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Introdução 

 
A  Comissão Especial de Estudos Sobre Intervenção Profissional, foi criada pelo 

Conselho Regional de Educação Física da 6
a
 Região – CREF6/MG, com o objetivo de iniciar os 

estudos de identificação e descrição das intervenções profissionais no Estado de Minas Gerais. 

A partir do documento da Comissão Especial de Estudos das Ocupações em Educação Física 

(CEOEF) do Conselho Federal de Educação Física - CONFEF, implementou-se várias 

alterações, chegando-se ao presente documento, que consta de Descrições das Ocupações e 

respectivas Tabelas de Capacidades/Competências.   

 

Buscou-se a elaboração de um Documento-proposta para servir de referência em 

discussões que se pretende realizar entre os Profissionais e todas Entidades de Educação Física e 

Esportes do Estado  de Minas Gerais. Este documento busca atender às  demandas do Sistema 

CONFEF/CREFs, que necessitam da definição das ocupações e procedimentos dos 

profissionais, especialmente, em função da elaboração da nova CBO (Classificação Brasileira 

de Ocupações) pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.  Posteriormente, este documento 

em forma de proposta final, será encaminhado ao CONFEF, através da “Comissão Especial de 

Estudos das Ocupações em Educação Física”, como contribuição  do CREF6/MG.  

 

Ressalta-se, neste momento de mudanças, o estabelecimento de novas Diretrizes 

Curriculares pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, que  poderão  interferir no 

encaminhamento desta proposta e, conseqüentemente, provocar ajustes e alterações no decorrer 

das discussões. 

 

Para prosseguimento dos Estudos ficou estipulado o seguinte cronograma: 

a)  25 de Maio -  encaminhamento do documento aos Profissionais da área, às 

Entidades afins e aos Cursos de Formação em Educação Física de Minas Gerais, 

para discussão ampla; 

 

b)  22 de Junho -  data limite para encaminhamento, por escrito, de propostas e/ou 

alterações do documento; 

 

Obs. As propostas poderão ser encaminhadas à Comissão por entidades, 

instituições, grupos ou individualmente, pelo fax (31) 3291-9912 ou e-mail    

webmaster@cref6.org.br . 

 

c) 5 de Julho -  data limite para divulgação do Documento-proposta reformulado pela  

Comissão, a partir das sugestões apresentadas; 

 

d) 13 de Julho - Discussão coletiva do Documento-proposta, durante o IX Congresso 

Mineiro da APEFMIG; 

 

e) Elaboração final do Documento-proposta pela Comissão e divulgação para os 

demais Estados. 

 

Assim sendo, a Comissão espera estar contribuindo para as discussões e propostas 

que, certamente serão formuladas, e para a elaboração de um documento que contemple 

os anseios  dos Profissionais de Educação Física de Minas Gerais. 

                                                                                   

 

                                                         Belo Horizonte, 25 de maio de 2001  

        

         A Comissão 
 



Identificação e Descrição das Intervenções  Profissionais 
     

 

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Sinônimos: Assistente de Treinador de Modalidade Esportiva; Coordenador de Atividades Físicas, 

Esportivas e Recreativas; Diretor de Prova; Diretor de Educação Física, Esportes e Recreação; 

Diretor de Competição; Supervisor de Atividades Físicas, Esportivas e Recreativas; Assessor de 

Atividades Físicas, Esportivas, Recreativas e de Lazer; Responsável Técnico de Atividades Físicas, 

Esportivas, Recreativas e de Lazer; Responsável Técnico de Eventos de Atividades Físicas, 

Esportivas, Recreativas e de Lazer; Coordenador Técnico de Eventos de Atividades Físicas, 

Esportivas, Recreativas e de Lazer; Gerente de Atividades Físicas, Esportivas, Recreativas e de 

Lazer, Treinador de Esportes, Educador Físico. 

Campo de Atuação: Instituições e Órgãos de prestação de serviços em Atividade Física, Desportiva 

e Recreativa, Instituições e Órgãos de Administração e Prática Desportiva, Clubes, Associações 

Desportivas e Recreativas, Centros de Recreação e Lazer, Academias, Centros e Laboratórios de 

Pesquisa, Hotéis, Condomínios, Centros de Estética, Instituições e Órgãos de  Saúde, Clínicas, 

Centros de Saúde, Hospitais, Empresas e Instituições Públicas e Privadas e  como Autônomos. 

Exigência: Graduação em Educação Física 

Descrição Resumida: O Profissional de Educação Física faz pesquisa e intervenção através do 

conhecimento do ser humano. Presta serviços na área de atividades físicas e desportivas através de 

planejamento, coordenação, execução e avaliação de eventos e programas e da aplicação de  

métodos e técnicas específicas, fazendo prescrição e orientação de sessões de movimentos corporais, 

ginásticas, lutas, danças, jogos, desportos e exercícios físicos,  no sentido de promover o 

conhecimento de conceitos e valores sócio-culturais e científicos; otimizar e restabelecer os níveis 

adequados  de condicionamento corporal, visando a prevenção de doenças, a compensação de 

distúrbios funcionais, a consciência e a expressão corporal, a aprendizagem e a autonomia, a técnica 

de execução de movimentos, o rendimento esportivo e a promoção do lazer, educação, saúde e  bem-

estar dos  beneficiários, das diversas faixas etárias, portadores de diferentes condições corporais e 

com necessidades de atendimento especial. Para grupos e  individualmente. 

Descrição Detalhada: O Profissional de Educação Física faz pesquisa e intervenção através do 

conhecimento do ser humano. Presta serviços na área de atividades físicas e desportivas,  através de 

planejamento, organização, coordenação, supervisão, execução e direção de eventos e programas, 

identificando as necessidades e os interesses através de observações, entrevistas, consultas, coleta de 

dados,  de assessoria e consultoria, emitindo parecer e fazendo o controle e o registro de dados. 

Presta serviços através da aplicação de  métodos e técnicas específicas, de consulta, prescrição e 

orientação  de sessões de movimentos corporais, ginásticas, lutas, danças, jogos, desportos e 

exercícios físicos para o conhecimento de conceitos e valores culturais e científicos, utilizando-se de  

palestras, dinâmicas de grupo,  elaboração de  informes e boletins, e para otimizar e  restabelecer os 

níveis adequados do condicionamento corporal, das capacidades físicas, motoras e funcionais, 

utilizando-se da orientação de relaxamento corporal, de exercícios compensatórios à atividade 

laboral e do cotidiano, de formas recreativas, rítmicas, artísticas e competitivas; utilizando-se de 

anamnese e de técnicas, de instrumentos de medidas e avaliação qualitativa, quantitativa,  

biomecânica, cineantropométrica, funcional, motora e da composição corporal, considerando e 

solicitando exames e  avaliações de outros profissionais; utilizando-se de programação e aplicação 

de dinâmica de cargas das atividades físicas; utilizando-se de técnicas de  demonstração, auxílio e 

proteção à execução dos movimentos, para a prevenção de lesões, problemas posturais e acidentes, 

no sentido de promover a estimulação funcional, a aprendizagem e a autonomia, a consciência e a 

expressão do movimento corporal, a  estética corporal, a prevenção de doenças, a compensação de 

distúrbios funcionais e a reabilitação, para diminuir a ansiedade e aumentar a auto-estima e as 

relações sociais, o desempenho da técnica de execução de movimentos para o cotidiano e para o 

rendimento esportivo, para o lazer, educação, saúde e  bem-estar dos  beneficiários, das diversas 

faixas etárias, portadores de diferentes condições corporais e com necessidades de atendimento 

especial, para grupos ou individualmente. Participa  de equipe multiprofissional e utiliza  recursos da 

natureza e do meio-ambiente, diferentes instalações, equipamentos, instrumentos e materiais 

específicos, além de som, instrumentos musicais e música.  

 

 

 
 



         QUADRO DE DESCRIÇÃO DAS OCUPAÇÕES 
ORIENTADOR DE ATIVIDADES CORPORAIS 

Descrição :Identifica necessidades, pesquisa e presta serviços através de planejamento, assessoria e 

consultoria, coordenação e supervisão de  eventos e programas. Presta serviços através da aplicação de 

métodos e técnicas específicas de prescrição e orientação de atividades físicas e desportivas, no sentido 

de promover a aprendizagem,  prevenir acidentes, lesões, problemas posturais e  doenças, otimizar e 

restabelecer em níveis adequados o condicionamento corporal, o aprimoramento da consciência e 

expressão corporal, a  técnica de execução de movimentos, utilizando-se de avaliação qualitativa e 

quantitativa, do conhecimento cultural e científico, e de orientação de atividades  compensatórias , 

artísticas e de relaxamento, visando a reabilitação e a promoção da educação, saúde e  bem-estar dos 

beneficiários, das diversas faixas etárias, portadores de diferentes  condições corporais  e com 

necessidades de atendimento especial. Para grupos ou individualmente. 

AVALIADOR FÍSICO 

Descrição: Identifica necessidades, pesquisa, faz planejamento, programa, coordena e realiza avaliação 

corporal qualitativa e quantitativa; coleta  dados, faz anamnese, entrevistas, utilizando-se de  técnicas de  

medidas e avaliação cineantropométrica, biomecânica, motora, funcional e de composição corporal,  em 

laboratórios ou no campo prático de intervenção, com o objetivo de avaliar  as  condições corporais, a 

aprendizagem e a execução técnica de movimentos, para fins de   prescrição de atividades físicas e 

desportivas, otimizar  o rendimento físico e técnico, prevenir acidentes, lesões, problemas posturais e 

outras doenças, para clientes das diversas faixas etárias, portadores de diferentes condições corporais e 

com necessidades especiais de atendimento. Para grupos ou individualmente. 

TREINADOR DESPORTIVO 

Descrição: Identifica necessidades, pesquisa, planeja, programa, organiza, coordena,  faz avaliação 

qualitativa e quantitativa, orienta métodos e técnicas de ensino no sentido de promover o conhecimento 

cultural e científico, a aprendizagem, o desempenho e o rendimento  desportivo, técnico e tático, de 

modalidades desportivas institucionalizadas e/ou profissionais, para beneficiários das diversas faixas 

etárias, com diferentes condições corporais e necessidades especiais de atendimento. Para grupos ou 

individualmente. 

PREPARADOR FÍSICO 

Descrição: Identifica necessidades, pesquisa, planeja, realiza avaliação qualitativa e quantitativa, 

programa, coordena, prescreve e orienta métodos e técnicas para o desempenho das atividades físicas,  

no sentido de otimizar o condicionamento corporal, o aprimoramento da consciência e expressão 

corporal, a performance e a saúde, visando o rendimento em atividades  e   modalidades desportivas em 

que atuam os beneficiários,  das diversas faixas etárias, de diferentes condições corporais e  com 

necessidades  especiais de atendimento. Para grupos e individualmente. 

                        RECREADOR DE ATIVIDADES FÍSICAS 

Descrição: Identifica necessidades, pesquisa, planeja e executa eventos e programas de caráter 

recreativo, como:  ruas de lazer, colônias de férias e similares; presta assessoria e consultoria, realiza 

avaliação qualitativa e quantitativa, utiliza métodos e técnicas para prescrição e orientação de atividades 

físicas e desportivas, recreativas e de lazer, utilizando o conhecimento cultural e científico e os conceitos 

e valores sociais, no sentido de  promover o lazer, a educação, a  saúde e o bem-estar dos beneficiários, 

das diversas faixas etárias, portadores de diferentes condições corporais  e com necessidades de 

atendimento especial. Para grupos ou individualmente 

 

 

 


