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O setor de orientação e fiscalização 
(DEOFIS) do Conselho Regional 
de Educação Física da 20ª Região 
Sergipe, CREF20/SE, desempe-
nhando seu papel como órgão 

de orientação e fiscalização vem atuando diaria-
mente para identificar e apurar desobediências 
às normas estabelecidas pela legislação que re-
gulamenta a atividade profissional em Educação 
Física, com vistas a preservar os interesses da co-
letividade pela oferta à sociedade de um serviço 
de qualidade e seguro, orientado por profissionais 
habilitados e qualificados. Assim, somente nes-
se primeiro semestre foram realizadas 968 vis-
tas a estabelecimentos, 805 pessoas consultadas, 
em mais da metade dos municípios sergipanos.

Dos 75 municípios que fazem parte do Esta-
do de Sergipe, nesses primeiros seis meses de 
2018, os fiscais do CREF20/SE já visitaram 
41, sendo que muitos deles mais de uma vez, 
se não todos os meses, como é o caso das cida-
des de Itabaiana e Lagarto, as quais as denún-
cias de irregulares em academias ou pessoas 
sem formação dando aulas são recorrentes.
“É importante destaca que além das denúncias, 
que são prioridades, são feitas visitas diaria-
mente às academias, centros de treinamentos, 
praças, escolas, ou seja, qualquer lugar que es-
teja oferecendo alguma prática de exercício, 
para certificarmos que um profissional, devida-
mente formado e registrado no conselho, este-
ja presente,” explicou o supervisor de orienta-
ção e fiscalização do CREF20/SE, Diego Vidal.
Desse total de 968 visitas, destacamos que 40 
foram em escolas, 308 empresas não creden-

ciadas, 660 credenciadas, 72 estavam fechadas 
no momento da visita, 576 estavam regulares, 
27 tiveram atividades encerradas, 161 outros.
Diego Vidal esclarece que as pessoas jurídicas 
precisam manter o certificado de regularida-
de de pessoa jurídica e a relação do quadro téc-
nico atualizados e expostos em local visível ao 
público. “Somente profissionais de educação 
física registrados e em dia com o CREF e que 
possibilitem o desenvolvimento de atividades 
físicas específicas com segurança e qualida-
de para os praticantes,” ressaltou Diego Vidal.
Já as pessoas físicas foram 805 consultadas, os 
quais 121 apresentavam alguma irregularidade, 
e 41 pessoas foram flagradas por exercício ilegal 
da profissão. Além também de 164 estagiários 
consultados, sendo que 90 estavam irregulares.
“O profissional responsável pela instituição deve 

se identificar, apresentando sua cédula de iden-
tidade profissional, prestando todas as informa-
ções solicitadas relativas a entidade e seu quadro 
profissional, informou a fiscal Caroline Martins.
Ainda de segundo Carol, a parte conce-
dente do estágio deve manter, à disposi-
ção da fiscalização, documentos que com-
provem a condição dos seus estagiários.
Quando da participação em atividades de es-
tágio, os estudantes deverão estar devidamen-
te identificados, garantindo a todos a visu-
alização da sua condição de estagiário. “Os 
estagiários devem estar identificados, atuarem 
de conformidade com o disposto nos seus pro-
gramas de estágio e acompanhados/orientados 
por um profissional de Educação Física habi-
litado e registrado no CREF,” concluiu a fiscal.

41 municípios sergipanos são fiscalizados no 
primeiro semestre de 2018
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Primeiro semestre chegou ao fim, e nós do Conse-
lho Regional de Educação Física da 20ª Região Ser-
gipe, CREF20/SE, estamos sempre trabalhando e 
buscando o melhor para os profissionais de Educa-
ção Física, assim como, orientando e fiscalizando 

os profissionais e estabelecimentos que oferecem espaços para 
prática de exercícios físicos,  autuando, de acordo com a Lei, 
aqueles que insistem em atuarem de 
forma irregular.
Vale destacar o setor de orientação 
e fiscalização do CREF20/SE, o DE-
OFIS, o qual somente nos primeiros 
seis meses do ano já visitaram mais 
da metade dos municípios sergipa-
nos, 41, de um total de 75.
Nessas visitas, sendo que alguns municípios foram fiscaliza-
dos mais de uma vez, seja por denúncia ou visita diária, tota-
lizando 968 visitas. Já pessoas físicas foram consultadas 805, 
os quais destacamos para 41 pessoas flagradas por exercício 
ilegal da profissão. Além também de 164 estagiários consulta-
dos, sendo que 90 estavam irregulares. 

Ou seja, o trabalho não para, e procurando fazer uma gestão 
transparente e que os profissionais possam contribuir, reali-
zando denúncias e não contratando pessoas que não sejam 
formadas e que não tenham registro no Conselho.
Segundo semestre chegando e esse ano promete grandes 
eventos. Terá o dia 1º de setembro, o qual comemoramos o 
dia do Profissional de Educação Física, e estamos planejando 

algo especial para comemora-
mos esse dia. Logo em segui-
da, sserá as eleições para eleger 
a nova chapa que presidirá e 
dará continuidade aos traba-
lhos realizados pelo CREF20, e 
que destaco que a participação 
dos profissionais é muito im-

portante.
Assim, nessa edição do Boletim CREF20/SE, edição 06-julho, 
vocês terão acesso a todas ações realizadas no mês, além do 
balanço do semestre. Então, não esqueçam que a boa orienta-
ção faz a diferença! Boa leitura.

“Vale destacar o setor de orientação e fiscaliza-
ção do CREF20/SE, o DEOFIS, o qual somente 
nos primeiros seis meses do ano já visitaram 

mais da metade dos municípios sergipanos, 41, 
de um total de 75”
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Parceria entre CREF20/SE e Unit beneficia 
licenciados em Educação Física

O Conselho Regional de Educação Fí-
sica 20ª Região Sergipe, CREF20/SE, 
buscando não apenas desempenhar 
o seu papel como autarquia pública, 

de órgão orientador e fiscalizador da profissão, 
garantindo à sociedade o direito constitucional de 
ser atendida na área de atividades físicas e espor-
tivas seja exercido por profissionais de Educação 
Física, mas também procura promover a profis-
são e oferecer oportunidades de qualificações, e 
um convênio contribuiu bastante para isso foi o 
firmado em março de 2017 com a Universidade 
Tiradentes – UNIT, com foco nos licenciados.

O convênio prevê 56% desconto na prestação de 
serviços de graduação em bacharelado para licen-
ciados em educação física registrados no Cref20 
naquela instituição de ensino, onde o licenciado 
pode fazer a graduação. “A assinatura do convênio 
foi em função da divisão, feita pelo Ministério da 
Educação – MEC,  dos cursos de licenciatura e 
de bacharelado em educação física. Com a divi-
são dos cursos, havia uma liminar no estado de 
Sergipe que permitia a atuação da função dos li-
cenciados em academias. Com a queda dessa li-
minar, só é permitido a atuação dos profissionais 
bacharelado na área,” explicou o presidente do 
CREF20/SE, Gilson Dória, Cref nº 00011-G/SE.
Ainda de acordo com Gilson Dória, após a queda 
da limitar o mercado ficou com carência de profis-
sionais de Educação Física graduados, pois muitos 
eram profissionais licenciados apenas, assim, o 
Conselho sensível a situação procurou viabilizar o 
convênio para facilitar que esses profissionais pu-
dessem fazer uma graduação por um valor menor. 
“Contribuímos, assim, para que as academias ti-
vessem sua atuação de forma regularizada e à me-
dida que vão formando as turmas o mercado foi 
normalizando, e seguindo o que determina a legis-
lação, a qual as academias são obrigadas a ter um 
profissional, durante o horário de funcionamen-
to, como responsável técnico, graduado e devida-

mente registrado no Conselho,” ressaltou Gilson.
A profissional Caroline Martins, Cref nº 02129-
G/SE que era licenciada em Educação Física, 
viu nesse convênio uma grande oportunidade 
para realizar a graduação, que além do descon-
to, o programa de aulas facilitou bastante a sua 
formação. “A parceria do CREF20 com a Unit 
foi muito benéfica a todos os professores com 
formação em licenciatura e que estavam tra-
balhando na área de bacharel, por que após a 
queda da liminar, além do alto índice de desem-
prego, alguns professores que continuassem na 
área estariam trabalhando irregularmente. Um 
bom desconto nas mensalidades e as aulas sendo 
ministradas aos sábados, foram os fatores deci-
sivos para que nós, professores, conseguissem 
continuar trabalhando normalmente durante 
a semana e fizesse o curso,” ressaltou Caroline.
“Esse é mais um avanço que permite quali-
dade aos profissionais licenciados em educa-
ção física, que ao final do curso irá retornar ao 
mercado de trabalho nas áreas de abrangência 
de bacharelado: academia, clubes, etc… Além 
disso, os profissionais vão estar em situação re-
gular com o Conselho, onde terá habilidade a 

prestar serviços de qualidade e segurança à so-
ciedade”, concluiu o presidente do CREF20/SE.
O programa teve início em abril de 2017, com 
as primeiras turmas tendo aulas aos sábados e 
domingos, a qual terminou em dezembro do 
ano passado. Já o segundo grupo, teve início 
em agosto, com três turmas, sendo cada uma 
com cerca de 30 à 40 alunos, com aulas somen-
te aos sábados, e que se formaram em junho de 
2018, beneficiando mais de 200 profissionais,
“A primeira turma, que início em abril e finali-
zou em dezembro, formou 152 profissionais, 
já a segunda, que iniciou em agosto de 2017, 
finalizando agora em junho, foram 82 totali-
zando 234 licenciados que agora são gradua-
dos em bacharelado.” informou Gilson Dória.

Como funciona o convênio

Para se inscrever e ter direito ao convênio o 
profissional licenciado precisa está registrado 
junto ao CREF20/SE e em dia com o Conselho, 
no qual solicita uma declaração que será entre-
gue na UNIT no ato da inscrição. São ofertadas 
turmas no 1º e 2º semestres de cada ano letivo.

Nove pessoas flagradas por exercício ilegal em julho

O convênio já beneficiou mais de 200 licenciados

O Conselho Regional de Educação Física da 
20ª Região Sergipe, CREF20/SE, tem atu-
ado para garantir e assegurar o desenvol-
vimento do trabalho em defesa da saúde 

e da educação física dos sergipanos, garantindo assim a 
melhoria da qualidade de vida. Bem como, têm o com-
promisso com a responsabilidade social e com a quali-
dade do serviço prestado à comunidade sergipana. 
Com esta finalidade, o Conselho tem realizado a 
fiscalização do exercício profissional em acade-
mias, praças, escolas, condomínios, orlas e clu-
bes, a fim de impedir irregularidades na prática 
de atividades físicas. Assim, nesse mês de julho, 
foram realizadas 185 visitas, além de nove pes-
soas flagradas por exercício ilegal da profissão.
As cidades visitadas nesse mês de julho foram; 

Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Nossa Senho-
ra Aparecida, Aquidabã, Divina Pastora, Cam-
po do Brito, Arauá, Pedrinhas, Lagarto, Pinhão, 
Pedra Mole, Nossa Senhora do Socorro, Estân-
cia e a capital, Aracaju.
Das 185 visitas realizadas à 
estabelecimentos que ofere-
cem espaços para práticas 
de alguma atividade física, 
102 estavam regulares, qua-
tro foram em escolas, 43 ou-
tros e as demais ou estavam 
fechadas no momento da 
visita, ou com anuidade em 
atraso, ou atividades encer-
radas. Já as pessoas físicas 

consultadas, de um total de 156, nove foram flagra-
das em exercício ilegal da profissão, 107 estão regu-
lares, três com cédulas vencidas, quarto com anui-
dade em atraso e 13 em desvio de provisão/ atuação.
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Conselheiro do CREF20/SE participa da 3ª 
audiência sobre BNCC

Conselho Regional de Educação Fí-
sica de Sergipe (CREF 20) par-
ticipou de 3ª Audiência Pública 
sobre a Base Nacional Comum Cur-

ricular do Ensino Médio, em Fortaleza -CE, re-
presentado pelo Conselheiro Prof. Me. Davi 
Soares Santos Ribeiro (CREF 001280-G/SE).
O Conselho Nacional de Educação promove audi-
ências públicas que acontecem nas cinco regiões 
do país. Durante as audiências, os mais diversos 
segmentos da sociedade terão oportunidade de 
oferecer suas contribuições para a BNCC – Ensino 
Médio. As audiências não têm caráter deliberativo, 
mas são essenciais para que os membros do CNE 
possam elaborar um documento normativo que 
reflita necessidades, interesses, diversidade e plu-
ralidade do panorama educacional brasileiro e os 
desafios a serem enfrentados para a construção de 
uma educação de qualidade como direito de todos.
De acordo com o conselheiro do CREF20/SE, a 
educação física não pode ser tratado como ele-
mento disforme no Ensino Médio, como está sen-

do apresentada no documento da base nacional 
comum curricular. “A educação física é uma disci-
plina que introduz e integra o aluno nas atividades 
física e esportivas por meio dos jogos,  danças, gi-
nástica ou lutas, contribuindo para formação ativa 
dos jovens estudantes. Assim, a educação física, não 
deve ser tratada como elemento obscuro no ensino 
médio, mas como uma das disciplinas primordiais 
para a formação crítica, re-
flexiva e humanista do estu-
dante,” ressaltou Davi Soares.
Ainda segundo Davi, não se 
pode omitir que uma área 
de conhecimento que con-
tribui para o desenvolvi-
mento integral dos alunos 
nos aspectos físicos, social, 
psicológico e que estimulam 
o adolescente a adotar esti-
los de vida mais saudáveis, 
possa ter um espaço tão re-
duzido na parte apresentada.

O que é o BNCC?
A Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) é o documento que define os co-
nhecimentos essenciais que todos os alu-
nos da Educação Básica o direito de aprender.
Prevista em lei, ela deve ser obrigatoriamente ob-
servada na elaboração e implementação de currícu-
los das redes, públicas e privadas, urbanas e rurais.

Fiscais do CREF/20 acompanham aplicação do 
TAF para Corpo de Bombeiros Militar

O Conselho Regional de Educação Fí-
sica 20ª Região Sergipe, CREF20, 
através do seu setor de orientação e 
fiscalização, acompanhou durante o 

último  dia 16, segunda-feira, a aplicação do Teste 
de Aptidão Física – TAF, referentes aos concursos 
para Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, com 
intuito de garantir que todos os avaliadores selecio-
nados para aplicação dos testes sejam profissionais 
de Educação Física, devidamente registrado no 
Conselho, de acordo com o que diz a Lei 9.696/98, 
a qual esclarece que toda atividade física deve ser 
acompanhada por profissional de Educação Física, 
visando salvaguardar a integridade física do prati-
cante, evitando assim, fatalidades, como por diver-
sas vezes acontecem nos TAFs.
As competências do profissional de educação física 
estão prescritas no art. 3º da Lei nº 9.696/98: Com-
pete ao Profissional de Educação Física coordenar, 

planejar, programar, supervisionar, dinamizar, di-
rigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, pro-
gramas, planos e projetos, bem como prestar ser-
viços 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.
De acordo com a agente de orientação e fiscalização 
do CREF20/SE, Caroline Martins, ao omitir-se de 
exigir o registro no respectivo CREF daqueles que 
exercem atividades de Educação Física, no caso 
presente, dos Fiscais do TAF, está a Administração 
Pública ferindo o princípio da legalidade, uma vez 
que restará desrespeitada a norma contida na Lei nº 
9.696/1998, podendo causar, inclusive, ilegalidades 
e contestações judiciais em relação aos resultados.
“Dessa forma para que seja regular o TAF é indis-
pensável que os Fiscais do Teste de Aptidão Física 

sejam profissionais de Educação Física, devida-
mente registrados no Conselho, atendendo a Lei 
9696/98, evitando assim, repita-se, desdobramentos 
judiciais,” explicou Caroline.
Ainda segundo a agente de orientação e fiscaliza-
ção do CREF20/SE, é solicitado saber quem é o 
responsável técnico pelo TAF e quem são fiscais do 
referido certame, visando confirmar se todos pos-
suem ou não registro no Sistema CONFEF/CREFs. 
“Nesse primeiro dia apenas um caso de uma pes-
soa que seria um dos avaliadores, mas como não 
possuía graduação em educação física, foi devida-
mente orientado que não poderia participar das 
avaliações, assim, foi locado para o setor de apoio,” 
concluiu a fiscal.
O CREF20/SE irá acompanhar todos os TAFs que 
serão realizados em Sergipe e o próximo que esta 
agendado erá o TAF para  polícia Militar de Sergipe, 
dia 13 de agosto.
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Copa de 2018 nos encontrou num momento difícil. Ninguém tem mais a ilusão de que tudo isso acaba já, 
que o fim da crise está no horizonte e o país vai se reerguer em curto prazo

Talvez eu esteja enganado, e vocês 
se assustem com o que vou dizer, 
mas acho que esta Copa do Mun-
do que se encerra hoje, na Rús-

sia, foi muito importante para os brasileiros. 
Uma importância positiva para o nosso futuro.
Não quero que o Brasil deixe de ser o país que ama 
o futebol, não ligo para os hipócritas e mal-hu-
morados que se incomodam com isso. O futebol é 
uma arte inigualável, uma proposta de movimen-
to humano que se aproxima muito de tanta coisa 
que ficou combinado que deve merecer elogios. 
Como a dança, por exemplo. O futebol não é uma 
brincadeira sem princípios ou destino, mas a exe-
cução de um sistema de efeitos e resultados múl-
tiplos que se parecem muito com o esforço que o 
ser humano faz para sobreviver desde sempre.
Sempre gostei da versão de que o drible fora uma 
invenção de nossos filhos de escravos que, no final 
do século XIX, completavam a escalação dos times 
formados pelos filhos da elite inglesa no país. Como 
eles não podiam reclamar das faltas do adversário 
poderoso, os negros desses times inventaram o dri-
ble para escapar da violência dos filhos de senhores.
Como na vida humana, o futebol não se resolve 
apenas com o exercício de um desejo, da criação de 
estratégias e de táticas que inventamos para sermos 
bem-sucedidos. Ele depende também do acaso, da 
possibilidade da jogada não se resolver do modo 
que planejamos. Podemos não fazer o gol que ima-
ginamos, assim como podemos sofrer o gol que fize-
mos tudo para evitar. No futebol, a vontade dos atle-
tas nem sempre é obedecida pela sorte em campo.
Só para dar alguns exemplos, a Holanda dos anos 
1970, que reinventou o futebol, inventando um 
outro modo de jogá-lo, de um outro jeito mui-
to mais belo e eficiente do que o até ali praticado, 
nunca foi campeã do mundo e teve poucos resul-
tados da mesma envergadura em outros torneios 
internacionais. E o Brasil de 1950 ou de 1982 era 
muito melhor do que o Brasil campeão de 1994.
Não se trata apenas da “sorte” vulgar que se pode 
ter num jogo, dessa proteção metafísica que atribu-
ímos muitas vezes a deuses, santos e forças seme-
lhantes. Trata-se de uma característica imprevisível, 
alguma coisa que se parece muito com a própria 
imprevisibilidade de nossa vida, um acaso que 

pode nos negar o sucesso quando mais o merece-
mos. Ou, ao contrário, nos premia quando menos 
merecemos o prêmio. Não tem exercício físico, 
treinador competente, sábia estratégia ou craque 
absoluto que impeça esse acaso e sua cruel vitó-
ria em campo. Por isso que o futebol é tão belo e 
nos incomoda tanto. Porque não basta saber jogar.
Sempre fomos o melhor do mundo no futebol, 
sempre que fomos também o país do futuro. Não 
ganhar todas as Copas sempre foi uma maneira 
de a história tratar nosso país de um modo in-
justo e errado; assim como sempre foi injusto e 
errado que aquele futuro não chegasse nunca. 
Vivemos nosso presente nos braços de um futu-
ro que não chegava nunca, alimentados e pro-
tegidos pela ilusão de sua certeza. Ou seja, para 
nós não fazia mal que estivesse tudo uma merda, 
gozaríamos um dia nosso formidável futuro. Essa 
crença absoluta no futuro nunca era baseada em 
dados reais, objetivos e científicos, estatísticas ir-
recusáveis; mas em suposições, mitos e fé absoluta.
Recentemente, tomei um susto quando me referi ao 
acaso que levou os mergulhadores ingleses a desco-
brir os Javalis Selvagens presos na caverna da Tai-
lândia, e ouvi de volta a explicação de um brasileiro 
nem tão religioso assim. Ele me disse que eu esta-
va enganado, que as crianças tailandesas eram 12 
como os discípulos de Cristo e mais um treinador, 
o Mestre como o próprio Jesus. Em suma, a caver-

na da Tailândia era um recado que o Senhor estava 
querendo nos enviar sobre o fim do mundo. Talvez 
a reprodução da última ceia, digo eu, antes que to-
dos acabassem num hospital perto de Tham Luang.
Esta Copa de 2018 nos encontrou num momento 
difícil da vida nacional. Ninguém tem mais a ilu-
são de que tudo isso acaba já, que o fim da crise 
está no horizonte e o país vai se reerguer em curto 
prazo, a se rir do susto que passou. Para a popu-
lação, estamos vivendo um fim de caminho que 
ninguém sabe aonde vai dar. Não é apenas o de-
semprego, a inflação e os preços subindo que nos 
incomodam, como no passado; mas a própria natu-
reza da nação, o desmantelamento de sua estrutura 
politica, econômica e moral, que vai nos obrigar 
a mudar de costumes, a mudar nosso jeito de ser, 
antes que as ruínas caiam sobre nossas cabeças.
Nosso pensamento sobre o que aconteceu na Rús-
sia está atrelado a esse sentimento geral. Nossa se-
leção é apenas um time de futebol, o esporte que 
amamos tanto e vamos continuar a amar. Nossos 
rapazes jogaram o que sabiam jogar, e nem por 
isso nos envergonharam. Nosso orgulho ainda não 
nos deixa desejar trocar Coutinho, Casemiro ou 
Neymar por Modric ou Mbappé. Mas não somos 
e não queremos mais ser o país do futebol, muito 
menos o país do futuro. Somos o que somos e po-
demos ser, construindo com os pés no chão aquilo 
que precisamos. Com ou sem sucesso no futebol.
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