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POR QUE E PARA QUE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS?
 

Quando da instalação do Sistema CONFEF/CREFs, em 8 de novembro de 1998, o 
desconhecimento da importância do Profissional de Educação Física, do signi-
ficado da Profissão Regulamentada, e dos riscos ocasionados pela ausência de 
orientação profissional era uma realidade. 

A cultura e o paradigma dominante era de que bastava ser praticante de gi-
nástica, de alguma modalidade esportiva, ou ter conhecimento empírico sobre 
exercício físico para ministrar essas atividades e ser designado professor de 
Educação Física ou professor de ginástica. 

Deste modo, quebrar paradigmas e mudar práticas constituiu-se em um enorme de-
safio para o Conselho, principalmente em um país de dimensões continentais, com 
mais de 200 milhões de habitantes e enormes diferenças sociais e culturais.

A missão, visão e valores do Sistema CONFEF/CREFs foram construídos de forma 
participativa, mas precisavam ser entendidos e disseminados para a sociedade, 
para os Profissionais de Educação Física, as Instituições de Ensino Superior, os 
Governos, os parlamentares e a mídia.

Com esse objetivo, especialistas em comunicação nos apresentaram propos-
tas fantásticas, porém inviáveis do ponto de vista financeiro, principalmente, 
considerando os primeiros anos de existência do CONFEF. O órgão foi estabe-
lecido sem nenhuma subvenção governamental ou recurso financeiro para sua 
implantação, requerendo dispêndio dos próprios Conselheiros Federais para 
custear as despesas de implantação. 

Esta obra tem como um de seus propósitos demonstrar a assertiva do tempo e 
da estratégia adotada com as campanhas veiculadas. Elas foram, certamente, 
fundamentais para que o Sistema CONFEF/CREFs alcançasse o patamar no qual 
se encontra neste momento. A obra também visa agradecer e ressaltar os per-
sonagens – profissionais de Educação Física, atletas, entre outros, que se dispu-
seram a ceder suas imagens gratuitamente para enriquecer nossas campanhas 
e dar visibilidade as mesmas.

Os leitores poderão perceber, ao longo da obra, o significado de nossos agra-
decimentos. 
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Foi necessário, ao longo dos anos, promover campanhas institucionais, de acor-
do com os parcos recursos financeiros, com eficiência e imagens de impacto, 
informando e orientando a população a respeito do Profissional de Educação 
Física, do instrumento jurídico regulador, da inserção do Profissional na área 
da saúde, do trabalho do Sistema CONFEF/CREFs e da adoção de um estilo de 
vida ativo.

A nossa publicidade e campanha institucional sempre teve como objetivo prin-
cipal divulgar mensagens de cunho social e disseminar um conceito para a pro-
fissão, para a Instituição e para a sociedade.

Durante duas décadas, veiculamos conceitos e argumentos que reforçam 
a identidade e os valores da profissão, propagando a finalidade do Sistema  
CONFEF/CREFs e a nossa personalidade. Os verbos que sempre nos moveram, 
sonhar e acreditar, estiveram presentes nessa trajetória, de caráter expositivo, 
realizando uma associação paradoxal de valores com empatia.

As campanhas institucionais foram necessárias para promover e diferenciar 
ações, estratégias e planos de responsabilidade social. Sobretudo em virtude 
da missão do Sistema CONFEF/CREFs de garantir à sociedade o direito consti-
tucional de ser atendida nos serviços de atividades físicas e do desporto por 
Profissionais de Educação Física.

A estratégia de comunicação sempre esteve atrelada à análise, estudo, exame 
e articulação entre a empresa responsável pela campanha e o CONFEF. Essa es-
tratégia equilibra o conteúdo técnico e científico com o marketing, atrelando à 
marca Sistema CONFEF/CREFs, identidade e valores subjetivos, garantindo-lhe 
credibilidade.

Por meio dessas ações, conquistamos a confiança e o reconhecimento do 
Sistema CONFEF/CREFs, a valorização do Profissional de Educação Física, a 
relevância da Educação Física Escolar e de a mesma ser ministrada por Pro-
fissionais de Educação Física, a inserção do Profissional na área da saúde, e 
o respeito ao cumprimento da Lei 9.696/98.  As ações também promoveram 
o debate sobre questões relacionadas ao sedentarismo, à obesidade e à 
inatividade física, incentivando a adoção de um estilo de vida ativo, além 
do reconhecimento da atividade física e do desporto como fator de desen-
volvimento humano.

Faz-se imperioso ressaltar também a fabulosa iniciativa de instituir o Dia do 
Profissional de Educação Física e de investir em veiculação publicitária na data. 
As primeiras veiculações tiveram uma enorme repercussão, criando, assim, uma 
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expectativa anual entre os profissionais, e tendo sido copiada, inclusive, por 
diversos Conselhos Profissionais.

Vinte anos da promulgação da Lei 9.696/98 que regulamentou a Profissão. 
Vinte anos da instalação do Sistema CONFEF/CREFs. Vinte anos de comuni-
cação - iniciada com a veiculação de jornal, crescendo pelas campanhas em 
cartazes, seguindo em revistas até chegar à televisão. O resultado desse tra-
balho tem sido uma infinidade de veiculações espontâneas em vários meios 
de comunicação. 

Elaboramos uma estratégia adequada a longo prazo e hoje podemos nos re-
gozijar dos resultados. Nesta obra será apresentado o histórico de todo esse 
trabalho.

Uma linda trajetória de conquistas. 

Boa leitura a todos.

Jorge Steinhilber
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A GRANDE TRANSFORMAÇÃO

Sou de uma geração que viveu os instantes cruciais da virada de uma cultura. 
“No meu tempo”, quando se falava em atividades físicas, tínhamos as seguin-
tes opções: Educação Física na escola, esporte em clubes, e o resto eram brin-
cadeiras ou peladas.

Vimos o surgimento das academias, em sua quase totalidade voltadas para 
o fisiculturismo, com a utilização de barras e anilhas. Cientificamente, a pri-
meira atividade a se manifestar foi o teste de Cooper, voltado para questões 
e problemas cardiológicos. Desde então, uma explosão de tendências, mo-
dismos e novidades invadiu nosso cotidiano. Vimos a atividade física ser al-
çada à condição de celebridade quando se tratava de condicionamento físico 
e qualidade de vida. Vários “profissionais” se tornaram referências nacionais 
e mundiais.

Cresci praticando atividades físicas na escola, clube, praia, quadras e campos 
diversos. E vivi a febre da malhação. Fazer parte da revolução de conceitos e 
paradigmas no campo da atividade física, mais especificamente no da Educa-
ção Física, é um de meus maiores orgulhos.

De formação publicitária, editorial e gráfica, tive a oportunidade de conhecer 
o mercado da Educação Física, onde atuei por mais de 20 anos. Foi um período 
de muita aprendizagem e aprofundamento das questões sociais econômicas, 
acadêmicas, científicas e práticas da profissão.

A experiência de ter trabalhado numa das maiores editoras da América Lati-
na, do setor da atividade física, a SPRINT, e a oportunidade de acompanhar 
o trabalho de grandes expoentes do setor, me acendeu a curiosidade de me 
aprofundar neste mundo. 

E foi a grande transformação da minha vida.

Em meados de 1996/1997 comecei a ajudar um grupo de professores que que-
riam transformar e revolucionar o mercado da Educação Física. Era o embrião 
do projeto REGULAMENTAÇÃO JÁ. De lá para cá, me especializei nas questões 
que implicavam nesta mudança de comportamento político, social e profissio-
nal em relação à Educação Física.
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Foram anos de grande aprendizado com ícones como Manoel José Gomes Tubi-
no, Jorge Steinhilber, Ernani Contursi, Walfrido Amaral, Sérgio Sartori, Hector 
Civitate, Lamartine Pereira da Costa, entre tantos outros, que espero que per-
doem minha falta de memória. Ao mesmo tempo, vi surgirem novas gerações 
de Profissionais de Educação Física, já com posturas e atitudes voltadas para os 
desafios que a conjuntura apresentava.

Esses desafios e adversidades nunca cessavam, mas, a cada um deles, as solu-
ções surgiam e saíamos vencedores, batalha após batalha. Porém, o início dessa 
trajetória foi muito difícil, pois apresentávamos questões ousadas, pontuadas 
de desconfiança e até descrédito por parte da sociedade. 

Era preciso, antes de tudo, convencer a própria categoria a assumir não apenas 
um discurso, mas um projeto de conscientização das pessoas. Tínhamos que 
procurar parceiros nesse sentido e, após a categoria se comprometer com o 
projeto, precisávamos de mais ferramentas para a consecução deste objetivo.

Trazer a mídia para o nosso lado se fez necessário. Centenas, milhares de reu-
niões foram realizadas, e, nelas, presenciamos verdadeiras aulas sobre regu-
lamentação e tendências da Educação Física proferidas pelo presidente Jorge 
Steinhilber.

Nossos interlocutores ficavam fascinados com a competência e a capacidade 
daquele homem esguio, cordial e que derrubava todas as objeções com calma 
e assertividade.

A mídia foi conquistada. Já havia compreendido a força da Educação Física e 
sua fundamental intervenção em questões como prevenção de doenças, afas-
tamento de riscos sociais, diminuição da evasão e da repetência escolares, entre 
tantas outras.

Já havíamos conquistado o apoio da categoria e da mídia. Era preciso ir além. 
Era preciso buscar o apoio político essencial para que alcançássemos a aprova-
ção das resoluções e leis, necessárias para a consolidação de todo o caminho 
percorrido até então. A atuação dos presidentes dos CREFs, do próprio CONFEF 
e de diversos Conselheiros propiciou mais essa vitória.

Entre 2001 e 2014, tivemos inúmeras conquistas graças a essas novas alianças: 
Categoria, mídia, classe política e diversas organizações sociais. Tanto motivo 
de orgulho e gratidão pelo trabalho recompensado. Este livro apresenta um 
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pouco dessa história, contando o porquê de cada campanha, de cada objetivo, 
apresentando o legado de cada um deles.

Espero, desta forma, contribuir, uma vez mais, com o desenvolvimento da Edu-
cação Física, dos profi ssionais da área e da consciência coletiva em prol de uma 
atividade que luta incessantemente pela defesa da sociedade e na busca da 
melhoria da qualidade de vida, da igualdade e da justiça para todos.

João Renato Marandino Teixeira

Diretor de criação DIMMER Comunicações
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Lançado em 1995, o Movimento Nacional 
pela Regulamentação do Profi ssional de 
Educação Física, que atuava como rede de 
divulgação e mobilização, esclarecendo e 
buscando a adesão nacional, requeria um 
slogan, uma marca que fi rmasse o seu foco. 

Com esse objetivo, o Profi ssional de Educa-
ção Física Sebastião Paulino, idealizador e 
organizador do Encontro Nacional de Ati-
vidade Física (ENAF), desenvolveu a marca 
“Regulamenta Ação Já” no ano de 1997.  A 
identidade foi utilizada em ofícios e corres-
pondências do Movimento, em cartazes, 
folhetos de divulgação e camisetas distri-
buídas em congressos e seminários de Edu-
cação Física. 

Em 1997, a marca também foi utilizada em 
stand oferecido pela Universidade Gama 
Filho, durante o Congresso Mundial de 
Educação Física - AIESEP, presidido pelo 
Professor Manoel José Gomes Tubino.   

 O INÍCIO
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O slogan e a marca deram início à campanha 
de sensibilização no Congresso Nacional e 
à mobilização da categoria profi ssional. A 
identidade visual foi largamente e inten-
samente utilizada, inclusive com apoio do 
Jornal dos Sports que imprimiu quantidade 
signifi cativa para distribuição. 

Pode-se afi rmar que essa foi a primeira cam-
panha junto aos profi ssionais e benefi ciários 
na busca da valorização do Profi ssional de 
Educação Física. Inédita e vitoriosa, a cam-
panha contribuiu signifi cativamente para 
explicar e justifi car a importância da regu-
lamentação da Profi ssão de Educação Física.



1313

Já com um ano de existência, o CONFEF co-
locou em prática um processo de comunica-
ção com a categoria, no esforço de consoli-
dar os compromissos e metas da entidade. 
Essa comunicação atingia diretamente os 
profi ssionais registrados, remontando a 
história, contextualizando e expondo as 
tendências da Educação Física brasileira.

Foi um período de conscientização da ne-
cessidade de o profi ssional se engajar na 
luta por uma Educação Física de qualidade 
e com respeito às demandas da sociedade.

Em 2000 nasceu o Boletim Eletrônico CON-
FEF, evoluindo, no ano seguinte, para a Re-
vista do CONFEF - hoje conhecida como Re-
vista Educação Física.

Além disso, começou o trabalho de dissemi-
nação com as autoridades e mídia sobre a 
fundamental orientação profi ssional nos âm-
bitos das atividades físicas e esportivas. 

2001
1999
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2003
2002

Após consolidar sua imagem e conceitos 
com a categoria, o CONFEF percebeu a 
necessidade de apresentar à sociedade a 
nova cara da Educação Física e os benefí-
cios da regulamentação, sempre ressaltan-
do a importância da atividade física para a 
melhoria da qualidade de vida e da saúde 
da população.

A própria revista tratou de travar este diá-
logo, mas o CONFEF foi além. Foram produ-
zidas peças gráfi cas e divulgada a primeira 
campanha do Dia do Profi ssional de Edu-
cação Física – 1º de Setembro. A resposta 
foi imediata e a necessidade de dar conti-
nuidade ao trabalho fi cou muito evidente 
para a estratégia de consolidação do Con-
selho e da valorização de seus Profi ssionais.

Além do trabalho de conscientização dos 
profi ssionais, o CONFEF já buscava vias de 
interação com a sociedade, sensibilizando-
-a a respeito da fi scalização dos setores, e 
exigindo a atuação de profi ssionais regu-
lamentados.
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2004
Esse foi um ano especial para a catego-
ria. Além de material gráfi co (cartazes e 
panfl etos) distribuído às academias e IES, 
a campanha “Seja fi scal de sua saúde” foi 
veiculada nas revistas mais importantes do 
país. A iniciativa incentivava os praticantes 
de atividades físicas e esportivas a exigir, 
dos prestadores de serviços do setor, a 
apresentação da cédula de identidade pro-
fi ssional, garantindo, assim, maior segu-
rança e qualidade.

Mais do que isso, a campanha do 1º de Se-
tembro foi veiculada em canais abertos, 
com a presença do Prof. Manoel Tubino e 
de Bernard Rajzman, duas fi guras muito 
queridas no âmbito da Educação Física. 
Mais uma vez, as respostas para as campa-
nhas foram extremamente positivas. Não 
havia como voltar atrás nesta empreitada.

com a presença do Prof. Manoel Tubino e 
de Bernard Rajzman, duas fi guras muito 
queridas no âmbito da Educação Física. 
Mais uma vez, as respostas para as campa-
nhas foram extremamente positivas. Não 
havia como voltar atrás nesta empreitada.
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Informe-se sobre a campanha no CREF de sua região ou
procure o Serviço de Hemoterapia mais próximo de você.

www.confef.org.br
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2005
O reconhecimento da profi ssão e a sua im-
portância na construção de uma sociedade 
mais justa e saudável foi celebrada com a 
participação de três técnicos de ponta do 
esporte brasileiro. Era a primeira vez que 
celebridades eram utilizadas para sensi-
bilizar a população e os profi ssionais. Os 
profi ssionais Carlos Alberto Parreira, Ber-
nardinho e José Roberto Guimarães apre-
sentaram a campanha do 1º de Setembro e 
a “Seja campeão na vida”, explicitando os 
valores e benefícios do esporte e da ativi-
dade física na vida das pessoas, principal-
mente na formação de crianças e jovens, 
quando dinamizadas por Profi ssionais de 
Educação Física.

Já neste período, o reconhecimento por par-
te da sociedade e de entidades civis e públi-
cas era evidente. Aproveitando a credibili-
dade alcançada, o CONFEF fechou parcerias 
com diversos órgãos para divulgar conceitos 
conjuntos e de interesse social. Cabe ressaltar 
o convênio com o Ministério da Saúde para 
uma campanha de doação de sangue, e ou-
tro com a OAB, validando de vez a necessi-
dade da formação superior e do fundamen-
tal registro no Sistema CONFEF/CREFs para o 
exercício profi ssional na área.

Informe-se sobre a campanha no CREF de sua região ou
procure o Serviço de Hemoterapia mais próximo de você.

www.confef.org.br
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2006
Cada vez mais ciente do papel dos Profi s-
sionais de Educação Física nos setores da 
educação e da saúde, o CONFEF avançou 
no conceito de que o esporte não é apenas 
competição. Desta vez, as ginastas Camila 
Comin, Daiane dos Santos e Daniele Hypóli-
to foram as estrelas da campanha comemo-
rativa e de valorização profi ssional.

As atividades físicas e esportivas orientadas 
por profi ssional habilitado estavam mais 
uma vez em pauta na melhoria da saúde e 
se mostravam como ferramenta imprescin-
dível na prevenção de males físicos, psíqui-
cos e sociais.
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de Setembrodia do ProfissionalEducação Física

1º
de

Uma data para celebrara saúde e o bem-estar
Dia 1o de Setembro, vamos homenagear o profissionalque promove o seu bem-estar e o da sociedadecom qualidade e segurança.
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Todos os Técnicos contratados pela Confederação Brasileira de Ginástica são Profissionais de Educação Física registrados no Sistema CONFEF/CREFs

dê um abraço
no Profissional deEducação Física
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Já nesta época, uma peça distribuída pelo 
Sistema se tornara indispensável na vida 
dos profi ssionais. O calendário, produzido 
anualmente, com dicas, conceitos e ações 
realizadas, é reconhecido e, ainda hoje, 
muito solicitado por profi ssionais e diver-
sas outras pessoas que se acostumaram a 
tê-lo em cima de suas mesas.

Já nesta época, uma peça distribuída pelo 
Sistema se tornara indispensável na vida 
dos profi ssionais. O calendário, produzido 
anualmente, com dicas, conceitos e ações 
realizadas, é reconhecido e, ainda hoje, 
muito solicitado por profi ssionais e diver-
sas outras pessoas que se acostumaram a 
tê-lo em cima de suas mesas. 23tê-lo em cima de suas mesas.tê-lo em cima de suas mesas.
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O Sistema CONFEF/CREFs instituiu 2007 como o Ano da Ginástica Laboral na perspectiva de 
informar e orientar empresas, autoridades e sociedade sobre a importância da prática de atividade 
física regular e sistematizada como fator de melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores.

Sistema CONFEF/CREFs
Conselhos Federal e Regionais

de Educação Física

Sistema CONFEF/CREFs
Conselhos Federal e Regionais
de Educação Física

Ginástica Laboral
transformando empresas em equipes

vencedoras e saudáveis
A Ginástica Laboral dinamizada por

profi ssional habilitado promove melhorias no 
ambiente empresarial,  desenvolve o conceito 

de trabalho em equipe e fortalece o 
engajamento dos colaboradores.

Ginástica Laboral é atribuição do Pro� ssional de Educação Física

O Sistema CONFEF/CREFs instituiu 2007 como o Ano da Ginástica Laboral na perspectiva de 
informar e orientar empresas, autoridades e sociedade sobre a importância da prática de atividade 
física regular e sistematizada como fator de melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores.

Sistema CONFEF/CREFs
Conselhos Federal e Regionais
de Educação Física

 é atribuição do Pro� ssional de Educação Física
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O Sistema CONFEF/CREFs instituiu 2007 como o Ano da Ginástica Laboral na perspectiva de 
informar e orientar empresas, autoridades e sociedade sobre a importância da prática de atividade 
física regular e sistematizada como fator de melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores.

Sistema CONFEF/CREFs
Conselhos Federal e Regionais

de Educação Física

Sistema CONFEF/CREFs
Conselhos Federal e Regionais
de Educação Física

Ginástica Laboral
transformando empresas em equipes

vencedoras e saudáveis
A Ginástica Laboral dinamizada por

profi ssional habilitado promove melhorias no 
ambiente empresarial,  desenvolve o conceito 

de trabalho em equipe e fortalece o 
engajamento dos colaboradores.

Ginástica Laboral é atribuição do Pro� ssional de Educação Física

2007
O objetivo de evidenciar que qualquer 
entidade é formada pelas pessoas que a 
compõem fi cou muito claro nas peças co-
memorativas do 1º de Setembro de 2007. 
Não apenas os Profi ssionais de Educação 
Física, mas toda a população foi retratada 
na campanha. A ideia da necessidade da 
união de todos foi a base para a comunica-
ção da época.

O Sistema CONFEF/CREFs também elegeu 
2007 como o Ano da Ginástica Laboral em 
razão da importância da atividade para o 
trabalhador e para a sociedade de modo 
geral, ao prevenir doenças e promover saú-
de, por meio de estilo de vida ativo.

Além disso, nesse ano, foi inserida, de for-
ma muito enfática, a necessidade de discu-
tir a Educação Física na Escola ser ministra-
da por Profi ssional de Educação Física. Este 
é um tópico que, até hoje, está no centro 
das discussões promovidas pelo Sistema.

O Sistema CONFEF/CREFs instituiu 2007 como o Ano da Ginástica Laboral na perspectiva de 
informar e orientar empresas, autoridades e sociedade sobre a importância da prática de atividade 
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Prof issional de Educação Física
dia do1  de setembroº

A sociedade é formada por
 pessoas e valores

O Profissional de Educação Física, além de trabalhar a favor da promoção da saúde

e do bem-estar da sociedade, atua na construção de um país mais justo e igualitário, 

transmitindo valores como inclusão, solidariedade, disciplina, auto-estima...

No dia 1º de Setembro, dê um abraço no seu Profissional de Educação Física. 

Prof issional de Educação Física
promovendo valores para um Brasil melhor

Sistema CONFEF/CREFs - Conselhos Federal e Regionais de Educação Física

www.confef.org.br
Sistema CONFEF/CREFs - 

www.confef.org.brwww.confef.org.brwww.confef.org.br
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2008
10 anos de CONFEF. O Conselho já é reco-
nhecido como uma autarquia com um per-
fil bem diferente do estilo corporativista 
de tantas outras. Tanto categoria, quan-
to mídia, setores políticos e sociedade re-
conhecem o caráter inovador do Sistema 
CONFEF/CREFs. O órgão é visto como uma 
ferramenta de defesa da sociedade e de 
desenvolvimento social, econômico e po-
lítico, assim como promotor fundamental 
de saúde, educação e cidadania, entre ou-
tros aspectos.

Esse reconhecimento possibilitou firmar 
parcerias com setores diversificados da so-
ciedade e, desta forma, as conquistas dos 
dez anos de luta e trabalho constantes fica-
ram bem claras para a sociedade.

28
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MUITO A COMEMORAR

Os veículos de comunicação demonstravam 
a compreensão da nova face da profi ssão 
e passaram a contribuir signifi cativamente 
para a difusão dos conceitos e compromis-
sos da entidade. Vários suplementos foram 
desenvolvidos em parceria com o CONFEF 
e a ampliação do entendimento da funda-
mental necessidade da orientação profi s-
sional nos seus diversos campos de atuação 
também passou a ser uma luta constante 
na agenda do Conselho e da mídia.

A Educação Física e seus profi ssionais são 
valorizados e colocados em posição de des-
taque em áreas que vão muito além das sa-
las de aulas, das quadras dos colégios e das 
academias. Agente promotor de valores. 
Agente promotor de saúde. Agente pro-
motor de cidadania. Agente promotor de 
inclusão. Estes são apenas alguns dos perfi s 
que são integrados à ação multidisciplinar 
do Profi ssional de Educação Física.

1998 20082003 2004 2005 2006 20072002200120001999 2002200220012001200020002000199919991999199819981998 20022001200020001999199919981998
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A mídia apresentava novos paradigmas e 
intervenções em que o Profi ssional de Edu-
cação Física é fundamental. E essas inter-
venções passam a ser entendidas com mais 
propriedade pelos benefi ciários.

2008 foi realmente um ano divisor de 
águas para a história do CONFEF. A partir 
de então, o Sistema CONFEF/CREFs se tor-
nou referência para todas as iniciativas e 
perspectivas apresentadas à sociedade, 
sendo procurado e consultado sobre ques-
tões inerentes à orientação de atividades 
físicas e esportivas, no país e no mundo.



343434



3535



3636

2009
Em 2009, foi instituído o Ano da Educação 
Física Escolar. Era mais um passo determi-
nante para a valorização da atuação do 
Profi ssional de Educação Física. A campa-
nha também reforçou a necessidade de 
que a orientação fosse realizada por pro-
fi ssional da área e não por professores re-
gentes de outras disciplinas.

O mote da campanha, “Plantando cultu-
ra, cidadania e saúde”, confi rmava mais 
uma vez o compromisso da entidade com a 
construção de um país com mais igualdade, 
justiça e saúde para todos.

As peças apresentavam ilustrações das ati-
vidades diárias dos profi ssionais, buscando 
empatia com alunos e familiares, além de 
enfatizar a necessidade de uma orientação 
competente, ética e com conhecimentos 
científi cos e pedagógicos necessários para 
o desenvolvimento físico, cognitivo e social 
dos benefi ciários.

As peças apresentavam ilustrações das ati-
vidades diárias dos profi ssionais, buscando 
empatia com alunos e familiares, além de 
enfatizar a necessidade de uma orientação 
competente, ética e com conhecimentos 
científi cos e pedagógicos necessários para 
o desenvolvimento físico, cognitivo e social 
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No mesmo ano foi elaborada a cartilha 
“Ginástica Laboral”. O material, distribuído 
pelo CONFEF, teve como objetivo informar 
a respeito da prática, dos seus benefícios, 
bem como incentivar a sua oferta no am-
biente de trabalho.  

A campanha em homenagem ao Dia do 
Profi ssional de Educação Física contou com 
variadas intervenções profi ssionais e públi-
cos de interesse. A importância da orienta-
ção profi ssional para proteção da socieda-
de contra situações de risco, promovendo 
os objetivos e benefícios desejados, foi a 
mensagem principal da campanha. 



4040



4141

Nesse ano, o CONFEF fi rmou uma parceria 
com a Editora Abril, que trouxe grandes 
conquistas para o Conselho. Era o proje-
to Educar para Crescer. Diversas cartilhas, 
seminários e eventos foram realizados no 
decorrer do processo, levando informação 
para públicos específi cos, como gestores e 
professores de escola, e para a sociedade, 
sempre ressaltando a orientação do Pro-
fi ssional de Educação Física como funda-
mental na dinamização de atividades físi-
cas e esportivas.
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2010
Com a escolha do Rio de Janeiro como sede 
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mui-
to se falava sobre a necessidade do país se 
tornar uma potência olímpica. Enquanto se 
discutiam aspectos esportivos, o CONFEF foi 
um dos primeiros órgãos a se pronunciar a 
respeito dos legados que tal evento poderia 
proporcionar. E a comunicação foi a propa-
gadora destes legados, ressaltando a im-
portância dos valores olímpicos e do que os 
Jogos poderiam oferecer de benefícios para 
a sociedade e não apenas para o esporte.

O desenvolvimento da ideia priorizou 
conquistas nas áreas mais fundamentais 
de uma sociedade, enfatizando a con-
quista de valores em detrimento das con-
quista esportivas.

A presença do Rei do Futebol, Pelé, foi ou-
tro destaque nas campanhas desenvolvidas 
no ano. O ídolo sempre defendeu que ex-
-atletas estudassem para dar continuidade 
a carreira fora do esporte. Mais uma vez, o 
conceito “Campeão na vida” foi mote prin-
cipal e adotado por vários outros projetos 
sociais espalhados pelo país.

2010
Com a escolha do Rio de Janeiro como sede 
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mui-
to se falava sobre a necessidade do país se 
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mui-
to se falava sobre a necessidade do país se 
tornar uma potência olímpica. Enquanto se 
discutiam aspectos esportivos, o CONFEF foi 
um dos primeiros órgãos a se pronunciar a 
respeito dos legados que tal evento poderia 
proporcionar. E a comunicação foi a propa-
gadora destes legados, ressaltando a im-
portância dos valores olímpicos e do que os 

Com a escolha do Rio de Janeiro como sede 
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Fruto de um trabalho integrado do CONFEF, 
no mesmo ano, foram elaboradas propos-
tas à III Conferência Nacional de Esporte. O 
material foi distribuído aos delegados da 
Conferência, tendo sido alcançados resulta-
dos positivos para a Educação Física esco-
lar, para os Profi ssionais de Educação Física, 
dentre outros.  

Também em 2010, uma importante campa-
nha foi realizada pelo CONFEF com o obje-
tivo de conscientizar a população sobre os 
graves riscos do uso indevido de esteroides 
anabolizantes. Foram produzidos  e distri-
buídos materiais educativos a academias, 
escolas, postos de saúde e outros locais com 
oferta de atividades físicas.



4646

2011
Em 2011, o então presidente de Honra da 
FIFA, João Havelange, cedeu sua imagem 
para a campanha em homenagem ao Dia 
do Profi ssional de Educação Física. Cada 
vez mais, a comunicação visava ressaltar a 
importância da categoria, ao mesmo tem-
po em que alertava a sociedade sobre os 
riscos da prática de atividades físicas sem 
orientação.  Ressaltando que “A boa orien-
tação faz a diferença”, o profi ssional viu 
sua atuação valorizada e refl etida nas pe-
ças desenvolvidas. A interação entre profi s-
sional e benefi ciário eram identifi cadas de 
forma espontânea e real, demonstrando 
que a relação entre os agentes é uma ha-
bilidade muito importante para o alcance 
dos objetivos propostos.

A confi ança entre benefi ciário e Profi ssio-
nal de Educação Física pavimenta toda a 
estratégia de trabalho acadêmico e peda-
gógico a ser desenvolvido.

Em 2011, o então presidente de Honra da 
FIFA, João Havelange, cedeu sua imagem 
para a campanha em homenagem ao Dia 
do Profi ssional de Educação Física. Cada 
vez mais, a comunicação visava ressaltar a 
importância da categoria, ao mesmo tem-
po em que alertava a sociedade sobre os 
riscos da prática de atividades físicas sem 
orientação.  Ressaltando que “A boa orien-
tação faz a diferença”, o profi ssional viu 
sua atuação valorizada e refl etida nas pe-
ças desenvolvidas. A interação entre profi s-
sional e benefi ciário eram identifi cadas de 
forma espontânea e real, demonstrando 
que a relação entre os agentes é uma ha-
bilidade muito importante para o alcance 

A confi ança entre benefi ciário e Profi ssio-
nal de Educação Física pavimenta toda a 
estratégia de trabalho acadêmico e peda-
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2012
Neste ano, colocamos o indivíduo comum 
no centro das discussões, apresentando a 
relação entre gestos cotidianos e os exercí-
cios realizados, como uma preparação para 
as pequenas ações do dia a dia.

Desta forma, mostrou-se como as ativida-
des físicas e esportivas, orientadas por pro-
fi ssionais competentes e registrados, pode-
riam infl uenciar na sua vida e na realização 
de ações comuns a todos. A intenção foi 
fazer o cidadão ver, refl etida nas peças, a 
necessidade fundamental da prática cons-
tante e de qualidade de tais atividades, e 
que compreendessem como elas podem 
melhorar sua qualidade de vida, relaciona-
mentos e outros aspectos da vida.

tante e de qualidade de tais atividades, e 

49
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Mais uma vez, ressaltávamos a questão 
das conquistas, mas não das esportivas, e 
sim das diárias e fundamentais para o de-
senvolvimento humano e social. Essas são 
as verdadeiras vitórias que elevam o nível 
de cidadania e promovem valores positi-
vos e essenciais para realizar as mudanças 
sociais necessárias no país. E, mais do que 
isso, mostrávamos a responsabilidade do 
Profi ssional de Educação Física na promo-
ção destes valores e no alcance dos obje-
tivos sociais.tivos sociais.
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Durante esse período, o CONFEF – sempre 
atento às novas tecnologias – investiu ain-
da mais nas mídias sociais. Assim, a comu-
nicação com os profi ssionais e a sociedade 
foi aperfeiçoada, tornando a interação 
com os públicos mais veloz. A presença do 
Conselho no Youtube, Facebook, Insta-
gram e Twitter passou a ser extremamen-
te importante na disseminação de valores, 
engajamento da sociedade e na mobiliza-
ção e atendimento da categoria. 

Durante esse período, o CONFEF – sempre 
atento às novas tecnologias – investiu ain-
da mais nas mídias sociais. Assim, a comu-
nicação com os profi ssionais e a sociedade 
foi aperfeiçoada, tornando a interação 
com os públicos mais veloz. A presença do 
Conselho no Youtube, Facebook, Insta-
gram e Twitter passou a ser extremamen-
te importante na disseminação de valores, 
engajamento da sociedade e na mobiliza-
ção e atendimento da categoria. 
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2013
Esse foi mais um ano importante para a 
Educação Física Escolar. A campanha “Com 
obesidade infantil não se brinca“ ratifi ca-
va a importância de um trabalho integra-
do - entre professores, pais e entidades 
públicas e privadas - com o objetivo de 
discutir e combater os males provocados 
pela obesidade infantil. Tanto no aspecto 
da saúde, mas também no âmbito social, 
promovendo inclusão e melhorias dos re-
lacionamentos dos jovens que sofrem com 
o problema.

Para tal, a campanha chamava para a discus-
são tanto o indivíduo que sofre com o pro-
blema quanto aqueles que interagem com 
eles. A questão do bullying e das barreiras a 
que são submetidos os jovens obesos foram 
os pontos fundamentais da discussão.

No dia 1º de setembro, mais uma vez, a Es-
cola estava no centro das discussões. E re-
fl etia o contexto da Educação Física como 
uma das profi ssões mais procuradas pelos 
jovens, sendo atraídos por sua intervenção 
na saúde, na cidadania, luta contra os ris-
cos sociais e na melhoria da qualidade de 
vida como um todo.
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Os envolvidos em processos educativos e formativos, como professores de todas as disciplinas, 

gestores de escolas, entre outros, devem estar atentos à questão da obesidade infantil que, além 

de trazer grandes riscos para a saúde, leva o jovem a se sentir excluído, provocando perda da auto-

estima e quadros de depressão.

Estimular a prática de atividades físicas ou esportivas orientadas por Pro� ssional de Educação Física 

capaz de ministrar tais atividades de forma segura, inclusiva e ética, é uma forma de combater este mal.
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Ainda em 2013, na campanha “Conselho”, 
mais uma vez, o centro da discussão se vi-
rava para os cidadãos, usuários das ativida-
des físicas e esportivas. E, desta vez, apre-
sentávamos pequenas ações e atitudes que 
estão no cerne dos conceitos da Educação 
Física, e que poderiam contribuir decisiva-
mente para a melhoria das relações e da 
qualidade de vida.

A primeira chamada da campanha ressaltava: 
O Profi ssional de Educação Física tem um con-
selho para você. A ideia era não apenas dar 
dicas de como melhorar o seu cotidiano, mas 
também deixar implícito que há uma entida-
de, o Sistema CONFEF/CREFs, que  passa longe 
do corporativismo e que serve como uma im-
portante ferramenta cidadã para a garantia 
de serviços competentes e de qualidade no 
setor das atividades físicas e esportivas.

Também em 2013, com o apoio do CONFEF 
e de outras entidades, a Frente Parlamentar 
da Atividade Física para o Desenvolvimen-
to Humano desenvolveu a campanha “Pra-
tique Vida”. A comunicação foi utilizada 
em eventos internos e teve como objetivo 
incentivar a prática de atividades físicas e 
esportivas pela sociedade. As peças contem-
plaram as diferentes práticas e públicos.
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2014
O ano começou com a campanha “Educa-
ção Física é tudo”, em que ratifi cava-se a 
horizontalidade / multidisciplinaridade da 
profi ssão, destacando algumas abrangên-
cias/intervenções em que a Educação Física 
promove desenvolvimento pessoal e social. 
Nela tínhamos a interação do Profi ssional e 
do usuário, mostrando a importância desta 
relação para que os objetivos desejados se-
jam alcançados, gerando satisfação, desen-
volvimento e equilíbrio.

A escola voltava a ser destaque, mostrando 
que a Educação Física é muito mais do que 
uma simples disciplina curricular, tratando-
-se, na realidade, de uma importante fer-
ramenta de aprendizagem para a vida, de 
superação de obstáculos e de enfrentamen-
to perante os riscos sociais que podem fazer 
parte do nosso percurso como ser humano.

A participação do então técnico da seleção 
brasileira de futebol, Luiz Felipe Scolari, re-
forçou a importância dos treinadores do es-
porte serem graduados em Educação Física.
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Em 2014, também foi promovida uma in-
tensa campanha pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara - PLC 116/2013. O projeto 
defendia o direito dos alunos, em toda a 
Educação Básica, serem atendidos por Pro-
fessores de Educação Física.

O ano terminou com a questão das tecno-
logias e inovações que se apresentam como 
a grande solução para todos os problemas 
mundiais. Mas há áreas específi  cas em que 
a grande revolução está na formação, na 
capacitação, na responsabilidade e, princi-
palmente, na ética com a qual os profi  ssio-
nais se relacionam com usuários e os con-
textos em que estes usuários se encontram.

Desta forma, o Sistema CONFEF/CREFs rei-
tera seu objetivo de preservar a socieda-
de por meio de um serviço de qualidade, 
com competência acadêmica e existen-
cial, fazendo da Educação Física um pilar 
para a formação de uma sociedade mais 
justa e saudável.
para a formação de uma sociedade mais 
justa e saudável.
para a formação de uma sociedade mais para a formação de uma sociedade mais 
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2015
Em 2015, a publicidade do CONFEF passava 
a ser gerida pela agência Brick. Neste perí-
odo, o centro da comunicação do Sistema 
volta a sua atenção para a atuação do Pro-
fi ssional de Educação Física e a sua impor-
tância na qualidade de vida da população. 
A comunicação chamava a atenção para di-
ferentes áreas de atuação e questionava se 
o usuário colocaria sua saúde e bem-estar 
nas mãos de outros profi ssionais.

A especialização e a fundamental impor-
tância de profi ssionais distintos nas atua-
ções específi cas de cada setor, ressaltam a 
importância de procurar o profi ssional cer-
to para cada intervenção.

No mesmo ano, a categoria foi homena-
geada no Dia do Profi ssional de Educação 
Física com a campanha estrelada pelo pro-
fi ssional de Educação Física Marcio Atalla.

Com o tema “O profi ssional que dedica a 
vida para tornar a sua mais saudável”, a 
campanha, com visibilidade nacional, mos-
trou que há várias maneiras de melhorar a 
saúde por meio do exercício físico, mas que 
isso não é possível sem a devida orientação.

Revista EDUCAÇÃO FÍSICA  |  13

Diga não ao exercício ilegal da profi ssão. Em caso de irregularidades, denuncie ao CREF da sua região.

 Profi ssionais lançam campanha contra o exercício ilegal da profi ssão

#EUTENHOCREF

Avalie esta seção em confef.com/241
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 Profi ssionais lançam campanha contra o exercício ilegal da profi ssão

#EUTENHOCREF

Avalie esta seção em confef.com/241

No mesmo ano, uma campanha espontâ-
nea bombou nas redes sociais. As hashtags 
#eutenhoCREF e #mostreseuCREF, uma mo-
bilização contra o exercício ilegal da profi s-
são, deu o que falar e chamou a atenção, 
inclusive, dos veículos de comunicação.  

Diante de um caso público de ilegalidade, 
os profi ssionais mostraram a sua força e or-
gulho pela profi ssão. A campanha alertou 
à sociedade sobre a importância das ativi-
dades físicas e esportivas serem orientadas 
por Profi ssional de Educação Física gradua-
do e registrado no CREF.
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2016
No ano em que o país parou para acompa-
nhar de perto o desempenho dos atletas 
olímpicos e paralímpicos, nada mais justo 
do que tê-los ao lado dos seus treinadores 
como estrelas da campanha do Dia do Pro-
fi ssional de Educação Física. A comunicação 
teve como objetivo reforçar a importância 
do profi ssional que faz parte da conquista da 
medalha, mas que não sobe ao pódio.

Os atletas Arthur Zanetti, Rafaela Silva e Te-
rezinha Guilhermina, com seus respectivos 
técnicos, Marcos Goto, Geraldo Bernardes 
e Amaury Veríssimo aceitaram o convite do 
CONFEF e emprestaram gentilmente as suas 
histórias de vida e experiências para dar vida 
à campanha Orientação Certa.

Pela primeira vez, foi criado um hotsite - 
www.orientacaocerta.com.br - exclusivo 
para a campanha. A plataforma online ofe-
recia uma ferramenta para que qualquer 
pessoa pudesse postar sua foto e mensagem 
de agradecimento ao profi ssional de Educa-
ção Física que fez a diferença em sua vida, e 
divulgá-la em suas redes sociais. Além disto, 
o hotsite também trouxe as histórias com-
pletas entre treinadores e atletas e todos os 
fi lmes que foram criados para a campanha.  



6666

A ação culminou na conquista de dois prê-
mios, um na categoria Mídias Integradas do 
Prêmio Colunistas 2016, um dos mais tradi-
cionais concursos de comunicação de Marke-
ting do país, e outro prêmio internacional, 
o Prêmio Lusófono de Criatividade. Ambos 
conquistados pela Brick - empresa responsá-
vel pela publicidade do CONFEF no período.

Em um novo momento da comunicação, foi 
identifi cada a necessidade de manter um di-
álogo com o público externo de forma contí-
nua, difundindo na sociedade a importância 
da prática da atividade física orientada por 
Profi ssionais de Educação Física.

Para atingir esse objetivo, o CONFEF realizou 
inserções de conteúdo nas principais revistas 
do país. A importância da Educação Física em 
toda a Educação Básica, da formação acadê-
mica, do registro profi ssional, e da denúncia 
de irregularidades foram alguns dos temas 
tratados nas matérias.  

A ação culminou na conquista de dois prê-
mios, um na categoria Mídias Integradas do 
Prêmio Colunistas 2016, um dos mais tradi-
cionais concursos de comunicação de Marke-
ting do país, e outro prêmio internacional, 
o Prêmio Lusófono de Criatividade. Ambos 
conquistados pela Brick - empresa responsá-
vel pela publicidade do CONFEF no período.

Em um novo momento da comunicação, foi 
identifi cada a necessidade de manter um di-
álogo com o público externo de forma contí-
nua, difundindo na sociedade a importância 
da prática da atividade física orientada por 

de irregularidades foram alguns dos temas 



6767



686868



6969

Em 2016, a Revista Educação Física – publi-
cação enviada a profi ssionais, academias, 
universidades, parlamentares, secretarias 
de esportes e de saúde, entre outros – pas-
sou pela segunda reformulação desde sua 
criação. O projeto gráfi co da revista foi atu-
alizado, tornando seu conteúdo mais agra-
dável ao leitor. 

Com o design reformulado, mais leve e mo-
derno, a publicação passou a trazer novas 
colunas e editorias com tudo o que há de 
mais atualizado sobre a profi ssão. O obje-
tivo da atualização foi deixar os profi ssio-
nais cada vez mais próximos e por dentro 
do Sistema CONFEF/CREFs, com matérias 
atraentes, pertinentes e, sobretudo, escla-
recedoras. 

As mudanças reforçam a busca do CONFEF 
por uma comunicação integrada. Além de 
fazer uso das novas tecnologias, marcan-
do presença no meio digital, o órgão bus-
cou alinhar sua comunicação nas variadas 
plataformas, inclusive nas já existentes, 
consolidando seu relacionamento com os 
diversos públicos.
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Em 2017 as ações desenvolvidas em home-
nagem ao Dia do Profi ssional de Educação 
Física mostraram a importância da orienta-
ção certa em diversas etapas da vida: infân-
cia, fase adulta e terceira idade. Foi essa a 
mensagem reforçada pela campanha, que 
teve como mote “O ser humano é capaz de 
fazer coisas incríveis todos os dias, com a 
orientação do Profi ssional de Educação Fí-
sica, é possível fazer muito mais”.

Também em 2017, uma parceria entre o 
CONFEF e o canal Fox Sports levou ao ar 
o Fox Workout – Dia de Treino, programa 
com 13 episódios inéditos, com duração de 
cerca de 15 minutos, todos os sábados, com 
reprises e destaques por toda a programa-
ção dos canais Fox Sports e Fox Sports2, 
nos canais online da emissora, nos canais 
digitais do CONFEF, somando 13 diferentes 
plataformas. Com apresentação das gêmeas 
do nado sincronizado Bia e Branca, foram 
levadas ao público histórias reais de atle-
tas do dia a dia, com problemas comuns e 
suas situações de superação, determinação 
e conquistas. Ao lado dessas histórias de su-
cesso e fonte de inspiração, a série trouxe o 
Profi ssional de Educação Física em situação 
de relevância e imprescindibilidade. Uma re-
lação de amizade e profunda cumplicidade. 
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O pano de fundo escolhido foram diversas 
modalidades esportivas e cada uma abor-
dou questões únicas entre o atleta e o Pro-
fi ssional de Educação Física, bem como re-
latos em diversas esferas: físicas, mentais, 
comportamentais e de inclusão social. O 
audiovisual ganhou  tanto destaque que 
passou a integrar o canal NOW da Net e 
recebeu dois prêmios no Prêmio Lusófono 
de Criatividade.   

No mesmo ano, o CONFEF elaborou um ca-
lendário de mesa que apresentava 12 mo-
tivos para iniciar uma atividade física. O 
material, distribuído às pessoas jurídicas, 
secretarias de saúde e de educação, biblio-
tecas universitárias, entre outros, listou os 
benefícios da orientação profi ssional nas 
mais diversas fases da vida. 
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Em 2017, o portal eletrônico do CONFEF 
(www.confef.org.br) passou por uma gran-
de mudança. Um site mais ágil, atualizado 
e adaptável a todas as telas (desktop, mo-
bile e tablet) foi ao ar no mês de setembro. 
Com design limpo, o acesso ao conteúdo 
fi cou mais intuitivo e facilitado. 

As novidades tinham como objetivo aten-
der as necessidades dos estudantes e pro-
fi ssionais de Educação Física, além da socie-
dade em geral, em busca de informações 
sobre a profi ssão, legislações, pesquisa por 
profi ssionais, entre outros. 

Em 2017, o portal eletrônico do CONFEF 
(www.confef.org.br) passou por uma gran-
de mudança. Um site mais ágil, atualizado 
e adaptável a todas as telas (desktop, mo-
bile e tablet) foi ao ar no mês de setembro. 
Com design limpo, o acesso ao conteúdo 
fi cou mais intuitivo e facilitado. 

As novidades tinham como objetivo aten-
der as necessidades dos estudantes e pro-
fi ssionais de Educação Física, além da socie-
dade em geral, em busca de informações 
sobre a profi ssão, legislações, pesquisa por 
profi ssionais, entre outros. 
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2018
Em 2018, a lei 9696 - que regulamentou a 
profi ssão de Educação Física - completou 20 
anos de existência. A legislação estabeleceu 
um marco em nosso país: modifi cou o foco 
da atividade física, da estética e modismo 
para sinônimo de cultura, vida saudável, 
educação e desenvolvimento humano.

Nos últimos 20 anos, houve muito traba-
lho para alcançar tais conquistas. Sonhar 
e acreditar nos fez chegar até aqui. Quem 
ganha é a sociedade, que tem a garantia 
da orientação qualifi cada em diversas áre-
as, como no esporte, na escola, na inclusão 
social e na saúde, além do Profi ssional de 
Educação Física, que tem sua importância e 
protagonismo devidamente reconhecidos.
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Como parte das ações promovidas pelo Sis-
tema CONFEF/CREFs para comemorar essas 
duas décadas de regulamentação, foi vei-
culado um vídeo de 15 segundos na TV Glo-
bo e mídia online que ressaltou a impor-
tância do Profi ssional de Educação Física na 
busca por uma vida mais saudável.

No mês de setembro, para homenagear os 
profi ssionais pelo seu dia, foi veiculada uma 
nova campanha em diversas mídias nacionais, 
incluindo TV fechada, TV aberta e mídias on-
line.  A campanha demonstrou a importância 
da orientação profi ssional em todas as fases 
da vida: infância, adolescência e fase adulta.

Também foram veiculadas peças nas redes 
sociais, como Facebook, Instagram e Goo-
gle, complementando a mensagem e fa-
zendo com que ela chegasse a muito mais 
pessoas. O hotsite  www.orientacaocerta.
com.br também foi um importante meio de 
comunicação para falar sobre as conquistas 
nestes 20 anos da regulamentação da pro-
fi ssão. O movimento tomou conta também 
das redes sociais. As homenagens vieram 
de todos os lados: entidades governamen-
tais, confederações esportivas, instituições 
de ensino e de saúde, marcas, atletas, artis-
tas, entre outros, dedicaram homenagens 
aos Profi ssionais de Educação Física.

78

de todos os lados: entidades governamen-
tais, confederações esportivas, instituições 
de ensino e de saúde, marcas, atletas, artis-
tas, entre outros, dedicaram homenagens 
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NA HORA

Durante as duas décadas de existência do Sistema CONFEF/CREFs, a consolida-
ção da imagem do Profi ssional de Educação Física e da orientação profi ssional 
diante da sociedade sempre foi uma meta a ser atingida. 

Diante do cenário atual, fi ca evidente que o trabalho árduo de conscientização 
trouxe inúmeros frutos. O exercício físico, antes visto como hobby por alguns, 
tem sua importância comprovada constantemente através de estudos científi -
cos. O curso de Educação Física, que já teve sua importância posta em cheque, 
atualmente é tido como essencial na área da saúde e fi gura sempre entre os 
10 mais procurados no Sistema de Seleção Unifi cada (SISU). O mercado para o 
profi ssional, que já foi inseguro, cresce exponencialmente a cada ano. 

Assim, percebemos que o Profi ssional de Educação Física - responsável pela 
orientação segura e ética das atividades físicas e esportivas – tem o seu papel 
reconhecido e valorizado pela população e demais entidades. 
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Esta obra tem como um de seus propósitos demonstrar a as-

sertiva do tempo e da estratégia adotada pelo Sistema CONFEF/
CREFs em suas campanhas institucionais. Elas foram, certamente, 
fundamentais para que o órgão alcançasse o patamar no qual se 
encontra neste momento. A obra também visa agradecer e res-
saltar os personagens – profissionais de Educação Física, atletas, 
entre outros, que se dispuseram a ceder suas imagens gratuita-
mente para enriquecer as campanhas em prol da categoria e dar 
visibilidade as mesmas.
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