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RESUMO 

 
O estudo realizou levantamento e a caracterização da produção científica sobre 

projetos sociais veiculada, entre 2000 e 2017, em seis revistas científicas da 

Educação Física (Movimento, Revista da Educação Física (UEM), Revista Brasileira 

de Ciências do Esporte, Licere, Motrivivência e Pensar a Prática) visando identificar 

a quantidade de artigos publicados sobre o tema em questão; a distribuição temporal 

da produção; a distribuição por instituição (natureza e localização); a distribuição por 

tipo de autoria; a distribuição por tipologia do texto e a caracterização dos autores 

segundo o gênero e titulação. Quanto aos objetivos, caracteriza-se como pesquisa 

exploratória e quanto aos procedimentos, como pesquisa bibliográfica. A seleção do 

corpus da pesquisa foi realizada por meio da leitura de todos os sumários de todos 

os números publicados pelas revistas, no período analisado. Nos casos de dúvidas, 

foram lidos os resumos e excluídos os textos que não apresentavam referência clara 

à proposta do trabalho. Na caracterização da produção científica, verificamos que, 

dos 4.601 artigos publicados pelas seis revistas no período estudado, apenas 26 

abordam os projetos sociais, correspondendo a 0,56% da produção. Na distribuição 

temporal, destacam-se os anos de 2012, com cinco publicações, 2013 e 2015 com 

quatro artigos respectivamente. A revista Licere se destaca com a publicação de oito 

trabalhos sobre a temática. A região sul se destaca por possuir o maior número de 

autores (36) e a UNICAMP como a instituição com maior filiação (13). As 

universidades federais são as que detêm o maior número de autores (38) e de 

publicações (treze). Na caracterização dos autores, verificamos que os 26 artigos 

foram escritos por 70 autores. Desses, 36 são homens e 34 mulheres. Do total de 

autores em que foi possível identificar a titulação (34), dezoito são doutores que 

foram responsáveis por onze publicações (42%). Predominam a autoria coletiva (21) 

e os artigos originais (17). 

 

Palavras-Chave:Produção Científica; Revistas científicas. Projetos sociais; 

Educação Física 

 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 
The study carried out a survey and characterization of the scientific production on 

social projects published between 2000 and 2017 in six scientific periodicals of 

Physical Education (Movement, Journal of Physical Education (UEM), Brazilian 

Journal of Sports Sciences, Licere, Motrivivência e Think Practice) in order to identify 

the number of articles published; the time distribution of production; distribution by 

institution (nature and location); the distribution by type of authorship; the distribution 

by typology of the text and the characterization of the authors according to gender 

and titration. Regarding the objectives, it is characterized as exploratory research 

and as to the procedures, as bibliographic research. The selection of the corpus of 

the research was carried out by means of the reading of all the summaries of all the 

issues published by the periodicals, in the analyzed period. In case of doubts, the 

abstracts were read and texts that did not have a clear reference to the work 

proposal were excluded. In the characterization of scientific production, we detected 

that of the 4.601 articles published by the six periodicals in the period studied, only 

26 deal with social projects, corresponding to 0.56% of production. On a temporal 

distribution, the years of 2012, with five publications, 2013 and 2015, with four 

articles respectively, stand out among the others. The periodical “Licere” stands out 

with the publication eight articles on the subject. The south region stands out by 

owning the biggest number of authors (36) and the UNICAMP the institution with the 

highest membership (13). Federal universities are the ones that have the highest 

number of authors (38) and publications (thirteen). In the characterization of the 

authors, we verified that the 26 articles were written by 70 authors. Of these, 36 are 

men and 34 women. Of the total of authors in whom it was possible to identify  

titration (34), eighteen are PhD who were responsible for eleven publications (42%). 

Predominate collective authorship (21) and original articles (17). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A produção cientifica é um dos principais indicadores de desenvolvimento de um 

país. Alves (2013, p. 14) explica que “[...] o desenvolvimento econômico, político e 

social de um país está intimamente relacionado ao crescimento da ciência e 

tecnologia”. Por esta questão, a realização de pesquisas científicas tem sido 

priorizada por países que visam o desenvolvimento da sociedade e de novas 

tecnologias, como apontam os dados do Essential Science Indicators que 

demonstrou um grande crescimento da produção cientifica mundial e destacou os 

países desenvolvidos como os maiores produtores e fomentadores de novos 

trabalhos científicos publicados no mundo (FAPESP, 2010). 

Neste cenário, de aumento da produção cientifica mundial, Vanz (2009, p.17) 

destaca a importância da avaliação cientifica ao afirmar que ela 

 

[...] representa um processo fundamental em países onde a ciência é 
financiada majoritariamente por investimentos públicos. Por serem 
limitados, a disponibilização desses investimentos pressupõe a competição 
entre diferentes setores da sociedade que recebem financiamento 
governamental. Para garantir a participação da ciência na consecução dos 
objetivos econômicos, sociais e políticos do país e o necessário 
investimento financeiro, torna-se fundamental a avaliação da atividade 
cientifica. 
 

  

Alves (2013) também enfatiza a importância da avaliação científica ao considerar 

que ela auxilia as políticas públicas de incentivo à ciência e tecnologia, 

demonstrando quais áreas da ciência possuem discrepância em relação a outras no 

sentido de produção de conhecimento, além de mostrar tendências por meio dos 

trabalhos publicados nas grandes bases de dados.  

Em função disso, para Domingos (1999), os estudos sobre produção científica são 

importantes, pois fornecem um mapeamento das contribuições, necessidades e 

déficits nas diferentes áreas do conhecimento, como também, possibilitam redefinir 

políticas de pós-graduação. Isso é possível, pois, conforme Witter (1999), a 

produção científica está relacionada com a pós-graduação, quer pelo seu fazer 

científico, quer pelo seu papel na formação de professores e pesquisadores. Seu 

produto é relevante, também, como veículo para a mudança da dependência para a 

independência científica, tecnológica, econômica e social.  
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No Brasil, as universidades públicas são uma das principais instituições que 

contribuem para o desenvolvimento da produção cientifica, pois realizam pesquisas 

cientificas em larga escala e em diversas áreas de conhecimento, além de 

contribuírem também na formação da sociedade (CHIARINI; VIEIRA, 2012). Este 

papel social da universidade, de forma a contribuir com o “saber científico”, de 

acordo com Nascimento (2005), está diretamente relacionado com a produtividade 

científica dos docentes das universidades, uma vez que esses são constantemente 

avaliados e, de certa forma, estimulados a produzirem pesquisas. 

Segundo Nascimento (2005), o resultado final do trabalho dos cientistas, 

denominado produção científica, pode ser apresentado em forma de patentes, 

objetos, inovações tecnológicas e outros, sendo os mais comuns os textos, que 

buscam a construção do saber, pois, independente da área, visam a ser um veículo 

de informação para outros cientistas e para a sociedade. Com base nessas 

informações, é possível compreender a produção científica como 

 

[...] toda atividade que resulta de reflexão sistemática, implicando em 
produção original, obedecendo os métodos, técnicas, materiais e linguagem 
própria da ciência ou ainda, como ‘o conjunto de estudos realizados por 
pesquisadores de diversas áreas, gerando conhecimento, sendo este aceito 
pela comunidade científica, e os resultados dos estudos, divulgados em 
veículos de comunicação formal, informal e não convencional’ (DOMINGOS, 

1999, p. 79). 

 

Desse modo, as diversas formas de publicação utilizadas como indicadores para 

avaliação da produção foram divididas por Castro (apud DOMINGOS, 1999) em três 

categorias: livros, artigos e comunicações. Entre esses, o que ocupa papel de 

destaque é o artigo publicado em revistas científicas. 

Por esse motivo, o trabalho busca caracterizar a produção científica sobre a 

temática “projetos sociais”1 publicada em seis revistas científicas2 da Educação 

                                                           
1Projeto social é um empreendimento planejado que consiste em um conjunto de atividades inter-
relacionadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento 
e de um período de tempo dados (ONU). Seu objetivo é transformar uma parcela da realidade, 
diminuindo ou eliminando um déficit, ou solucionando um problema social (BELO HORIZONTE, 2007, 
p. 87). 
2De acordo com Stumpf (1997), o uso dos termos "periódicos científicos" ou "revistas científicas" é 

diferenciado pelo tipo de profissionais que os utilizam. Os bibliotecários preferem a denominação 
"periódicos científicos", utilizando esta forma de expressão como termo técnico. Já os pesquisadores, 
cientistas, professores e estudantes preferem a denominação "revistas científicas". Este grupo muitas 
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Física Brasileira. O interesse pelos projetos sociais surge, pois, conforme Mello et al 

(2016), no Brasil, vem crescendo o número desses projetos vinculados às atividades 

físicas e esportivas, tanto no âmbito das instituições públicas quanto privadas que 

focalizam, majoritariamente, a inclusão social, constituindo-se como alternativa de 

lazer para crianças e adolescentes em situação de risco social. 

Ainda segundo os autores, independentemente da perspectiva teórico-metodológica 

ou do viés político, o crescimento da quantidade de projetos sociais vinculados às 

atividades físicas e esportivas impactou a ampliação do campo de intervenção 

profissional em Educação Física e a produção de conhecimento sobre essa temática 

na área. No que se refere à produção do conhecimento, eles identificaram um 

aumento significativo no número de pesquisa, mas constataram “[...] a ausência de 

estudos que busquem compreender o tema investigado de maneira sistematizada, 

em um quadro interpretativo mais amplo, que permita identificar os seus avanços e 

as suas lacunas” (MELLO et al, 2016, p. 4). 

Desse modo, este estudo tem como objetivo analisar a produção científica sobre 

projetos sociais veiculada entre 2000 e 2017 em revistas científicas da Educação 

Física Brasileira. Pretende-se, portanto, caracterizar a produção sobre a projetos 

sociais focalizando a produção em um único veículo, buscando identificar a 

quantidade de artigos publicados; a distribuição temporal da produção; a distribuição 

por instituição; a distribuição por tipo de autoria; a distribuição por tipologia do texto 

e caracterização dos autores segundo a titulação e gênero. 

Quanto aos objetivos, o trabalho caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, 

pois, segundo Gil (2002), estudos dessa natureza buscam maior proximidade e 

familiaridade com o assunto proposto, além de permitir uma investigação detalhada 

e formular possíveis hipóteses do fenômeno. De acordo com o autor, a grande 

maioria dessas pesquisas envolve: levantamento bibliográfico, entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de 

exemplos que estimulem a compreensão. Quanto aos procedimentos adotados, 

caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica que, segundo Lakatos; Marconi 

(2003, p. 183) 

                                                                                                                                                                                     

vezes nem se preocupa em qualificar os termos "revistas" pelo adjetivo "científicas", considerando 
que o próprio ambiente acadêmico em que estas publicações são usadas dispensa esta qualificação. 
Neste trabalho, utilizaremos os termos como sinônimos. 
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[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema 
estudado, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 
pesquisas, monografias, teses, materiais cartográficos, etc. [...] e sua 
finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi 
escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...]. 

 

A seleção das revistas tomou como base o Qualis periódicos3 da Capes, referente 

ao triênio 2013-2016 e adotou os seguintes critérios: ser editada por instituição 

nacional ligada à área; ter abrangência nacional, possuir corpo editorial qualificado; 

disponibilizar, online, todos os números publicados no período analisado (2000 a 

2017; apresentar, em seu escopo, possibilidade de receber publicações 

relacionadas à temática. A partir desses critérios, foram selecionadas seis revistas 

situadas nos estratos A2, B1 e B2: Movimento (A2), Revista da Educação Física 

(UEM) (B1), Revista Brasileira de Ciências do Esporte (B1), Licere (B2), 

Motrivivência (B2), Pensar a Prática (B2).  

Para a seleção do corpus da pesquisa a busca foi realizada por meio da leitura de 

todos os sumários de todos os números publicados pelas revistas, no período 

analisado, com o objetivo de identificar os trabalhos que fazem referência à temática 

projetos sociais. Para isso, realizamos a leitura dos títulos e, nos casos de dúvidas, 

do resumo, sendo excluídos os textos que não constituem referência clara à 

proposta do trabalho. 

Todos os artigos encontrados foram armazenados em um banco de dados criado no 

software Excel da Microsoft a fim de realizar a caracterização a partir dos seguintes 

campos: nome da revista, volume, ano da publicação, número da publicação, título 

do artigo, autor(es) do artigo, quantidade de autores, titulação do(s) autor(es), 

gênero do(s) autor(es), região da instituição, instituição do(s) autor(es) e a tipologia 

do texto. 

 

 

 

                                                           
3Consiste em um sistema utilizado para classificar a produção científica dos programas de pós-
graduação no que se refere aos artigos publicados em periódicos científicos A classificação é 
realizada pelos comitês de consultores de cada área de avaliação seguindo critérios que procuram 
refletir a importância relativa dos diferentes periódicos para uma determinada área. Esses veículos 
são enquadrados em estratos indicativos da qualidade - A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; 
C - com peso zero (CAPES, 2017). 
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2 CIÊNCIA, UNIVERSIDADE E PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 

A relação entre ciência e universidade ganhou destaque, no Brasil, a partir dos 

governos militares, nos anos 60. Neste período, o país passou por uma 

reformulação do processo de desenvolvimento da produção científica. Por meio do 

Programa Estratégico de Desenvolvimento (1968-1970) que elaborou uma nova 

estratégia de desenvolvimento juntamente ao controle da inflação, o regime político-

militar vigente no país, com intuito de tornar o Brasil autossuficiente cientificamente, 

tecnologicamente e industrialmente, “elegeu” o desenvolvimento cientifico e 

tecnológico peças fundamentais para o governo, ficando subentendidos a ciência e a 

tecnologia como meios essenciais para o desenvolvimento econômico e social do 

país (SCHWARTZMAN, et al 1995). 

Schwartzman et al (1995, p. 6) destacam, ainda, que uma das principais medidas do 

governo militar, tomada para fortalecer a infraestrutura tecnológica e científica do 

país foi “[...] a vinculação da ciência e tecnologia à área econômica federal”. Com 

isso, foram disponibilizados maiores investimentos da união nestas áreas, 

contribuindo, assim, para o desenvolvimento científico. Neste sentido, surgiu a 

necessidade de criação de espaços em que as pesquisas cientificas pudessem ser 

desenvolvidas e, em 28 de novembro de 1968, o presidente Marechal Costa e Silva 

sancionou a Lei 5.540-68 que organizou o ensino superior no país. Por meio dela, 

ficou estabelecido que as universidades seriam as instituições responsáveis por 

ministrar os cursos de graduação no Brasil, além de determinar que o  ensino 

superior teria  por objetivo principal a pesquisa. 

Segundo Martins (2009, p. 16), “[...] os governos militares passaram a criar as 

condições propícias para que as instituições articulassem as atividades de ensino e 

de pesquisa [...]”. Além disso, passou-se, naquele momento, a estimular os docentes 

à progressão de suas titulações acadêmicas. Este forte incentivo na formação dos 

docentes teve como objetivo a geração de novos conhecimentos, além da formação 

de novos professores qualificados na educação do país (NASCIMENTO, 2005). 

Nascimento (2005, p. 14) mostra que: 
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Foram esses princípios básicos, aliados a uma forte inspiração na teoria do 
capital humano, que forneceram o embasamento teórico para o 
desenvolvimento da política de criação do sistema nacional de Pós-
Graduação que passou a ser financeiramente viabilizada pelo reforço direto 
de instituições governamentais, como: Coordenação de aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Financiadora de Estudos 
e Projetos (FINEP), etc. 

 

Com a implantação deste sistema de pós-graduação, aliado à Lei 5.540, inicia-se, no 

Brasil, um processo de desenvolvimento cientifico que persiste até os dias atuais, 

pois as universidades efetivaram a articulação entre a formação de novos 

pesquisadores e a renovação constante das pesquisas científicas brasileiras 

(MARTINS, 2003). Também nesse sentido, Durham (1998, p. 3) afirma que 

 

[...], alterou-se radicalmente o panorama da ciência brasileira, com a 
ampliação constante do número de mestres e doutores através dos cursos 
de pós-graduação e a consolidação de grupos de pesquisa em 
departamentos, associados aos cursos de pós-graduação, isto é, dentro das 
universidades. 

 

Em função disso, Nascimento (2005, p. 26) afirma que 

 

Por ser uma das instituições responsáveis pela formação de profissionais 
capacitados nas mais diversas áreas, a universidade pode ser considerada 
como a maior produtora de conhecimento científico e tecnológico do Brasil e 
o produtor da ciência pode ser um cientista ou um grupo de cientistas. 

 

Nesse mesmo sentido, Población apud Malozze (1999), verificou que, no Brasil, na 

década de 1980, cerca de 60% da produção científica já era oriunda das 

universidades. Após 20 anos, o número cresceu substancialmente e, de acordo com 

estudos realizados pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), entre os anos de 2002-2006, cerca de 90% da produção cientifica 

brasileira já era derivada das universidades. Além disso, a pesquisa também 

mostrou uma alta contribuição das universidades públicas, tendo em vista que, das 

nove instituições que mais produziram pesquisas cientificas naquele momento, oito 

eram públicas, além de serem responsáveis por aproximadamente 69,6% da 

produção cientifica do país (FAPESP, 2010). 
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Para Hilu e Gisi (2011, p. 5665), 

 

Esta faceta da produção científica atual brasileira soma-se à constatação da 
concentração de produção científica nos programas de pós-graduação do 
país. Embora se pretenda que as universidades desenvolvam pesquisa já 
no nível da graduação, como proposto pela legislação, em especial, quando 
da Reforma Universitária de 1968 em que se propõe a indissociabilidade 
ensino/pesquisa/extensão, a produção científica está estreitamente 
vinculada aos programas de pós-graduação stricto sensu. 

 

Noronha, Kyotani e Juanes (2003) também enfatizam que os programas de pós-

graduação destacam-se como os polos geradores da produção científica e que as 

universidades têm como um de seus atributos principais a comunicação dos 

conhecimentos gerados que servem de base para o crescimento da ciência e para a 

abertura de novas frentes de pesquisa e estudo. Nascimento (2005, p. 26) mostra 

também que 

 

Em virtude dessa relação, a produtividade cientifica dos docentes das 
universidades tem sido o referencial mundialmente utilizado para a 
avaliação da qualidade dos seus Programas de Pós-Graduação, assim 
como o dimensionamento do progresso institucional. 

 

Esta relação entre produção cientifica e pós-graduação também é observada na 

Educação Física. Para Resende e Votre (2003, p. 51), o aumento da qualidade da 

produção do conhecimento e da intervenção profissional em diferentes áreas 

correlacionadas à educação física está relacionado ao surgimento dos cursos de 

mestrado e doutorado, nas décadas de 1970 e 1980, respectivamente, e enfatizam 

que “[...] faz parte da tradição brasileira o estabelecimento de estreita relação entre 

pós-graduação stricto sensu e produção científica”. 

Na visão de Lovisolo (2003, p. 98),“[...] nas últimas décadas, a política pública no 

Brasil associou o funcionamento das pós-graduações estrito senso (mestrado e 

doutorado) com a pesquisa, sendo consenso nacional que esta se realiza 

dominantemente nos programas de pós-graduação”. 
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2.1 PRODUÇÃO CIENTÍFICA: DEFINIÇÕES CONCEITUAIS 

 

Os termos produção intelectual, produção acadêmica e produção do conhecimento 

são encontrados na literatura como sinônimos de produção científica, conforme nos 

apontam Noronha, Kiyotani e Juanes (2003).  Segundo Witter (1999, p.7) produção 

cientifica é uma “[...] expressão abrangente que envolve produtos, muitos e variados, 

produtor, consumidores e um contexto, histórico, econômico, educacional e social”. 

Ainda segundo a autora, a produção científica “[...] É um processo complexo, cujos 

resultados objetivam, em ultima instancia, ampliar e aprofundar conhecimentos que 

progressivamente melhorem a qualidade de vida do homem” (WITTER, 1999, p.7).  

Na visão de Lourenço (apud BURITI; BURITI, 1999, p. 171) a produção cientifica 

consiste na produção documental sobre determinado tema que deve contribuir para 

o desenvolvimento cientifico a fim de abrir novas perspectivas de pesquisas. Para 

Menezes (apud BURITI; BURITI, 1999, p.171), a produção de ciência “É um 

conjunto de estudos realizado por diversos pesquisadores de diversas áreas, 

gerando conhecimento [...]” Além disso, destaca que esses conhecimentos, aceitos 

pela comunidade científica, são divulgados em veículos de comunicação formal e 

informal.4 

Domingos (1999) relata, ainda, que o próprio produto da ciência é denominado 

produção cientifica, pois envolve vários atores em sua concepção, entre cientistas, 

associações de cientistas, agências financiadoras e os diversos tipos de 

consumidores de ciência. O autor destaca a importância do produto gerado pela 

ciência ser divulgado para as comunidades cientificas, em linguagens especificas e 

padrões determinados pela própria comunidade, pois o conhecimento gerado deve 

contribuir para o progresso da ciência. 

                                                           
4Targino (2000) expõe que os canais de comunicação formal incluem livros, periódicos, obras de 

referência em geral, relatórios técnicos, revisões de literatura, bibliografias, etc. Os canais informais 
incluem a troca de cartas, participação em eventos, participação em associações profissionais e 
outras comunicações realizadas de pessoa a pessoa. A escolha e utilização dos canais são 
realizadas de acordo com a formalização da pesquisa. Quando em andamento, o registro é 
temporário e feito por canais informais, que possibilitam maior interação entre os pesquisadores. 
Finalizada a pesquisa, seus resultados são submetidos a canais formais de divulgação, contribuindo 
para o conhecimento cumulativo da área de pesquisa onde está inserido. 
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Segundo Coelho e Menezes, apud Buriti e Buriti (1999), os estudos sobre produção 

científica podem enfocar produtor, produto, consumidor ou a interação entre esses. 

Dessa maneira, o que se produz, a quem se comunica e quais os canais de 

comunicação utilizados são aspectos essenciais para o conhecimento da produção 

científica. Portanto, na análise da produção científica é importante perceber que a 

realização da pesquisa e a comunicação de seus resultados estão intrinsecamente 

relacionadas, de modo que Nascimento (2005) destaca que 

 

A contribuição da comunicação cientifica na produção e divulgação da 
ciência é incontestável, já que a comunicação dos resultados da pesquisa é 
parte essencial do processo de construção de conhecimento e deve ser 
feita para informar a sociedade e fazer com que haja apoio à pesquisa 
científica, inclusive com recursos financeiros. 

 

Nesse mesmo sentido, Packer e Meneghini (2006, p. 237) afirmam que a visibilidade 

da produção cientifica é uma característica fundamental no processo de 

desenvolvimento cientifico. Na visão dos autores, a ciência só é efetivada assim que 

ela é publicada e as revistas científicas constituem a própria memória da ciência, 

pois publicam constantemente novas pesquisas e organizam a principal fonte 

documental cientifica. Em função disso, a publicação tem sido entendida como a 

melhor forma de um cientista provar a sua produção na contribuição para a evolução 

da ciência em determinada área. 

 

2.2  AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 

A avaliação da produção científica das diversas áreas possibilita identificar seu 

estágio de desenvolvimento, produção e impacto sobre a comunidade científica. Por 

isso, tem se constituído em um dos aspectos mais importantes no processo de 

avaliação dos programas de pós-graduação no país. Esse tipo de avaliação tem se 

tornado preocupação constante dos pesquisadores e vários indicadores podem ser 

utilizados para este fim. Entre esses, os artigos publicados em revistas científicas 

constituem um dos itens de maior peso. 
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Apesar de discutida a validade dos indicadores quantitativos utilizados para avaliar 

instituições, pesquisadores e publicações, os valores encontrados têm significado 

relevante em relação ao contexto em que se inserem, mas não devem ser aplicados 

indiscriminadamente. Portanto, a utilidade desses indicadores é válida pela 

complementação e não pela substituição da avaliação qualitativa (MUGNAINI et al., 

2006).  

O apoio ou rejeição aos critérios adotados para atribuir conceitos às instituições ou 

conferir créditos e recompensas aos pesquisadores têm resultado em discussões 

acadêmicas e em reivindicações de sociedades científicas (MENEGUINI, apud 

POBLACIÓN; NORONHA, 2001). Entre os que são utilizados, a produção científica 

destaca-se como um dos quesitos de maior relevância e tem sido usada para fins 

diversos. 

Os estudos quantitativos da produção científica têm permitido entender melhor a 

amplitude e a natureza das atividades de pesquisa desenvolvidas nas diferentes 

áreas do conhecimento de diversos países e instituições. Os resultados permitem, 

ainda, avaliar o nível do conhecimento disponível, delinear políticas de 

desenvolvimento e investimento, conhecer as necessidades de pesquisadores, entre 

outros aspectos. 
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3 SURGIMENTO E CARACTERÍSTICAS DAS REVISTAS CIENTÍFICAS 

 

Antes do surgimento das revistas científicas, o compartilhamento do conhecimento 

científico era feito por meio da troca de cartas entre os cientistas, mas este modo de 

interação estava sujeito à interrupção, devido à separação geográfica e às disputas 

interpessoais. Naquele momento histórico, a ciência feita nas universidades era 

desenvolvida por indivíduos solitários que trabalhavam quase isolados. As cartas 

relatando as descobertas e o desenvolvimento de pesquisas eram enviadas a 

amigos e circulavam entre pequenos grupos de interessados (colégios invisíveis). 

Esses destinatários examinavam e discutiam seu conteúdo, mas raramente 

refutavam ou rejeitavam as teorias relatadas, já que os autores quase nunca as 

enviavam para aqueles que o poderiam fazer (MEADOWS, 1999). 

Ainda havia as atas ou memórias com as transcrições das descobertas relatadas em 

reuniões de sociedades, muitas delas secretas, que serviam como fonte para 

posterior consulta e referência entre os membros. Algumas eram, ainda, distribuídas 

como cartas a amigos que estavam desenvolvendo pesquisas análogas. Em 

algumas trocas de correspondências, quando o assunto envolvia uma eventual 

descoberta, o sigilo era mantido, usando a escrita em códigos para garantir que os 

competidores não soubessem das pesquisas em desenvolvimento (MEADOWS, 

1999). 

Nesse contexto, as revistas científicas surgem como uma evolução do sistema 

particular e privado de comunicação que era feito por meio de cartas entre os 

investigadores e das atas ou memórias das reuniões científicas. Stumpf (1996) 

lembra que o surgimento da revista científica não significou o fim das 

correspondências ou das atas de reuniões de uma sociedade. Houve sim, uma 

redefinição de papéis entre os diversos canais de divulgação da ciência. 

As duas primeiras revistas científicas de que se tem registro surgiram em 1665, 

respectivamente, na França e na Inglaterra, com dois meses de diferença entre eles. 

Journal des Sçavans e Philosophical Transactions serviram de modelo para outras 

revistas publicadas por sociedades e academias europeias (STUMPF, 1996). 

No século XIX, houve um crescimento dessas publicações em virtude do aumento 

do número de pesquisadores e de pesquisas e dos avanços técnicos de impressão e 
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fabricação. Outro fator decisivo para isso foi a introdução de revistas de resumo, em 

1830, com Pharmazeutishes Zentralblatt que demonstrou a possibilidade de 

recuperação dos artigos. Esse crescimento manteve-se durante o século XX porque 

as revistas passaram a ser publicadas, também, por editores comerciais, pelo 

Estado e pelas universidades (STUMPF, 1996). 

De acordo com Stumpf (1996), o formato das revistas permaneceu praticamente 

inalterado durante três séculos. Entretanto, chama a atenção algumas 

características que diferenciavam as primeiras de suas sucessoras, como o ato de 

publicar o mesmo trabalho em várias revistas e o uso do latim como língua principal. 

A publicação do mesmo artigo em diversas revistas ocorria devido à necessidade de 

se obter uma divulgação mais ampla para a pesquisa, já que tanto a distribuição 

como as assinaturas eram reduzidas. Dessa forma, as revistas não contavam 

apenas com trabalhos inéditos, como hoje é exigido, mas incluíam também 

reimpressões e até mesmo traduções. Quanto à língua, apesar de publicarem no 

idioma do lugar de origem, o latim era aceito, principalmente pelas publicações dos 

países nórdicos, onde as línguas nativas não eram de conhecimento comum na 

Europa (STUMPF, 1996). 

O alcance geográfico e a possibilidade de permanência dos registros fazem com que 

as revistas constituam importantes canais de comunicação da ciência e, de acordo 

com Stumpf (1997), por meio delas, o conhecimento torna-se passível de ser 

utilizado pela comunidade científica, impulsionando novas ideias e descobertas. 

Entendidas dessa forma, as publicações se constituem tanto em insumo básico 

quanto em produto final da atividade científica. 

Nascimento (2003) aponta que a revista científica é um dos canais mais usados pela 

comunidade científica, pois, por meio dela, o pesquisador expõe ideias, garante a 

propriedade científica e se submete à avaliação dos pares. Essa atividade possibilita 

a transformação da informação em conhecimento, contribuindo para o avanço da 

ciência. A autora destaca, ainda, que, de alguma forma, as revistas representam a 

finalização da ciência, já que, quando a pesquisa se converte em produto científico, 

significa que ela alcançou determinado grau de maturidade que lhe permite ser 

divulgada (NASCIMENTO, 2003).  
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3.1 AS REVISTAS CIENTÍFICAS COMO CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA CIÊNCIA 

 

Surgidas no século XVII, como citado anteriormente, as revistas científicas 

constituem publicações seriadas, editadas a intervalos regulares e apresentam como 

conteúdo predominante o conhecimento produzido e publicado na forma de artigos. 

Elas assumem inúmeras funções no contexto de produção da ciência e, dada sua 

importância, vêm sendo objeto de estudo, política e preocupação por parte de 

estudiosos, editores, bibliotecários, gestores e financiadores das atividades 

científicas (STUMPF, 1997). 

Desde sua criação, as revistas científicas, nas mais diversas áreas do 

conhecimento, se consolidaram como canais privilegiados de comunicação das 

pesquisas, pois oferecem uma visão confiável do progresso da área a qual estão 

vinculadas, já que constituem um arquivo por meio do qual se pode reconstruir sua 

evolução intelectual (PINO, 2002). Como veículo de comunicação do conhecimento, 

cumprem diversas funções, como: registro público do conhecimento, 

estabelecimento da “ciência certificada”, isto é, do conhecimento que recebeu aval 

da comunidade científica, registro da autoria da descoberta científica, indicador de 

performance acadêmica do pesquisador, arquivo ou memória científica e canal de 

disseminação da informação por meio dos serviços de index e bibliotecas (OHIRA et 

al., 2000). 

Contudo, para que cumpram todas essas funções, precisam se estabelecer e 

consolidar e, para isso, necessitam da presença de uma comunidade científica e o 

fomento das suas atividades de pesquisa. Portanto, o maior ou menor 

desenvolvimento desse veículo depende 

 

[...] do estágio de desenvolvimento da área científica cujas idéias eles 
veiculam; de uma comunidade engajada na atividade de pesquisa e da 
afluência de artigos para publicação, da existência de grupos e instituições 
que desempenham funções típicas de edição, avaliação, publicação, 
disseminação e recuperação; da existência de mercado representado por 
uma comunidade de usuários que o legitimem; de infra-estrutura para 
distribuição, recuperação e acesso às informações (MIRANDA, 1996, p.2). 

 

Dessa forma, precisam adequar-se e preservar os padrões da ciência de modo a 

funcionar de forma eficiente na transmissão de conhecimento. Desse fato decorre a 
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valorização de revistas científicas que autenticam os critérios de permanência contra 

o efêmero, de periodicidade contra o ocasional, de indexação contra a invisibilidade, 

da abrangência nacional (ou internacional) contra a local, da exogenia contra a 

endogenia (PINO, 2002). 

Em função disso, revistas científicas publicadas por países que não estão na 

fronteira do desenvolvimento, como é o caso do Brasil, em sua maioria, não 

conseguem entrar no círculo das mais prestigiadas, pois, muitas vezes, não 

apresentam a estrutura acima citada consolidada. Mueller (1999) destaca que 

algumas são publicadas de forma semiamadora, com distribuição deficiente e, 

frequentemente, apresentam irregularidades na periodicidade e desaparecem com 

facilidade. A autora aponta ainda que 

 

[...] alguns incluem artigos de qualidade e interesse do país, embora talvez 
não interessassem a comunidade científica internacional, mas outros são 
muito irregulares em seus critérios de seleção. Por isso mesmo, muitos 
deles talvez sejam segunda ou terceira escolha dos autores que neles 
publicam, ou simplesmente atraem artigos que de qualquer forma não 
teriam chance de ser publicados nos periódicos ditos internacionais 
(MUELLER, 1999, p.1). 

 

Entre os diversos problemas que afetam essas publicações, Mueller (1999), Stumpf 

(2000) e Ohira et al (2000) indicam como os principais: a criação de periódicos como 

resultado da necessidade de publicar que atinge muitos cientistas; a dispersão de 

artigos; o alto custo para produção/editoração; a falta de infraestrutura para 

captação de artigos originais; a formação deficiente do corpo editorial e a falta de 

padronização. Como consequência desses fatores negativos, muitas revistas 

brasileiras são pouco aceitas no meio científico internacional. Por isso, as agências 

financiadoras têm se preocupado em definir políticas de apoio às publicações com 

intuito de contribuir para sua qualidade. 

Uma revista científica é considerada de boa qualidade na medida em que publica 

bons artigos, mantém sua periodicidade e é facilmente encontrada. Entretanto, 

essas características são dependentes umas das outras, formando um círculo 

vicioso difícil de romper. Uma evidência, segundo Mueller (1999), do princípio de 
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Mateus5 para ser lido e citado um artigo precisa ser encontrado pelo leitor. Princípio 

que é mais claramente apresentado pela autora ao afirmar que 

 

[...] a afluência de bons artigos, isto é, as razões que motivam autores mais 
conceituados a escolherem um determinado periódico para mandar seu 
manuscrito, é consequência da regularidade da publicação e facilidade de 
acesso por leitores interessados. Qualidade de artigos, regularidade na 
publicação e facilidade de acesso permitem ao periódico ser incluído em 
base de dadosinternacionais e aumentar sua visibilidade. A visibilidade 
aumenta as chances de citação. O financiamento é mais acessível aos 
periódicos que publicam bons artigos, são indexados e citados, ou seja, que 
têm boa reputação. A boa reputação se mantém com o rigor da seleção dos 
artigos. O rigor da seleção só pode ser aplicado onde há boa afluência de 
artigos. Mas a boa afluência de artigos depende de todo o resto... 
(MUELLER, 1999, p.4). 

 

Assim, muitas revistas agonizam e morrem, pois não têm condições de 

sobrevivência tanto por falta de bons artigos como por falta de financiamento. 

Algumas conseguem atrair bons artigos e manter sua periodicidade, mas não 

recebem o reconhecimento que mereciam (MUELLER, 2000). Contudo, a autora 

destaca que, apesar de todos esses problemas, a qualidade dos artigos publicados 

nessas revistas não é necessariamente inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5Analogia ao Evangelho, segundo São Mateus, em que os melhores se tornam melhores, e os mais 
fracos, mais fracos ainda, pois a cada um que tem será dado mais, porém, daquele que não tem, será 
retirado mesmo o pouco que ele tem. 
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4 PROJETOS SOCIAIS 

 

Na década de 1990, foram registradas, no Brasil, de acordo com Araújo e Barbosa 

(2009), mudanças econômicas promovidas pelo governo caracterizadas pelo “estado 

mínimo”, com intuito de assegurar ao país uma posição de efetiva atuação no 

cenário de mundo globalizado, o que determinou fortes contradições sociais e 

econômicas. Neste contexto, a sociedade brasileira e, principalmente as 

comunidades periféricas, sofreram um “choque” de diminuição de serviços sociais 

assistencialistas, ocorrendo, então, a necessidade de complementaridade na oferta 

dos serviços sociais. Em função disso, de acordo com os autores, registrou-se o 

surgimento de projetos sociais como forma de completar o que o estado acabava 

por “negligenciar” nas questões sociais do país (ARAUJO; BARBOSA, 2009). 

Oliveira (2009, p. 30) demonstra que “[...] A sociedade civil e o Estado estavam, 

naquele momento, vivendo diversos conflitos e é justamente nesse período que 

cresceram e se consolidaram no Brasil as Organizações Não-Governamentais 

(ONGs)”. A autora explicita que, com a possível falência do Estado em relação às 

questões sociais, a maioria das entidades do terceiro setor6 passaram a ter parcerias 

com os governos a fim de desvincular funções tradicionalmente atribuídas ao Estado 

para essas entidades. 

De acordo com Mello et al (2016, p. 2), o Brasil, nos últimos, anos vem 

apresentando um aumento no número de  projetos sociais ligados ao terceiro setor, 

principalmente aqueles vinculados às atividades físicas. Os autores ainda enfatizam 

que “[...] Os projetos sociais focalizam, majoritariamente, a inclusão social, 

constituindo-se como alternativa de lazer para crianças e adolescentes em situação 

de risco social”. 

De acordo com Souza et al (2010), em função desse aumento da quantidade de 

projetos no país, a temática projetos sociais ganhou destaque na produção 

acadêmica e tem sido desenvolvida a partir de duas perspectivas: apologista e 

crítica. 

 
                                                           

6O Terceiro Setor é constituído por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que têm 
por objetivo gerar serviços de caráter público (OLIVEIRA, 2009). 
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A perspectiva apologista entende que os projetos sociais são capazes de 
proporcionar benefícios tais como integração social, combate à violência e à 
criminalidade, disciplinamento, prevenção do uso de drogas, promoção da 
saúde e construção de um futuro melhor. Já a perspectiva crítica percebe os 
projetos sociais como mecanismos de reprodução do poder e do corrente 
status quo. Segundo os defensores desta perspectiva, a necessidade da 
criação de projetos sociais só existe porque o Estado não está cumprindo 
com as suas obrigações de atender de forma permanente e efetiva, as 
necessidades da população. Deste modo, tem transferido para a sociedade 
civil a responsabilidade de cuidar dos seus, através de projetos e programas 
que muitas vezes não têm continuidade e nem o compromisso de preparar 
a comunidade para a transformação de sua realidade (SOUZA, 2010, p. 
690). 

 

Segundo Silveira (2013), os projetos sociais em sua maioria, cumprem um papel 

compensatório-assistencialista do Estado, pois possuem como interesse principal 

atenuar as desigualdades sociais, culturais e históricas da sociedade brasileira. O 

autor ainda destaca a importância do esporte neste contexto que passa a ser 

entendido, nesta perspectiva, como um “meio” de promover a inclusão social e a 

cidadania (SILVEIRA, 2013). Zucchetti et al (2010, p. 476) apontam que 

 

[...]fica claro que a preocupação com a inclusão, da forma como vem sendo 
feita, não incide sobre as questões de fundo. Para tanto, torna-se 
fundamental considerar que qualquer discussão sobre inclusão social 
impõe, necessariamente, repensar o próprio sistema socioeconômico e 
político que produz a exclusão. 

 

Na visão de Demo, apud Mello et al (2016), as atividades sociais do Estado em 

relação à amenização das questões sociais da sociedade está centrada em uma 

perspectiva de conservação da institucionalidade governamental por intermédio de 

políticas publicas de esporte e lazer. Para o autor, esta prática possui o objetivo de 

“[...] diminuir as pressões sociais sem, no entanto, alterar as condições estruturais 

que as geram” (DEMO apud MELLO et al, 2016, p. 3). 

Em função disso, verifica-se que, na maioria das comunidades em que são 

implantados, esses projetos sociais não desenvolvem políticas transformadoras para 

o coletivo da comunidade. Com isso, não se consolida o que é anunciado sobre 

cidadania e inclusão, pois como destaca a autora, os sujeitos não são vistos como 

cidadãos de direitos, mas sim meros usuários de serviços.  
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para realização do estudo, foram selecionadas seis revistas científicas da Educação 

Física brasileira que, durante o período de 2000 a 2017, publicaram 306 fascículos e 

4.601 artigos, conforme demonstra a Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Quantidade de fascículos e de artigos publicados nas revistas 
 

. 

 

Do total de artigos publicados, 26 tratam da temática abordada neste trabalho, 

representando apenas 0,56% da produção. A Licere foi a revista que publicou 

maior número de artigos (8), seguida da Motrivivência (7), Movimento (6), RBCE (3) 

e Pensar a Prática (2).  

Notamos que, das seis revistas selecionadas, a Revista da Educação Física da 

UEM) não publicou, no período analisado,  artigo sobre o tema pesquisado. 

Acreditamos que isso possa estar relacionado ao escopo mais amplo da revista 

que têm buscado, ao longo de sua trajetória, maior diálogo com as áreas da saúde 

e biodinâmica (MELLO et al, 2016).  

Corroboramos com Mello et al (2016) ao afirmarem que a maior produção na 

Licere7 pode ser compreendida pelo fato de a revista priorizar a discussão sobre 

lazer e pela associação dos projetos sociais a esse campo, tendo em vista que a 

oferta do lazer como ocupação do tempo livre de crianças e adolescentes é 

                                                           
7Licere é um periódico especificamente dedicado a discutir a temática Lazer, em suas múltiplas 

dimensões e a partir de uma ótica multidisciplinar (LICERE, 2017) 

REVISTAS NÚMEROS 
PUBLICADOS 

TOTAL DE 
ARTIGOS 

PUBLICADOS 

ARTIGOS 
PUBLICADOS 

SOBRE O TEMA 

Revista Brasileira de Ciências do 
Esporte (RBCE) 

60 897 3 

Licere 52 685 8 

Movimento 62 882 6 

Revista da Educação Física/UEM 48 803 - 

Motrivivencia 37 588 7 

Pensar a Prática 47 746 2 

Total 306 4.601 26 
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marcante nos projetos sociais. A Tabela 2 detalha os trabalhos identificados na 

pesquisa. 

 

Tabela 2 - Artigos publicados nas revistas (continua) 

 

REVISTA ANO VOLUME NÚMERO TITULO 

RBCE 2008 29 03 Projetos sociais em Educação Física, esporte e 
lazer: reflexões preliminares para uma gestão 
social 

RBCE 2009 31 01 Intervenção da Educação Física em projetos 
sociais: uma experiência de cidadania e esporte 
em Vila Velha (ES) 

RBCE 2012 34 01 Algo para além de tirar da rua: o ensino do 
esporte em projeto socioeducativo 

Licere 2005 08 02 Os "Projetos Sociais" de Esporte: começa o 
Jogo Solidário. 

Licere 2010 13 03 Objetivos da oferta e da procura de projetos 
sócioesportivos 

Licere 2013 16 01 Considerações sobre o esporte e o lazer: entre 
direitos sociais e projetos sociais 

Licere 2013 16 02 Entre o “serve” e o “significa”: uma análise 
sobre 
Expectativas atribuídas ao esporte em projetos 
sociais 

Licere 2014 17 04 Refletindo sobre projetos esportivos sociais e a 
capoeira 

Licere 2016 19 04 Os sentidos atribuídos pelos jovens à educação 
em valores no contexto de um projeto social 

Licere 2016 19 04 Atividades físicas e esportivas nos projetos 
sociais: oEstado do conhecimento em revistas 
científicas da EducaçãoFísica 

Licere 2017 20 03 Percepções dos Integrantes de um Projeto 
Social de Educação e Esporte em Florianópolis 
(SC) 

Movimento 2011 17 03 Projetos Sociais Esportivos:vulnerabilização e 
Governo 

Movimento 2011 17 04 Significados de um projeto social esportivo: um 
estudo a partir das perspectivas de 
profissionais, 
pais, crianças e adolescentes 

Movimento 2013 19 04 Formação profissional para atuação em 
projetos sociais: no foco a formação de 
professores no “Programa Segundo Tempo” 
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Tabela 2 - Artigos publicados nas revistas (continuação) 

 

Movimento 2015 21 02 Pedagogia do esporte e projetos sociais: 
interlocuções sobre a prática pedagógica 

Movimento 2015 21 04 Projetos e programas sociais esportivos no 
Brasil: uma revisão sistemática 

Movimento 2016 22 03 Formação continuada em projetos e programas 
sociais esportivos: um estudo de caso 

Motrivivência 2012 24 38 A participação de meninos e meninas nos 
projetos sociais da fundação municipal de 
esportes de Florianópolis. 

Motrivivência 2012 24 38 Esporte e segurança em uma“sociedade de 
projetos” 

Motrivivência 2012 24 38 Programas sociais de esporte e lazer na escola 
e na comunidade: as evidências deexclusão 
social e educacional na sociedade brasileira 

Motrivivência 2012 24 39 Seleção de conteúdos e procedimentos 
pedagógicos para o ensino do esporte em 
projetos sociais: reflexões a partir dos 
jogosesportivos coletivos 

Motrivivência 2015 27 44 Políticas esportivas do terceiro setor no estado 
de Mato Grosso do Sul:Uma análise do projeto 
córrego bandeira 

Motrivivência 2015 27 46 Processo de formação continuada: a realidade 
de um programa social esportivo 

Motrivivência 2017 29 50 Desenvolvimento humano eTransmissão de 
valores nos projetossocioesportivos do 
institutoCompartilhar: a perspectiva dos ex-
alunos 

Pensar a 
Pratica 

2011 14 03 Pedagogia do esporte e autonomia: um estudo 
em projeto social de educação não 
Formal 

Pensar a 
Pratica 

2013 16 02 O esporte coletivo no contexto dosProjetos 
esportivos de inclusão social: contribuições a 
partir do referencialTécnicotático e 
sócioeducativo 

   

A distribuição dos artigos encontrados ao longo do período analisado pode ser 

observada conforme o Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Distribuição temporal dos artigos 

 

 

 

Nos dez primeiros anos da década de 2000, foram publicados quatro trabalhos 

(2005, 2008, 2009 e 2010). Nos sete anos seguintes, identificamos 22 artigos. Nesse 

período, destaca-se o ano de 2012, com cinco publicações. Em seguida, 

identificamos quatro artigos em 2013 e 2015; três publicações em 2011 e 2016; duas 

em 2017 e apenas uma em, 2011 e 2014.  

O Gráfico 1 demonstra que houve um crescimento da produção entre os anos de 

2012 e 2017, pois verificamos que mais de 70% dos artigos foram publicados neste 

período. Em nosso entendimento, uma possível explicação para este fato pode ser a 

relação do interesse pela temática com a política governamental assistencialista dos 

governos Lula e da presidenta Dilma que foram caracterizados pelo esforço em 

aumentar a inclusão social e diminuir a desigualdade no país (LOPREATO, 2014). 

Ao analisar o momento político, percebemos que o tema dos projetos sociais 

apresenta um crescimento a partir do 2º mandato do presidente Luis Inácio Lula da 

Silva e, de acordo com Lopreato (2014), a mudança ideológica verificada com a 

presença maior do Estado nas questões sociais pode nos ajudar a compreender 

esse crescimento.  

O maior número de artigos em 2012 é explicado pela publicação de um fascículo da 

revista Motrivivência com uma sessão denominada Dossiê com a temática 

“Programas Sociais de Esporte e Lazer na Escola e na Comunidade8. De acordo 

com os editores foi necessário contribuir, naquele momento, para o debate sobre os 

                                                           
8A ementa da sessão propõe reflexões críticas e propositivas sobre a forma e o conteúdo dos 
programas sociais de esporte e lazer que vem sendo desenvolvidos na escola e na comunidade por 
instituições governamentais e não-governamentais (terceiro setor) (SILVA; PIRES, 2012, p. 9). 

0

1

2

3

4

5

6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



31 

 

projetos sociais, já que a inclusão social é um tema recorrente nesses projetos 

relacionados à educação física e ao esporte. Em função disso, a seção buscou 

estimular a produção de conhecimentos sobre o tema, pois 

 

[...] A ideia era trazer para o debate os programas e projetos que vivificam 
as políticas públicas de esporte e lazer, marca dos governos Lula e Dilma 
Roussef na área (mas não só destes), sob a mácula da inclusão social 
(SILVA; PIRES, 2012. p. 9). 

 

A distribuição dos artigos por revista ao longo do período analisado está 

apresentada no Gráfico 2.  

 

Gráfico 2 – Distribuição temporal dos artigos por revista 

 

 
 

 

 

Durante os dezessete anos estudados, verificamos que a revista Licere apresentou 

oito publicações, se destacando como a revista com maior número de trabalhos 

relacionados à temática. Em 2013 e 2016, publicou dois artigos em cada ano e, em 

2005, 2010 2014 e 2017, um artigo por ano. Acreditamos que esse dado por ter 

relação com o escopo da revista, conforme afirmamos anteriormente. 

Logo em seguida,aparece a revista Motrivivência, com sete artigos, sendo quatro em 

2012. Em 2015 a revista publicou dois artigos e, em 2017, um. 

A revista Movimento publicou seis artigos no período estudado, tendo, nos anos de 

2011 e 2015 o registro de dois trabalhos em cada. Em 2013 e em 2016 publicou um 

artigo em cada ano. A Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE) publicou 

três artigos (2008, 2009 e 2011) e a Pensar a Prática dois (2011 e 2013). 
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Buscamos, também, a fim de caracterizar a produção científica sobre projetos 

sociais, identificar a instituição de origem dos autores dos artigos com objetivo de 

perceber as que mais contribuem para a discussão da temática (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 - Distribuição da produção pela filiação institucional dos autores 

 

 

 

Inicialmente, identificamos que os 26 artigos foram produzidos por setenta autores 

vinculados a vinte instituições de quatro regiões do Brasil. Dentre as instituições, 

destaca-se a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), com treze autores 

(18,5%). Em segundo lugar, aparece a Universidade Estadual de Maringá (UEM), 

com onze autores (15,7%l). Sobre esse dado, achamos interessante destacar que, 

apesar de a Revista da Educação Física da UEM não possuir trabalho publicado 

sobre o tema, a instituição se destaca como vínculo de autores que publicam sobre 

a temática.  

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) aparecem com dez autores cada. Já a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) apresenta cinco autores e a Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG), três. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a 

Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), a Universidade 
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do Estado de Santa Catarina (UDESC), a Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO-PARANÁ) aparecem com dois autores.  

Com um autor, aparecem as seguintes instituições: Universidade de Brasília  (UNB), 

Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC-RJ), Universidade Gama Filho, 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Instituto Superior de 

Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

Escola Superior de Cruzeiro (ESC), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS), Escola de Educação Básica do município de Campo Grande / Mato Grosso 

do Sul (EEBCG/ Mato Grosso do Sul), Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR). 

A fim de entender melhor a participação da UNICAMP, verificamos que cinco artigos 

foram publicados com participação de autores filiados àquela instituição, ou seja, 

19% do total de publicações. Uma possível explicação para esses dados pode ser a 

presença do Programa de Pós Graduação da Faculdade de Educação Física da 

Unicamp que possui áreas de pesquisas relacionadas ao esporte, lazer e sociedade, 

que podem assim estimular a realização de pesquisas relacionadas à temática. 

Contudo, não foi possível confirmar essa informação em função de as revistas não 

apresentarem informações sobre o tipo de vínculo dos autores. 

Já na UEM, percebemos que os onze autores publicaram três artigos, demonstrando 

uma alta proporção de autores por artigo. Este caso também ocorre na UFES, em 

que verificamos que três artigos foram assinados por dez autores, mostrando uma 

relação da coautoria na produção cientifica da área. Na análise da natureza das 

instituições, verificamos a seguinte distribuição (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – Distribuição da produção pela natureza da instituição profissional dos 

autores 
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Observamos que as universidades públicas aparecem como as principais produtoras 

sobre a temática nos últimos dezessete anos, pois, das vinte instituições 

identificadas, onze são universidades públicas federais (UFES, UFPR, UFSC, 

FURG, UFRGS, UFVJM, UNB, UFRB, UFBA, UFMS, UTFPR), sete são 

universidades públicas estaduais (Unicamp, UEM, UDESC, UNICENTRO-Paraná, 

ISERJ, Faetec/RJ, ESC), uma é universidade privada (UGF) e uma foi classificada 

como outras instituições (EEBCG/ Mato Grosso do Sul).  

Ao relacionar quantidade de autores, natureza da instituição e quantidade de artigos 

publicados, observamos que 37 autores são oriundos de onze universidades 

federais e foram responsáveis por treze publicações. Identificamos, ainda, que, nas 

sete universidades estaduais, 31 autores respondem pela publicação de onze 

artigos. 

Ao analisarmos conjuntamente essas instituições (universidades públicas federais e 

estaduais), percebemos que elas são responsáveis por 24 artigos (92%) e são 

identificadas como vínculo institucional de 68 autores. Apenas uma universidade 

particular (UGF) foi identificada como registro de filiação institucional de um autor 

que publicou um artigo. Em outras instituições identificamos um artigo de um autor 

com vínculo com a educação básica do município de Campo Grande / Mato Grosso 

do Sul. 

Os dados corroboram o que foi apontado por Durham (1998, p. 1) ao apontar que 

“[...] Hoje pode-se afirmar, com certeza, que as universidades públicas constituem o 

principal suporte institucional para a pesquisa e para a formação de pesquisadores”. 

Hilu e Gisi (2011) também informam que, embora a produção científica no país 

tenha subido em 2010, com a publicação de mais de 26 mil artigos em periódicos 

indexados, esse crescimento não é homogêneo, pois 90% desses artigos foram 

gerados em universidades públicas, expondo a pouca participação das 

universidades privadas na produção efetiva. 

Quando analisamos a distribuição das instituições com as quais os autores têm 

vínculo por região, observamos o seguinte (Gráfico 5). 

 

 

 



35 

 

Gráfico 5 – Distribuição dos autores por região  

 

 

 

A região sul é a que mais se destaca, com 36 autores (51%). Em seguida, aparecem 

a região sudeste (29), centro oeste (3) e nordeste (2). Não houve registro de autores 

da região norte. 

Os dados revelam o que foi apontado por Sidone et al (2016) ao destacarem que a 

geografia da colaboração científica no país é marcada pela concentração da 

produção nas regiões sudeste e sul, com destaque paras os estados que sediam 

universidades consolidadas no cenário acadêmico nacional. Dessa maneira, indicam 

que 

 

[...] no Brasil, também se verifica enorme heterogeneidade espacial das 
atividades de pesquisa científica, onde o padrão regional da distribuição das 
publicações e dos pesquisadores é altamente concentrado na região 
Sudeste, com destaque às capitais dos estados. 
[...] No caso brasileiro, a concentração espacial está diretamente 
relacionada à localização dos campi das universidades públicas, 
primordialmente as estaduais e federais, uma vez que essas são 
responsáveis pela maioria da atividade científica, padrão típico de países 
em desenvolvimento. Em 2009, somente sete universidades, localizadas 
nas regiões Sudeste e Sul do país, foram responsáveis por cerca de 60% 
dos trabalhos publicados em periódicos internacionais (SIDONE et al, 2016, 
p. 17). 

 

Além disso, os dados confirmam uma assimetria presente na distribuição dos cursos 

de graduação e pós-graduação em educação física no país. De acordo com Silva et 

al, em 2013, dos 1226 cursos de graduação da área em atividade no país, apenas 

272 estavam localizados nas regiões norte e nordeste. Sobre a pós-graduação, os 

autores apontam que 

 

36

29

3

2

SUL

SUDESTE

CENTRO OESTE

NORDESTE

0 5 10 15 20 25 30 35 40



36 

 

[...] apesar desses evidentes avanços da produção científica na área e dos 
expressivos números de programas existentes nos últimos 36 anos, 
observamos alguns paradoxos. Um deles está relacionado ao desequilíbrio 
na distribuição geográfica dos programas de pós-graduação no contexto 
brasileiro, principalmente por concentrar sua localização, prioritariamente, 
nas regiões Sudeste e Sul do país, haja vista que 78% dos PPGEF 
concentram-se nestas regiões do Brasil. Já as regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste têm ficado à margem nesta distribuição desigual. Inclusive, 
não há até o momento nenhum programa de pós-graduação em Educação 

Física na região Norte (SILVA et al, 2014, p. 1574). 

 

Na visão de Alencar (2014), a ausência da região norte também pode ser 

relacionada ao fato de 

 

Os pesquisadores da Educação Física da Região Norte não recebem 
investimentos porque não conseguem ter a produtividade requerida pelas 
agências de fomento. Sem investimentos tem dificuldades em desenvolver e 
socializar as pesquisas. Tem dificuldades em participar de eventos 
científicos e em publicação dos resultados, já que na Região não há 
programas de mestrado e doutorado, nem periódicos com altos níveis 
qualis. Com isso, não conseguem alimentar seus Lattes conforme os 
critérios de produtividade. Assim, não conseguem aprovação de suas 
propostas nos editais e ficam sem os investimentos para a estrutura 
adequada e o desenvolvimento de suas pesquisas. O mais agravante é que 
no Relatório não percebe-se perspectivas de encaminhamentos mais 
concretos por parte da Área 21 para quebrar esta cadeia produtivista 
(ALENCAR, 2014, p. 28). 

 

Além disso, Alencar (2014) destaca que essa assimetria pode ser explicada devido 

aos baixos índices socioeconômicos da população nessas regiões, refletindo 

diretamente no campo educacional, bem como nas políticas de graduação e pós-

graduação.  

A fim de caracterizar os autores, analisamos a titulação que apontou o seguinte 

cenário (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Distribuição dos artigos por titulação dos autores 

 

 

Não foram especificados ==== 36 

 

Notamos que, dos 70 autores, não foi possível identificar a titulação de 36 (51,4%). 

Dos demais, dezoito são doutores (25%) que publicaram onze artigos (42% da 

produção), demonstrando alta participação dos doutores na produção analisada. 

Identificamos, ainda, nove mestres (quatro doutorandos) que produziram oito 

publicações. Dessas, quatro são coautorias com doutores, ficando perceptível que é 

muito comum os mestres publicarem conjuntamente com doutores. Esse fato pode 

revelar, também, uma relação de orientador e orientando. Apenas uma publicação 

teve um mestre como autor único. Dos cinco autores classificados como graduados, 

todos estavam em processo de formação no mestrado.  

Nos artigos em que foi possível identificar a titulação dos autores, percebemos que 

dois tinham pelo menos um graduado e um doutor e uma publicação apresenta 

coautoria entre mestre, doutor e graduado. Identificamos, ainda, dois autores 

estudantes que produziram dois artigos em coautoria com doutores. 

Nessa análise, notamos que, das seis revistas, somente a Motrivivência divulgou as 

informações sobre a titulação de todos os autores, ficando evidente, portanto, a falta 

de padronização das revistas que, de acordo com Ferreira Neto e Nascimento 

(2002), causa pouca aceitabilidade dessas publicações no meio científico 

internacional. O atendimento dos aspectos formais (normalização) é parte 
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fundamental para inclusão das revistas em grandes bases indexadoras e a 

consequente visibilidade da produção. 

Ainda com o objetivo de caracterizar os autores dos artigos, realizamos a análise do 

gênero, com a finalidade de verificar se existem diferenças de produtividade entre 

homens e mulheres nessa temática (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7- Distribuição dos autores por gênero 

 

 

 

Não foi possível, a partir dos dados levantados, relatar diferenças na produtividade, 

tendo em vista que, dentre os setenta autores, 36 são homens (51%) e 34 mulheres 

(49%). Na análise por revista, verificamos que as mulheres aparecem em maior 

número na Motrivivência, Movimento e Pensar a Prática e em menor número na 

Licere.  A RBCE não publicou trabalho assinado por autoras. 

Os dados encontrados corroboram com os estudos da Elsevier9 que verificaram um 

pecentual de 49% da população pesquisadora do país sendo feminina, 

demonstrando a evolução do papel feminino na produção cientifica no Brasil 

                                                           
9Elsevier é uma editora que busca soluções de informação e conteúdo que apóiam a educação 
superior e profissional. O estudo consistiu em uma análise dos dados da produção científica mundial 
e mostrou o desempenho das pesquisa cientificas por meio de uma lente de gênero,pois a relação 
entre a participação de vários autores e a produção de pesquisa,  contribuem  significativamente na 
produtividade (ELSEVIER, 2017) 
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(ELSEVIER RESEARCH INTELLIGENCE, 2017, p. 17). Nesse mesmo sentido, 

Hayashi et al (2007) afirmam que  

 

[...] Durante as últimas décadas a participação das mulheres no mercado de 
trabalho vem crescendo cada vez mais tendo alcançado em várias áreas 
uma importância significativa. Não poderia ser diferente no sistema 
brasileiro de C&T. A partir da mobilização política e da luta pela cidadania, 
as mulheres ocuparam as parcelas a que tinham direito na vida pública, e 
nada mais natural que o meio científico refletisse essas conquistas. A 
absorção de mulheres pelo sistema de C&T brasileiro é um reflexo do que 
ocorre na sociedade, com concentrações e desigualdades localizadas 
(HAYACHI et al, 2007, p. 174). 

 

As relações entre produção científica e gênero têm sido abordadas por diversos 

autores em diversas áreas (LOPES, 1998; VELHO; LEÓN, 1998; HAYASHI, et al, 

2007; SOBERÓN, 2016) pelo fato de ainda existir um entendimento de que as 

mulheres enfrentam preconceitos e barreiras que comprometem a progressão em 

suas carreiras científicas, como dificuldade de conciliar a vida familiar com o trabalho 

em função da dupla jornada, gravidez, dificuldades para participar de congressos em 

função de compromissos familiares, etc. De fato, na visão de Rigolin et al (2013, p. 

147) “[...] Embora a participação feminina na ciência e na tecnologia tenha 

aumentado ao longo dos anos no Brasil e em nível mundial [...] as assimetrias de 

gênero ainda persistem”. 

Buscamos, ainda, identificar o tipo de autoria dos artigos em função de 

compreendermos que a autoria múltipla tem sido o indicador utilizado para avaliar o 

nível de colaboração científica nas diversas áreas do conhecimento. Dessa maneira, 

identificamos, nos 26 artigos, a predominância da coautoria, conforme demonstra a 

Tabela 3. 
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Tabela 3 – Autoria dos artigos 

 

REVISTA TIPO DE AUTORIA 

INDIVIDUAL COLETIVA 

Nº % Nº % 

Licere 2 40 6 28,5 

Motrivivência 2 40 5 24 

Movimento 0 0 6 28,5 

RBCE 1 20 2 9,5 

Pensar a Prática 0 0 2 9,5 

TOTAL 5 100 21 100 

 

Observamos que a coautoria corresponde a 80% da produção total. Esses dados 

vão ao encontro dos que foram apresentados por Lazzarotti Filho et al (2012, p. 3) 

ao analisarem revistas científicas da área e apontarem que “[...] a autoria 

compartilhada vem se apresentando como preferência dos investigadores da 

Educação Física”. Além disso, complementam afirmando que 

 

A autoria compartilhada entre grupos de pesquisa, envolvendo 
pesquisadores de uma mesma instituição e de instituições distintas, vem se 
tornando uma prática bastante frequente nas revistas brasileiras de 
Educação Física, o que parece acompanhar a tendência também presente 
em outras áreas [...] (LAZZAROTTI et al, 2012, p.4). 

 

Vanz e Stumpf (2010) destacam que, apesar de sua limitação, a análise da coautoria 

tem sido utilizada para compreender a colaboração científica nas diferentes áreas. 

As autoras informam que apesar de os termos (coautoria e colaboração científica) 

aparecerem na literatura frequentemente utilizados como sinônimos, a coautoria é 

apenas uma faceta da colaboração científica, já que não mede a colaboração na sua 

totalidade e complexidade. A colaboração, conforme as autoras, tem sido 

compreendida como o trabalho conjunto de dois ou mais pesquisadores que 

compartilham recursos intelectuais, econômicos e/ou físicos.  

Ainda de acordo com as autoras, a interdisciplinaridade da ciência atual é, sem 

dúvida, um dos principais motivos que levam à colaboração científica. Contudo, 

outros fatores podem ser elencados: altos custos dos equipamentos, afinidade 
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temática, vínculo profissionais e pessoais, crescentes facilidades nas comunicações 

que facilitam o contato e a troca de idéias e ampliação do acesso à internet (VANZ, 

STUMPF, 2010). Elas destacam, ainda, que a proximidade física é um fator que 

encoraja a colaboração e pode nos ajudar a compreender a parceria entre 

professores e alunos, por exemplo. Além disso, apontam que 

 

Na produção científica nacional, as publicações em colaboração 
indexadas no ISI têm um impacto 40% maior do que aquelas escritas por 
autores individuais [...]. As razões para isto são diversas. Comprovou-se a 
tendência de que quanto maior o número de autores/instituições filiadas, 
maior a divulgação do trabalho e a possibilidade de citações (multiplicada 
pelo número de autores) [...]. Além do impacto, a colaboração também se 
apresenta relacionada à aceitação do artigo submetido devido ao grau de 
competência técnica exposto na multiautoria (VANZ e STMPF, 2010, 
p.49). 

 

Na análise da produção pelo tipo de autoria, observamos a seguinte distribuição 

(Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 - Distribuição da produção por tipo de autoria 

 

 

 

Identificamos que nove artigos foram assinados por dois autores; seis publicações 

têm quatro autores; cinco tem apenas um autor e quatro publicações com três 

autores. Além disso, verificamos uma publicação com a participação de cinco 

autores e um artigo escrito por seis. No Gráfico 9, apresentamos a análise por 

revista. 
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Gráfico 9 - Distribuição da produção por tipo de autoria nas revistas 

 

 

 

Dos oito artigos publicados na Licere, três foram escritos por quatro autores, dois por 

dois autores, dois com autoria individual e um com cinco autores. Já a Pensar a 

prática publicou um artigo com quatro autores, e um com três autores. Na 

Motrivivência, encontramos dois trabalhos assinados por quatro autores, um por 

três, dois por dois autores  e dois em autoria individual. Na Movimento, encontramos 

quatro artigos em dupla autoria e um trabalho assinado por três autores, e um com 

seis autores. A RBCE publicou um artigo em tripla autoria, um em dupla autoria e um 

em autoria individual.  

Observamos, com os dados, que prevalece, na temática sobre projetos sociais, a 

dupla autoria, encontrada em onze artigos. Isso pode ser indicador da tendência 

citada por Vanz e Stumpf (2010) de parceria de publicação entre professor e aluno.  

Buscamos, também, identificar os textos encontrados segundo sua tipologia. Para 

isso, registramos a classificação utilizada pelas próprias revistas, conforme 

apresentado no Gráfico 10. 
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Gráfico 10 - Tipologia dos textos 
 

 
 

 

Das 26 publicações encontradas, verificamos que dezessete são classificados como 

artigos originais (65%); três como artigos de revisão (11,5%) e um como ensaio 

(3,8¨%). Dos demais, três foram publicados como seção temática; um como espaço 

aberto; um em seção denominada porta aberta. 

Dos dezessete artigos originais, cinco foram publicados na Licere, cinco na 

Movimento, três na Motrivivência, dois na RBCE e dois na Pensar a Prática. Na 

visão de Tani (2014, p. 721), a publicação de artigos originais vem contribuindo para 

a consolidação científica da área. Além disso, é preciso considerar que grandes 

bases indexadoras nacionais e internacionais indicam, como critério, a priorização 

de artigos originais. 

Os artigos de revisão foram publicados na Licere. Já na Motrivivência, encontramos 

três textos na Seção temática e um na Porta Aberta. O artigo classificado como 

ensaio foi encontrado na revista Movimento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir dos dados encontrados, concluímos que o tema abordado apresentou um 

crescimento nos últimos cinco anos, período em que mais de 70% (18) dos artigos 

identificados no trabalho foram publicados. Dentre as revistas analisadas, a Licere é 

a que mais publicou sobre a temática, com oito trabalhos. Esse fato pode estar 

relacionado ao fato de a revista priorizar temas relacionados ao lazer e pelos 

projetos sociais estarem associados, muitas vezes, a essa área. 

Na caracterização da produção científica, verificamos que a região sul se destaca 

por possuir o maior número de autores (36) e a UNICAMP como a instituição com 

maior filiação (13). As universidades federais são as que detêm o maior número de 

autores (38) e de publicações (treze), o que corrobora com a indicação de que as 

universidades públicas localizadas nas regiões sul e sudeste do país têm se 

destacado no cenário da ciência como grandes produtoras. Destacamos, também, 

que a produção sobre a temática projetos sociais é objeto de estudo principalmente 

de doutores (18). 

Além disso, a predominância da autoria coletiva também é observada nesta temática 

(80%), o que acompanha tendência no meio científico em geral. Em relação ao 

gênero dos autores, verificamos que há equilíbrio entre os autores do sexo 

masculino (51%) e feminino (49%). 

Por fim, concluímos que, mesmo com as limitações deste trabalho, construímos a 

caracterização da produção cientifica relacionada aos projeto social, que permitiu 

compreender como se caracteriza a produção desta temática em revistas da 

Educação Física brasileira, no período de 2000 a 2017. Não propusemos, neste 

momento, a análise do conteúdo das publicações. Contudo, entendemos que esse 

trabalho pode colaborar com a compreensão sobre o que se discute na área sobre a 

temática projetos sociais, contribuindo para identificação de assuntos mais e menos 

explorados. 
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