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INTRODUÇÃO

A atual Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

 Superior (CAPES) foi criada em 11 de julho de 1951, no segun-

do governo Vargas, pelo decreto nº 29.741. Tinha como objeti-

vo “assegurar a existência de pessoal especializado em quan-

tidade e qualidade suficientes para atender às necessidades 

dos empreendimentos públicos e privados que visam ao de-

senvolvimento do país”. Nos anos de 1970, a CAPES assumiu 

plenamente as funções de órgão orientador, regulador e ava-

liador da pós-graduação no país. Em 1981, através do Decreto 

nº 86.791, a CAPES é reconhecida como órgão responsável 

pela elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação Stricto 

Sensu. (CAPES, 2006a) Editado a cada seis anos, o Plano faz um 

diagnóstico da pós-graduação nacional, apresentando propos-

tas de diretrizes, cenários de crescimento do sistema, metas e 

orçamento para a execução de ações. 
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O número de acessos ao Portal de Periódicos da CAPES vem crescen-

do nos últimos anos, enquanto que em 2001 foram 1.769.765 acessos, em 

2009 este número aumentou para 23.386.833 acessos nos seus textos com-

pletos. A disponibilidade de títulos no portal também aumentou, saltando 

de 1.882 títulos em 2001 para 22.525 em 2009. Observando a participa-

ção percentual de títulos ativos no portal por área do conhecimento, no 

ano de 2009, a área das Ciências da Saúde aparece em primeiro lugar com 

26,03%, seguida das Ciências Humanas (18,44%), Ciências Sociais Aplicadas 

(13,76%) e as demais áreas em menores percentuais (CAPES, 2009b).

O número de cursos de mestrado e doutorado tem aumentado no Bra-

sil, segundo a CAPES, nos últimos sete anos, foram criados 872 novos cur-

sos de mestrado e 492 de doutorado no país (CAPES, 2006a). 

Na área de Educação Física existe atualmente 21 cursos de pós-gradu-

ação Stricto-Sensu reconhecidos pela CAPES no Brasil (CAPES, 2006e), o que 

ainda é pouco, devido à alta demanda pela formação continuada na pós-

-graduação no país e a necessidade de profissionais altamente qualificados 

para intervenção nos campos de trabalho da Educação Física. No nordeste 

do país, existe apenas um curso de mestrado em Educação Física, criado 

em 2008, fruto da parceria entre a Universidade de Pernambuco (UPE) e 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). (BARROS et al., 2010) Apesar da 

carência de cursos Stricto-Sensu na região, 46% dos pesquisadores da região 

nordeste titularam-se especialmente em Educação Física, mas estudaram 

em outras regiões ou fora do país. (GAMBOA; CHAVES; TAFFAREL, 2007) 

No entanto, não se pode negar a contribuição destes cursos no avanço da 

produção científica em Educação Física no país, tanto em termos quanti-

tativo, quanto qualitativo.

É importante salientar que o nosso entendimento é de que as pesqui-

sas e intervenções sobre atividade física não são, e nem devem ser, privi-

légio da área de Educação Física ou de qualquer outra área isoladamente. 

Nenhuma profissão ou especialidade das ciências humanas e/ou da saúde 

conseguiria abarcar o conjunto da complexidade que envolve a atividade 

física. Portanto, reconhecemos a necessidade e importância de uma abor-

dagem interdisciplinar entre os profissionais de saúde que trabalhem com 

a mesma. 
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Outra questão importante diz respeito à utilização dos termos exercício 

físico e atividade física. Os conceitos sobre estes termos dependem da área 

de formação dos autores, enquanto a maioria dos autores com formação 

na área das ciências da saúde e biológicas diferencia os termos, conceitu-

ando atividade física como qualquer movimento corporal produzido pe-

los músculos esqueléticos e que resulta no gasto energético e exercício 

físico como um tipo de atividade física planejada, estruturada, repetitiva, 

que objetiva a melhoria ou a manutenção da aptidão física. (CASPERSEN; 

POWELL; CHRISTENSON, 1985; BARBANTI, 2003) Os autores com forma-

ção na área das ciências humanas e sociais, tendem a não diferenciar os 

termos, considerando-os como sinônimos. (FARIA JÚNIOR et al, 1999)  

A principal justificativa destes últimos estaria no fato de que, no imagi-

nário coletivo, quando se fala em praticar atividade física, remete-se o 

sujeito a uma prática corporal regular diferente daquela do seu dia a dia. 

Portanto, espera-se que, a depender do termo utilizado para a busca de 

estudos em periódicos e/ou base de dados, os trabalhos selecionados apre-

sentem características peculiares. Neste trabalho, a opção sobre a utiliza-

ção do termo atividade física, inclusive no próprio título, deve-se ao enten-

dimento mais ampliado que o mesmo nos remete, pois o exercício físico é 

considerado atividade física independente da área de conhecimento, mas 

a atividade física pode não ser considerada exercício físico a depender do 

olhar e do sentido de quem a analisa.

A preocupação em estudar a atividade física tem crescido bastante nos 

últimos anos no Brasil, numa busca com o termo “physical activity”. Na base 

de dados Medline/Pubmed, Hallal e colaboradores (2007) identificaram au-

mento considerável da produção nacional sobre a temática. Entre os anos 

de 1950 e 1959 foram encontrados 1.033.666 estudos na base de dados, 

porém, apenas 55 (0,01%) eram brasileiros. Já entre os anos de 1990 e 1999, 

de 4.289.656 estudos encontrados, 12.693 (0,30%) eram estudos brasilei-

ros. Este crescimento pode ser justificado pelo aumento dos cursos de pós-

-graduação no país. 

Algumas pesquisas sobre a produção do conhecimento na área da 

educação física e esportes têm sido desenvolvidas aqui no Brasil nos úl-

timos anos (LUDORF, 2002; GAMBOA; CHAVES; TAFFAREL, 2007; JOB;  
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ALVARENGA, 2008; FRIZZO, 2010), porém, a análise específica da produ-

ção sobre atividade física nos programas de pós-graduação stricto sensu no 

país é carente. Além disso, a abordagem interdisciplinar é recorrente nas 

orientações sobre a prática de atividade física em várias diretrizes para 

prevenção e proteção à saúde. (SBC, 2005; SBH et al., 2005; SPOSITO et 

al., 2007; SBC/SBH/SBN, 2010) Desta forma, o trabalho objetivou analisar 

quantitativamente a produção do conhecimento sobre atividade física 

voltada para promoção da saúde no banco de teses da CAPES no ano de 

2008, identificando e comparando entre si os estudos com os diferentes 

termos (atividade física vs exercício físico) em relação as suas características 

metodológicas, aos seus autores, às características dos Programas de pós-

-graduação e às possíveis lacunas na produção. 

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória tendo como fonte os dados disponí-

veis no Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). A busca foi feita por assunto, no ano base de 2008, 

através das palavras-chave atividade física e exercício físico, sendo recupera-

dos os documentos que continham a expressão exata. 

A busca inicial com o termo atividade física revelou 288 teses e disserta-

ções e com o termo exercício físico, 169 registros. Após o confronto, a partir 

do nome completo do autor, 49 trabalhos foram repetidos, restando assim 

120 novos estudos com o descritor exercício físico. Após leitura de todos os 

408 resumos dos trabalhos encontrados, foram excluídas: 11 produções 

por não tratarem sobre a temática atividade física na promoção da saúde, 

objeto deste estudo, um trabalho apareceu duplicado, talvez em função 

de algum erro de registro no banco de teses e dissertações da CAPES, e 

64 trabalhos relacionados a experimentos com animais. Portanto, foram 

analisadas 332 teses/dissertações. 

As categorias estabelecidas e os critérios utilizados para análise dos 

trabalhos foram os seguintes: 
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•	Tipo ou desenho do estudo categorizado em: experimental, coor-

te, caso-controle, transversal, estudo de caso, qualitativo e estudo de 

revisão. Os ensaios clínicos, estudos quase experimentais e experi-

mentais foram considerados experimentais, sendo subdivididos em: 

com controle (sendo o controle feito com sujeitos sem doença/agravo 

ou não submetidos ao tratamento) e sem controle (quando se com-

parou o efeito da intervenção pré e pós programa no mesmo grupo 

ou o efeito de diferentes intervenções em diferentes grupos, ou seja, 

não houve um grupo de sujeitos que não foram submetidos ao tra-

tamento ou não estavam doentes). Considerou-se estudos de coorte, 

aqueles onde um grupo de pessoas foi acompanhado por um deter-

minado período de vida (longitudinal), com intuito de determinar 

quais de seus membros desenvolveram doença/agravo. Os estudos de 

caso-controle foram aqueles em que a investigação partiu do “efei-

to” para chegar às “causas”, ou seja, pesquisa retrospectiva. Foram 

considerados estudos transversais, aqueles onde os dados relativos a 

cada indivíduo referem-se a um determinado momento da sua vida, 

ou seja, um recorte no tempo. Eles foram subdivididos em: analítico/

correlacional (com objetivo de analisar uma relação bem específica 

entre dois eventos ou de comparar diferentes grupos e estudos de 

validação) e descritivo/exploratório (com objetivo de descrever o que 

está ocorrendo no momento da coleta de dados e/ou os fatores asso-

ciados a tal fenômeno). Os estudos de casos foram àqueles realizados 

com até três sujeitos e os estudos qualitativos e de revisão seguiram 

os mesmos critérios da abordagem do estudo, apresentados a seguir. 

Quando o estudo apresentava característica de dois delineamentos 

de pesquisas diferentes, ou ainda quando a tese/dissertação resultou 

em dois ou mais estudos, optou-se em classificá-lo a partir da hierar-

quia dos métodos em relação às evidências apresentadas, baseado no 

grau de suscetibilidade ao viés, seguindo as orientações de Fletcher 

e Fletcher (2006). Assim, seguiu-se a seguinte ordem: experimental, 

coorte, caso-controle, transversal, estudo de caso, estudo qualitativo 

e de revisão; 

•	Abordagem do estudo, classificada como: quantitativa, qualitativa, 

quanti-qualitativa ou estudo de revisão. Considerou-se como quali-
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tativos, aqueles estudos com o enfoque no social e na compreensão 

da subjetividade e do simbolismo da ação humana, e como quan-

titativos, os estudos com características mais objetivas de quantifi-

cação dos fenômenos, com uma linguagem estatística matemática. 

(MINAYO; SANCHES, 1993) Os trabalhos com os dois perfis foram 

classificados como quanti-qualitativos. Os estudos que não fizeram 

pesquisa de campo, e sim uma pesquisa bibliográfica foram classifi-

cados como estudo de revisão;

•	População ou amostra estudada observando a quantidade de su-

jeitos (categorizados em menos de 100, entre 100 e 500, mais de 500 

pessoas investigadas e outros), grupos de idade (crianças/adolescen-

tes, adultos, idosos e diversos), grupos específicos (atletas, trabalha-

dores, pacientes, escolares, universitários e sem especificidade), sexo 

(masculino, feminino ou ambos). Em todas as situações em que as 

categorias especificadas acima não eram aplicáveis utilizou-se a con-

dição “não se aplica”. Quando o estudo investigou indivíduos de meia 

idade (>45 anos) juntamente com idosos (>60 anos), classificaram-

-se como idosos. Os grupos diversos foram aqueles de idade diver-

sificada, ou seja, foram estudados sujeitos de vários grupos etários. 

Para classificação dos grupos específicos considerou-se: Atletas (jo-

gadores profissionais ou praticantes de algum tipo de treinamento 

físico-desportivo específico), trabalhadores (profissionais de diversas 

áreas), pacientes (indivíduos portadores de alguma doença e/ou agra-

vo à saúde), escolares (alunos de escolas de ensino infantil, ensino 

fundamental e médio), universitários (alunos de ensino superior) e 

sem especificidade (aqueles que não se encaixavam em nenhuma das 

anteriores);  

•	Dependência administrativa do programa (Particular, Federal, Esta-

dual ou Municipal);

•	Nível de graduação do estudo (mestrado acadêmico, mestrado pro-

fissionalizante ou doutorado);

•	Área de conhecimento do programa conforme classificação adotada 

pela CAPES para o 1º nível que corresponde às grandes áreas (Ciências 

da saúde, Ciências humanas, Ciências biológicas, Multidisciplinar, 
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Engenharias, Ciências agrárias e Ciências sociais aplicadas). As áreas 

das Ciências Exatas e da Terra e Linguística, Letras e Artes não tive-

ram nenhum estudo publicado no ano em questão.

•	Área de avaliação dos programas da CAPES (saúde coletiva, educa-

ção física, enfermagem, psicologia, medicina, ciências biológicas, 

interdisciplinar, engenharias, ciências sociais aplicadas, educação, 

sociologia, farmácia, agrárias e odontologia).

As áreas de Medicina I, II e III foram todas agrupadas em Medicina, 

assim como as áreas de Ciências Biológicas I, II e III em Ciências Biológi-

cas. Todas as áreas de avaliação das Ciências Agrárias foram agrupadas em 

Agrárias, o mesmo acontecendo nas Ciências Sociais e aplicadas e enge-

nharias.

A pesquisa da área de avaliação dos programas foi realizada no portal 

da CAPES:1

•	Estado do programa (Estado brasileiro onde o programa está instala-

do), reagrupado por grandes regiões (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 

Sudeste e Sul);

•	Estado de atuação do autor do trabalho (Estado brasileiro onde o 

autor do estudo estava trabalhando no momento da consulta, con-

forme informação no seu currículo Lattes), reagrupado por grandes 

regiões (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul);

•	Área de graduação do autor (área na qual o autor concluiu sua graduação 

no ensino superior) categorizada em grandes áreas do conhecimento, 

conforme classificação adotada pela CAPES;

•	Área de atuação do autor (categorizada em Ensino superior ou não).

Os dados referentes aos estudos foram retirados dos resumos dos mes-

mos, porém, quando não foi possível identificar alguma informação refe-

rente às categorias de análise, recorreu-se ao texto completo.

1    <http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiao)>.
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A busca do trabalho completo foi feita inicialmente, colocando o títu-

lo do mesmo no site de busca Google,2 quando não era encontrado, recor-

ria-se ao portal domínio público3 do Ministério da Educação. Os trabalhos 

não encontrados através das buscas anteriores foram procurados nas res-

pectivas bibliotecas depositárias, sendo que 12 teses/dissertações ou não 

foram encontradas ou não estavam disponíveis on-line.

Com relação aos dados dos autores, foi feita uma busca pelo nome 

de cada autor na plataforma Lattes, que é uma base de dados de currícu-

los desenvolvida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). 

Foi elaborado um quadro resumo com os critérios utilizados para aná-

lise e tabulação dos dados no programa EXCEL for Windows. A análise esta-

tística foi feita através do software SPSS versão 17.0. 

Utilizou-se da estatística descritiva (frequências absolutas e relativas) 

para apresentação dos resultados. A comparação das características dos es-

tudos a partir do descritor de busca, atividade física versus exercício físico, ex-

cluindo a busca com ambos os termos, foi feita através do teste qui-quadra-

do, e quando a frequência mínima esperada foi menor do que 5, recorreu-se 

ao teste exato de Fisher bi-lateral. O critério de significância estatística ado-

tado foi p≤0,05. A correlação entre o estado do programa e o estado de 

atuação do autor foi feita através do Coeficiente de correlação de Spearman.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O banco de teses e dissertações da CAPES começou a disponibilizar as pes-

quisas desenvolvidas nos programas de pós-graduação no país no ano de 

1987. Neste ano só foram encontrados oito resumos e títulos que conti-

nham o termo atividade física e um com o termo exercício físico. Este nú-

mero teve um crescimento acentuado a partir do ano de 2001 onde foram 

encontrados 99 e 41 trabalhos, respectivamente. De lá para cá, as pesquisas 

sobre atividade física e exercício físico vêm aumentando muito, em 2008 

foram 288 publicações com termo atividade física e 169 com exercício  

2    <http:<//www.google.com.br>.
3    <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp>.
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físico (Figura 1). Vale ressaltar que alguns trabalhos se repetem quando se 

busca os dois termos, no ano de 2008 foram 49 trabalhos repetidos (10,7%).

Dentre os 332 trabalhos analisados neste estudo, 219 (66%) foram en-

contrados a partir do termo atividade física, 80 (24,1%) com o termo exer-

cício físico e 33 (9,9%) com ambos. 

FIGURA 1. Número de teses e dissertações disponíveis na CAPES,  
conforme termo de busca, segundo ano de publicação. Brasil, 1987-2008

As características dos estudos em relação ao tipo, abordagem e popu-

lação ou amostra estudada estão apresentadas na Tabela 1.

As maiores frequências foram de estudos transversais (43,4%), com 

abordagem quantitativa (80,1%), em amostras com quantidade menor do 

que 100 pessoas (53,5%), em adultos (39,7%), pessoas com alguma doença 

e/ou agravo à saúde (33,1%) e pessoas de ambos os sexos (68,7%). Quan-

do analisados conforme o descritor de busca, prevalecem maiores per-

centuais das características anteriores, com exceção do tipo de estudo, 

onde aparecem os estudos experimentais em maior proporção no grupo 

de exercício físico (70,0%), e os grupos específicos estudados, que a frequ-

ência maior é de sujeitos sem especificidade (30,1%) no grupo de atividade 

física. Frizzo (2010), analisando a produção do conhecimento em Educa-

ção Física no programa de pós-graduação em Ciências do movimento hu-

mano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), entre os 

anos de 2000 e 2009, encontraram predominância de estudos experimen-

tais comparativos (62,5%) e descritivos interpretativos exploratórios (19%), 
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totalizando, assim, 81,5% das teses/dissertações defendidas no programa. 

Resultado similar ao encontrado neste estudo, onde 75,9% dos trabalhos 

foram de estudos experimentais e transversais. 

Outro resultado semelhante entre os dois estudos diz respeito ao tipo 

de abordagem, apesar de estratégias e metodologias distintas utilizadas 

para análise; no programa da UFRGS, 73% dos trabalhos apresentou um 

enfoque empírico-analítico, perspectiva que utiliza técnicas predominan-

temente quantitativas, segundo o autor. 

Ludorf (2002), estudando os resumos de dissertações e teses publica-

dos pelo Núcleo Brasileiro de Dissertações e Teses em Educação Física e 

Esportes (NUTESES) na década de 90, observou que 56,5% dos trabalhos 

seguiam uma abordagem empírico-analítico. Para a autora,

[...]a trajetória histórica da Educação Física explica e, até cer-

to ponto, justifica, as tendências de pesquisa desenvolvidas. 

As vinculações com a saúde e higiene, com o militarismo e com 

o esporte de rendimento, por exemplo, fartamente comentadas 

na literatura sobre o assunto, forneceram e ainda fornecem sub-

sídios para discussões, principalmente nos âmbitos médico, fisio-

lógico, antropométrico, técnico-instrumental e metodológico. 

(LUDORF, 2002, p. 20) 

A comparação a partir dos termos utilizados para busca aponta dife-

renças em relação às características apresentadas. Os estudos transversais 

e qualitativos foram mais frequentes no grupo atividade física, e os es-

tudos experimentais, no grupo exercício físico, sendo as diferenças esta-

tisticamente significantes (p<0,001). A abordagem quantitativa foi mais 

frequente nos dois grupos, entretanto, comparando os grupos entre si, a 

abordagem qualitativa foi maior no grupo atividade física do que no gru-

po exercício físico (p=0,005), e a quantitativa, maior no grupo exercício 

físico (p=0,003). 

Em relação à população estudada, os estudos com o termo atividade 

física tenderam a trabalhar com maior quantidade de sujeitos (p<0,001), 

pessoas com idades diversas (p=0,003), escolares (p=0,001), trabalhadores 

(p=0,036) e grupos sem especificidade definida (p=0,029) e pessoas de ambos 

Praticas_investigativas_em_saude_e_atividade_fisica.indb   174 26/6/2013   18:14:35



  Estudo quantitativo da produção científica sobre atividade física...   175

os sexos juntas (p<0,001) em comparação ao grupo exercício físico. Já os 

estudos encontrados através do termo exercício físico, trabalharam com 

menor quantidade de sujeitos (p=0,001), indivíduos adultos (p=0,001), pes-

soas com alguma doença ou agravo à saúde (pacientes) (p<0,001) e atletas 

(p=0,031) e com homens (p<0,001) e mulheres (p=0,004) separadamente.

Estes resultados reforçam a ideia de que as pesquisas que preferem 

a utilização do termo exercício físico apresentam características mais for-

tes de estudos clínicos e de intervenção, como por exemplo, quantidade 

menor de pessoas e maior especificidade dos grupos estudados, enquanto 

que os estudos epidemiológicos e qualitativos apresentam maior prefe-

rência pelo termo atividade física, ou seja, maior quantidade de pessoas e 

grupos com características mais generalizadas. Isto nos induz a pensar 

que os conceitos adotados por diferentes áreas do conhecimento sobre 

atividade física e exercício físico aparecem de alguma forma nas caracte-

rísticas dos trabalhos. 

Ressalta-se a diferenciação entre os termos e a ampla utilização das 

definições sobre atividade física, exercício físico e aptidão física apresen-

tadas por Caspersen, Powell e Christenson (1985), por autores brasileiros, 

especialmente aqueles com formação nas ciências da saúde e biológicas. 

Esta distinção tem sido importante para o desenvolvimento de instrumen-

tos para a mensuração da atividade física, quer seja como exercício físico 

com o objetivo de melhora ou manutenção da aptidão física, quer seja 

como forma de deslocamento, no trabalho ou no lazer.

Desta forma, sugere-se uma devida atenção quando for utilizar um des-

ses descritores para buscar estudos em periódicos e bases de dados, pois, 

em linhas gerais, o uso de um ou outro descritor pode não revelar traba-

lhos importantes do que se quer pesquisar. Exemplificando, se a pretensão 

for encontrar estudos sobre performance humana ou tipos de treinamento 

mais adequados para determinadas situações, seria mais interessante a uti-

lização do termo exercício físico, já que, se o que se pretende é encontrar es-

tudos sobre a quantidade de atividade física recomendada para a promoção 

da saúde individual ou coletiva ou a falta de atividade física como fator de 

risco para a saúde, o termo atividade física seria mais indicado.
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TABELA 1. Características dos estudos conforme descritor de busca. Brasil, 2008 

Atividade física Exercício físico Ambos Total p*

n % n % n % n %

Tipo de estudo

Transversal 117 53,4 13 16,3 14 42,4 144 43,4 0,0001+

Experimental 39 17,8 56 70,0 13 39,4 108 32,5 0,0001+

Qualitativo 40 18,3 4 5,0 5 15,2 49 14,8 0,004+

Estudo de revisão 9 4,1 3 3,8 1 3,0 13 3,9 1,000§

Caso controle 7 3,2 3 3,8 0 - 10 3,0 0,730§

Coorte 4 1,8 0 - 0 - 4 1,2 0,577§

Estudo de caso 3 1,4 1 1,3 0 - 4 1,2 1,000§

Abordagem

Quantitativa 166 75,8 73 91,3 27 81,8 266 80,1 0,003+

Qualitativa 29 13,2 2 2,5 3 9,1 34 10,2 0,005§

Quanti-qualitativa 15 6,8 2 2,5 2 6,1 19 5,7 0,257§

Estudo de revisão 9 4,1 3 2,8 1 3,0 13 3,9 1,000§

População  
ou amostra
Quantidade  
de sujeitos

Menor do que 100 94 43,7 63 79,7 18 54,5 175 53,5 0,0001+

Entre 100 e 500 68 31,6 9 11,4 8 24,2 85 26,0 0,001+

Igual ou maior do 
que 500 35 16,3 3 3,8 5 15,2 43 13,1 0,001+

Outros 18 8,4 4 5,1 2 6,1 24 7,3 0,457§

Grupos de idade

Adultos 72 33,5 44 57,1 13 39,4 129 39,7 0,001+

Idosos 48 21,9 18 23,4 5 15,2 71 21,8 0,914+

Crianças/
adolescentes 52 24,2 11 14,3 2 6,1 65 20,0 0,061+

Diversos 28 12,8 1 1,3 10 30,3 39 12,0 0,003+

Não se aplica 15 7,0 3 3,9 3 9,1 21 6,5 0,001+

Grupos específicos

Pacientes 48 22,2 48 60,0 13 39,4 109 33,1 0,0001+

Sem especificidade 66 30,1 14 17,5 11 33,3 91 27,7 0,029+

Escolares 39 18,1 2 2,5 0 - 41 12,5 0,001+

Trabalhadores 26 12,0 3 3,8 3 9,1 32 9,7 0,036+
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Atletas 7 3,2 8 10,0 1 3,0 16 4,9 0,031§

Universitários 7 3,2 0 - 1 3,0 8 2,4 0,196§

Mais de uma 
especificidade 4 1,9 2 2,5 1 3,0 7 2,1 0,660§

Indígenas/ 
quilombolas 4 1,9 0 - 0 - 4 1,2 0,577§

Não se aplica 15 6,9 3 3,8 3 9,1 21 6,4 0,417§

Sexo

Feminino 27 12,6 21 26,9 4 12,1 52 16,0 0,004+

Masculino 9 4,2 18 23,1 2 6,1 29 8,9 0,0001+

Ambos 164 76,3 36 46,2 24 72,7 224 68,7 0,0001+

Não se aplica 15 7,0 3 3,8 3 9,1 21 6,4 0,417§

 
*Comparação entre exercício físico e atividade física, excluindo a busca por ambos os termos.  
+Teste Qui-quadrado. §Teste exato de Fisher bi-lateral. Em negrito p≤0,05.

A Tabela 2 apresenta os estudos transversais e experimentais subdi-

vididos em: analítico/correlacional e descritivo/exploratório e sem grupo 

controle e com grupo controle, respectivamente.

Entre os estudos transversais, os descritivos/exploratórios predomi-

naram em ambos os grupos, sendo que na comparação entre os grupos, 

houve diferença significante, 84,6% do grupo exercício físico vs 56,4% do 

grupo atividade física (p=0,050). Uma possível explicação é que a quantida-

de de estudos transversais com o termo exercício físico foi pequena, apenas 

13 estudos, ou ainda que alguns autores não estão preocupados ou não 

se atentaram para a importância da escolha adequada das palavras-chave 

que identificam as suas pesquisas, bem como a escrita dos seus respecti-

vos resumos. Segundo Ferreira (2002, p. 268-269), 

[...] Uma palavra excluída, substituída ou acrescentada a qualquer 

um dos resumos pode permitir que cada leitor faça uma apropria-

ção diferente daquele texto, pode conduzi-lo a uma direção não 

prevista, pode confundi-lo na opção por um ou por outro resumo 

com o objetivo de escrever aspectos da produção acadêmica de 

uma certa área do conhecimento, pode ser responsável pela frus-

tração do leitor-pesquisador quando buscar o original.
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Quanto às pesquisas experimentais, as maiores frequências foram de 

estudos sem grupo controle, não sendo a diferença significante estatisti-

camente na comparação entre os grupos (p=0,173). No geral, os estudos 

sem grupo controle prevaleceram sobre os estudos com grupo controle, 

63,9% vs 36,1%, o que era de se esperar, haja vista que é grande a dificul-

dade, aqui no Brasil, da disponibilidade de voluntários para participar de 

pesquisas, especialmente fazendo parte de grupo controle. Alguns fatores 

podem ser apontados para isto: faltam consciência e clareza da população 

brasileira quanto à importância de pesquisas experimentais para a ciên-

cia; dificuldade de seguimento ou acompanhamento destas pessoas, prin-

cipalmente, nos momentos pós-intervenção; falta retorno por parte dos 

pesquisadores, quando do término da pesquisa aos voluntários, criando 

uma resistência à participação em futuras investigações e questões éticas 

que limitam a experimentação de muitas situações, por exemplo, fazer 

com que determinadas pessoas fumem e outras não. 

TABELA 2. Subdivisão dos estudos transversais e  
experimentais conforme descritor de busca. Brasil, 2008

Total Atividade Física Exercício Físico

Tipo de estudo n % n % n % p*

Transversal analítico/
correlacional 57 39,6 51 43,6 2 15,4

Transversal descritivo/
exploratório 87 60,4 66 56,4 11 84,6 0,050

144 100,0 117 100,0 13 100,0

Experimental sem controle 69 63,9 27 69,2 31 55,4

Experimental com controle 39 36,1 12 30,8 25 44,6 0,173

108 100,0 39 100,0 56 100,0

*Teste qui-quadrado. Em negrito p≤0,05.

Em relação à dependência administrativa dos programas onde as pes-

quisas foram realizadas, 45,2% eram instituições federais, 34,0% estaduais 

e 20,8% particulares. A distribuição dos 2.568 programas de pós-graduação 

autorizados pela CAPES, e em funcionamento no país no ano de 2008, era 

a seguinte: 53,7% eram de instituições federais, 25,2% de estaduais, 20,4% 

de particulares e 0,7% de municipais. (CAPES, 2006d) Dos atuais 21 progra-
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mas de pós-graduação na área de Educação Física no Brasil, oito (38,1%) 

são desenvolvidos em instituições federais, seis (28,6%) em instituições 

estaduais e sete (33,3%) em instituições privadas. (FRIZZO, 2010)

As informações referentes às características dos programas de pós-

-graduação onde os estudos foram realizados, quanto à grande área do 

conhecimento, ao nível de graduação e à área de avaliação, estão descritas 

na Tabela 3.

Como esperado, observa-se uma grande predominância de traba-

lhos desenvolvidos em programas da grande área das Ciências da Saúde 

(75,3%), sendo que a grande maioria dos estudos foi realizada em mes-

trados acadêmicos (77,4%) e, conforme área de avaliação, Educação Física 

e Medicina apresentaram as maiores frequências de pesquisas, 29,5% e 

25,0%, respectivamente. 

Segundo a CAPES, no ano de 2008, 433 (16,9%) programas de pós-

-graduação eram da área das Ciências da Saúde, 366 (14,6%) da área das 

Ciências Biológicas e 326 (12,7%) da área das Ciências Sociais. (CAPES, 

2006c) Apesar da maior quantidade de programas na área das ciências da 

saúde, isso apenas não justificaria uma diferença tão grande de trabalhos 

desenvolvidos sobre atividade física nesses programas. Parece que a temá-

tica atividade física, mesmo envolvendo uma complexidade de fatores, 

portanto, dependente de uma multiplicidade de olhares, tem encontrado 

ainda um maior espaço nos programas da área de saúde. O que é bastante 

plausível e coerente, pois as evidências científicas são cada vez mais con-

sistentes em relacionar de alguma forma a atividade física com a saúde. 

Seria estranho se os programas da área das engenharias, por exemplo, 

apresentassem mais interesse no assunto. 

Analisando as informações de acordo com os descritores de busca, os 

estudos com o termo exercício físico foi mais frequente na grande área das 

Ciências Biológicas em comparação com a atividade física (p=0,001), e o termo 

atividade física na grande área multidisciplinar (p=0,008), comparado com 

exercício físico. Em relação à área de avaliação, atividade física foi maior na área 

da saúde coletiva (p=0,002), e interdisciplinar (p=0,008) e exercício físico, por 

sua vez, na área das Ciências Biológicas (p=0,001). 
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TABELA 3. Características dos programas de pós-graduação  
dos estudos analisados, conforme descritor de busca. Brasil, 2008

Total Exercício 
físico

Atividade 
física Ambos p*

Área de 
conhecimento n % n % n % n %

Ciências da Saúde 250 75,3 58 72,5 165 75,3 27 81,8 0,617+

Ciências humanas 33 9,9 9 11,3 22 10,0 2 6,1 0,762+

Ciências Biológicas 21 6,3 12 15,0 8 3,7 1 3,0 0,001+

Multidisciplinar 18 5,4 - - 17 7,8 1 3,0 0,008§

Engenharias 5 1,5 1 1,3 3 1,4 1 3,0 1,000§

Ciências Agrárias 3 0,9 - - 2 0,9 1 3,0 1,000§

Ciências Sociais 
Aplicadas 2 0,6 - - 2 0,9 - - 1,000§

Nível de graduação

Mestrado acadêmico 257 77,4 63 78,8 168 76,7 26 78,8 0,710+

Doutorado 58 17,5 12 15,0 40 18,3 6 18,2 0,510+

Mestrado 
profissionalizante 17 5,1 5 6,3 11 5,0 1 3,0 0,772+

Área de avaliação

Educação física 98 29,5 28 35,0 59 26,9 11 33,3 0,174+

Medicina 83 25,0 23 28,8 52 23,7 8 24,2 0,377+

Saúde coletiva 43 13,0 2 2,5 35 16,0 6 18,2 0,002+

Enfermagem 25 7,5 5 6,3 17 7,8 3 9,1 0,657+

Psicologia 22 6,6 9 11,3 12 5,5 1 3,0 0,084+

Ciências Biológicas 21 6,3 12 15,0 8 3,7 1 3,0 0,001+

Interdisciplinar 18 5,4 - - 17 7,8 1 3,0 0,008§

Educação 8 2,4 - - 7 3,2 1 3,0 0,196§

Engenharia 5 1,5 1 1,3 3 1,4 1 3,0 1,000§

Sociologia 3 0,9 - - 3 1,4 - - 0,567§

Ciências Sociais 
Aplicadas 2 0,6 - - 2 0,9 - - 1,000§

Odontologia 2 0,6 - - 2 0,9 - - 1,000§

Farmácia 1 0,3 - - 1 0,5 - - 1,000§

Agrárias 1 0,3 - - 1 0,5 - - 1,000§

*Comparação entre exercício físico e atividade física, excluindo a busca por ambos os termos. +Teste Qui-
quadrado. §Teste exato de Fisher bi-lateral. Em negrito p≤0,05.
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A relação das terminologias das palavras com a área de conhecimento, 

discutidas anteriormente talvez justifique estes resultados, acrescentando 

o fato de que os programas de fisiologia do esforço estão na área das ciên-

cias biológicas e se utilizam com maior frequência do termo exercício físico.

Em relação à área de graduação e atuação dos autores no ensino supe-

rior (Tabela 4), observa-se 19 áreas distintas de formação, com predomi-

nância dos estudos desenvolvidos por autores com formação em Educação 

Física (43,6%) e fisioterapia (18,2%). Quando a área de graduação foi agrupa-

da em grandes áreas de conhecimento, conforme critérios da CAPES, 90% 

dos estudos sobre atividade física foram desenvolvidos por profissionais da 

área de saúde, seguidos de 7,3% de profissionais das Ciências Humanas. Es-

tabelecendo uma relação da formação do autor com área de conhecimento 

dos programas, os achados podem indicar, salvo algumas exceções, que 

a busca de qualificação profissional dos sujeitos envolvidos na pesquisa 

se dá na área de conhecimento de sua formação e que as profissões que 

apresentam uma relação mais próxima com a prática da atividade física 

preocupam-se em estudá-la mais.  

São vários os documentos organizados por entidades científicas, publi-

cados em forma de diretrizes, objetivando orientar as condutas diagnós-

ticas e terapêuticas mais adequadas e atualizadas de acordo com evidên-

cias científicas, que sugerem a prática de atividade física como parte do 

tratamento não-medicamentoso de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

(DCNT). (SBC, 2005;, SBH et al., 2005; SBD, 2006; SPOSITO et al., 2007; SBC/

SBH/SBN, 2010) Existe uma recomendação por parte destas diretrizes, que 

o tratamento não medicamentoso, incluso a orientação de atividade física, 

seja acompanhado, sempre que possível, por uma equipe multiprofissio-

nal. Vale reforçar que o professor de educação física, na sua formação, deve 

adquirir conhecimento técnico e científico para a prescrição de exercícios 

físicos, no que diz respeito ao tipo, frequência e intensidade de exercícios 

mais adequados a cada situação, portanto, é indispensável a presença do 

profissional de educação física nestas equipes multiprofissional. 
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TABELA 4. Distribuição da área de graduação e atuação dos autores. Brasil, 2008

n %

Área de graduação

Educação Física 144 43,6

Fisioterapia 60 18,2

Nutrição 42 12,7

Enfermagem 23 7,0

Psicologia 22 6,7

Medicina 17 5,2

Farmácia 7 2,1

Ciências Biológicas 2 0,6

Pedagogia 2 0,6

Odontologia 2 0,6

Eng. Biomédica 1 0,3

Matemática 1 0,3

Economia Doméstica 1 0,3

Eng. Mecânica 1 0,3

Dança 1 0,3

Arquitetura e Urbanismo 1 0,3

Física 1 0,3

Terapia Ocupacional 1 0,3

Esporte 1 0,3

Área de graduação agrupada

Ciências da saúde 297 90,0

Ciências humanas 24 7,3

Ciências biológicas 2 0,6

Engenharias 2 0,6

Ciências exatas e da terra 2 0,6

Ciências sociais aplicadas 2 0,6

Linguística, letras e artes 1 0,3

Atuação no Ensino Superior

Sim 198 59,8

Não 133 40,2
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Quanto à área de atuação, 59,8% dos mestres e doutores atuam no 

ensino superior. Analisando esta atuação, de acordo com o tipo de curso, 

82,8% daqueles que cursaram o doutorado e 55,9% do mestrado acadêmico 

atuam no ensino superior, sendo significante estatisticamente a diferen-

ça comparada aqueles que não atuam. Entre os autores que cursaram o 

mestrado profissionalizante, 58,8% não atuam no ensino superior contra 

41,2% que atuam, esta diferença não apresentou significância estatística 

(p=0,107) (Tabela 5). 

Apesar da maioria dos doutores e mestres que estudaram sobre ativi-

dade física em programas acadêmicos atuar no ensino superior, chama 

a atenção o fato da quantidade que não atua, ou seja, 17,2% dos douto-

res e 44,1% dos mestres. Dois aspectos podem ser considerados, primei-

ro, as pessoas por livre e espontânea vontade, após se qualificarem, não 

têm interesse no exercício da docência, e segundo, pode não haver vagas 

para todos nas instituições de ensino superior. Talvez o fato de algumas 

instituições privadas, em função de enxugar os seus custos, optarem por 

profissionais menos qualificados, principalmente após o reconhecimento 

dos cursos pelo Ministério da Educação (MEC), diminua a quantidade de 

vagas para esses profissionais, principalmente nos Estados onde a oferta 

de cursos é maior. 

A diferença entre o mestrado acadêmico e profissional é que o último 

“enfatiza estudos e técnicas diretamente voltadas ao desempenho de um 

alto nível de qualificação profissional” (CAPES, 2006d), enquanto que a 

proposta dos cursos stricto sensu acadêmicos é formar pesquisadores para 

exercício da docência, especialmente, no ensino superior. 

TABELA 5. Atuação do autor no ensino superior conforme o tipo de curso

Tipo de curso Atuação em ensino superior

Sim Não p*

Mestrado Profissionalizante 41,2% 58,8 0,107

Mestrado Acadêmico 55,9 44,1 0,007

Doutorado 82,8 17,2 0,0001

* Teste qui-quadrado
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Na Tabela 6 estão os números de estudos sobre atividade física conforme 

o Estado onde o programa está alocado e sua correlação com o Estado onde 

o autor desenvolve suas atividades profissionais, conforme informações 

retiradas do currículo Lattes. Existe uma correlação moderada (rho=0,730, 

p<0,001) entre a atuação do autor e o estado alocado do programa. 

Observa-se que nos programas de pós-graduação do Estado de São 

Paulo foram realizadas 47,3% pesquisas sobre atividade física no ano de 

2008, sendo que 36,3% dos autores atuam profissionalmente nesse estado.  

No Rio de Janeiro, 23 dos 25 trabalhos publicados nos programas do esta-

do foram desenvolvidos por autores que atuam naquele perímetro esta-

dual. Situação similar em outros estados da região sul, no Rio Grande do 

Sul, por exemplo, 30 das 33 publicações foram realizadas por autores do 

próprio estado e no Paraná 11 autores do estado para 13 trabalhos publi-

cados. Nos estados do centro-oeste, nordeste e norte do país, a situação é a 

mesma, ou seja, existe uma relação entre as pesquisas desenvolvidas nos 

programas e os autores que trabalham no estado, só que em quantidade 

muito menor de estudos. Exceção para os autores que trabalham nos esta-

dos de Roraima, Acre, Tocantins, Alagoas e Piauí que desenvolveram seus 

estudos em outros estados.

Estes resultados, em linhas gerais, apontam que o fato dos programas 

estarem alocados em determinados estados facilita a qualificação das pes-

soas que neles residem, ou ainda, que atraem pessoas de outros estados 

para trabalharem naqueles. 

A assimetria da distribuição geográfica dos cursos e programas de 

pós-graduação no país já foi apontada por outros estudos. (YAMAMOTO; 

SOUZA; YAMAMOTO, 1999; PRADO; SAYD, 2004; ZANELLA; TITON, 2005; 

MOLINA NETO et al., 2006; HALLAL et al., 2007; FRIZZO, 2010; BARROS 

et al., 2010) A concentração de estudos dos mais diversos assuntos em 

alguns estados brasileiros, especialmente os estados das regiões sudeste 

e sul, segue exatamente esta distribuição. São Paulo sempre aparece em 

primeiro lugar.

Um estudo da produção acadêmica brasileira em psicologia sobre a te-

mática criatividade, entre 1994 e 2001, apontou que o estado de São Paulo 

concentrou 70% dos trabalhos, seguido de longe pelo Rio de Janeiro com 
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12% das produções, Distrito Federal 10%, Rio Grande do Sul 7% e Minas 

Gerais, 1%. (ZANELLA; TITON, 2005)

Prado e Sayd (2004), analisando os grupos de pesquisa sobre envelheci-

mento humano a partir do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

identificaram 144 grupos com linha de pesquisa referente ao envelheci-

mento humano, sendo que destes, 38,9% estavam no estado de São Paulo, 

18,1% no Rio Grande do Sul, 14,6% no Rio de Janeiro e os demais distribu-

ídos em outros estados. De acordo com região geográfica, a região sudeste 

concentrou 59,7% dos grupos, a Sul 21,5%, a nordeste 13,9% e a centro-

-oeste 4,9%, na região norte não foi encontrado nenhum grupo.

Na análise por região (Tabela 7), observa-se que 60,9% dos estudos fo-

ram desenvolvidos em programas na região sudeste, 20,6% na região sul, 

9,4% na região nordeste, 8,5% na centro-oeste e apenas 0,6% no norte do 

país. A correlação entre a região do programa e a região de atuação pro- 

fissional do autor foi de 0,748 (p<0,001).

Como dito anteriormente, as disparidades regionais em relação à ofer-

ta de cursos de pós-graduação stricto sensu já é conhecida e denunciada por 

outros estudos. Hallal e colaboradores (2007), em estudo de revisão sobre 

pesquisa epidemiológica em atividade física no Brasil, observaram que 

entre os 42 trabalhos revisados, 43% foram realizados na região Sudeste, 

36% na Sul e os demais foram distribuídos entre as regiões Nordeste (11%), 

Norte (5%) e Centro-Oeste (5%). 

A análise de seis periódicos brasileiros de circulação nacional, edita-

dos entre 1990 e 1997, especializados em Psicologia, feita por Yamamoto; 

Souza; Yamamoto (1999) revelou que dos 749 artigos distribuídos pelas  

80 edições, a maior parte dos artigos nos periódicos pesquisados originou-se 

da região sudeste, com uma participação expressiva também da região sul, 

justamente em função da afiliação institucional do primeiro autor ser nes-

tas regiões geográficas do país. 

É preciso superar o desequilíbrio regional referente à concentração 

de programas de pós-graduação no Brasil. As regiões Nordeste, Norte e 

Centro-Oeste do país urgem de investimento e desenvolvimento da pes-

quisa nos seus estados. Para tal é necessário, acima de tudo, a formação 
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de mais doutores, com envolvimento, compromisso e ousadia com esta 

causa nestes estados, aliados a políticas públicas consistentes e efetivas de 

financiamento para os programas existentes e criação de novos cursos e 

programas de pós-graduação nestas regiões. 

TABELA 7. Quantidade de estudos conforme  
Região do programa e atuação atual do autor. Brasil, 2008

 R
EG

IÃ
O

 D
E 

AT
U

AÇ
ÃO

 
    

    
   D

O
 A

U
TO

R
* 

REGIÃO DO PROGRAMA*

Sudeste Sul Nordeste Centro-
oeste Norte Total

Sudeste 170 2 1 5 178

Sul 17 60 77

Nordeste 4 4 30 2 40

Centro-oeste 8 2 20 30

Norte 2 1 2 5

Total 201 68 31 28 2 330

* Coeficiente de correlação de Spearman = 0,748 (p<0,001)

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de encontrados estudos em sete áreas de conhecimento distintas, 

as pesquisas relacionadas à atividade física, publicadas no Banco de Teses 

da CAPES no ano 2008, predominantemente, aconteceram nos programas 

de pós-graduação da área das ciências da saúde, com razoável participação 

das ciências humanas e biológicas. Entre os 19 tipos de graduação dos au-

tores, a formação em educação física merece destaque, 43,6% dos autores 

graduaram-se nesta área.  

No que tange à distribuição geográfica dos programas, os resultados 

desta pesquisa fazem eco com o que já foi apontado por outros estudos, ou 

seja, existe no país uma concentração na produção do conhecimento nas 

regiões sudeste e sul, especialmente no Estado de São Paulo. Parece-nos 

imprescindível atentarmos para este fato, no sentido de equacionarmos 

tal situação, vislumbrando uma política de ciência mais justa e realmente 

democrática, o que pode significar um importante avanço científico para 

o país nos mais diversos campos, em relação à atividade física inclusive. 
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Chama-se a atenção em relação à escolha dos termos atividade física ou 

exercício físico como descritores de busca em periódicos e bases de dados, 

os achados nos induz a pensar que em função dos conceitos adotados por 

diferentes áreas de conhecimento e características próprias das pesquisas 

que cada terminologia carrega, os pesquisadores que pretendem encon-

trar trabalhos sobre performance humana ou tipos de treinamento físico 

mais adequados para determinadas situações, utilizem o termo exercício 

físico, e aqueles que quiserem pesquisar sobre os aspectos mais gerais da 

relação entre a falta de atividade física e os fatores de risco para a saúde, 

usem o descritor atividade física.

Espera-se ainda que este trabalho ajude a conhecer melhor as carac-

terísticas das pesquisas em atividade física no Brasil e seus autores e esti-

mule novas estratégias metodológicas para a quantificação destes estudos. 

Pode-se pensar, por exemplo, na realização de futuras pesquisas sobre as 

tendências das teses/dissertações defendidas nos programas de pós-gradu-

ação no país nos últimos anos. 

Por fim, vale destacar que a qualidade dos resumos analisados cons-

titui uma dificuldade para as análises exploradas. Em diversos resumos 

aspectos importantes dos trabalhos, como método de pesquisa utilizado, 

quantidade de sujeitos envolvidos, entre outros, não estavam claros. Esses 

problemas também foram relatados por outros estudos (FERREIRA, 2002; 

ZANELLA; TITON, 2005), o que pode indicar a necessidade de maior cuida-

do por parte dos pesquisadores na elaboração dos resumos e na utilização 

das palavras-chave.
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