lembra disto".

Se o técnico sabe 

utilizar os métodos 

e tem um cara com 

aptidão à corrida, é 

muito difícil que 

não dê certo
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ATENDIMENTO GANHA

FERRAMENTA ONLINEServiços oferecidos pelo CREF2/RS 

podem ser agendados até três 

dias antes de cada visita

om proposta de se aproximar dos 

profissionais que atuam no inte-C rior, o CREF2/RS executa o Interio-

rizasul, atividade em que realiza visitas de 

atendimento em cidades fora de Porto Ale-

gre. O projeto, que em 2014 já ofereceu os 

serviços de atualização cadastral, entrega 

de Cédula de Identificação Profissional 

(CIP) e coleta de digital para cidades da 

região central e da fronteira oeste, entre 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AOS PROCEDIMENTOS DO CREF2/RS

REGISTRO DE GRADUADO

- Requerimento para graduado, sem rasuras e abreviações;

- Cópia autenticada, frente e verso, do Diploma de Graduação;

- Duas fotos 3x4 recentes, para documento; 

- Cópias  de identidade e CPF;

- Cópia de comprovante de residência;

- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição junto ao CONFEF;

- Cópia do Histórico Escolar universitário, com carga horária;

- Cópia autenticada de Declaração de Base Legal (exceto para Bacharelado).

autenticadas

autenticada 

2ª VIA DE CIP

- Registro de ocorrência policial, em caso de perda, roubo, furto ou 

extravio;

- Cópia autenticada de certidão de casamento, com averbação, em caso de 

mudança de nome;

- Foto 3x4 recente, para documento;

- Estar em dia com documentos e obrigações estatutárias;

- Comprovante de pagamento de taxa administrativa.

RENOVAÇÃO DE CIP

- Ter coletado ou realizar a coleta de digital;

- Foto 3x4 recente, para documento;

- Estar em dia com documentos e obrigações estatutárias.

- Cópia autenticada da certidão de casamento, com averbação, em caso de 

mudança de nome;

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

- Requerimento para Pessoa Jurídica, ;

- Cópia autenticadas de Contrato Social ou Contrato Individual e última 

alteração contratual;

- Clubes: cópia simples do estatuto, cópia autenticada da ata e nominata de 

diretoria;

- Cópia atualizada do CNPJ;

- Comprovante do pagamento da taxa inscrição junto ao CONFEF.

sem rasuras e abreviações

BAIXA DE PESSOA JURÍDICA

- Requerimento de baixa, sem rasuras e abreviações;

- Cópia autenticada da baixa na junta comercial ou Receita Federal;

- C istrato social homologado na Junta Comercial ou 

forma comprobatório aceita pelo CREF2/RS.

ópia autenticado de d

BAIXA DE REGISTRO

- Requerimento de baixa, sem rasuras e abreviações;

- Cédula de Identidade Profissional;

- Comprovante de não atuação na área: cópia autenticada de ato oficial de 

exoneração, aposentadoria, laudo médico, carteira de trabalho ou outra 

forma comprobatória aceita pelo CREF2/RS.

* Para mais informações, acesse www.crefrs.org.br

* Mediante apresentação dos documentos originais, não é obrigatória a 
autenticação da cópia
* Verifique antes da visita se há documentos pendentes ou débitos em 
aberto, pelo telefone (51) 3288.0200 ou pelo e-mail contato@crefrs.org.br
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ENTREVISTA FORTUNATI

do princípio básico de que a mente sã com 

o corpo são propiciam um cidadão melhor.

Portanto, nós busca-

mos traduzir isto tam-

bém com a necessida-

de do acompanha-

mento de um profissio-

nal de Educação Física, 

para que seja possível 

desenvolver ativida-

des físicas e esportes 

de forma mais saudável possível. Não 

basta só ter uma quadra e um pátio na 

escola. Sem orientação adequada, o aluno 

praticará de forma equivocada a atividade 

física ou esportiva, podendo ter sequelas. 

Foi assim que entendemos que seria 

fundamental consolidar em lei a obri-

gatoriedade do profissional de Educação 

Física em todas as nossas escolas de 

Ensino Fundamental.

A norma vai entrar em vigor já no 

próximo ano letivo. A lei pode ser 

ampliada para além das escolas 

municipais?

Sem dúvida. Nós temos 

hoje a condição de 

afirmar que todas as 

nossas escolas de Ensino 

Fundamental já obede-

cem a norma, mesmo que 

haja um prazo para a 

adaptação. A simbologia 

da lei em Porto Alegre é 

que tanto as escolas pri-

vadas quanto as escolas 

estaduais passem a 

adotar o mesmo critério. 

Mas, ao mesmo tempo, 

espero que isso incentive 

outros prefeitos e pre-

feitas do resto do Brasil a 

assumir necessidade de 

ENTREVISTA

José Fortunati concedeu entrevista exclu-

siva ao CREF2/RS em Revista logo após o 

encontro. Além de falar sobre como a Lei 

11.585 pode ser tida como exemplo para 

as demais escolas da rede estadual, o 

prefeito de Porto Alegre destacou o esforço 

pela conscientização da importância da 

Educação Física em toda a cidade e a 

dedicação do vereador Professor Garcia 

para a concretização da norma.

Qual a importância da lei para a 

Educação Física nas escolas? Como a 

prefeitura e a Câmara de Vereadores 

perceberam a necessidade de elaborar 

o projeto?

A nossa convicção é de que o desenvolvi-

mento dos alunos deve se dar com olhar 

holístico, em que a gente possa realmente 

transformar as crianças em sujeitos ativos 

de suas histórias. Para isso, temos que ter 

educação de qualidade, que não passe a-

penas pelas melhores condições possíveis 

em sala de aula. É preciso compreender 

que o aluno precisa se desenvolver com 

saúde, com organismo adequado, dentro 

Meurer (CREF 001953-G/RS), do 2º vice-

presidente Lauro Aguiar (CREF 002782-

G/RS) e da 2ª secretária Sonia Waengertner 

(CREF 007781-G/RS), teve também como 

pauta a mobilização no sentido de garantir 

a Educação Física em todos os níveis 

escolares e a obrigatoriedade do pro-

fissional regulamentado em atuação nos 

colégios. "O sedentarismo é a maior causa 

dos problemas cardiovasculares. Que-

remos conscientizar a população da 

importância da atividade física, sobretudo 

para as crianças", destacou a Presidente do 

CREF2/RS.

Miryam Brauch aproveitou também a 

reunião para entregar ao Prefeito a Carta 

Gaúcha da Educação Física Escolar, já que a 

Lei 11.585 é reforço valioso para os obje-

tivos expostos no documento e para a 

promoção da Educação Física. O vice-

presidente Lauro Aguiar encerrou o 

encontro com a sugestão de aproximar o 

Ministério da Saúde e as prefeituras para a 

promoção do bem-estar e da vida saudá-

vel. "A lei, levada para a Frente Nacional de 

Prefeitos, vai incentivar os municípios a or-

ganizarem projetos em nome da atividade 

física", concluiu.

s aulas de Educação Física nas e-

tapas do Ensino Básico terão que A ser ministradas exclusivamente 

por licenciados em Educação Física. É isto o 

que define a Lei 11.585, de autoria do 

vereador Professor Garcia (CREF 000002-

G/RS) e sancionada pelo prefeito de Porto 

Alegre, José Fortunati, no último mês de 

fevereiro. A iniciativa, pioneira em todo 

Brasil, faz de Porto Alegre a primeira capi-

tal a garantir a qualidade do ensino da 

disciplina já nas séries iniciais de suas 

escolas.

Em reunião realizada no final de maio, a 

diretoria do CREF2/RS homenageou o 

Prefeito pela assinatura da lei e discutiu 

formas de levar a medida a outras cidades 

do Estado e até mesmo do Brasil. "O ato é a 

convicção que temos da necessidade de 

uma boa formação de base", declarou o 

Prefeito. No encontro, a presidente do 

CREF2/RS Carmen Masson (CREF 001910-

G/RS) e a presidente da Câmara de Edu-

cação Física Escolar Miryam Brauch (CREF 

006834-G/RS) entregaram a Fortunati o 

diploma de Amigo da Educação Física 

Escolar, em forma de reconhecimento. "O 

Conselho é parceiro de Porto Alegre na 

defesa da sociedade e na fiscalização da 

ética", salientou Carmen.

O encontro, que contou ainda com a pre-

sença do 1º vice-presidente José Edgar 

O senhor já foi secretário estadual de 

Educação. Qual a importância do espor-

te ao lado de outras disciplinas?

Eu não tenho dúvida que o esporte é 

fundamental. Além da percepção da saúde 

mental e física, a atividade incorpora a 

criança e o adolescente numa sociedade 

cada vez mais complexa. A prática do 

esporte ensina a criança noções básicas de 

cidadania, a respeitar regras, a trabalhar 

coletivamente, a ganhar e perder. Nós, na 

Secretaria Estadual de Educação, compre-

endíamos isto e passamos a aplicar o 

esporte com muita intensidade. Tanto é 

que resgatamos, naquele período, os 

Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, que 

estavam completamente abandonados.

Por termos uma visão assim, de que a prá-

tica esportiva é componente essencial, um 

instrumento maravilhoso de formação da 

cidade, nosso desejo é que a lei possa ser 

ampliada, e, naturalmente, adotada por 

todos os gestores que atuam na área de 

educação municipal e estadual do país. 

colocar profissionais de Educação Física no 

Ensino Fundamental.

Como presidente da 

Frente Nacional de 

Prefeitos, de que ma-

neira o senhor pode 

levar essa lei inédita 

para outros lugares 

do Brasil?

Como sempre fui  

desportivo e pratiquei esportes, eu 

entendo que isso contribuiu muito para a 

minha formação como ser humano. Em 

função desta compreensão e da lei que nós 

sancionamos, eu vou levar o exemplo de 

Porto Alegre, juntamente com a Carta 

Gaúcha de Educação Física Escolar, para os 

prefeitos e prefeitas da Frente Nacional de 

Prefeitos. Vou colocar à disposição para 

eles todo o material que já utilizamos e o 

contato do CREF2/RS para que, a partir 

desta relação, os prefeitos possam ter o 

suporte técnico adequado para implemen-

tação da lei.

Porto Alegre é a primeira capital do Brasil a 

exigir formação em Licenciatura em Educação 

Física nas escolas de nível fundamental

EDUCAÇÃO FÍSICA

NAS ESCOLAS
A escola deve ser 

transformadora. 

O ensino da 

educação física 

prepara para a vida
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PLC 116

CREF2/RS mobiliza profissionais para aprovação do 

Projeto de Lei Complementar que tramita no Senado

O PLC 116/2013 sugere prazo de cinco 

anos, a partir da vigência da lei, para que 

Estados e municípios implementem a 

medida. O projeto tem intuito de modificar 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), que flexibiliza a Educação Física no 

Ensino Infantil e nas quatro primeiras 

séries do Fundamental. Devido a esta 

abertura, é comum que professores sem 

qualificação necessária assumam a res-

ponsabilidade pela prática da disciplina, 

colocando em risco a saúde física e cogni-

tiva dos alunos.

Desde maio, o CREF2/RS realiza campanha 

para que o PLC 116/2013 entre em votação 

no Senado, o mais rápido possível. "Temos 

que pressionar os senadores para aprova-

rem o projeto, que corrige a LDB e obriga 

que aulas de Educação Física sejam minis-

s aulas de Educação Física nas e-

tapas do Ensino Básico terão que A ser ministradas exclusivamente 

por licenciados em Educação Física. O Pro-

jeto de Lei 116/2013, que exige formação 

superior para os professores das escolas de 

Ensino Fundamental, passou em fevereiro 

pela Comissão de Educação, Cultura e Es-

porte do Governo Federal e aguarda agora 

para ser votado pelo Senado.

Contrário ao entendimento do Ministério 

da Educação, que tenta impedir a valida-

ção do PLC 116/2013, o CREF2/RS defende 

a imediata aprovação da proposta, já que 

o projeto é antiga reivindicação dos profis-

sionais da área. "A Educação Física é es-

tratégica para a formação das crianças, 

sendo importante que os docentes tenham 

qualificação profissional", avalia o senador 

Lindbergh Farias, relator da matéria.

PARA GARANTIR EDUÇÃO FÍSICA

NO ENSINO BÁSICO

FISCALIZAÇÃO

JUSTIFICATIVAS E

DEFESAS

Fiscalização aceita apenas justificativa e defesa 

enviadas pelo Correio ou entregues pessoalmente

CREF2/RS alterou o procedimen-

to de entrega de justificativas e O defesas para infrações dos Autos 

emitidos pelo Departamento de Fiscaliza-

ção e Orientação (DEFOR). Desde maio, só 

são analisadas justificativas e defesas ori-

ginais, recebidas via Correio ou entregues 

pessoalmente na sede do Conselho. O 

DEFOR não aceita mais documentos enca-

minhados por fax ou por e-mail.

As justificativas e defesas devem ser feitas 

em formulário específico, disponível na 

página do CREF2/RS (www.crefrs.org.br) e 

apresentadas de maneira legível. Todo 

documento deve conter local, data, identi-

ficação e assinatura do emitente. No caso 

de Pessoa Jurídica, quem deve assinar é o 

proprietário, representante legal ou Res-

ponsável Técnico pelo estabelecimento. 

Defesas e justificativas emitidas ou assi-

nadas por terceiros também não serão 

consideradas válidas.

No final de maio, CREF2/RS e Conselho 

Regional de Nutricionistas da 2ª Região 

(CRN-2) realizaram fiscalização conjunta. A 

ação visitou academias e estabelecimen-

tos que oferecem assessoria nutricional. 

AÇÃO CONJUNTA

Para Fernanda Rodrigues (CREF 009604-

G/RS), coordenadora do DEFOR, a parceria 

entre os Conselhos é benéfica para socie-

dade, pois abrange maior número de pro-

fissionais e conscientiza o que é atribuição 

da Educação Física e o que é da Nutrição. 

"É importante distinguir o que cada área 

faz. Profissional de Educação Física não 

pode orientar dieta e alimentação, Nutri-

cionista não deve prescrever atividade 

física. A parceria entre CREF2/RS e CRN-2 

está reforçando isto".

No final de abril, o DEFOR participou tam-

bém do IV Seminário de Fiscalização Profis-

sional, promovido pelo Fórum dos Conse-

lhos Regionais e Ordens das Profissões 

IV SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO

Regulamentadas do Rio Grande do Sul. 

Fernanda Rodrigues e o vice-presidente 

Lauro Aguiar palestraram no evento.

O Departamento de Fiscalização e Orien-

tação aproveitou o painel “Inserção dos 

Conselhos e Ordens no Sistema de Defesa 

do Consumidor” para apresentar os obje-

tivos do CREF2/RS, os procedimentos do 

DEFOR e dados relativos à atividade no 

ano passado, que contabilizou 2.411 visi-

tas em todo o Estado. Fernanda destacou 

também a importância do trabalho em 

equipe, "para atingir número maior de lo-

cais", e salientou como as parcerias com a 

Brigada Militar, SMIC e Vigilância Sanitária 

foram eficientes. "O importante é trabalhar 

em conjunto, para conseguir ir além e 

alcançar melhores resultados na defesa da 

sociedade", avaliou.

A batalha agora é no Senado!

PARTICIPE NO SITE DO CREF2/RS

www.crefrs.org.br

Temos que pressionar os senadores para aprovarem

 o PLC 116/2013, que corrige a LDB e obriga que aulas 

de Educação  Física no Ensino Básico sejam 

ministradas por professores com curso superior de 

Licenciatura em Educação Física. 

tradas por professores com curso superior 

de Licenciatura em Educação Física", des-

taca a presidente Carmen Masson.

Lúcio Rogério dos Santos (CREF 000001-

G/DF), conselheiro do CONFEF e Secretário 

Executivo da Frente Parlamentar Mista da 

Atividade Física para o Desenvolvimento 

Humano no Congresso Nacional, é um dos 

mais engajados na defesa do PLC 116/ 

2013. "O professor de Educação Física é o 

principal agente para desenvolvimento da 

capacidade motora dos alunos", ressaltou, 

durante o II Seminário de Educação Física 

Escolar, realizado em maio pelo CREF2/RS. 

"A disciplina precisa ser obrigatória em to-

dos os níveis e deve ser sempre ministrada 

por profissionais habilitados. É a garantia 

da melhor formação do cidadão brasileiro", 

declarou.
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1.384 visitas

2013
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PLC 116
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de vida tem inspirado profissionais de 

Educação Física, que começaram a se 

especializar na área. Daniel Fortes (CREF 

005249-G/RS), da Veloz Assessoria Espor-

tiva, destaca que o número de empresas 

dedicadas à corrida cresceu muito nos 

últimos cinco anos e tornou a prática da 

atividade ainda mais democrática. "Hoje, 

os mais diferentes perfis de público podem 

participar de grupos e assessorias. Além 

disto, as competições também já se prepa-

raram para receber atletas com objetivos 

tão distintos", avalia.

Daniel Vist (CREF 005295-G/RS), atleta de 

ultramaratonas e coordenador do DaniVist 

Running, com sede em Caxias do Sul, sa-

lienta também que o trabalho realizado 

pelos grupos de corrida é personalizado, o 

que dá a oportunidade de todos percebe-

rem a própria evolução e de se manterem 

cativados pelo esporte. "Sempre que o alu-

no chega ao treinamento, ele é recebido 

por um de nossos profissionais, que pre-

para e verifica planilha individual para ele", 

comenta.

corridas bem grandes na época. Em Porto 

Alegre, teve uma com dez mil pessoas, 

hoje nenhuma reúne tanta gente assim", 

avalia o técnico.

Embora a preocupação com a saúde seja o 

motivo que leva grande número de pes-

soas a correr, são outros fatores que

ajudam a explicar a popularidade da 

modalidade por aqui. "Os brasileiros estão 

cada vez mais ansiosos para sair do ambi-

ente fechado das academias, correr ao livre 

e conhecer gente nova", cita Ribas. A moti-

vação pelo grupo de corrida faz com que as 

pessoas não abandonem o exercício. "A 

corrida é uma atividade solitária, mas às 

vezes a gente tem 50 pessoas correndo ao 

mesmo tempo, todo mundo junto. Por esta 

proximidade, acaba sendo um esporte que 

dá certo e que tem cada vez mais adeptos".

Não é só o número de corredores que au-

mentou nos últimos anos. O exemplo de 

pessoas que têm o esporte como filosofia 

 tam-

bém 

GRUPOS DE CORRIDA

corrida é um dos melhores exer-

cícios aeróbicos, capaz de preve-A nir doenças cardiovasculares e 

melhorar a disposição para atividades do 

dia a dia. Mas, para muita gente, correr 

também se tornou forma de fazer novas a-

mizades. A socialização, como muitos es-

pecialistas definem, é o que explica parte 

do aumento de adeptos que modalidade 

ganhou no Brasil inteiro. Há dez anos, eles 

não passavam de mil. Hoje, de acordo com 

estimativa da Corpore Brasil, ultrapassam 

a marca de 100 mil só nas provas que a or-

ganização promove em todo o país.

Leonardo Ribas, treinador de atletismo e 

um dos profissionais de Educação Física à 

frente do grupo PerCorrer, salienta que o 

interesse pela corrida vive hoje, na verda-

de, o seu segundo 'boom'. O primeiro foi 

entre os anos 70 e 80, quando o médico 

norte-americano Kenneth Cooper apresen-

tou à comunidade internacional as van-

tagens da atividade física como forma de 

melhorar a qualidade de vida. "Isto entrou 

no Brasil lá nos anos 80, e a gente teve 

Entre elas, Verônica 

considera muito im-

portante o trabalho 

de fortalecimento, 

podendo ser por 

meio de exercícios 

funcionais ou mus-

culação. "Isto cola-

bora na prevenção 

de lesões, na bio-

mecânica da corrida 

e trabalha grupos 

musculares que não 

são tão exigidos na 

corrida , explica. Pa-

ra Ribas, muito do 

cuidado é impres-

cindível porque a 

maior parte do pú-

blico que procura 

grupos de corrida está na faixa entre 30 e 

55 anos. Por terem outras atividades, pre-

cisam de bom acompanhamento para que 

envelheçam com saúde.

Se a praticidade faz da corrida atividade 

acessível para todos, a falta de acompa-

"

PROFISSIONAL HABILITADO

A evolução é, para Verônica Bardini (CREF 

009572-G/RS), da Oxigênio Sports, a razão 

pela qual a desistência entre os partici-

pantes dos grupos de corrida seja tão 

pequena, ainda mais se comparada com a 

mesma taxa entre as academias. "As pes-

soas chegam com sobrepeso, precisando 

cuidar da saúde. Logo verificam a melhora 

de seu condicionamento físico, perda de 

peso, e até aumento da autoestima", reve-

la. "Neste contexto, muitos chegam a ter 

sonhos, seja de correr dez quilômetros ou 

uma maratona". 

Em meio a tantos objetivos e ambições dis-

tintas, os participantes dos grupos de corri-

da precisam passar por avaliações físicas 

regulares e estar em contato direto com os 

profissionais de Educação Física, para que 

necessidades e desejos sejam atendidos. 

"A dinâmica dos treinos se dá através de 

encontros coletivos, mas cada um segue 

planilha personalizada", explica Fortes. Na 

Veloz Assessoria, são sete opções diferen-

tes de preparo, que incluem treinos técni-

cos, de fortalecimento muscular e especí-

ficos, realizados em aclives e declives. De 

acordo com o perfil de cada corredor, tam-

bém há atividades paralelas programadas.

Benefícios para saúde e 

possibilidade de convivência em 

grupos explicam o grande 

crescimento das corridas de rua 

nos últimos anos no Brasil

nhamento de profissional de Educação 

Física habilitado representa grande risco 

para os praticantes que elaboram treinos 

por conta própria. "A corrida é esporte de 

moderada e alta intensidade, mas de ele-

vado impacto. Isto torna muito importante 

ser bem acompanhada", explica Vist. Os 

principais malefícios da ausência de pro-

fissional são lesões ósseas e musculares e 

o elevado risco de problemas cardíacos, 

que podem ocasionar até mal súbito.  

Verônica destaca ainda que acompanha-

mento de profissional é fundamental para 

a prática de qualquer atividade física. "A 

pessoa deve estar consciente de que está 

lidando com sua saúde, que excessos po-

dem comprometer seu corpo, sua mente, 

sua vida social e sua performance", comen-

ta. "Muita gente acredita que treinando so-

zinho e pesado todos os dias vai alcançar 

bons resultados, o que não é verdade".

Por mais que seja uma minoria que procure 

os grupos de corrida para se tornar atleta, 

PROVAS E COMPETIÇÕES

PARTICIPANTES DE CORRIDAS

Fonte: Revista Veja
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promover a prática saudável da corrida. 

"Esperamos trazer novos adeptos, em es-

pecial os jovens", revela.

Em maio, o CREF2/RS em Revista acom-

panhou a 31° Maratona Internacional de 

Porto Alegre. Com cerca de oito mil 

inscritos, a competição reuniu grande 

quantidade de atletas amadores, que 

participaram em massa das provas de 

revezamento. Cristiane Bandeira, 31 anos, 

há mais de quatro treina e compete em 

corridas pontuais, motivada pela vontade 

de emagrecer e pelo incentivo do pai. Mar-

cos Fantin, 46 anos, encontrou no esporte 

forma de aliviar o estresse e melhorar a 

saúde. Mesmo com diferenças, os dois 

exemplos têm algo comum: a paixão pela 

corrida e o laço forte criado com o grupo e 

os demais companheiros.

Samuel Gauer é de Caixas de Sul e repre-

senta o Pangarés da Serra. Mesmo com su-

porte de diferentes profissionais e assesso-

rias esportivas, os corredores consideram o 

clima de união um diferencial em dias de 

prova. "A corrida trouxe inúmeros bene-

fícios, como a possibilidade de ter uma 

vida mais saudável. No entanto, nada se 

compara às amizades. Nenhuma medalha 

ou troféu é mais importante do que os 

amigos que fizemos aqui", destaca.

Vencedor do reveza-

mento de octetos da 

Maratona de Porto 

Alegre, com tempo de 

2h27min28s, o Pan-

garés da Serra não en-

cara as competições 

só com intuito de 

conquistar o lugar 

mais alto do pódio. 

"Como existem corridas quase todos os 

finais de semana, isto acaba se tornando 

uma oportunidade para um encontro 

quase que familiar", complementa Maicol 

Como não existe obriga-

ção legal de que competi-

ções de rua sejam autori-

zadas pela CBAt, Oliveira 

estima ainda que o núme-

ro de praticantes regula-

res possa estar em torno 

de 1,5 milhão de pessoas 

atualmente. Entretanto, o 

número de corredores 

cadastrados, tanto na 

Confederação como na 

Corpore Brasil, ainda é 

muito pequeno e não 

reflete o panorama real 

brasileiro. Os dados ofi-

ciais apenas permitem 

comprovar que o aumen-

to de praticantes foi 

mesmo significativo nas 

últimas duas décadas (ver 

gráfico na página 13). 

Em meio a números ainda 

imprecisos, Oliveira des-

taca que a CBAt tem nor-

mas que as corridas devem respeitar. Para 

ser considerada oficial, a competição deve 

ser realizada em distâncias que vão de 10 

km, 15 km e 20 km até maratonas e ultra-

maratonas. Além de fornecer água e 

alimentação adequada ao final de cada 

prova, os organizadores também precisam 

providenciar postos 

de água durante o 

percurso, colocados 

de dois a três quilô-

metros, e ter à dispo-

sição dos competi-

dores atendimento 

médico, ambulância 

com UTI e percurso 

seguro sem o tráfego 

de veículos. Oliveira adianta também que a 

CBAt já trabalha em novo Plano para as 

Corridas de Rua, com o intuito de 

padronizar as competições realizadas e 

tornar possível a interação entre todos os 

envolvidos com a saúde do corredor. Isto 

acarretaria aumento dos benefícios da 

atividade física 

para  todos  os  

praticantes".

A defesa do profis-

sional habilitado 

no acompanha-

mento de treinos e 

elaboração de pla-

nilhas é tarefa es-

sencial de todas as assessorias esportivas. 

A impaciência de muitas pessoas, que em 

duas semanas já querem que a atividade 

física dê os primeiros resultados, precisa 

ser muito bem compreendida e admi-

nistrada pelos grupos de corrida. Para Vist 

e Fortes, é o profissional de Educação Fí-

sica que precisa se mostrar presente no 

Verruck, 33 anos e atleta do grupo. "É claro 

que existe forte apelo externo, que acaba 

fazendo da corrida um negócio. Mas o que 

vale é dividir com 

todos a experiên-

cia da prova. O que 

fica é a alegria de 

cumprimentar os 

amigos que chega-

ram antes e os que 

acabaram depois". 

Entre os grupos, ainda há muito que os 

profissionais de Educação Física podem 

fazer. Além dos adeptos fiéis, a corrida é 

cada vez mais alternativa para quem fre-

quentou academia e não teve experiência 

positiva e resultado esperado. "Temos que 

crescer", defende Vist. "Nosso objetivo é 

FUTURO

CAPA

a quantidade de provas segue a lógica e 

também cresceu exponencialmente nos 

últimos anos, bem como o número de 

competidores inscritos. A Confederação 

Brasileira de Atletismo (CBAt) viu o número 

de corridas sob sua chancela aumentar 

40% só nos últimos dois anos. A previsão 

da entidade é que mais de 540 corridas 

oficiais sejam realizadas durante este ano.

Aércio de Oliveira, do Departamento Téc-

nico de Corridas de Rua da CBAt, tem 

percebido que o crescimento no número 

de provas está sendo rápido em todas as 

regiões do Brasil. "O atletismo tem tido um 

crescimento grande graças à corrida de 

rua. A percepção deste interesse é dada 

pelo número de provas que são realizadas 

e pelo constante aumento do número de 

participantes, mesmo naquelas compe-

tições consideradas pequenas", declara. 

5 DICAS PARA COMEÇAR A CORRER

Por fim, tenha cuidado com os locais onde irá correr e só participe de provas que prezem pela segurança e pela saúde dos 

competidores. "Opte inicialmente por locais planos, com piso que alivie o impacto, dentro de lugares seguros. E não deixe de 

respeitar à sinalização de trânsito", alerta Verônica.

5ª ONDE CORRER

Escolha tênis e roupa adequados para a corrida e para seu 

corpo. "O equipamento tem que ser confortável. Há tênis 

diferente para cada tipo de pisada, formato do pé e peso. O 

indicado para você ajuda a evitar lesões", conta Verônica. "E 

a roupa leve garante uma melhor movimentação do corpo e 

facilita a transpiração", completa.

4ª EQUIPAMENTO

Além do profissional de Educação Física, procure também 

um nutricionista, pois é preciso estar muito atento com a 

alimentação e a hidratação. A treinadora compara: "O que 

acontece com o carro se colocamos gasolina adulterada? 

Ele começa a falhar, engasgar e até parar. Com o nosso 

corpo não é muito diferente".

3ª HIDRATAÇÃO E ALIMENTAÇÃO

2ª ACOMPANHAMENTO

Depois da consulta médica, escolha uma boa assessoria es-

portiva, que tenha profissionais de Educação Física devida-

mente habilitados. "Eles terão condições de orientar todos 

os passos e indicar programas de treinamento de acordo 

com o condicionamento físico de cada indivíduo, gerando 

benefícios e evitando possíveis lesões", avalia Verônica.

Em primeiro lugar, procure um médico para avaliar sua 

condição física e dizer se você está apto para praticar não só 

a corrida, mas qualquer tipo de exercício. "Normalmente, é 

um cardiologista que analisa a capacidade cardiorres-

piratória e que pode traçar o panorama de como você se 

encontra", explica Verônica Bardini.

1ª CHECK-UP

acompanhamento do dia a dia do aluno e 

ter a sensibilidade de lidar com pessoas 

diferentes – que absorvem as informações 

de forma distinta – o tempo inteiro.

"Além disto, ainda temos como obstáculo 

desmitificar aquilo que algumas pessoas 

acreditam, que são incapazes de correr por 

não se adequarem ao perfil da maioria dos 

atletas", cita Fortes. "Tem gente que acha 

que precisa 'saber correr' e que necessita já 

estar condicionada para participar de uma 

equipe, o que não é verdade", relata. No 

entanto, os profissionais são unânimes em 

dizer que o maior desafio de quem traba-

lha na área é mesmo motivar cada vez mais 

pessoas para praticar o esporte. "Não só 

isto, mas fazê-las entender também que 

não são poucos os benefícios que a ativi-

dade física traz e que pode levá-las a assu-

mir forma mais saudável de viver".

Nenhuma medalha 

ou troféu é mais 

importante do que 

os amigos que 

fizemos aqui

Muita gente acredita que 

treinando sozinho e 

pesado todos os dias vai 

alcançar bons resultados, 

o que não é verdade
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promover a prática saudável da corrida. 

"Esperamos trazer novos adeptos, em es-
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forma de aliviar o estresse e melhorar a 

saúde. Mesmo com diferenças, os dois 
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CAPA

CORRENDO

COM OS BRAÇOS

Carlos Roberto Oliveira, o Carlão, é o atleta com maior número de 

vitórias na Maratona de Porto Alegre. Conheça a história e a rotina de 

treinamento de quem corre em cadeira de rodas há mais de 20 anos

ao esporte. E depois de vencer diversas 

provas de 400, 5.000 e 10.000 metros pelo 

Brasil, Oliveira sentiu que a maratona não 

era mais objetivo distante, mas sim a or-

dem natural. O primeiro título não demo-

rou muito para chegar. A prova de Porto 

Alegre, em 1997, teve Carlão no topo do 

pódio e foi só o começo da história que é 

hoje exemplo para milhares de pessoas 

portadoras de deficiência no Brasil.

Carlão treina quatro vezes por semana e 

conta com orientação de dois profissionais 

de Educação Física em todo seu preparo. 

Eduardo Leonel (CREF 040601-G/SP) é 

quem mais tem pesquisado a corrida em 

cadeira de rodas e acompanhado, mesmo 

à distância, o dia a dia de Oliveira. "Após 

alguns anos trabalhando com musculação, 

eu estava entediado com a monotonia de 

uma sala de musculação, até que apareceu 

o primeiro aluno com deficiência na a-

cademia", conta o treinador. Mesmo que 

não tenha sido fácil no começo, Leonel 

revela que se sentiu motivado com o 

desafio. "Foi assim que conheci a moda-

lidade de corrida em cadeira de rodas e me 

apaixonei. Já estou há mais de dez anos 

nesta área", completa.

No entanto, o paratleta e o treinador 

reconhecem que ainda há muito o que 

explorar e aprender sobre atividade física 

TREINAMENTO

não conseguiu trocar informações e fazer 

intercâmbio para que atletas do nordeste 

venham participar de provas no sul", revela 

Oliveira. Outra dificuldade é o alto preço 

do equipamento específico, que pode cus-

tar até 25 mil reais. Além disto, o Comitê 

Paralímpico Brasileiro não chancela ne-

nhuma prova no Brasil. "Foi necessária 

uma lei, depois de vinte anos de luta, para 

impor a presença dos corredores de cadei-

ra de rodas na Maratona de Porto Alegre", 

revela Carlão.

Para o atleta o que 

falta, acima de tudo, é 

boa vontade dos orga-

nizadores das provas. 

Os exemplos a serem 

seguidos são a Mara-

tona de Nova York, em 

que participam 40 mil 

cadeirantes, e a de Boston, onde até tetra-

plégicos, com maiores limitações de lo-

comoção, correm. "Não existe humildade 

entre os responsáveis pelas provas para 

admitirem que não conhecem nada sobre 

o assunto. O que você sabe sobre o atleta 

convencional você não sabe sobre o cadei-

rante", defende Carlão. "Aqui, infelizmen-

te, nós ainda somos o coitadinho do aleija-

dinho que participa das provas de rua. Nos 

Estados Unidos não, é um atleta em cadei-

ras de rodas. Esta é grande diferença".

dinâmica coletiva do esporte, "em que vo-

cê depende do seu parceiro e seu parceiro 

depende de você", foi o que levou Oliveira 

a procurar outra modalidade. "Sempre fui 

muito determinado, mas não sentia a mes-

ma entrega dos outros no basquete. Então, 

preferi a corrida, porque nela eu dependo 

só de mim e do meu treinamento".

As competições no paradesporto come-

çaram a ocupar a vida de Carlão já no final 

dos anos 80. Nem mesmo as dificuldades 

impostas pela poliomielite, que com-

prometeu 100% do seu membro inferior 

direito e 30% do seu membro inferior 

esquerdo quando tinha apenas um ano e 

meio de idade, atrapalharam a dedicação 

distância, de potência e de 

velocidade. "Pode não pare-

cer desgastante, porque a 

cadeira anda mais rápido e 

desliza sobre a pista. Mas o 

esforço é praticamente o 

mesmo. Tem 

gente que me 

diz que na des-

cida a cadeira 

anda  mu i to  

fácil. Mas e na 

subida? A pre-

paração que existe é bem 

específica mesmo", explica o 

paratleta.

Além da dificuldade de lidar com todos os 

princípios básicos do treinamento, outra 

problemática da modalidade é saber se o 

atleta está bem sentado na cadeira. "A 

cadeira de rodas nada mais é do que o 

prolongamento dos membros inferiores do 

atleta. Falta muito conhecimento sobre 

esta relação no Brasil. 

É por isto que o que 

mais ouço dos treina-

dores é 'não estou 

preparado para ter um 

atleta cadeirante'". 

Leonel também desta-

ca a dificuldade de 

encontrar referências 

ou trabalhos seme-

lhantes. "Muito do que aprendi veio da 

curiosidade em pesquisar a literatura 

estrangeira".

Embora a modalidade para cadeirantes 

tenha acompanhado o mesmo cres-

cimento das corridas pelo Brasil, muito 

ainda precisa ser feito para o que os 

paratletas tenham espaço garantido nas 

competições. "Infelizmente, a gente ainda 

DESAFIOS

para cadeirantes, já que não há grande 

número de publicações sobre corrida em 

cadeira de rodas no Brasil. Pelo fato da 

biomecânica da perna ser diferente da bio-

mecânica do braço, o corredor em cadeira 

de rodas acaba por ter forma única de se 

relacionar com 

o esporte. "O 

treinador tem 

que entender 

que não é pos-

sível planificar 

um treinamen-

to para cadei-

rantes da mes-

ma forma que 

para corredores convencionais", explica 

Leonel. Em média, o paratleta percorre de 

250 a 300 quilômetros por semana, muito 

mais que um maratonista comum em sua 

rotina de preparação. "Além disto, temos 

que ter uma série de cuidados. É importan-

te atentar para a sensibilidade ou falta dela 

e para a acomodação na cadeira", finaliza.

Por conta disto tudo, Carlão acredita que o 

profissional que trabalha com cadeirantes 

precisa "ter o interesse de fazer a coisa 

funcionar" e nunca deixar de estudar. Ele 

salienta que alguns treinadores até apren-

deram a andar de cadeira de rodas só para 

perceber como o corpo se adapta ao 

equipamento. "A cadeira de rodas é cara 

porque não é um equipamento feito em 

série. Ela precisa ser feita sob medida. Um 

corredor que tem 1,80 metro e outro que 

tem 1,60 metro precisam de cadeiras 

diferentes e não há esta informação na 

rua", declara. 

Mesmo com particularidades que não 

podem ser desconsideradas, muito do 

treinamento do atleta convencional é 

dedicado ao cadeirante. A 

preparação para uma maratona dura três 

meses e inclui treinamento de longa 

também 

uem vê o Carlão pelo menos duas 

vezes por semana na pista de Q atletismo do CETE, em Porto Ale-

gre, não tem muita ideia do currículo de 

títulos e vitórias que o paratleta gaúcho 

tem desde o começo dos anos 90. Multi-

campeão em provas realizadas no Brasil, 

nos Estados Unidos e no Japão, Carlos 

Roberto Oliveira, que prefere não revelar a 

idade, é também o maior vencedor da 

Maratona de Porto Alegre, com oito títulos, 

e recordista mundial de corridas 24 horas 

indoor. O nome dele está, desde o ano pas-

sado, registrado no Guinness Book.

"Eu comecei no basquete, mas vi que não 

era bem o que eu queria", conta Carlão. A 

Não há grande 

número de pu-

blicações sobre 

corrida em cadeira 

de rodas no Brasil

O que mais ouço dos 

treinadores é ‘não 

estou preparado 

para ter um atleta 

cadeirante’
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Carlão treina quatro vezes por semana e 

conta com orientação de dois profissionais 

de Educação Física em todo seu preparo. 

Eduardo Leonel (CREF 040601-G/SP) é 

quem mais tem pesquisado a corrida em 

cadeira de rodas e acompanhado, mesmo 

à distância, o dia a dia de Oliveira. "Após 

alguns anos trabalhando com musculação, 

eu estava entediado com a monotonia de 

uma sala de musculação, até que apareceu 

o primeiro aluno com deficiência na a-

cademia", conta o treinador. Mesmo que 

não tenha sido fácil no começo, Leonel 

revela que se sentiu motivado com o 

desafio. "Foi assim que conheci a moda-

lidade de corrida em cadeira de rodas e me 

apaixonei. Já estou há mais de dez anos 

nesta área", completa.

No entanto, o paratleta e o treinador 

reconhecem que ainda há muito o que 

explorar e aprender sobre atividade física 
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não conseguiu trocar informações e fazer 

intercâmbio para que atletas do nordeste 

venham participar de provas no sul", revela 

Oliveira. Outra dificuldade é o alto preço 

do equipamento específico, que pode cus-

tar até 25 mil reais. Além disto, o Comitê 

Paralímpico Brasileiro não chancela ne-

nhuma prova no Brasil. "Foi necessária 

uma lei, depois de vinte anos de luta, para 

impor a presença dos corredores de cadei-

ra de rodas na Maratona de Porto Alegre", 

revela Carlão.

Para o atleta o que 

falta, acima de tudo, é 

boa vontade dos orga-

nizadores das provas. 

Os exemplos a serem 

seguidos são a Mara-

tona de Nova York, em 

que participam 40 mil 

cadeirantes, e a de Boston, onde até tetra-

plégicos, com maiores limitações de lo-

comoção, correm. "Não existe humildade 

entre os responsáveis pelas provas para 

admitirem que não conhecem nada sobre 

o assunto. O que você sabe sobre o atleta 

convencional você não sabe sobre o cadei-

rante", defende Carlão. "Aqui, infelizmen-

te, nós ainda somos o coitadinho do aleija-

dinho que participa das provas de rua. Nos 

Estados Unidos não, é um atleta em cadei-

ras de rodas. Esta é grande diferença".

dinâmica coletiva do esporte, "em que vo-

cê depende do seu parceiro e seu parceiro 

depende de você", foi o que levou Oliveira 

a procurar outra modalidade. "Sempre fui 

muito determinado, mas não sentia a mes-

ma entrega dos outros no basquete. Então, 

preferi a corrida, porque nela eu dependo 

só de mim e do meu treinamento".

As competições no paradesporto come-

çaram a ocupar a vida de Carlão já no final 

dos anos 80. Nem mesmo as dificuldades 

impostas pela poliomielite, que com-

prometeu 100% do seu membro inferior 

direito e 30% do seu membro inferior 

esquerdo quando tinha apenas um ano e 

meio de idade, atrapalharam a dedicação 

distância, de potência e de 

velocidade. "Pode não pare-

cer desgastante, porque a 

cadeira anda mais rápido e 

desliza sobre a pista. Mas o 

esforço é praticamente o 

mesmo. Tem 

gente que me 

diz que na des-

cida a cadeira 

anda  mu i to  

fácil. Mas e na 

subida? A pre-

paração que existe é bem 

específica mesmo", explica o 

paratleta.

Além da dificuldade de lidar com todos os 

princípios básicos do treinamento, outra 

problemática da modalidade é saber se o 

atleta está bem sentado na cadeira. "A 

cadeira de rodas nada mais é do que o 

prolongamento dos membros inferiores do 

atleta. Falta muito conhecimento sobre 

esta relação no Brasil. 

É por isto que o que 

mais ouço dos treina-

dores é 'não estou 

preparado para ter um 

atleta cadeirante'". 

Leonel também desta-

ca a dificuldade de 

encontrar referências 

ou trabalhos seme-

lhantes. "Muito do que aprendi veio da 

curiosidade em pesquisar a literatura 

estrangeira".

Embora a modalidade para cadeirantes 

tenha acompanhado o mesmo cres-

cimento das corridas pelo Brasil, muito 

ainda precisa ser feito para o que os 

paratletas tenham espaço garantido nas 

competições. "Infelizmente, a gente ainda 
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para cadeirantes, já que não há grande 

número de publicações sobre corrida em 

cadeira de rodas no Brasil. Pelo fato da 

biomecânica da perna ser diferente da bio-

mecânica do braço, o corredor em cadeira 

de rodas acaba por ter forma única de se 

relacionar com 

o esporte. "O 

treinador tem 

que entender 

que não é pos-

sível planificar 

um treinamen-

to para cadei-

rantes da mes-

ma forma que 

para corredores convencionais", explica 

Leonel. Em média, o paratleta percorre de 

250 a 300 quilômetros por semana, muito 

mais que um maratonista comum em sua 

rotina de preparação. "Além disto, temos 

que ter uma série de cuidados. É importan-

te atentar para a sensibilidade ou falta dela 

e para a acomodação na cadeira", finaliza.

Por conta disto tudo, Carlão acredita que o 

profissional que trabalha com cadeirantes 

precisa "ter o interesse de fazer a coisa 

funcionar" e nunca deixar de estudar. Ele 

salienta que alguns treinadores até apren-

deram a andar de cadeira de rodas só para 

perceber como o corpo se adapta ao 

equipamento. "A cadeira de rodas é cara 

porque não é um equipamento feito em 

série. Ela precisa ser feita sob medida. Um 

corredor que tem 1,80 metro e outro que 

tem 1,60 metro precisam de cadeiras 

diferentes e não há esta informação na 

rua", declara. 

Mesmo com particularidades que não 

podem ser desconsideradas, muito do 

treinamento do atleta convencional é 

dedicado ao cadeirante. A 

preparação para uma maratona dura três 

meses e inclui treinamento de longa 

também 

uem vê o Carlão pelo menos duas 

vezes por semana na pista de Q atletismo do CETE, em Porto Ale-

gre, não tem muita ideia do currículo de 

títulos e vitórias que o paratleta gaúcho 

tem desde o começo dos anos 90. Multi-

campeão em provas realizadas no Brasil, 

nos Estados Unidos e no Japão, Carlos 

Roberto Oliveira, que prefere não revelar a 

idade, é também o maior vencedor da 

Maratona de Porto Alegre, com oito títulos, 

e recordista mundial de corridas 24 horas 

indoor. O nome dele está, desde o ano pas-

sado, registrado no Guinness Book.

"Eu comecei no basquete, mas vi que não 

era bem o que eu queria", conta Carlão. A 

Não há grande 

número de pu-

blicações sobre 

corrida em cadeira 

de rodas no Brasil

O que mais ouço dos 

treinadores é ‘não 

estou preparado 

para ter um atleta 

cadeirante’



INTRODUÇÃO

A corrida como atividade física ou esporte é 

uma prática individual. Desde os tempos 

remotos, o homem usa a artimanha de correr, 

seja para caçar ou defender-se dos predado-

res, tornando-se uma máquina altamente 

especializada para executar a corrida. A su-

peração individual e a melhoria dos treinos 

fizeram com que os participantes de corridas 

aprimorassem seus tempos e performances. 

Atualmente, correr está se tornando uma 

prática cotidiana dos indivíduos, gerando 

uma epidemia de corredores pelas ruas. Por 

ser uma modalidade individualizada as pes-

soas agrupam-se cada vez mais nesta ativi-

dade, tornando-a, de alguma forma, mais 

coletiva e, com isso, com possibilidades de 

socialização. Objetivou-se com este estudo 

saber se existe socialização em grupos de 

corrida de rua e como ela ocorre.

Para Fernandes (2003), correr é uma ativida-

de natural que o homem aprende sozinho, e, 

na busca de aperfeiçoar o desempenho, os 

gregos observaram que um melhor posicio-

namento do corpo poderia modificar os re-

sultados finais das corridas. De acordo com 

Hernandes (2002), a preparação física atra-

vés de treinamentos sistemáticos é um dos 

requisitos básicos para realização do desem-

penho em qualquer atividade desportiva.

O número de adeptos na corrida de rua vem 

aumentando a cada dia que passa. Com isto, 

de acordo com Moreira (1985) basta andar 

pelas ruas e parques das grandes cidades 

para verificar o crescimento deste fenômeno, 

pois conforme Weineck (1989), a corrida por 

si só é apenas racional. Porém, para o autor, 

deve haver um sentimento de correr “junto” 

e não somente de competir. Desta forma, as 

pessoas estariam vivenciando uma corrida 

em grupo.

Vivemos parte do nosso tempo como nôma-

des. Segundo Bruni (1991), Marx cita a socie-

dade civil dos indivíduos como um conjunto 

de carências existentes onde as necessidades 

se convertem em ações de um para o outro. 

Conforme Bottomorre (1987), a Sociologia é 

a ciência que compreende as leis e normas 

que interferem nesta socialização dos indiví-

duos e de grupos. Scuro (2004) a concebe 

como a assimilação dos hábitos de um grupo 

social ao qual um indivíduo se torna membro 

funcional, assimilando uma cultura que lhe é 

própria. Desta forma, este processo é infinito 

e não tem data para terminar, pois a 

sociedade está em constante evolução.

A socialização, então, é um processo de de-

senvolvimento contínuo que perdura ao 

longo da vida. Oliveira (1992) cita Vygotsky 

como autor que analisa o desenvolvimento 

humano a partir da constituição do sujeito na 

sua relação com o outro social. Conforme o 

autor, Vygostky tem como pressuposto 

básico a ideia de que a cultura torna-se parte 

da natureza humana num processo histórico 

que, ao longo do desenvolvimento do ser, 

molda o funcionamento psicológico do ho-

mem, sendo este, fruto do meio social ao 

qual pertence. Desta forma, a cultura é 

sempre transitória, pois à medida que ela 

altera comportamentos dos sujeitos, estes 

são os responsáveis pela sua transformação.

A SOCIALIZAÇÃO E O FENÔMENO 

ESPORTIVO

Para Quintanero (1999), Durkheim classificou 

os elementos que envolvem a solidariedade 

em dois tipos: orgânica, que estaria relacio-

nada com a divisão do trabalho, funções e as 

diferenças entre os indivíduos; e mecânica, 

onde existe uma semelhança entre os ele-

mentos de uma mesma coletividade. Assim, 

Guiddens (2005) sustenta que Durkheim tra-

balhou a socialização de uma forma ampla, 

mas três espectros despontam em seus estu-

dos, a sociologia como uma ciência empírica, 

a ascensão do indivíduo e a formação de uma 

nova ordem social.

Guiddens (2005) também comenta a teoria 

de Weber que versava sobre as novas rela-

ções sociais existentes em um mundo indus-

trializado, no qual imperava o racionalismo 

sobre o espírito humano, observando-se os 

efeitos desumanos da tecnologia sobre o in-

divíduo.

O neotribalismo vem contrapor todas as 

ideias oriundas sobre a individualidade das 

pessoas. Uma reorganização social movida 

pelo simples fato de querer estar junto com 

alguém que compartilha do mesmo pensa-

mento foi originando uma sensação de bem- 

estar e prazer. As pessoas estão se reagru-

pando e buscando novas formas de sociabi-

lidade, não encontradas na estrutura cotidia-

na. Estas novas tribos são caracterizadas pela 

fluidez, pelos ajuntamentos pontuais e pela 

dispersão (MAFFESOLI, 1998).

Foi visto até o momento que a visão de socia-

lização está ligada a uma atividade coletiva. 

O bem-estar social depende da integração de 

um grupo de pessoas com mesmos objetivos. 

Este pode ser o caso dos grupos de corrida, 
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pois o esporte tornou-se no século XX um 

fenômeno social que influenciou a cultura 

contemporânea.

Para Franco (2000), a competição tem sido 

um exercício frequente nos dias de hoje. A in-

dividualidade impera e reina em detrimento 

do desenvolvimento de um espírito coletivo. 

Desta maneira, existe uma disputa localizada 

na relação cotidiana do trabalho, no empre-

go e na produção, elevando o grau de estres-

se da maioria das pessoas. Por outro lado, 

Tubino (2001) chama a atenção para a impor-

tância social do esporte, que não era grande 

em épocas passadas pela reduzida dimensão 

de praticantes e de eventos desportivos.

Medina (1995) enfatiza que através do de-

senvolvimento do movimento cuida do corpo 

e da mente podendo desvendar segredos da 

vida contemporânea na esfera sociológica, 

pois as interações pessoais ocorrem de forma 

natural. Cabe apenas ao Profissional de Edu-

cação Física ser o catalisador deste processo, 

tendo a consciência de seu papel na socie-

dade.

Este estudo é de cunho qualitativo é carac-

terizado pela seleção de dois grupos de cor-

rida que foram observados em treinos, com-

petições e momentos de confraternização. A-

lém disso, nove participantes realizaram uma 

entrevista semiestruturada com o tema pre-

visto. De posse dos dados coletados, foi feita 

uma categorização que, na visão de Bardin 

(2011), é uma operação de classificação que 

utiliza critérios para separar ideias chave.

O estudo de grupos é um fenômeno que 

sempre despertou interesse entre filósofos e 

sociólogos, tendo como sujeito as relações 

sociais existentes nos referidos grupos. Scuro 

(2004) fala sobre a assimilação dos hábitos 

de um grupo social pelo indivíduo. Um sinal 

de agrupamento no caso deste estudo são as 

METODOLOGIA

CONCLUSÃO

cores das camisetas dos grupos de corridas. 

Cada corredor tenta de alguma forma osten-

tar a camiseta da sua equipe, fazendo dela 

um motivo de identidade própria a ser nota-

do na corrida.

Outro fator interessante trata dos assuntos 

corriqueiros entre os corredores. Os temas de 

discussão se centram nas atividades de corri-

da, como o material utilizado, o preço gasto 

no equipamento e os objetivos de tempo nas 

corridas.

Os treinos são individualizados, respeitando 

as características de cada corredor para que 

possam render o máximo nas provas. Porém, 

em diferentes momentos foi observada uma 

cooperação como forma de incentivar os 

participantes que estão iniciando, pois o cor-

redor mais veloz faz o seu percurso ajudando 

seu colega com o seu treino.

Os treinos de corrida de rua são propícios 

para que haja uma interação entre os partici-

pantes, pois apresentam longa duração que 

visa à adaptação cardiorrespiratória. Com is-

to, o fator sociológico começa a atuar, pois o 

tempo de permanência entre os mesmos esti-

mula o surgimento de lanços de amizades. 

Neste sentido, o senso comum que leva a 

pensar na corrida de rua como uma atividade 

individualizada e com poucas possibilidades 

de socializar é colocado à prova. A fala dos 

participantes evidenciou a existência de 

cooperação, de amizade, de coleguismo e de 

motivação para treinar e correr em grupo. 

Um elemento relevante apontado por eles 

trata da atuação do profissional de Educação 

Física como catalisador desta socialização, 

pois ele motiva as confraternizações e pro-

move corridas de treinos em datas previa-

mente estipuladas, propõe troca de informa-

ções entre os corredores e elucida as dúvidas 

que possam surgir durante os treinos, sendo 

resolvidas, muitas vezes, em um nível de 

cooperação.

As dimensões sociais dos grupos de corridas 

extrapolam a dimensão social  do 

ENTRE OS SEUS PARTICIPANTES

OS GRUPOS DE CORRIDA E A SOCIALIZAÇÃO
desenvolvimento humano. Verificou-se que 

os corredores alternam-se entre estímulos 

competitivos e cooperativos, elevando as 

relações sociais para uma solidariedade dei-

xando o sentimento de individualismo em 

um segundo plano. A formação de um grupo 

requer a divisão de trabalhos, seus par-

ticipantes solidarizam-se e colocam-se à 

disposição para realizar as tarefas neces-

sárias em prol de uma boa corrida.

Desta forma, conclui-se que a participação 

em um grupo de corrida pode ser prazerosa, 

despertando estímulos de companheirismo, 

amizades e fortalecimento de solidariedade. 

Os corredores possuem uma socialização 

efetiva, pois além de correrem juntos, parti-

cipam de atividades do grupo e fora dele, 

apesar da atividade de corrida ser uma forma 

individual de atividade física.

ENSAIO

Ricardo Luis Türck
CREF 016195-G/RS
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INTRODUÇÃO

A corrida como atividade física ou esporte é 

uma prática individual. Desde os tempos 

remotos, o homem usa a artimanha de correr, 

seja para caçar ou defender-se dos predado-

res, tornando-se uma máquina altamente 

especializada para executar a corrida. A su-

peração individual e a melhoria dos treinos 

fizeram com que os participantes de corridas 

aprimorassem seus tempos e performances. 

Atualmente, correr está se tornando uma 

prática cotidiana dos indivíduos, gerando 

uma epidemia de corredores pelas ruas. Por 

ser uma modalidade individualizada as pes-

soas agrupam-se cada vez mais nesta ativi-

dade, tornando-a, de alguma forma, mais 

coletiva e, com isso, com possibilidades de 

socialização. Objetivou-se com este estudo 

saber se existe socialização em grupos de 

corrida de rua e como ela ocorre.

Para Fernandes (2003), correr é uma ativida-

de natural que o homem aprende sozinho, e, 

na busca de aperfeiçoar o desempenho, os 

gregos observaram que um melhor posicio-

namento do corpo poderia modificar os re-

sultados finais das corridas. De acordo com 

Hernandes (2002), a preparação física atra-

vés de treinamentos sistemáticos é um dos 

requisitos básicos para realização do desem-

penho em qualquer atividade desportiva.

O número de adeptos na corrida de rua vem 

aumentando a cada dia que passa. Com isto, 

de acordo com Moreira (1985) basta andar 

pelas ruas e parques das grandes cidades 

para verificar o crescimento deste fenômeno, 

pois conforme Weineck (1989), a corrida por 

si só é apenas racional. Porém, para o autor, 

deve haver um sentimento de correr “junto” 

e não somente de competir. Desta forma, as 

pessoas estariam vivenciando uma corrida 

em grupo.

Vivemos parte do nosso tempo como nôma-

des. Segundo Bruni (1991), Marx cita a socie-

dade civil dos indivíduos como um conjunto 

de carências existentes onde as necessidades 

se convertem em ações de um para o outro. 

Conforme Bottomorre (1987), a Sociologia é 

a ciência que compreende as leis e normas 

que interferem nesta socialização dos indiví-

duos e de grupos. Scuro (2004) a concebe 

como a assimilação dos hábitos de um grupo 

social ao qual um indivíduo se torna membro 

funcional, assimilando uma cultura que lhe é 

própria. Desta forma, este processo é infinito 

e não tem data para terminar, pois a 

sociedade está em constante evolução.

A socialização, então, é um processo de de-

senvolvimento contínuo que perdura ao 

longo da vida. Oliveira (1992) cita Vygotsky 

como autor que analisa o desenvolvimento 

humano a partir da constituição do sujeito na 

sua relação com o outro social. Conforme o 

autor, Vygostky tem como pressuposto 

básico a ideia de que a cultura torna-se parte 

da natureza humana num processo histórico 

que, ao longo do desenvolvimento do ser, 

molda o funcionamento psicológico do ho-

mem, sendo este, fruto do meio social ao 

qual pertence. Desta forma, a cultura é 

sempre transitória, pois à medida que ela 

altera comportamentos dos sujeitos, estes 

são os responsáveis pela sua transformação.

A SOCIALIZAÇÃO E O FENÔMENO 

ESPORTIVO

Para Quintanero (1999), Durkheim classificou 

os elementos que envolvem a solidariedade 

em dois tipos: orgânica, que estaria relacio-

nada com a divisão do trabalho, funções e as 

diferenças entre os indivíduos; e mecânica, 

onde existe uma semelhança entre os ele-

mentos de uma mesma coletividade. Assim, 

Guiddens (2005) sustenta que Durkheim tra-

balhou a socialização de uma forma ampla, 

mas três espectros despontam em seus estu-

dos, a sociologia como uma ciência empírica, 

a ascensão do indivíduo e a formação de uma 

nova ordem social.

Guiddens (2005) também comenta a teoria 

de Weber que versava sobre as novas rela-

ções sociais existentes em um mundo indus-

trializado, no qual imperava o racionalismo 

sobre o espírito humano, observando-se os 

efeitos desumanos da tecnologia sobre o in-

divíduo.

O neotribalismo vem contrapor todas as 

ideias oriundas sobre a individualidade das 

pessoas. Uma reorganização social movida 

pelo simples fato de querer estar junto com 

alguém que compartilha do mesmo pensa-

mento foi originando uma sensação de bem- 

estar e prazer. As pessoas estão se reagru-

pando e buscando novas formas de sociabi-

lidade, não encontradas na estrutura cotidia-

na. Estas novas tribos são caracterizadas pela 

fluidez, pelos ajuntamentos pontuais e pela 

dispersão (MAFFESOLI, 1998).

Foi visto até o momento que a visão de socia-

lização está ligada a uma atividade coletiva. 

O bem-estar social depende da integração de 

um grupo de pessoas com mesmos objetivos. 

Este pode ser o caso dos grupos de corrida, 
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pois o esporte tornou-se no século XX um 

fenômeno social que influenciou a cultura 

contemporânea.

Para Franco (2000), a competição tem sido 
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cores das camisetas dos grupos de corridas. 
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ONSIDERANDO que os Conselhos 

Profissionais são autarquias pú-C blicas, regidas por Leis Federais 

que estabelecem deveres e obrigações, 

inclusive de natureza fiscal;

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.696/1998 

define que a intervenção na área da Ativi-

dade Física e Esportiva é prerrogativa do 

Profissional registrado no Conselho Regio-

nal de Educação Física de sua jurisdição;

CONSIDERANDO que anuidades são 

prestações pecuniárias compulsórias por 

força de Lei, especificamente: Lei nº 

11.000/2004; Lei nº 12.197/2010 e Lei n º 

12.514/2011;

CONSIDERANDO que o registro no Conse-

lho Regional de Educação Física torna 

obrigatório aos Profissionais de Educação 

Física o pagamento de anuidade, definida 

pelo respectivo Conselho a cada ano se-

guindo as normas legais;

CONSIDERANDO que é dever e obrigação 

dos Profissionais de Educação Física pagar 

a anuidade relativa a cada ano fiscal;

CONSIDERANDO que mediante o não 

pagamento da referida anuidade o Profis-

sional torna-se inadimplente;

CONSIDERANDO que os Conselhos Regio-

nais são OBRIGADOS a efetuar a cobrança 

AFIRMA-SE, portanto, que os devedores 

foram notificados de que se não quitassem 

os seus respectivos débitos estariam passí-

veis de ação judicial, bem como, foram 

previamente e insistentemente alertados 

de que, caso não atendessem ao chamado 

dos respectivos CREFs, seriam inscritos na 

Dívida Ativa. Por conseguinte, todas as 

oportunidades foram e ainda são ofereci-

das para se evitar uma ação judicial contra 

os Profissionais de Educação Física inadim-

plentes com os seus respectivos CREFs.

ASSIM, fica claro que os Profissionais que 

sofrerem ação judicial de cobrança de 

Dívida Ativa terão sido acionados judicial-

mente por terem negligenciado o atendi-

mento às diversas chamadas;

DESTA FORMA, o Sistema CONFEF/CREFs, 

em última instância, entende e esclarece 

que foram tomadas todas as medidas, ati-

tudes e providências ao seu alcance para 

se evitar este tipo de ação judicial, faz-se 

necessário esclarecer que somente aqueles 

que, por ainda persistirem na omissão de 

suas responsabilidades financeiras junto 

ao Sistema CONFEF/CREFs, terão seus 

débitos inscritos na Dívida Ativa (podendo, 

inclusive, haver expropriação de bens do 

devedor, sendo penhorados tantos bens 

quantos sejam necessários para a quitação 

da dívida).

Fonte: CONFEF - REVISTA EF 51 - MARÇO DE 2014
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DÍVIDA ATIVA

das anuidades, sob pena de serem respon-

sabilizados por improbidade administra-

tiva, de acordo com disposto na Lei nº 

8.429/1992. Não se tratando, portanto, de 

liberalidade dos gestores e sim de 

obrigação;

CONSIDERANDO que o Sistema CONFEF/ 

CREFs encaminha anualmente ao Profissio-

nal de Educação Física os respectivos bole-

tos de cobrança da anuidade e, constatado 

o não pagamento desses, notifica os ina-

dimplentes, informando-os sobre seu 

débito;

CONSIDERANDO que em diversos núme-

ros da Revista Educação Física (publicação 

oficial do CONFEF), nos boletins eletrô-

nicos do CONFEF, em jornais e revistas dos 

CREFs, vem sendo veiculados informes e 

alertas em relação à anuidade, sugerindo e 

estimulando aos que estão em atraso para 

procurarem os respectivos CREFs para 

ajustarem as mesmas;

CONSIDERANDO a OBRIGAÇÃO LEGAL dos 

CREFs em efetuarem a cobrança das Pes-

soas Físicas e Jurídicas registradas no 

Sistema CONFEF/CREFs em situação de 

inadimplência, foi elaborada a Resolução 

CONFEF nº 265/2013, que dispõe sobre os 

procedimentos de cobrança administrativa 

de débitos em Dívida Ativa e a cobrança 

judicial proveniente de anuidades e multas 

em atraso;

Importância da presença de responsável 

técnico registrado no sistema CONFEF/ 

CREFs em eventos esportivos de rua

m tema de extrema relevância 

para o sistema CONFEF/CREFs é U a obrigatoriedade da presença 

de Responsável Técnico (RT), devidamente 

registrado, em locais onde há o desenvol-

vimento de atividades físicas. Tal obrigato-

riedade resta pacificada no Rio Grande do 

Sul, em relação a clubes, academias e 

outros estabelecimentos que ministrem 

atividades de ginástica, lutas, musculação, 

artes marciais, esportes e demais 

atividades físico-desportivas e recreativas, 

pela Lei Estadual 11.721/2002, que assim 

dispõe:

Art. 2º. As pessoas jurídicas menciona-

das no artigo anterior, para que possam 

funcionar regularmente, devem manter 

em tempo integral:

I - profissionais de Educação Física, 

devidamente registrados no Conselho 

Regional de Educação Física do Estado 

do Rio Grande do Sul, sendo um deles o 

responsável técnico, em seus quadros;

Ocorre que a importância do Responsável 

Técnico em eventos desportivos é 

evidente, tanto nos locais acima descritos, 

onde há prática de atividades físicas, como 

em eventos de rua, como maratonas,  

triathlon, ciclismo, entre outros.

O Conselho Federal de Educação Física, 

preocupado com a importância do 

assunto, publicou a Resolução CONFEF 

134/2007,  tratando especificamente das 

responsabilidades do RT, senão vejamos:

Art. 7º – O Profissional de Educação 

Física, no exercício de sua Responsabili-

dade Técnica, tem por atribuição:

I – coordenar as atividades dos Profis-

sionais de Educação Física;

II – zelar pela boa qualidade e 

eficiência dos serviços prestados pelos 

Profissionais de Educação Física;

III – zelar pelo respeito às disposições 

gerais da Profissão e do estabeleci-

mento;

IV – prestar apoio às atividades de 

atendimento e ensino, no caso de está-

gios curriculares acadêmicos;

V – receber e analisar as modificações 

e inclusões de procedimentos;

VI – inspecionar as condições físicas e 

tecnológicas para o atendimento;

VII – coordenar o corpo técnico do 

estabelecimento;

VIII – supervisionar a execução das 

intervenções profissionais nas diversas 

atividades e programas;

IX – zelar pelo fiel cumprimento do 

Código de Ética do Profissional de 

Educação Física.

Art. 8º – O Responsável Técnico 

responderá perante o CREF de sua área 

de abrangência, por ato do agente 

EVENTOS ESPORTIVOS

ARTIGO JURÍDICO

empregador, que corroborar ou não 

denunciar e que concorra, de qualquer 

forma, para:

I – lesão dos direitos da clientela;

II – exercício ilegal da profissão de 

Educação Física;

III – não acatamento às disposições 

desta, de outras resoluções do Sistema 

CONFEF/CREFs, bem como às leis.

Diante disto, quando da realização de 

eventos desportivos, os órgãos responsá-

veis pela sua organização são obrigados a 

vincular um Responsável Técnico, a fim de 

garantir o cumprimento da legislação vi-

gente, a obediência às normas mínimas de 

segurança, devendo a autoridade que se 

omitir na contratação de RT para eventos, 

ser responsabilizada objetivamente por 

qualquer dano que vier a causar aos par-

ticipantes e atletas da referida competição.

O CREF2/RS, imbuído na sua função de ga-

rantir a qualidade na prestação de serviços 

ligados às atividades físicas e desportivas, 

vem realizando fiscalizações em todos os 

eventos esportivos do Estado do Rio Gran-

de do Sul, a fim de zelar pelo cumprimento 

da Lei Federal 9.696/1998.

Esclarecimentos e justificativas sobre a obrigatoriedade de 

inscrição em Dívida Ativa de Profissionais de Educação 

Física inadimplentes para com seu respectivo CREF

JURÍDICO
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Promovido pela Câmara de Educação Física Escolar do CREF2/RS, o 3º Fórum 

de Mobilização Gaúcha pela Educação Física Escolar foi realizado durante o 

40º ENAPEF, em março, em Capão da Canoa. O evento, que contou com a 

palestra de diversos profissionais de Educação Física, serviu também para o 

lançamento e assinatura da Carta Gaúcha da Educação Física Escolar, 

documento que começou a ser elaborado durante o Fórum do ano passado. A 

Carta elenca os diversos encaminhamentos feito pela Câmara, com a 

contribuição de todos os participantes na sua elaboração.

A UFPel foi sede, em maio, do V Fórum de Coordenadores de Curso de Educação Física. Realizado 

pelo CREF2/RS, o evento teve como objetivo a reflexão sobre a profissão e suas especialidades, 

além do debate sobre a evasão nos cursos superiores. Na reunião, o Conselho reiterou a resolução 

que diferencia Licenciatura e Bacharelado e reforçou a necessidade de maior diálogo com as 

universidades. Rosângela Fritsch, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNISINOS, e 

Wagner Gomes (CREF 000035-G/RJ), conselheiro do CONFEF, palestraram no evento.

ENCONTRO DOS CONSELHOS E ORDENS DAS PROFISSÕES

V FÓRUM DE COORDENADORES DE CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICACONVENÇÃO BRASIL

3º FÓRUM DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

NOTAS

SINPEF DEFENDE NOVO REAJUSTE SALARIAL

O SINPEF/RS levou para reunião com o Sindicato Patronal nova 

proposta de reajuste de salário. Baseado em trabalho realizado 

pelo economista Leandro Antônio de Lemos (CORECONRS 4667), 

o estudo indica que os profissionais de Educação Física que 

trabalham em clubes e academias têm defasagem de 99% na 

remuneração. O objetivo do Sindicato é chegar ao patamar de 

categorias similares e do salário de profissionais em outros 

estados.

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre recebeu, em abril, o 1º Encontro dos Conselhos e Ordens 

das Profissões Regulamentadas da Região Sul. Na abertura do evento, a presidente Carmen Mas-

son destacou a importância do Encontro, que tem o intuito de dar visibilidade e credibilidade para 

as atividades de todos os Conselhos. Entre outros temas, foram discutidas a atuação em parceria 

com o Tribunal de Contas da União e ações para padronização do trabalho de fiscalização.

Com objetivo de integrar pro-

fissionais de Educação Física e 

oferecer intenso intercâmbio de 

conhecimento, a 21ª Convenção 

Brasil foi realizada entre os dias 

16 e 18 de maio, na Sogipa. O 

CREF2/RS participou da Feira de 

Esportes, com estande para tirar 

dúvidas e encaminhar novos re-

gistros, além de entregar cédu-

las, fazer renovações e atualizar 

cadastros. O II Seminário de Edu-

cação Física Escolar, promovido 

pelo Conselho, também integrou 

a programação da Convenção.

REGISTRO PROFISSIONAL EM CONCURSOS

Publicada no Diário Oficial em maio, a Lei 14.540 determina que 

concursos públicos realizados no Rio Grande do Sul exijam regis-

tro em Conselho Profissional para vagas e cargos de profissões 

regulamentadas. Desta forma, todos profissionais de Educação 

Física que passarem em concurso promovido pelo Estado preci-

sam estar registrados no CREF2/RS no momento da posse. Para a 

presidente Carmen Masson, a lei é um ganho para toda a socie-

dade, pois "o Estado só contratará profissionais qualificados".

www.crefrs.org.br
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