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Q
uarentena. Confinamento. 
Isolamento social. Por si só, 
essas palavras já remetem 
a um contexto de ameaça 
à saúde física e mental das 
pessoas. Para atravessar 
esse período difícil, cada 
um precisa adotar estraté-

gias individuais para cuidar do corpo e da men-
te. E os profissionais garantem que a atividade 
física regular é uma delas.

É fato que manter a prática constante de 
exercícios físicos leves ou moderados tornou-se 
um desafio em meio à quarentena. Mas quem 
conseguiu, certamente está usufruindo dos be-
nefícios que a atividade proporciona à mente e 
à imunidade. “A atividade física é uma grande 
aliada da saúde mental, pois proporciona uma 
sensação de bem-estar”, afirma o professor Cli-
neu França, Conselheiro do Conselho Regional 
de Educação Física (CREF5). “Quando nos exer-
citamos, o nosso corpo libera endorfina, subs-
tância natural produzida pelo cérebro durante e 
após a realização de uma atividade física. A li-
beração de endorfina, também conhecida como 
hormônio da alegria, ajuda a relaxar, reduz o es-
tresse e a ansiedade e melhora o humor”, com-
pleta o profissional de Educação Física.

No esforço de manter a saúde mental, a ativi-
dade física é uma aliada das emoções advindas 
do período pandêmico. “Colocar o corpo em mo-
vimento é fundamental para manter o equilíbrio 
entre os nossos sistemas. Por meio da atividade 
física, é possível garantir o aumento da disposi-
ção para realizar outras tarefas, fortalecer o sis-
tema ósseo e muscular, melhorar a flexibilidade 
e a capacidade funcional do nosso corpo. Com 
essa prática, ocorrerá a melhoria da qualidade 
do sono, do humor, dos quadros depressivos, da 
autoestima e da sensação de bem-estar, além 
da redução da ansiedade e do estresse”, argu-
menta Clineu França.

Além da sensação de bem-estar gerada pela 
liberação de hormônios, manter a atividade físi-
ca regular garante o bom condicionamento físi-
co para realização de tarefas diárias com vigor 
e energia. “Estar bem condicionado fisicamente 
confere ao indivíduo a capacidade de executar 
tarefas do cotidiano sem o risco de lesões, com 
menor esforço e ainda com maior rendimento. 
Mas para obter um bom condicionamento físi-
co, é preciso apenas manter a periodicidade ou 
a regularidade na prática de exercícios. Isso vai 
possibilitar uma vida mais plena com saúde e 
melhor qualidade de vida, mesmo em tempo de 
pandemia”, destaca o professor.

Em tempos 
de pandemia, 
profissionais explicam 
como os exercícios 
contribuem para 
melhorar a saúde 
física e mental.

Atividade 
física regular
ameniza efeitos do isolamento social

“A AtividAdE 
FíSiCA é umA 

gRAndE 
AliAdA dA 

SAúdE mEn-
tAl, poiS 

pRopoRCio-
nA umA SEn-

SAção dE 
bem-estar”, 

afirma o 
Professor 

Clineu 
frança
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“A SoCiEdA-
dE pRECiSA 

EStAR vi-
gilAntE E 

dEnunCiAR. 
A pRátiCA, 

SE não FoR 
oRiEntAdA 

poR pRo-
FiSSionAiS 

hAbilitAdoS 
E REgiS-
tRAdoS, 

podE gERAR 
SéRioS 

pRoblEmAS 
de saúde”, 
alerta o 

Presidente 
do Cref5-
-CE, JorgE 
Henrique 

monteiro.
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Linha de defesa 
fortalecida
Em relação à imunidade, Adriano Loureiro, Presi-
dente da Comissão de Educação Física e Saúde 
do CREF5, explica que os exercícios atuam sobre 
a linha de defesa inata do organismo. “O siste-
ma imune é dividido em linha de defesa inata, na 
qual o exercício atua, e adaptativa, mas a ati-
vidade não atua sobre a segunda”, diferencia. 
Embora a atividade física não proteja contra a 
Covid-19, a prática auxilia a primeira linha de 
defesa, necessária para o combate a doenças.

“O exercício não tem a propriedade de au-
mentar a produção de anticorpos. Estes são da 
linha de defesa adaptativa. Somente com apre-
sentação do patógeno, no caso o vírus, é que o 
organismo começa produzir anticorpos para o 
combate. A atividade física não faz isso, mas se 
você tem uma primeira linha de defesa mais for-
te, tem mais probabilidade de preparar a segun-
da linha de defesa”, explica Adriano Loureiro.

O professor ressalva que para gerar impacto 
na imunidade do corpo, os exercícios devem ser 
leves ou moderados. Se forem intensos, o efeito 

pode ser contrário. “Se o exercício for extenuante, 
pode até diminuir a imunidade. Dessa forma, você 
fica mais suscetível à infecção. O que se recomen-
da são exercícios moderados regulares”, reforça.

Retorno
Para quem esteve parado durante a quarentena, 
o retorno gradual é fundamental. E a primeira 
recomendação é procurar um profissional de 
Educação Física registrado no CREF5 e fazer uma 
avaliação para ver como está o nível de condi-
cionamento físico. “As pessoas que estão para-
das devem iniciar a atividade de maneira leve a 
moderada. Quem passou quatro meses parado 
por conta da pandemia não pode estar no mes-
mo nível de atividade física que estava antes”, 
afirma Adriano Loureiro.

Na impossibilidade de ter um profissional 
de Educação Física acompanhando, deve-se 
iniciar a atividade de maneira leve, mantendo a 
regularidade. “O tipo de atividade recomenda-
da é aquela que te dá maior bem-estar, maior 
satisfação. O importante é se mexer”, reforça o 
educador físico.

Saúde 
geral
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Ajuda na 
liberação de 
neurotransmissores, 
como serotonina, 
dopamina e 
endorfina, geradores 
da sensação de 
bem-estar.

Aumenta o 
condicionamento 
físico para a 
realização de 
atividades diárias, 
sem risco de lesões.

Combate o estresse 
mental, responsável 
pela produção de 
cortisol, o qual 
enfraquece o 
sistema imune.

Melhora a autoes-
tima e a sensação 
de bem-estar, 
além da redução 
da ansiedade e do 
estresse.

Fortalece o sistema 
imunológico, 
contribuindo 
para proteção de 
infecções virais, como 
influenza, rinovírus 
(outra causa do 
resfriado comum) e 
herpesvírus, como 
Epstein-Barr (EBV), 
varicela-zoster (VZV) 
e herpessimplex-
vírus-1 (HSV-1).

fonte: Cref5

Melhora a 
qualidade do 
sono, do humor 
e de quadros 
depressivos.
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Afinal, treinar com 
máscara é prejudicial? 
Especialistas respondem 
e orientam como tirar 
melhor proveito do 
exercício físico.

O que você 
precisa saber sobre 

treinos com 
máscaras

“é nECES-
SáRiA umA 
AvAliAção 

FíSiCA 
pRéviA, poR 

mEio do 
pRoFiS-

SionAl dE 
EduCAção 
FíSiCA dE-

vidAmEntE 
REgiStRA-

do no 
CREF5, pARA 
pRESCREvER 
dE FoRmA 
SEguRA E 

CoRREtA oS 
ExERCíCioS 
pRópRioS 

pARA CAdA 
pessoa”, 
ressalta 

JEan Caval-
Cante.
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A 
prática de exercí-
cios físicos nunca foi 
tão necessária. As 
proibições impostas 
pela pandemia al-
teraram a rotina de 
atividades, influen-
ciando a imunidade 

e a saúde mental. Agora, com a libe-
ração prevista pelo plano Respon-
sável de abertura das Atividades 
Econômicas e Comportamentais do 
Estado do Ceará, os praticantes pre-
cisam se adaptar a uma nova reali-
dade, na qual são obrigatórios o uso 
de máscara, o distanciamento físico 
e os cuidados com higiene. Mas afi-
nal, treinar com máscara prejudica 
ou não o desempenho do treino?

Para exercícios leves e modera-
dos, o uso da máscara não invia-
biliza a atividade física, sendo bas-
tante recomendada para melhora 
do sistema imunológico. Mas, con-
siderando o clima úmido e quente 
como o nosso, há de se ficar atento 
à forma como o corpo responde aos 
exercícios  intensos com a máscara. 
“A ventilação pode ficar alterada,  
dificultando a troca gasosa”, expli-
ca o profissional de Educação Física 
Jean Cavalcante, fisioterapeuta e 
membro da Comissão de Educação 
Física e Saúde do Conselho Regio-
nal de Educação Física (CREF5).

O professor explica, ainda, que 
“a avaliação física realizada pelo 
profissional de Educação Física, 
neste momento de retomada dos 
treinos, é extremamente importan-
te para prescrever de forma segu-
ra e correta os exercícios próprios 
para cada pessoa”, ressalta Jean 
Cavalcante.



Fortaleza - Ceará   |  1.9.2020

5

Avaliação física 
traz segurança
A avaliação física se justifica pelo fato de que 
agora novos parâmetros de desempenho serão 
considerados pelo profissional de Educação Fí-
sica, a partir do treino com máscara. Afinal, para 
muitas pessoas, foram quatro meses paradas 
ou, pelo menos, com uma rotina reduzida de ati-
vidade física. Dessa forma, é recomendável que 
durante os exercícios sejam observados sinais 
como hiperventilação, fadiga muscular e sudo-
rese intensa – fatores que podem limitar o pra-
ticante. “O intervalo (descanso) maior na execu-
ção das práticas é importante para otimizar a 
respiração, podendo ainda de forma rápida ser 
ingerida água com material próprio, respeitan-
do as normas de distanciamento e higienização 
constante com álcool em gel, que é fundamental 
nos exercícios físicos”, reforça Jean Cavalcante.

Um receio comum entre os praticantes de cor-
rida, principalmente, era de que a máscara con-
tribuísse para o aumento da temperatura corpo-
ral na região da cabeça. Mas, como esclarece 
Welton Godinho, professor universitário, Mestre 
em Fisiologia e membro da Comissão de Saú-
de do CREF5, a temperatura do corpo aumenta 
como resultado do exercício em si, ou seja, o uso 
da máscara não representa aumento significati-
vo da temperatura da cabeça dos usuários, se-
gundo pesquisas. “Uma recomendação é que a 
pessoa se hidrate bem, evite horários mais quen-
tes, tome medidas habituais para evitar desidra-
tação”, acrescenta.

Desconforto 
pode ser amenizado
Inicialmente, o desconforto de praticar atividade 
física com a máscara pode ser desestimulante, 
mas a boa notícia é que dá para se acostumar. 
“Na prática do exercício, o aprendizado é funda-

Treino CoM 

MáSCara
Leve máscaras sobressalentes, 
pois a umidade pode diminuir a 
eficácia delas.

Não retire a máscara durante 
as atividades.

Utilize preferencialmente más-
caras de algodão pois geram 
maior proteção.

Não faça atividade física caso 
apresente algum dos sintomas 
da Covid-19.

O uso da máscara é uma 
medida de proteção individual 
em prol do coletivo, devendo 
ser usada em conjunto com o 
distanciamento pessoal e a 
higienização das mãos.

Observe as recomendações 
sobre o armazenamento e higie-
nização das máscaras. Lembre-
-se também da higienização 
das mãos com álcool 70% antes 
do manuseio da troca.

mental, então a pessoa vai ter que se adaptar 
a utilizar. É um processo que, no início, vai gerar 
desconforto, mas em algum momento as pessoas 
vão comentar que não sentem mais a máscara”, 
observa Welton Godinho.

Para diminuir a sensação, é preciso experimen-
tar vários modelos: com elástico, de tecido, de 
prender na orelha ou amarrar na cabeça. Muito do 
desconforto é gerado por modelos que apertam, 
deixam marcas no corpo e causam incômodos, in-
dependentemente de estar exercitando-se ou não. 
O importante é encontrar a mais confortável que 
garanta a proteção do usuário. “As máscaras não 
foram feitas pensando em desempenho, foram 
feitas para proteção. Não foram feitas para fazer 
exercício, então é esperado que causem descon-
forto e dificuldade, mas tem um papel protetor já 
reconhecido”, destaca o professor.

Cuidados com a saúde
De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), o suor, exacerbado pelo exercício, molha 
mais rapidamente a máscara, o que a faz perder 
a ação protetora ao ficar úmida, criando maior 
resistência ao fluxo de ar. Isso dificulta a respira-
ção, exigindo mais esforço para a realização de 
uma mesma intensidade de treino. Dessa forma, 
máscaras extras são recomendadas para a tro-
ca durante a atividade. “A máscara não é uma 
barreira para o ar, mas sim para gotículas de 
água, por onde se entende que o coronavírus se 
espalha. Uma dica é sempre andar com máscara 
sobressalente, especialmente quem tem o hábi-
to de transpirar muito durante o treino”, orienta 
Welton Godinho.

O importante é não deixar de usar a máscara, 
por si e pelo outro. “Quando você usa máscara 
não está só se protegendo, mas protegendo as 
outras pessoas, diminuindo a taxa de transmis-
são da doença. Usar máscara é um ato de cida-
dania”, finaliza o professor.

iniCiAlmEntE, o dESConFoRto dE pRA-
tiCAR AtividAdE FíSiCA Com A máSCARA 
podE SER dESEStimulAntE, mAS A boA 
notíCiA é quE dá pARA SE ACoStumAR. 
pARA diminuiR A SEnSAção, é pRECiSo 
ExpERimEntAR váRioS modEloS: Com 
EláStiCo, tECido, dE pREndER nA oRE-
lhA ou AmARRAR nA CAbEçA.
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Treino por meio da internet 
tornou-se uma nova realidade 
para milhares de pessoas na 
quarentena. Profissionais de 
Educação Física precisaram 
se reinventar.

desaf
         oportunidade?

Aulas online: 

“Com o FEChAmEnto dAS ACAdEmiAS poR 
quASE 5 mESES, A mAioRiA doS pERSonAl 
tRAinERS FiCou nA mão, mAS AquElES quE 
tinhAm umA viSão AmpliAdA, quE pEnSA-
vAm ‘FoRA dA CAixinhA’, tinhAm CliEntES 
fora da academia.” rEnnE Mazza, 
Presidente da assoCiação Cearense de 
PErsonal TrainErs (aCEPT), MEMbro da 
Comissão de orientação e fisCalização 
do CrEF5 E MEMbro EFETivo da soCiEda-
dE brasilEira dE PErsonal TrainErs.
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A 
mudança de hábitos de consu-
mo resultante das transforma-
ções impostas pela pandemia 
conduziu os mais diversos seto-
res do mercado a migrar para o 
meio digital. Não seria diferente 
com a Educação Física. Assim 
como a grande maioria dos 

profissionais autônomos, os profissionais dessa 
área precisaram se reinventar.

Quem já era familiarizado com as platafor-
mas digitais não sentiu dificuldade em se adap-
tar a uma realidade em que os treinos passaram 
a ser orientados a distância. Mas para quem não 
tinha habilidade com as novas tecnologias o de-
safio foi maior. “A pandemia representou sair de 
uma zona de conforto, buscar novas tendências 
e desafios”, avalia Renne Mazza, Presidente 
da Associação Cearense de Personal Trainers 
(Acept), membro da Comissão de Orientação e 
Fiscalização do CREF5 e membro efetivo da So-
ciedade Brasileira de Personal Trainers.

Para Renne Mazza, quem aproveitou a crise 
para ampliar as possibilidades no mundo virtu-
al não ficou em dificuldades financeiras. “Com o 
fechamento das academias por quase 5 meses, 
a maioria dos personal trainers ficou na mão, 
mas aqueles que tinham uma visão ampliada, 
que pensavam ‘fora da caixinha’, tinham clientes 
fora da academia. Estes realmente não passa-
ram grandes apertos”, observa.

Diante do novo cenário, algumas tendências 
se fortaleceram para os profissionais de Edu-
cação Física, como o desenvolvimento de um 
método de atendimento a pequenos grupos ao 
ar livre, aulas online para os clientes e criação 

de infoprodutos de treinos online. O personal 
Rômulo Veras, especialista em emagrecimento, 
conta que teve “experiências fantásticas com os 
treinos online” e que conseguiu manter a base de 
clientes/alunos durante a quarentena. “E mesmo 
após o fim do isolamento causado pela pan-
demia da Covid-19, o mercado está permanen-
temente mudado, o que obriga o profissional a 
caminhar cada vez mais para o atendimento e o 
acompanhamento remotos”, avalia.

Como começar
Iniciar um projeto online pode parecer complica-
do no início até dar o primeiro passo. Para Renne 
Mazza, o caminho começa por buscar profissio-
nais que já tenham uma trajetória traçada e se 
inspirar neles. Existem muitos conteúdos gratui-
tos na internet que dão boas dicas para quem 
está no início. Mas além de estudar temas como 
marketing digital em redes sociais e produção 
de vídeo, uma estrutura mínima será necessária. 
“Você tem que ter um bom celular, computador, 
microfone de lapela, tripé, ou seja, um minies-
túdio para passar autoridade, segurança e que 
seu cliente entenda que você é um profissional 
de gabarito”, ensina.

Renne Mazza destaca outros cuidados. “Se o 
cliente já for seu, vai ser mais fácil colocá-lo nas 
turmas online, pois vocês já o conhecem, seu es-
tilo de vida, composição corporal e perfil com-
portamental. Mas se você pega um cliente novo, 
tem que se preocupar com várias situações e 
uma delas é fazer uma avaliação dele para ofe-
recer um treino seguro”, orienta. 

aulaS e 
TreinaMenToS 
pela inTerneT
ConFira alguMas diCas dE Es-
PeCialistas Para Começar:

-Tenha presença digital: Crie e alimen-
te seus perfis nas redes sociais com 
conteúdo de qualidade

- Promova aulas ao vivo nas redes so-
ciais para ganhar autoridade e atrair 
público

- Entenda sobre as melhores estraté-
gias para patrocínio de conteúdos

- Conheça o perfil do seu público para 
ser mais assertivo na oferta do seu 
produto

- Direcione os possíveis clientes para 
grupos exclusivos no Telegram ou 
WhatsApp

- Busque estar atualizado sobre as 
ferramentas de Marketing Digital.

io ou
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C
omo diversos ramos de atua-
ção, os profissionais de Educa-
ção Física também se depara-
ram e continuam se deparando 
com desafios durante a pande-
mia do novo coronavírus. E não 
apenas em razão do isolamento 
social e do fechamento momen-

tâneo das academias: nesse período surgiram 
debates sobre aulas online, dificuldades para a 
prática de atividades físicas e o próprio ensino 
da Educação Física. “Mesmo que no ambien-
te escolar já se verifique o esforço por parte 
de professores e gestores, a visão de ‘recreio 
orientado’ para as aulas é um empecilho. A Edu-
cação Física, como todas as disciplinas, precisa 
manter o rigor do ensino e avaliar a aprendi-
zagem para que os alunos possam progredir”, 
comenta Ricardo Catunda, Conselheiro Federal 
do CREF5 e profissional de Educação Física. 
Nesta entrevista exclusiva, ele detalha outros 
aspectos e desafios enfrentados pela categoria 
na atualidade.

diário do nordeste: durante a pandemia, 
quais são os principais desafios para o ensi-
no da educação física?
ricardo Catunda: Entender e resolver a au-
sência da interação presencial. Essa questão é 
um desafio aos professores, haja vista a Educa-
ção Física ter como característica a relação por 
meio das atividades práticas. Outra questão é 
ser criativo para romper com o distanciamen-
to e trazer os alunos para a responsabilidade 
compartilhada com a aprendizagem. Por fim, 
os professores precisam ser criativos e ousa-
dos em situações de tanta interação, buscando 
a proposição de atividades não convencionais 
e desafiadoras.

E durante o processo de retomada, de que 
forma fica essa questão do ensino da Educa-
ção física?
Devemos atentar para os procedimentos sanitá-
rios, mas também pedagógicos para a retomada 
das aulas. Importa preservar a integridade física 
e estar atento à saúde mental. O emocional de 
alunos e professores está abalado, e precisamos 
reforçar o que a ciência já comprovou, para além 
do aumento da imunidade, a necessidade de ati-
vidades físicas regulares para a manutenção da 
saúde. Fatores relacionados às recomendações 
sanitárias são fundamentais, como higienizar 
materiais e equipamentos antes e após as aulas, 
reorganizar os espaços para as práticas, reduzir 
o número de alunos e controlar o distanciamento 
entre eles.

a sociedade (alunos, instituições de ensino, 
professores, pais etc.) já perceberam a rele-
vância do ensino da educação física? em que 
pontos falta avançarmos?
Existe um senso comum em relação às aulas de 
Educação Física. Organismos internacionais, 
como Unesco, PNUD, OMS, e o Sistema CONFEF/
CREFs, têm defendido o valor da Educação Física 

Em entrevista, Ricardo Catunda 
aborda os desafios e as possibili-
dades de intervenção pedagógica 
pelos profissionais de Educação 
Física nas escolas.

Prof
superam desafios 
durante a pandemia

“dEvEmoS 
AtEntAR 
pARA oS 

pRoCEdi-
mEntoS 

SAnitáRioS, 
mAS tAmbém 
pEdAgógi-
CoS pARA A 
REtomAdA 
dAS AulAS. 

impoRtA 
pRESERvAR A 
intEgRidA-
dE FíSiCA E 

EStAR AtEn-
to à SAúdE 

mental.” 
riCardo 

CaTunda, 
Profis-

sional de 
eduCação 

físiCa e 
Conse-

lHeiro do 
Cref5

FOTO: BANCO DE IMAGEM

escolar para o pleno desenvolvimento humano. 
No entanto, mesmo que no ambiente escolar já 
se verifique o esforço por parte de professores e 
gestores, a visão de “recreio orientado” para as 
aulas é um empecilho. A Educação Física, como 
todas as disciplinas, precisa manter o rigor do 
ensino e avaliar a aprendizagem para que os 
alunos possam progredir. Para tal, poderá fa-
zer uso de metodologias ativas, com motivação, 
desafio, criatividade e protagonismo dos alunos 
sob orientação dos professores.

de que forma o ensino da educação física se 
apropriou das aulas online durante a pan-
demia? qual é a visão do Cref5 a respeito?
Os professores estão se saindo bem, fazendo 
esforço para atualização de conhecimentos, e 
sendo criativos para apresentarem aulas capa-
zes de motivar os alunos por meio remoto. É mo-
mento de reflexão sobre as implicações para o 
trabalho docente de qualidade. É preciso equi-
par as escolas, qualificar os professores e pen-
sar um ensino que atenda as novas exigências 

do século XXI. O CREF5 tem atuado de forma 
a defender as recomendações sanitárias, par-
ticipar das decisões governamentais e apoiar 
webinários em eventos e cursos de atualização 
para professores.

Como será o “novo normal” para o ensino da 
educação física?
Considero que o aprendizado com base nas tec-
nologias digitais será consolidado. É sabido que 
temos uma baixa carga horária nas escolas, e a 
valorização do tempo de prática deverá passar 
por uma reengenharia. Não se concebe traba-
lhar os conteúdos teóricos de forma enfadonha. 
Esse conhecimento será antecipado aos alu-
nos por meios digitais e levado para discussão, 
ampliação de informações e experimentação. 
Pensar também nos saberes que emergiram da 
pandemia e podem nos tornar melhores, como 
aprender a lidar com dificuldades, praticar a 
empatia, valorizar o encontro. Sejamos acolhe-
dores e inspiradores de vidas que passam por 
nossas mãos.

A EduCAção FíSiCA, Como todAS AS diSCiplinAS, pRECiSA mAntER o 
RigoR do EnSino E AvAliAR A ApREndizAgEm pARA quE oS AlunoS poS-
sam progredir”, CoMEnTa riCardo CaTunda, ConsElhEiro FEdEral 
do Cref5 e Profissional de eduCação físiCa.

7

issionais 



Fortaleza - Ceará   |  1.9.2020

D
urante a fase mais rígida do 
isolamento social, imposta 
pela pandemia do novo coro-
navírus, o Conselho Regional 
de Educação Física da 5ª Re-
gião (CREF5-CE) teve papel re-
levante nas negociações com o 
Governo do Estado para obter 

o reconhecimento da atuação do profissional 
de Educação Física como serviço essencial, 
além da liberação da prática regular do exer-
cício físico em ambientes públicos e privados. 
Foram diversas reuniões de representantes do 
CREF5 com o Grupo de Trabalho de Retoma-
da do Governo do Estado, que resultaram na 
liberação das atividades físicas, com os devi-
dos protocolos setoriais para evitar transmis-
são da Covid-19.

“Nossa intenção sempre foi dar subsídios 
para que o Estado avaliasse a importância 
de os profissionais de Educação Física reto-
marem suas atividades laborais, obedecendo 
a todos os requisitos de segurança indicados 
pelas autoridades. Entendemos que a ativi-
dade física é essencial para saúde da popu-
lação. Encontramos, juntos com o Governo 
do Estado, uma formar de tornar isso viável 
e garantir que os profissionais voltassem a 
trabalhar”, afirmou Jorge Henrique Monteiro, 
Presidente do CREF5-CE.

Com essa participação nas negociações, o 
CREF5 provou a força da categoria. “Hoje so-
mos mais de 1.700 estabelecimentos, mais de 
14 mil profissionais registrados, preparados e 
qualificados para a retomada da oferta da ati-
vidade física à população com segurança. En-
tregamos um protocolo de trabalho que, como 
o próprio GT, é irrepreensível. Entregamos, 
ainda, documentos com informações científi-
cas que mostram as consequências de um não 
retorno das atividades físicas de orientação 
de prática de atividade física para a saúde. 
Contamos com a sensibilidade do Governador, 
no sentido de entender que o profissional de 
Educação Física é o maior aliado do Estado na 
prevenção, promoção e tratamento de saúde 
da população”, explica a vice-presidente do 
CREF5, Andréa Benevides.

Os exercícios físicos individuais puderam ser 
retomados a partir do dia 22 de junho, quando 
se iniciou a segunda fase do plano de retoma-
da econômica, em Fortaleza. Já as atividades 
em academias recomeçaram no dia 24 de julho.

FISCALIZAÇÃO
Durante a fase de isolamento social, prolife-
raram na internet aulas de ginástica. Muitas 
vezes, esses vídeos – gravados ou ao vivo – 
procuravam aproveitar o fato de as pessoas 
estarem confinadas em suas casas para pro-
porcionar a prática de exercícios. O problema 
é que em muitos casos isso foi feito por pessoas 
não habilitadas. Atento ao problema, o CREF5 
realizou seu trabalho de fiscalização, e pro-
tocolou 31 notícias-crimes contra o exercício 
ilegal da profissão nas redes sociais, entre os 
meses de março e junho.

Graças ao trabalho do Departamento de Fis-
calização e do Departamento Jurídico do CREF5 
junto à Superintendência da Polícia Civil, houve 
notificações em Fortaleza, Eusébio, Pacajus, São 
Gonçalo do Amarante, Sobral, Aracati, Jaguaru-
ana e Iguatu.

Conforme o Art. 47 do Decreto Lei 3688/41, 
a empresa ou pessoa física que realiza prescri-
ção ou orientação de exercícios físicos, sem in-
tegrar o Sistema CONFEF/CREFs, está exercen-
do ilegalmente a profissão de Educação Física. 
“Quando recebemos as denúncias, geralmente 
com prints de redes sociais, fotos e vídeos, de 
pessoas orientando atividades, como se fos-
sem profissionais, averiguamos se há registro 
profissional no nosso sistema. Caso não pos-
sua, pegamos as provas e encaminhamos, junto 
com o Departamento Jurídico, notícias crimes à 
Polícia Civil. Só o fato de a pessoa anunciar que 
exerce a atividade que é legalizada, mesmo que 
ela não seja flagrada ao vivo, já é considerada 
uma contravenção penal, com base no artigo 
47 do Decreto Lei nº 3688”, explica Paulo Vitor 
Maciel, coordenador do Departamento de Fis-
calização do CREF5.

Instituição esteve à frente de reuniões com o Governo do Estado 
para reconhecimento da atuação do profissional de Educação 

Física e das academias, pelo bem-estar da população.

CREF5 lidera 
negociações para 
liberar atividades 

físicas no Ceará

“A SoCiEdA-
dE pRECiSA 

EStAR vi-
gilAntE E 

dEnunCiAR. 
A pRátiCA, 

SE não FoR 
oRiEntAdA 

poR pRo-
FiSSionAiS 

hAbilitAdoS 
E REgiS-
tRAdoS, 

podE gERAR 
SéRioS 

pRoblEmAS 
de saúde”, 
alerta o 

Presidente 
do Cref5-
-CE, JorgE 
Henrique 

monteiro.

as dEnúnCias dE ExErCíCio ilEgal da ProFissão PodEM sEr FEiTas PElos 
E-Mails: FISCALIZACAOCREF5@CREF5.ORG.BR E DENUNCIA@CREF5.ORG.BR ou 
Pelo WHatsaPP (085) 99998.7900, DAS 9H àS 17 HORAS.
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