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1.  Introdução 

Este estudo tem como temática a profissionalização da Educação Física frente às 

políticas públicas de regulamentação e a atuação dos Conselhos Federal e Estadual da 

Educação Física  na cidade de Uberlândia  e centrase na questão da atuação do CREF 

nas academias de Uberlândia/MG, para a profissionalização da Educação Física. 

.  Assim,  estabelecemos  como  objetivo  geral  analisar  a  profissionalização  da 

Educação  Física  frente  à  atuação  do  Conselho  Regional  de  Educação  Física  nas 

academias da cidade de Uberlândia/MG. Mais especificamente pretendemos: Identificar 

o  perfil  dos  profissionais  das  Academias  credenciadas  pela  Prefeitura  Municipal  de 

Uberlândia/MG; Analisar o que pensam os profissionais das academias credenciadas em 

relação  ao  CREF;  Identificar  se  o  CREF  Uberlândia/MG  tem  contribuído  na 

regulamentação/profissionalização de seus associados. 

O  Conselho  Nacional  de  Educação  –  CONFEF  é  um  órgão  que  tem  poder 

delegado pela União 1 , para normalizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício das 

atividades próprias  dos Profissionais  de Educação Física  e  das  pessoas  jurídicas,  cuja 

finalidade  básica  seja  a  prestação  de  serviços  nas  áreas  das  atividades  físicas, 

desportivas  e  similares.  Com  autonomia  administrativa,  financeira  e  patrimonial  e 

personalidade  jurídica  distinta  entre  si  e  seus  registrados,  esse  órgão divide  a área  de 

1  O CONFEF foi regulamentado pela Lei Nº. 9.696, de 1º de setembro de 1998 e dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e cria os 

respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física.
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atuação  profissional  da  Educação  Física  em  duas  diretrizes;  São  elas:  Curso  de 

licenciatura, de graduação plena  lei Nº 9696, de 1º de Setembro de 1998, art. 12: “Os 

cursos  de  formação de professores  em  nível  superior  terão  sua duração  definida  pelo 

Conselho  Pleno,  em  parecer  e  resolução  especifica  sobre  sua  carga  horária”  e 

Bacharelado (Graduação em Educação Física), que é um 
“Curso  de  formação profissional  de Educação Física  que  habilita  os 
profissionais da Educação Física para todos os segmentos do mercado 
de  trabalho  no  campo  das  atividades  físicas  e  esportivas,  exceto  no 
Magistério  da  Educação  Física  no  Ensino  Básico  (Resolução 
CNE/CES 7/2004). com tempo de duração de 4 anos e carga horária 
de  2.880  horas  aguardando  pela  aprovação  de  Parecer  que 
significaria  alteração  para  3.200  horas.(REVISTA  CREF/SP,  2005. 
p27) 

No  art.  04 da mesma  lei,  é  criado o CREF, que é  um órgão de  representação, 

disciplina defesa e fiscalização dos Profissionais de Educação Física em cada região do 

país,  no  sentido  de  auxiliar  o  CONFEF  em  sua  atividade  de  regulamentação  e 

fiscalização, atuando como órgão consultivo do Governo. 

Com  a  prerrogativa  de  que  o  CONFEF  protege  a  sociedade  dos  maus 

profissionais,  ele  tem  investido  com  insistência  na  cooptação, muitas  vezes  de  forma 

acrítica ou coercitiva, dos professores atuantes no mercado informal, ou seja, o campo 

nãoescolar,  já que este último possui sua própria regulamentação.   Essa distinção dos 

campos de  exercício  profissional  tem  levado  toda  a  comunidade  científica  da  área,  a 

discutir o espaço, a função e a sua regulamentação profissional. 

Temos percebido que a desvalorização do magistério e a proliferação de práticas 

corporais  no  setor  nãoformal  nos  anos  80  e  90  passaram  a  atrair  cada  vez  mais 

professores, especialmente aqueles recémformados.  Com isso, parecenos claro que, a 

atividade laboral da profissão passa a ter características próprias, dependendo do local e 

da sua tarefa imediata. 

Autores  como  Gawryszewski  (2005),  Nozaki  (2004),  Schmidt  (2001),  Soeiro 

(2003),  são  unânime  em  afirmar  que  a  regulamentação  do  profissional  de  Educação 

Física  passa  pela  exigência  de  se  ter  um  especialista  para  atuar  na  área  informal 

(academias,  clubes,  dentre  outros)  e  na  área  formal  (escolas),  garantindo  assim  um 

espaço  de  mercado  definido  para  os  profissionais  com  formação  de  nível  superior; 

inclusive com a fiscalização de diferentes órgãos, como o CONFEF (área informal) e o 

Conselho Nacional de Educação (CNE), que regulamenta a licenciatura.
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Para  os  autores  citados,  os  profissionais  de  Educação  Física  deveriam  ser 

amparados  pela Constituição Federal,  não  obrigados  a desempenhar a  suas  atividades 

concentrando – se em apenas uma área de atuação, mesmo porque, uma vez galgada a 

graduação, considerar – se – ia apto para exercer livremente as funções atinentes à sua 

habilitação  a Educação Física. 

Acrescentam  ainda  que,  o  resgate  da  imagem  da  função  docente  passa  pelo 

fortalecimento  do  professor  na  escola,  pela  regulamentação  do  trabalho,  mas, 

especificamente pela luta contra o inimigo em comum: o neoliberalismo. Para eles, faz 

se  necessário  ainda,  criar  condições  objetivas  para  o mundo  da  liberdade,  no  qual  se 

assegure  a  democratização  dos  meios  de  produção,  cultura  e,  portanto,  o  acesso  e 

desenvolvimento pleno das praticas corporais. 

Castelani  Filho  (1999),  ao  analisar  os  impactos  sofridos  na  área  da  Educação 

Física Brasileira com a correlação de forças quanto à regulamentação que culminou no 

prevalecer  de  uma  determinada  concepção  política  sobre  a  outra,  identificou 

primeiramente,  o  movimento  dos  bastidores  da  inserção  e  sedimentação  da 

regulamentação profissional no campo educacional; campo este,  intenso e conflituoso, 

explorando as contradições de uma área que assiste seu espaço reduzir – se ao tempo em 

que  mais  apresenta  possibilidades  e  motivos  de  se  fazer  presente.  Almeida  (2002) 

complementa  que  essa disputa de  correlação de  forças  se deve  à crise  epistemológica 

inexistente na área. 

Ao  analisar  e  comparar  o  documento  do  CONFEF  com  as  Diretrizes 

Curriculares Nacionais, Carmo (2003) percebeu que há inúmeras similitudes entre eles, 

inclusive  na  seqüência  e  forma  de  estruturação  dos  textos,  mesmo  sendo  escrito  por 

várias mãos. No seu entender as Diretrizes Curriculares, desconsiderou as capacidades e 

habilidades  específicas,  afirmando que  não  conseguiram  solucionar  ou  sequer apontar 

caminhos  para  resolver  as  questões  existentes  na  área da  formação do profissional  de 

Educação  Física,  dizendo  ainda  que  é  impossível  estabelecer  a  diferença  entre  o 

Graduando em Educação Física no bacharelado e o Graduando em Educação Física na 

licenciatura. 

2. Procedimentos Metodológicos 

O estudo caracterizouse como um estudo de campo de caráter analíticocrítico e 

delimitouse  na  perspectiva  espacial  da  cidade  de  UberlândiaMG,  mais 

especificamente,  nas  academias  credenciadas  ao  CREF  –  Uberlândia  inscrita  no
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Imposto Sobre Serviço 2  (ISS), da Prefeitura Municipal de Uberlândia – Mg. O universo 

da pesquisa foi composto pelas academias registradas no ISS da Prefeitura Municipal e 

a população de estudo foi definida pelas 99 academias registradas no ISS da Prefeitura 

Municipal de Uberlândia que é o órgão que libera o seu funcionamento. A amostra foi 

de 33% das  academias,  escolhidas  aleatoriamente  registradas  na  lista  do  ISS –  PMU. 

Para a coleta de dados foi aplicado questionário nas academias credenciadas no ISS – 

PMU.  Para  dar  consistências  as  nossas  indagações,  foi  realizado  um  levantamento 

bibliográfico. 

1.  Referencial Teórico 

Entendemos  que discutir  a  realidade  em que  se  formaram  os  fundamentos  do 

reordenamento  do  mundo  do  trabalho,  bem  como,  as  principais  conseqüências  deste 

reordenamento  para  o  trabalhador  da  Educação  Física,  tornase  ponto  crucial  para 

repensarmos o movimento da regulamentação da área. 

Não se  trata de  tomar partido  favorável ou contrário a partir do que dizem  ter 

conquistado os defensores da regulamentação da profissão, mas de se fazer uma leitura 

real  da  sua  atividade  laboral,  ou  práxis  humana, materializadas  nas  ações  do  sistema 

CONFEF/CREFs  e  sua  relação  com  os  trabalhadores  e  proprietários  dos 

estabelecimentos das práticas corporais. 

A formação profissional tem sido uma área bastante investigada desde os finais 

da década de 70 e, nos últimos 20 anos, vem adquirindo novas adjacências,  em parte 

pela crise da Educação Física e  também pela própria regulamentação da profissão que 

tem gerado importantes discussões na área. 

Segundo Mészáros (2005), a desigualdade social, bem como a pouca resposta do 

neoliberalismo, marcado por  sistemáticas crises estruturais nos  vários países do globo 

terrestre,  indistintamente,  trazem  a  evidência  da  crise  histórica  do  capital,  sem 

precedentes  e,  por  outro  lado,  a  reafirmação  dialética  de  sua  negação,  pautada  pela 

necessidade de uma alternativa socialista radical. 

Segundo Vidal (2006 p. 32), 
“parte das prescrições neoliberais  foram propostas e defendidas num 
consenso  hegemônico,  conhecido  por  Consenso  de  Washington, 
ocorrido  em  meados  dos  anos  de  1980,  do  século  XX,  em  que  se 

2  O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços 

constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
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definiu  o  futuro  da  economia  mundial,  as  políticas  de 
desenvolvimento e, especificamente, o papel do Estado”. 

Ainda  segundo  a  autora,  essas  definições  são  naturais  e,  os  ajustes  e  as 

transformações  estruturais  necessários  à  manutenção  do  capitalismo.  Significa  a 

polarização da sociedade entre pobres e ricos e é esta desigualdade que move o sistema 

capitalista, que leva 
“a  mudanças  institucionais  profundas,  ou  melhor,  da  relação  de 
produção, em todos os países do mundo [...] que, geram a desregulação 
do mercado de trabalho e a flexibilização da relação salarial, apoiados 
por um consenso hegemônico que confere a disseminação e o crescente 
fluxo  de  capitais,  idéias,  mercadorias,  pessoas,  imagens,  valores, 
informações, conhecimentos, etc“(VIDAL, 2006.p 33 ) 

Junto às definições do capital, veio a necessidade de adequação e reordenamento 

do mundo do trabalho; no nosso caso, das áreas da educação e, consequentemente, dos 

trabalhadores  da  educação.  A  necessidade  de  novas  organizações  curriculares  nos 

cursos de formação desencadeou a reestruturação das licenciaturas e a possibilidade de 

criação do bacharel em Educação Física, ocorrida com a resolução 03/87, do Conselho 

Federal  de  Educação  (BRASIL,  1987)  que  visava  uma  definição  da  área  de  estudo, 

melhor capacitação dos alunos, além de colocar no mercado profissional, profissionais 

com perfis mais definidos (BARROS, 2001; RAMOS, 1995). 

No que diz  respeito  à Educação Física,  podese afirmar  que  ela  veio  ancorada 

em  toda  história, da própria  implementação  do  capitalismo dos  séculos XVIII  e XIX. 

Ou seja, ela esteve intimamente ligada à formação de um homem ou trabalhador, que o 

modo de produção, então emergente, assim o exigia (SOARES, 1994). 

A  atividade  física  tem  sido  paulatinamente  valorizada  junto  à  sociedade,  de 

maneira geral, como fator de saúde e bemestar, através da prática de esportes, dança, 

ginástica,  lazer,  recreação e  também de atividades com enfoque mais brando como as 

Práticas Corporais Alternativas (PCAs), fato que amplia o leque de atuação profissional, 

não restrito apenas ás escolas de ensino fundamental e médio, criando assim uma nova 

dinâmica no mercado de trabalho. 

Entretanto, para alguns autores o bacharelado não trouxe mudanças na forma de 

transmitir os conhecimentos, apenas adicionou conteúdos, sendo que as dúvidas geradas 

por  essa  divisão  persistem  até  hoje  (CARMO,  1988;  RAMOS,  1995;RANGEL& 

BETTI, 1998; TAFFAREL, 1992).
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Há  a  afirmativa  também  de  que  apesar  da  ocorrência  dessas  mudanças 

curriculares  entre  licenciatura  e  bacharelado,  não  existe  certeza  que  surtiram o  efeito 

desejado.  “O  conhecimento  difundido  continua  sendo  a  aplicação  dos  conhecimentos 

gerados pela ciência” (RANGEL& BETTI 1998, p.20). 

Podese dizer que a mudança de enfoque do debate da Educação Física, do meio 

escolar para a prática corporal do meio nãoescolar, não aconteceu de forma arbitrária, 

mas obedeceu às modificações demandadas pelo mundo do trabalho, contemplando os 

anseios do capital. 

Isto  porque,  por  atrás  de  uma  simples  mudança  do  campo  de  atuação  do 

professor,  houve,  concomitantemente,  a  reorientação  do  conteúdo  do  trabalho,  este 

último,  compreendido como um conjunto de  sistematizações de concepções e práticas 

no âmbito pedagógico. 

Assim, é possível apontar que a disputa sobre a concepção de Educação Física 

tratase  do  próprio  confronto  dos  projetos  antagônicos  de  modelo  de  sociedade. 

Também é possível  inferir  que, de  certa maneira, o  exponencial  aumento do  trabalho 

das práticas corporais veio acompanhado da perspectiva da aptidão física (Coletivo de 

Autores, 1992), ou seja, o melhor ajuste do homem à sociedade capitalista. 

De  outra  forma,  a  faceta  do  aumento  dos  ramos  das  práticas  corporais  está 

coerentemente  relacionada  com  a  precarização  do  trabalho  docente,  já  que  esta 

reorientação  parte do  trabalho  assalariado,  nas  escolas,  para o precário,  no meio  não 

escolar, de bens e serviços. 

Afirma  Nozaki  (2004)  que  não  obstante  a  tais  contradições  no  interior  da 

Educação Física, um novo ordenamento do campo profissional – a regulamentação da 

profissão  –  veio  a  aprofundar,  ainda  mais,  o  processo  de  adaptação  desta  área  às 

mudanças no mundo do trabalho. Segundo o autor, foi a partir do conturbado Projeto de 

Lei 330/95, que começou a ser discutido entre os pares só depois de permanecer um ano 

em  tramitação  na Câmara  dos Deputados,  foi  aprovado,  no Senado, o  PLC 33/98, no 

ano de 1998, e posteriormente sancionada, pelo Presidente da República, a Lei 9696/98, 

que  regulamenta  a  profissão  de  educação  física  e  cria  os  seus  conselhos  federal  e 

regionais.

O autor diz ainda que, a regulamentação da profissão foi apoiada em argumentos 

corporativistas  de  reserva  de  mercado  e  buscou  desqualificar  a  ação  dos  assim 

denominados leigos, os quais, muitas vezes eram outros trabalhadores com formação de 

nível  superior – dança, educação artística, música – ou com qualificação referente aos
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seus  próprios  códigos  formadores  –  capoeira,  yoga,  artes marciais,  lutas. O  processo 

demandado pela regulamentação da profissão, sobretudo através das ações do Conselho 

Federal  de  Educação  Física  (CONFEF)  e  dos  vários  Conselhos  Regionais  (CREFs), 

desembocou no confronto entre eles e os  trabalhadores das várias áreas anteriormente 

aludidas. 

Barros (2001), demonstra que a partir da reestruturação dos cursos de Educação 

Física  originado  pela  Resolução  do  CFE  03/87  e  do  esforço  de  profissionais,  foi 

possível  formular  a  proposta  de  regulamentação  da Educação  Física  como  profissão, 

fato que ocorreu com a Lei n.º 9.696 de 1.º de setembro de 1998. 

Podemos  evidenciar  que,  segundo Nozaki  (2004),  o  sistema  CONFEF/CREFs 

aproveitou o terreno concreto das relações sociais em que foi gestado e promoveu um 

franco avanço colonizador, que envolveu a dimensão  fiscalizatória para o aumento de 

registros e conseqüente fortificação financeira. Tal processo conferiulhe a possibilidade 

de  interferência política  e  ideológica nas áreas de  intervenção e  formação/qualificação 

do  trabalhador  de  educação  física  e  de  outras  práticas  corporais,  disseminando  seus 

pressupostos ligados à aptidão física. Compreendemos, portanto, o avanço colonizador 

como um processo que recebeu, antes de tudo, determinações de uma própria concepção 

funcionalista aliada ao processo de gerência da crise do capital. 

Contudo é necessário  ressaltar que Nozaki  (2004),  faz alusão ainda ao estatuto 

do CONFEF dizendo que o estatuto do CONFEF conferiulhe atribuições que a própria 

lei  que  o  criou  não  o  fez,  apontando  para  sua  intenção  de  promover  um  avanço 

colonizador nos vários campos de atuação e formação profissional. 
“Art.  15  –  É  obrigatória  a  inscrição  nos  Conselhos  Regionais  de 
Educação Física das pessoas jurídicas, cujas  finalidades estejam ligada 
(sic.)  às  atividades  físicas,  desportivas  e  similares,  na  forma 
estabelecida em regulamento, sendolhes  fornecida certificação oficial” 
(CONFEF art. 15). 

Além de estabelecer a obrigatoriedade do registro de pessoas jurídicas, o estatuto 

dispôs  sobre  as  normas de  fiscalização  e  orientação a  ser dada  a  elas,  a  partir de  sua 

Resolução 23/00 (CONFEF, 2000c). Conforme ressalta o Ministério Público do Distrito 

Federal, a Lei 9696/98, em nenhum dos seus seis artigos, faz qualquer referência direta 

ou indireta à necessidade de inscrição de pessoas jurídicas, o que afrontaria o princípio 

da  legalidade (Brasília,  op.  cit.). Todavia, o  sistema CONFEF/CREFs utilizarseia do 

dispositivo criado para, além de fiscalizar as academias, concederlhes certificações que
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ajudariam  a  aprofundar  o  processo  de  monopolização  das  grandes  corporações  de 
fitness. 

Por  outro  lado,  o  estatuto  do  CONFEF  não  terminaria  sua  extrapolação  legal 

neste  caso,  mas  a  estenderia  também  para  o  âmbito  da  administração  pública, 

condicionando  o  exercício  profissional,  nessa  instância,  ou  a  simples  inscrição  em 

concurso  público,  à  exigência  da  carteira  de  identidade  profissional  –  esta  última 

somente  concedida  no  caso  do  registro  junto  ao  CREF  (CONFEF,  2000b,  art.  18). 

Arrogoulhe,  também,  o  direito  de  obrigar  as  entidades  privadas  e  órgãos  da 

administração  pública  a  demonstrarem  que  os  trabalhadores  por  eles  empregados 

estariam  em  situação  regular  perante  o  CREF de  sua  região  (ibid.,  art.  19,  parágrafo 

único). 

Determinou,  ainda,  a  possibilidade  de  fiscalização  do  exercício  profissional 

“representando, inclusive, às autoridades competentes, sobre os fatos que apurar e cuja 

solução ou repressão não seja de sua alçada” (ibid., art. 61, VI), tendo em vista que “a 

função de Membro Conselheiro dos Conselhos Federal e Regionais de Educação Física 

é considerada serviço de relevante interesse público” (ibid. art. 87). 

Tais mecanismos seriam largamente utilizados em suas ingerências nos diversos 

campos, porquanto seu intuito era o de “funcionar como órgão consultivo dos poderes 

constituídos  em  assuntos  relacionados  à  Educação  Física,  ao  exercício  de  todas  as 

atividades e especializações a ele pertinente”. (ibid., rt. 8º, X.). 

Não  bastando  todas  essa  atrocidades  relatadas  por Nozaki  (2004) o  código  de 

ética ressalta ainda, o aspecto punitivo para aqueles que, porventura se desviassem das 

normas  impostas  pelo  sistema  CONFEF/CREFs,  estabelecendo,  em  seu  artigo  12, 

quatro formas de penalidade, conforme o gravidade da infração: a) advertência escrita, 

com  ou  sem  aplicação  de  multa;  b)  censura  pública;  c)  suspensão  do  exercício  da 

profissão;  d)  cancelamento  do  registro  profissional  e  divulgação  do  fato  (ibid.).  As 

infrações,  segundo  o  artigo  14  do  código  de  ética  seriam  julgadas,  em  primeira 

instância,  pelo Tribunal Regional  de  Ética,  com possibilidade  de  recurso  ao  Tribunal 

Superior  de  Ética.  Ainda,  a  Resolução  033/00  do  CONFEF  estabeleceu  o  código 

processual de ética, para avaliar recurso julgado no CREF (CONFEF, 2000c). 

A  influência  do  sistema  CONFEF/CREFs  sobre  trabalhadores  de  várias  áreas 

das práticas corporais acontecem principalmente por causa de dois motivos: O primeiro 

por  causa  do  projeto  colonizador  do  CoONFEF/CREFS,  que  teve  como  objetivo  se 

colocar  enquanto  órgão  avançado  da  superestrutura  capitalista;  já  o  segundo  foi  por
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causa do avanço colonizador que a Lei 9696/98 deixou em seu texto, ao não estabelecer 

com  clareza  a  delimitação  do  que  seria  o  campo  de  trabalho  do  assim  chamado 

profissional de educação física. O artigo 3º, da Lei 9696/98, apenas discorre que: 
“Art. 3º Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, 

planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar 
e  executar  trabalhos,  programas,  planos  e  projetos,  bem  como  prestar 
serviços  de  auditoria,  consultoria  e  assessoria,  realizar  treinamentos 
especializados,  participar  de  equipes  multidisciplinares  e 
interdisciplinares  e  elaborar  informes  técnicos,  científicos  e 
pedagógicos,  todos  nas  áreas  de  atividades  físicas  e  do  desporto” 
(Brasil, 1998b) 

Podemos  ressaltar  ainda  que,  para  evidência mais  concreta  o  CONFEF  teve  a 

preocupação  central  em  delimitar,  cartorialmente,  a  intervenção  do  profissional  de 

educação física é a sua Resolução 046/02, que “Dispõe sobre a Intervenção Profissional 

de Educação Física e define a sua capacitação, competências e atribuições necessárias” 

(CONFEF, 2002b). Então, surge a seguinte delimitação para o profissional de Educação 

Física: 
“O Profissional de Educação Física é especialista em atividades físicas, 
nas  suas  diversas  manifestações    ginásticas,  exercícios  físicos, 
desportos,  jogos,  lutas,  capoeira,  artes  marciais,  danças,  atividades 
rítmicas,  expressivas  e  acrobáticas,  musculação,  lazer,  recreação, 
reabilitação,  ergonomia,  relaxamento  corporal,  ioga,  exercícios 
compensatórios  à  atividade  laboral  e  do  cotidiano  e  outras  práticas 
corporais,  tendo  como  propósito  prestar  serviços  que  favoreçam  o 
desenvolvimento  da  educação  e  da  saúde,  contribuindo  para  a 
capacitação e/ou restabelecimento de níveis adequados de desempenho 
e  condicionamento  fisiocorporal  dos  seus  beneficiários,  visando  à 
consecução  do  bemestar  e  da  qualidade  de  vida,  da  consciência,  da 
expressão  e  estética  do  movimento,  da  prevenção  de  doenças,  de 
acidentes,  de  problemas  posturais,  da  compensação  de  distúrbios 
funcionais,  contribuindo  ainda,  para  a  consecução  da  autonomia,  da 
autoestima,  da  cooperação,  da  solidariedade,  da  integração,  da 
cidadania,  das  relações  sociais  e  a  preservação  do  meio  ambiente, 
observados  os  preceitos  de  responsabilidade,  segurança,  qualidade 
técnica e ética no atendimento individual e coletivo” (ibid., p.6, ). 

Gawryszewski  (2005)  diz  que,  o  sistema CONFEF/CREF  serve  à  perspectiva 

unilateral da formação humana para a crise do capital. O lema é se manter empregado, 

pois  o  desemprego  fatalmente  ocorrerá!  E  se  não  estiver  empregado  no  momento, 

qualifiquese, porque quando uma oferta aparecer, devese estar preparado para agarrá 

la! A isso, Bauman (1999) entende que, “os advogados e soldados da flexibilidade não 

buscam  a  liberdade  de  movimento  para  todos, mas  a  estimulante  leveza  do  ser  para
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alguns, que redunda em insuportável opressão do tempo para outros” (BAUMAN, 1999. 

p.33). 

Entendemos  que  o  conceito  atual  de  educação  pautada  por  tendências 

neoliberais,  é  um  fenômeno  demasiadamente  abrangente,  com  um  significado  muito 

mais profundo, e que nos leva a novos contextos e olhares para a Educação/ Educação 

Física  e possibilitanos um olhar crítico diante da  sua estrutura e os seus mecanismos 

externos,  entendendo  o  que  é  importante  ou  secundário  nestes  mecanismos,  daí  a 

importância de mergulharmos fundo no fenômeno, por meio da análise empírica. 

1.  Resultados e Discussão 

Para  respondermos  os  nossos  objetivos,  elaboramos  um  questionário  com  o 

intuito de fazermos um diagnóstico da nossa temática na cidade de Uberlândia/MG. Das 

33  academias  selecionadas  e  inscritas  no  ISS  da  Prefeitura  Municipal  de 

Uberlândia/MG,  identificamos  que  das  33  academias  pesquisadas,  66,67%  possuem 

profissionais filiados ao sistema CONFEF/CREF, 18,18% não estão em funcionamento, 

apesar  de  não  terem  dado  baixa  no  ISS  e  15,15%  das  academias  não  possuem 

profissionais filiados ao sistema CONFEF/CREF. 

Esse dado nos demonstra que, uma das maiores funções do CONFEF/CREF que 

seria  de  fiscalizar  não  se  cumpre  em  sua  totalidade.  Apontanos  ainda,  que  persistem 

falhas que pela sua política, já deveriam ser superadas. 

“O  CONFEF/CREF  em  um  primeiro  momento,  baseouse  na 
opressão, ameaça e repressão aos contrários a sua ideologia. Intimidou 
estudantes e professores com a obrigatoriedade do registro profissional, 
cooptou dirigentes e diretores de faculdades de Educação Física impôs 
sua plataforma política pela força da lei (Sadi, 2003, p.14) 

Apesar  desse  primeiro  momento,  logo  após  a  promulgação  da  lei,  ter  sido 

marcado pelo terrorismo da filiação, em Uberlândia/MG, verificase que as políticas de 

fiscalização do CREF, continuam deficitárias. 

Ao  estabelecermos  o  perfil  dos  profissionais  atuantes  nas  academias  de 

Uberlândia/MG, e conseqüentemente, dos  filiados ao CREF,  verificamos que 50% dos 

entrevistados encontramse na faixa etária entre 20 a 35 anos e a outra metade entre 36 a 

50 anos. 

A grande maioria dos entrevistados é do sexo masculino perfazendo um total de 

77,27%;  Já  para  as  pessoas  do  sexo  feminino,  identificamos  apenas  22,73%.  Isto 

demonstra que, esta área preferencialmente, ainda é dedicada ao público masculino.
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Com  relação  à  formação  profissional,  verificamos  que  86,36%  das  pessoas 

entrevistadas  possuem  curso  superior  e  13,64%  possuem  apenas  o  ensino  médio. 

Verificamos  com  isso,  que  uma  das  ações  balizadas  pela  plataforma  política  do 

CONFEF/CREF  que  é  a  da  qualificação  para  o  trabalho  via  ensino  superior, 

praticamente,  está  sendo  cumprida; Entretanto,  se  compararmos  com outras  profissões 

também  regulamentadas  por  órgãos  deliberativos,  como  a  Ordem  dos  Advogados  do 

Brasil (OAB), o Conselho Regional de Medicina (CRM), dentre outros, esse percentual – 

ainda que pequeno, não existe. 

Com  relação  a  situação  educacional  dos  entrevistados  junto  ao  sistema 

CONFEF/CREF, verificamos que a grande maioria 63,64% possui curso em Licenciatura 

e  são  filiados  ao  sistema  CONFEF/CREF;  13,64%  não  possuem  formação  superior, 

enquanto 9,09% está cursando Licenciatura e  encontrase na categoria de provisionado 

(licença provisória em uma área de atuação específica) pelo sistema CONFEF/CREF; os 

outros 9% dos filiados possuem curso superior em Bacharelado e Licenciatura e apenas 

4,55% está cursando Bacharelado e já possuem a carteirinha de provisionado do sistema 

CONFEF/CREF . 

Ora,  se  a  partir  da  lei  9696/98,  que  criou  o  sistema  CONFEF/CREF  e  que 

polarizou  e  dividiu  as  áreas  de  atuação  entre  área  formal  (escolas)  e  a  área  informal 

(relacionadas ao livre mercado, como academias, clubes, dentre outros,), os dados acima 

nos  reporta  a  grande  confusão  existente  na  regulamentação,  pois  a  maioria  dos 

entrevistados,  são  da  licenciatura  e  deveriam  estar  atuando  somente  nas  escolas. 

Entretanto, percebemos que, desde  que  se  comprove a  titulação da graduação  e pague 

anualmente a filiação, ao Sistema CONFEF/CREF, pouco importa o tipo de formação. 

Tomando  como  base  Carmo  (2003),  fazse  necessário  refletir  a  respeito  da 

divisão  da  área  da  Educação  Física,  no  sentido  de  que  tanto  os  espaços  quanto  seus 

usuários, pertencem simultaneamente, a um todo e a um específico e concordamos com o 

autor quando diz: 
“ o que menos interessa nessa discussão é se a relação é entre professor 
e  aluno  ou  entre  cliente  e  profissional,  pois  apesar  de  ingenuamente 
serem  consideradas  relações  diferentes,  na  realidade,  não  o  são,  pois 
nas  relações  social  mais  amplas,  que  movem  o  modo  de  produção 
capitalista,  sofrem  o  mesmo  processo  de  alienação  e  coisificação 
(CARMO, 2003. p. 12). 

Outro ponto verificado é com relação à formação continuada dos pesquisados. Se 

compararmos  o  nível  de  pessoas  com  pósgraduação,  verificamos  que  a  formação
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continuada não é prioridade da categoria, visto que é baixo.  Identificamos que somente 

36,36% dos entrevistados possuem o título de especialista; A maioria dos entrevistados, 

somando  um  total  de  63,64%,  possui  somente  a  graduação.  Não  foram  encontrados 

entrevistados com pósgraduação em mestrados, doutorado ou pósdoutorado. 

Dos entrevistados, 27% têm mais de 16 anos que  trabalha na área; outros 27%, 

tem de 10 a 15 anos de atuação. Entre os que atuam entre 3 e 5 anos, encontramos um 

percentual de 23%; 18% trabalham na área entre 6 a 9 anos e 5% não responderam. 

Identificamos  ainda  em  que  ano  os  entrevistados  filiaramse  no  sistema 

CONFEF/CREF, 23% filiaram no ano de 2007; em 2004 foram apenas 14%. Em 2002, o 

número de filiação volta a crescer, somando um total de 18%, e em 2005, 2001 e1998, o 

número foi o mesmo, ou seja, 9%. Já em 2006, 1999, 2000, e 2003 somente de 5%. 

O gráfico abaixo apresenta qual é a visão dos entrevistados quanto à contribuição 

do sistema CONFEF/CREF na sua formação profissional: 

36,36%  5%  59,09% 

O CONFEF/CREF contribui para a formação do Profissional da Educação Física. 

Marcou as duas alternativas 

O CONFEF/CREF não contribui para a formação do Profissional da Educação 
Física. 

Gráfico 1.  A contribuição do CONFEF/CREF para  a  profissionalização da Educação Física,  na visão  dos 
pesquisados. 
Fonte: Questionário utilizado na pesquisa 

Neste  gráfico  começamos  a  nos  perguntar  a  real  contribuição  do  sistema  do 

CONFEF/CREF para os profissionais. A grande maioria  acredita  que  este  sistema  não 

contribui  em  nada  para  a  sua  formação,  já  36,36%  diz  sim  que  ele  contribui,  e  5% 

marcou as duas alternativas. 

Destacamos  a  fala  de  um  participante  que  acredita  que  o  CONFEF/CREF  não 

contribui para a formação do Profissional da Educação Física: 
Além  de  não  contribuir,  obriga  as  academias  a  ter  um profissional que 
sequer  aprende  na  faculdade  a  profissão  de  instrutor  ou  professor  de
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musculação.  As  universidades  são  voltadas  para  escola  e  não  para 
academias. (P10) 

Reportamonos mais  uma  vez  a  Carmo  (2003),  quando menciona  a  questão  da 

formação inicial. Para o autor, ao analisar e comparar o documento do CONFEF com as 

diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Educação Física, há a 

existência  de  inúmeras  similitudes  entre  elas,  inclusive  na  seqüência,  forma  e 

estruturação do  texto.  Para  ele,  as Diretrizes Curriculares  desconsiderou,  no  tocante  às 

capacidades  e  habilidades  específicas,  boa  parte  das  contribuições  contidas  em  outros 

trabalhos divulgados em nível nacional. 

Observamos ainda que 95,46% dos entrevistados são a favor da regulamentação 

do profissional de Educação Física; Já 4,55% é contrária a regulamentação. 

Desde  que  a  lei  9696/98  foi  promulgada,  a  área  convive  com  um  campo  de 

contradições que, se de um lado obriga a filiação, de outro, incute na sociedade, por meio 

legal e da mídia televisiva a importância da nova ordenação profissional. Se observarmos 

as respostas do gráfico 1, verificamos uma das contradições vivenciadas pela área. A fim 

de  esclarecer melhor,  o  próximo  gráfico  demonstra  uma  analise  feita  com  relação  aos 

dois resultados anteriores: 

59,09%  92,30% 

O CONFEF/CREF não contribui para a formação do Profissional de Educação Física. 
É a favor da regulamentação do profissional de Educação Física 

Gráfico  2.  Identificação  sobre  a  questão  da  contribuição  do  CONFEF/CREF  para  a  profissão  X 
regulamentação da profissão. 
Fonte: Questionário utilizado na pesquisa 

Pelos  resultados  percebemos  que,  no  que  se  refere  a  contribuição  do 

CONFEF/CREF para a profissão e a regulamentação da profissão,  identificamos que dos 

59,09% dos entrevistados que acreditam que o órgão não contribui para a sua formação, 

92,30% é a favor da regulamentação. 

Destacamos a fala de um dos entrevistados que se encontra neste publico que é 

acredita  que  o  sistema  não  contribui  para  a  formação,  porém  é  a  favor  da 

regulamentação:
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“O CREF é uma instituição totalmente voltada para fins lucrativos que 
nos obriga, mas não se obriga a nada. Totalmente desorganizado e sem 
pessoas sérias e capacitadas. O curso para provisisonados é uma fraude, 
somente para  arrecadar dinheiro,  pois muitos  credenciados,  apesar  de 
capacitados, não poderiam estar fazendo o curso”. (P10) 

Ao serem questionados sobre a questão do pagamento da filiação e conseqüente, 

anuidade, os entrevistados responderam que 50% acreditam ser  justo e outros 50% não 

acham justo o investimento na filiação. 

Ao  serem  argüidos  sobre  o  que  os  associados  recebem  em  contra  partida  pela 

filiação, a grande maioria, 68,18% disseram que não recebem nenhum tipo de apoio por 

parte  do  CREF;  22,73  disseram  que  recebem  revistas  informativas  a  respeito  do 

CONFEF/CREF, e alguns temas da área; 4,55 escolheram 3 opções, afirmando receber 

revistas espaço para discussão e cursos de capacitação. Já 4,55% responderam outros. 

Se  compararmos  as  repostas  relatando  o  baixo  nível  de  pessoas  especialistas 

36,36% e o grande percentual de respostas afirmativas de que não recebem nenhum tipo 

de apoio por parte do CONFEF/CREF, verificamos que a retórica do conselho no sentido 

de  sensibilizar  os  parlamentares  na  aprovação  da  lei  6969/98,  de  que  o  grande  perigo 

representado  pelos  leigos  que  em  tese,  seriam  os  responsáveis  por  danos  na  saúde 

coletiva  após  exercícios  físicos  mal  orientados  (SADI,  2003,)  continua  sendo  um  dos 

grandes problemas  vivenciados, uma vez que, um vez promulgada a  lei,  nada  foi  feito 

com relação à sua especialização e qualificação profissional. 

Tivemos  a  intenção  de  verificar  o  nível  de  satisfação  e  insatisfação  a  cerca  da 

atuação dos pesquisados na área informal. 

Verificamos  então  que  menos  da  metade  dos  nossos  entrevistados  (45%), 

pretendem continuar na área informal. 23% desejam migrar para outra área profissional; 

14%  querem  atuar  no  ensino  superior  em  disciplinas  da  sua  área  de  atuação,  e  9% 

pretendem  prestar  concurso  público  e  se  efetivar  em  Escolas  Municipais,  Estaduais, 

Federais (ensino fundamental, Médio e/ou Superior); 9% escolheram mais de uma opção. 

Ora,  se  entre  os  entrevistados,  54%  tem  mais  de  10  anos  de  atuação,  quando 

confrontamos com o último resultado, percebemos que a insatisfação ultrapassa dos 50% 

dos entrevistados. 
O trabalhador é convocado para assumir o papel de profissional liberal, 
de iniciativa privada; a experiência é transformada em competência para 
a empregabilidade, isto é, para manterse no mercado (SADI, 2003.p.13) 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A  regulamentação  é  uma  realidade.  Ao  analisarmos  a  temática  a  respeito  da 

profissionalização e a regulamentação do profissional da Educação Física, identificamos 

vários  questionamentos  e  contradições  pertinentes  a  área,  que  certamente,  justificase 

repensar os rumos que ela nos levará neste inicio de século. 

Repensar  esta  questão,  significa  vislumbrar  a  trajetória  histórica  em  que  ela 

ocorreu  de modo arbitrário e com pouquíssimas discussões na comunidade científica, 

visto  que,  é  notória  a  orientação  hegemônica  da  perspectiva  de  formação  desses 

conselhos e da atual regulamentação. 

Se  por  um  lado,  muitos  professores  e  estudantes  se  mostravam  confusos  e 

indecisos em relação ao projeto de lei que tramitava na Câmara, agora a polarização não 

se  encontra  mais  no  “a  favor  ou  contra”,  mas,  fundamentalmente,  nos  rumos  que  a 

regulamentação trará para a Educação Física e para o campo da formação profissional. 

A  falta  de  articulação  política  da  classe  e  a  utilização  de  mecanismos 

institucionais  de  cunho  corporativo  e  ainda,  a  subserviência  aos  ditames  da  mídia, 

denota a nossa submissão e fragilidade em assumir o nosso papel, enquanto sujeitos da 

nossa própria história. 

Acreditamos  que,  apesar  da  existência  e  da  tentativa  de  cumprimento  da  lei 

9696/98,  a  regulamentação  encontrase  apenas  no  aspecto  legal,  pois  ainda  são 

inúmeros os problemas a serem superados pela categoria. 

Assim,  um  novo  rumo  no  campo  das  políticas  sociais  se  apresenta  com  a 

discussão  a  respeito  do  tema que polarizou  e dividiu  a  área. Acreditamos que,  fazse 

necessário, que essa discussão ultrapasse o campo acadêmico e atinja os profissionais da 

área e o seu campo de atuação, independentemente, do local em que estiver inserido. 

Fazse necessário ainda que, os profissionais da Educação Física se organizem e 

decidam  o  melhor  para  si,  construindo  assim  uma  cidadania  participativa  entre  os 

usuários  da  pratica  de  atividades  físicas  orientadas  para  que  os  mesmos  defendam 

organizadamente seus próprios interesses. 

6. Bibliografia 

ALMEIDA,  Ana  Flávia  Paes  Leme  de.  Código  de  ética  profissional  de  educação 
física:  analisando  adesão  e  aplicabilidade.  2002.  122  f.  Dissertação  (Mestrado  em 
Educação Física)  Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 2002.



18 

BARROS,  J. M. C.  Perspectivas e  tendências na profissão. Motr iz, Rio Claro, v.2, 
n.1, p.4952, 1996. 

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1999. 

BETTI, M; RANGELBETTI,I.C. Novas per spectivas na  formação profissional em 
Educação Física. Motr iz, Rio Claro, v.2, n.1, p.1015, 1996. 

CARMO,  Apolônio  Abadio  do.  Novas  Diretr izes  Cur riculares  Nacionais  e  a 
Formação do Profissional de Educação Física. (mimeo) , Uberlândia, MG, 2003. 

CARMO,  A.  A.  Licenciado  e/ou  bacharelado,  alguns  entendimentos  possíveis. 
Motr ivivência, Florianópolis, v.1, p.7376, 1988. 

CASTELLANI,  Filho  Lino.  A  Educação  Física  no  Sistema  Educacional  Brasileiro: 
percurso  Paradoxos  e  Perspectivas.  01/02/1999.  1v  190p.  Doutorado.  Universidade 
Estadual de Campinas – Educação. 

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: 
Cortez, 1992. 

GAWRYSZEWSK,  B.  Educação  Física  e  a  Liberalização  da  Profissão.  Lecturas 
Educacion Física y Deportes (Buenos Aires), v. ano 10,2005. 

BRASIL.  Lei  nº  9.696  de  setembro  de  1998.  Dispõe  sobre  a  Regulamentação  da 
Profissão  de    Educação  Física    e  cria  os  respectivos  Conselho  Federal  e  Conselhos 
Regionais de Educação Física. Diário Oficial da União, Brasília DF, 2 set. 1998b. 

MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2005. 

NOZAKI,  Hajime  Takeuchi.  Educação  Física  e  Reordenamento  no  Mundo  do 
Trabalho:  Mediações  da  Regulamentação  da  Profissão.  Tese  de  Doutorado 
(Doutorado  em  Educação),  Niterói:  Faculdade  de  Educação,  Universidade  Federal 
Fluminense, 2004. 

RANGELBETTI, I. C. Educação Física e o ensino médio: analisando um processo de 
aprendizagem  profissional.  1998. 155  f.  Tese  (Doutorado) –  Universidade Federal  de 
São Carlos, São Carlos, 1998. 

RAMOS,  G.  N.  S.  Educação  Física  licenciatura  ou  bacharelado?  1995.  150  f. 
Dissertação  (Mestrado)  –  Pontifícia  Universidade  Católica  de  São  Paulo,  São  Paulo, 
1995.



19 

Resolução  023/00  de  21  de  fevereiro  de  2000.    Dispõe  sobre  a  fiscalização  e 
or ientação do exercício Profissional e das Pessoas J ur ídicas. Rio de janeiro 2000c. 

Resolução 032/00 de 11 de  fevereiro de 2000. Dispõe sobre o estatuto do Conselho 
Federal de Educação Física –  CONFEF. Rio de Janeiro, nov. 2000b. 

REVISTA CREF/SP. São Paulo: Ano IV, no 013, 2005. 

ROCHA, E. L. A Expansão do Ensino Superior  Pr ivado em Uber lândia a partir  da 
década  de  1990:  racionalidades  e  motivações  discentes.  Dissertação  (mestrado  em 
Educação) Universidade Federal de Uberlândia, 2005. 

SADI,  Renato  Sampaio.  Política  do  conselho  federal  de  educação  física:  limites  e 
perspectivas. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas, v. 24, n. 3, p. 9 
22, maio, 2003. 

SCHMIDT, Elza Miranda. A educação Física e  a Regulamentação da Profissão  sob 
um  Olhar   Jur ídico.  01/06/2001.  1v.  140p.  Mestrado.  Universidade  federal  de 
Uberlândia – Educação. 

SOARES, Carmen Lúcia. A  educação  física  no ensino do 1º grau:  do acessór io ao 
essencial. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, São Paulo, v.7, n.3, p.8992, mai., 
1986. 

SOEIRO, Maria Isaura Plácido. Educação Física, Profissão e Mercado: Um Estudo de 
Caso. 01/03/2003. 1v. 120p. Mestrado. Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita 
Filho/Rio Claro – Ciências da Motricidade. 

TAFFAREL,  C.  N.  Z.  Análise  dos  curr ículos  de  Educação  Física  no  Brasil: 
contr ibuições ao debate. Revista de Educação Física /UEM, Maringá, v.3, n.1, p.48 
55, 1992. 

TOJAL,  J.  B.  G.  Cur r ículo  de  graduação  em  Educação  Física:  a  busca  de  um 
modelo. Campinas: UNICAMP, 1989. 

Vieira Pinto. A ciência e Existência. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

VIDAL, M.H.C. Atando Nós que Constroem Redes: A expansão da rede Pitágoras no 
contexto  da  transnacionalização  da  educação.  Dissertação  (mestrado  em 
Educação):UberlândiaMG, 2006.159p.


