
Durante os dias 30 de abril a 03 de maio, ocorreu o XV 
Encontro Regional de Estudantes de Educação Física, no 

Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Com o tema 

“Formação em Educação Física: fechado para balanço”, 
discutimos principalmente sobre as Diretrizes Curriculares. 
Cerca de trinta estudantes da UFPR estiveram presentes 

no encontro, participando organicamente, além da 
professora Astrid Beacker que esteve na Mesa 1: 

“Apontando as contradições da realidade”. 
O XV EREEF se dividiu em vários espaços: Mesa de 

Abertura, Mesa 1 e Mesa 2; Grupo de Discussão (GD); 
Grupos de Trabalho Temático (GTT), onde houve 

apresentação de trabalhos; e a Práxis, sendo que a de 
Dança Afro com a professora  Marta Messias (Jamaica) deu 

o que falar... 
O encontro como um todo foi bastante formativo e super 
organizado, considerando desde os pontos abordados, o 
nível d@s palestrantes, espaços começando nos horários 

previstos, locais para a realização dos espaços estavam de 
acordo, sem esquecer de mencionar as culturais (festas) 

XV EREEF/Sul passou....  

Que venha o 
XXX ENEEF!!! 

O JUPs, 
o CREF e os 
problemas...

A UFPR não participará da próxima edição dos Jogos 
Universitários Paranaenses, a ser realizada em 

Guarapuava, de 28 de maio a 3 de junho desse ano. Um 
dos determinantes principais desse processo foi a exigência 
por parte da Comissão Organizadora do evento do registro 
dos integrantes das Comissões Técnicas das equipes no 

Conselho Federal de Educação Física. As equipes da 
UFPR são dirigidas em sua maioria por alunos ou alunas da 

graduação em Educação Física e que, obviamente, não 
possuem registro no CONFEF/CREF, por serem ainda 

estudantes, o que os/as impediria de exercer a função de 
técnicos e auxiliares técnicos nos Jogos, funções essas já 
executadas durante o ano nos treinamentos na UFPR. Ao 

não permitir essa atuação dos acadêmicos enquanto 
técnicos o CONFEF/CREF interfere diretamente na 

formação profissional, coibindo uma atividade que é parte 
integrante dessa formação. 

E por isso novamente nos perguntamos: será que algo de 
bom aconteceu na Educação Física com a regulamentação 
da profissão e com a criação do sistema CONFEF/CREFS? 

Especificamente para os trabalhadores e trabalhadoras 
desta e das demais áreas atingidas por esta legislação, e 
também para os e as estudantes que se preparam para 

http://coletivodeautoris.wordpress.com/ http://coletivodeautoris.wordpress.com/ 

acordo, sem esquecer de mencionar as culturais (festas) 
que todos os dias tinham bandas diferentes, cerva gelada e 

muita integração entre a galera. 
Bem... O XV EREEF passou e deixou saudade. Agora 

temos que pensar no XXX ENEEF, que vai acontecer em 
São Paulo, na USP. E o “Coletivo de Autoris” está 
construindo o encontro junto com o CARB (Centro 

Acadêmico Rui Barbosa - EEFE/USP), e convida tod@s a 
construírem junto com a gente e PRINCIPALMENTE 

participar do ENEEF, que vai acontecer entre os dias 18 e 
25 de julho... Mais informações em:  

http://eneefusp.wordpress.com/

também para os e as estudantes que se preparam para 
isso, algo mudou positivamente?

O Coletivo de Autoris reafirma hoje, junto ao MNCR, seu 
repúdio a implementação da regulamentação da profissão 
da Educação Física, que desconsiderou a discussão de 

setores organizados da área, ignorando também as 
elaborações teóricas mais avançadas do período, reduzindo 
a área exclusivamente ao referencial da Atividade Física e 

Saúde. Ainda, por ter elaborado um combate a 
trabalhadores ditos leigos, que são em verdade 
profissionais assim denominados pelo sistema 

CONFEF/CREFs, por não terem formação superior em 
Educação Física, inclusos os trabalhadores e trabalhadoras 
das tradições culturais, que possuem sua intervenção em 
áreas da Cultura Corporal como a dança, a capoeira, o 

yoga, as artes marciais e outras manifestações. E além de 
tudo isso, ainda influenciou pesadamente na formulação 

das diretrizes curriculares da Educação Física em 
2003/2004, que fragmentou nosso curso em licenciatura e 

bacharelado. 
A Regulamentação da Profissão pauta-se na manutenção 

de valores individualistas e corporativistas, na tese 
enganosa da reserva de mercado, colocando trabalhador/a 
contra trabalhador/a, transformando o direito de trabalho em 

serviço, vendendo a Educação Física para o mercado e 
prejudicando a nossa formação. Por tudo isso somos 

contrários e contrárias à regulamentação da profissão da 
Educação Física, em defesa da regulamentação do trabalho 

de todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores das 
tradições culturais. 


