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RESUMO 

O presente estudo busca realizar levantamento e caracterização da produção científica 

sobre deficiência visual veiculada em quatro revistas científicas da Educação Física 

(Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Motriz, Movimento e Revista de Educação 

Física da UEM), entre os anos de 2000 e 2015, no que diz respeito a: quantidade de 

artigos publicados; distribuição temporal da produção; distribuição por instituição; 

distribuição por tipo de autoria; distribuição por tipologia do texto; caracterização dos 

autores segundo o gênero. Quanto aos objetivos, o estudo se caracteriza como pesquisa 

exploratória e quanto aos procedimentos como pesquisa bibliográfica. Foram 

identificados 17 artigos. Ao longo do período analisado, destacam-se os anos de 2011, 

com cinco publicações, e 2015, com três publicações. A RBCE é a revista que apresenta 

maior número de artigos (9) e maior regularidade na publicação. Foram identificados 52 

autores oriundos de diferentes instituições, de diferentes regiões do país, com destaque 

para a região Sudeste. Há um predomínio da autoria coletiva e, na distribuição por 

gênero, houve uma divisão igualitária com 50% da autoria masculina e 50% feminina. 

Na análise da tipologia, predominam os artigos originais. 

Palavras-chave: Deficiência Visual; Educação Física; Produção científica. 
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ABSTRACT 

The present research seeks to carry out a survey and characterization of the scientific 

production on visual impairment carried out in four scientific journals of Physical 

Education (Brazilian Journal of Sport Sciences, Driving, Movement and Physical 

Education Journal of UEM) between the years 2000 and 2015, With respect to: number 

of articles published; Time distribution of production; Distribution by institution; 

Distribution by type of authorship; Distribution by type of text; Characterization of the 

authors according to gender. Regarding the objectives, the monograph is characterized 

as exploratory research and as to the procedures as bibliographic research. There were 

17 articles identified. Throughout the analyzed period, we highlight the years of 2011, 

with five publications, and 2015, with three publications. The RBCE is the magazine 

with the highest number of articles (9) and more regularity in the publication. We 

identified 52 authors from different institutions, from different regions of the country, 

with emphasis on the Southeast region. There is a predominance of collective 

authorship and, in the distribution by gender, there was an equal division with 50% of 

male authorship and 50% of female authorship. In the typology analysis, the original 

articles predominate. 

Keywords: Visual Impairment, Physical Education, Scientific Production. 

 

RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo realizar un levantamiento y caracterización de la 

literatura científica sobre la discapacidad visual transmitida en cuatro revistas de 

Educación Física (Revista de Ciencias del Deporte, Conducir, Movimiento y la UEM 

Revista de Educación Física), entre los años 2000 y 2015, con respecto a una cantidad 

de artículos publicados; distribución temporal de la producción; distribuido por cada 

institución; distribución por tipo de autoría; distribución por tipo de texto; 

caracterización de los autores en función del sexo. En cuanto a los objetivos, el estudio 

se caracteriza como una investigación exploratoria y de los procedimientos de la 

literatura. Se identificaron 17 artículos. Durante el período analizado, destacamos el año 

2011, con cinco publicaciones, y 2015 con tres publicaciones. RBCE es la revista que 

tiene el mayor número de artículos (9) y más publicación periódica. Identificaron 52 

autores de diferentes instituciones de diferentes regiones del país, especialmente en el 

sureste. Hay un predominio de autoría colectiva y la distribución por sexos, hubo una 
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división en partes iguales con el 50% de los varones y el 50% autoría femenina. En el 

análisis de la tipología, predominantemente artículos originales. 

Palabras-Clave: Discapacidad Visual, Educación Física, Producción Científica. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As pessoas com deficiência visual ainda hoje sofrem muitos preconceitos, seja por parte 

da sociedade ou mesmo pela própria família. Faz parte do senso comum achar que elas 

tendem a ficar em casa isoladas, que não podem se locomover sem auxilio, que não têm 

condições de praticar esportes e realizar tarefas corriqueiras do seu dia a dia . Como 

aponta Amiralian (1997), a imagem dessas pessoas está associada, para muitos, à de 

uma pessoa sofrida, que vive em eterna “escuridão” e que possui inúmeras dificuldades 

físicas, motoras, cognitivas e emocionais. Segundo a autora 

 

As concepções populares sobre cegueira frequentemente se colocam em 

pólos contraditórios. De um lado, os cegos são concebidos e descritos, nas 

estórias cotidianas, como pobres, indefesos, inúteis e desajustados. Muitas 

vezes, são tolos e dignos de piedade: assim, os casos de cegos vendedores de 

bilhete, ou cegos cancioneiros do nordeste, que cantam suas mazelas em 

troca de moedas para sua subsistência. 

Por outro lado, há também a visão do cego possuidor de insights e poderes 

sobrenaturais. Existe a idéia comum do sexto sentido dos cegos. Os cegos 

misteriosos, possuidores de dons que os tornam capazes de um conhecimento 

que ultrapassa o tempo e o espaço, e que está além das aparências 

(AMIRALIAN, 1997. p. 23).  
 

Para Amiralian (1997) a compreensão desses sujeitos parte do entendimento de sua 

limitação perceptiva. Como são portadoras de deficiência sensorial, que traz limitações 

na apreensão do mundo externo, se utilizam de outros meios para estabelecerem 

relações com o mundo dos objetos e pessoas, que se reflete na estruturação cognitiva e 

na organização e constituição do sujeito. Nesse mesmo sentido, MASINI, citado por 

RODRIGUES (2010, p. 18) aponta que 

 

A deficiência visual é uma limitação sensorial. A deficiência visual pode ser 

causada por doenças (genéticas, infecciosas, degenerativas) ou trauma na 

estrutura e funcionamento do sistema visual, que pode provocar no indivíduo 

a incapacidade de "ver" ou de "ver bem", implicando perdas que podem 

afetar em níveis diferenciados, os aspectos relacionados à percepção, à 

cognição e ao emocional das pessoas. A ausência ou a perda acentuada da 

capacidade visual pode ocasionar prejuízos quanto à aquisição de conceitos, a 

orientação, mobilidade, controle do ambiente e outros. 
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Para Miranda (2008, p. 4)  

 

As pessoas consideradas com deficiência visual caracterizam-se por uma 

incapacidade ou limitação no ato de “ver”. Em outras palavras, entende-se 

por deficiência visual, uma impossibilidade total ou parcial da capacidade 

visual, conseqüência de alterações no globo ocular ou no sistema visual.  

 

As classificações sobre os deficientes visuais incluem dois grupos bem distintos de 

pessoas − os cegos e aqueles com baixa visão
1
. A cegueira ocorre quando há uma 

pequena capacidade de enxergar ou perda total da visão. Contudo, as pessoas cegas 

podem recorrer aos outros sentidos como olfato, paladar, audição e tato, e, dessa forma, 

assimilar as informações de estímulos externos que, quando integrados, geram a 

possibilidade da percepção, compreensão e análise do ambiente ao seu redor. Podem, 

também, utilizar desses outros sentidos para a sua aprendizagem e desenvolvimento, 

como no caso do sistema Braille para ler e escrever, também de recursos de informática 

(SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007).  

Cada indivíduo de baixa visão enxerga de uma maneira diferente, de acordo com as 

alterações que podem ocorrer na função visual de cada um. De acordo com o seu quadro 

clínico, a pessoa com baixa visão pode usar auxílios especiais para melhorar sua 

resolução visual, como auxílios ópticos, auxílios não ópticos e eletrônicos (SÁ; 

CAMPOS; SILVA, 2007).  

Quanto à definição de deficiência visual, Rodrigues (2010) destaca que ainda não há 

consenso nas áreas médica, de reabilitação e educacional, e que os termos utilizados 

para denominar a deficiência visual sofreram várias mudanças ao longo dos anos, como 

por exemplo, o uso dos termos visão subnormal, low vision, ambliopia, usados para 

designar a baixa visão. A autora informa, ainda, que a deficiência visual, até a década de 

1980, era determinada, para efeitos legais, a partir da aferição da acuidade visual
2
. 

Atualmente, outras variáveis foram incorporadas à avaliação, tais como: aspectos 

relacionados à funcionalidade e à qualidade de vida da pessoa com deficiência visual. 

                                                 

1
 É considerada baixa visão a pessoa que tem a capacidade de visão do melhor olho não passando de 30% 

em relação ao que se considera visão normal. (BRASIL, 2008). 
2
 Definida como a capacidade de discriminação de detalhes de alto contraste. A aferição do valor da 

acuidade é indicada por uma fração, onde o numerador corresponde à distância de reconhecimento do 

símbolo e o denominador é o tamanho do optotipo visualizado. É considerado cego aquele indivíduo que 

dispõe de 20/200 de visão no melhor olho, após correção; e portador de visão subnormal aquele que 

dispões de 20/70 de visão nas mesmas condições (RODRIGUES, 2010). 
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Masini (1994) ressalta que a classificação médica tem-se mostrado pouco apropriada 

para o campo educacional. Por isso, há preferência, nesta área, pela delimitação que se 

referencia pela eficiência visual que, ao invés de centrar na limitação visual, rígida e 

numericamente pré-determinada, enfatiza as potencialidades do escolar, ampliando as 

possibilidades educacionais, bem como a implícita necessidade de que se conheça esse 

aluno em sua totalidade. 

Ao realizar a revisão da literatura para elaboração do trabalho, notamos que um ponto 

bastante discutido é a inclusão do deficiente visual nas escolas, havendo grande 

inquietação sobre como acolher esse individuo no ambiente escolar. Alguns aspectos 

são apontados como barreiras para essa inclusão, como a falta de material específico 

para trabalhar, a falta de qualificação/preparação dos profissionais, as barreiras 

arquitetônicas, entre outros que acabam por privar esse aluno da participação em 

atividades corriqueiras do dia a dia escolar (MAZZARINO; FALKENBACH; RISSI, 

2011).  

Especificamente, no campo da educação física, Seron et al (2012) chamam a atenção 

para a falta de prática de atividades físicas entre adolescentes com deficiência visual que 

pode ser resultado da falta de oportunidades de vivenciar momentos de lazer ativo e à 

insegurança nos deslocamentos e passividade motora, além da superproteção por parte 

das famílias e as poucas oportunidades de participação em programas de atividade física 

regular. Estudos como os de Moura e Castro (1996) e Santos; Passos e Rezende (2007) 

demonstram a importância que a educação física e as atividades físicas desempenham 

nas vidas desses indivíduos, oferecendo a oportunidade do aprendizado de técnicas de 

orientação e mobilidade que auxiliam, por exemplo, em sua locomoção. 

Dentre as especificidades da criança com deficiência visual, uma das principais 

dificuldades para que ela alcance autonomia para realização de suas atividades da vida 

diária é a locomoção e, para tanto, é necessário o aprendizado de equilíbrio, 

lateralidade, espaço-tempo e coordenação motora. Nesse sentido, a educação física 

desempenha um papel fundamental em seu processo de inclusão, pois apresenta uma 

diversidade de atividades que podem ser propostas para o aluno a fim de ampliar o 

campo motor, cognitivo, emocional e social. 

Apesar de ser uma temática importante, a deficiência visual ainda hoje é pouco 

discutida no campo da educação física. Para Alves e Duarte (2005, p. 236) 
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Os estudos realizados na área carecem de especificidade maior nos aspectos 

relacionados às várias faixas etárias presentes na escola. A criança deficiente 

visual é descrita de forma geral nos estudos, não havendo especificidades 

características da idade de cada ciclo escolar. É necessário o desenvolvimento 

de estudos que abordem a deficiência visual associada às nuances 

encontradas em cada fase do desenvolvimento da criança.  

 

Levando em consideração o exposto, buscamos realizar o levantamento e caracterização 

da produção científica sobre a deficiência visual, no período de 2000 a 2015, publicada 

em quatro revistas científicas da Educação Física (Revista Brasileira de Ciências e 

Esportes, Motriz, Movimento, Revista e Educação Física/UEM). Segundo AZEVEDO; 

GIROTO; SANTANA (2015, p. 460): 

 

Estudos dessa natureza têm permitido o mapeamento bibliográfico da 

produção científica em determinada área de conhecimento, de maneira a 

situar, historicamente e/ou contextualmente, tal produção, bem como a 

identificação de tendências e perspectivas nas áreas investigadas que podem 

se constituir em importantes indicadores para a ampliação de pesquisas na 

área especificada. 

 

Esses estudos permitem, a partir do mapeamento da sua produção científica, a coleta de 

dados do que realmente vem sendo produzido nas diferentes áreas. Para AZEVEDO; 

GIROTO; SANTANA (2015, p. 460)  

 

 O monitoramento da produção científica, direcionado à apresentação de 

um panorama nacional, numa determinada área, pode indicar ainda a 

discrepância das publicações produzidas nessa área em relação a outras 

áreas afins, a concentração da produção em determinado aspecto de 

determinada área, em detrimento de outros aspectos que também carecem 

de investigação, o cotejamento da produção nacional e internacional, entre 

outras questões. 

 

Assim, com a realização do trabalho, pretendemos caracterizar a produção sobre 

deficiência visual nas revistas analisadas, para que, em momento posterior, possamos 

elaborar um estudo que aborde o que vem sendo discutido pelos autores que tratam 

dessa temática. 

 

2 METODOLOGIA  

 

Quanto aos objetivos, o estudo se caracteriza como pesquisa exploratória, já que uma 

das intenções desse tipo de estudo é adquirir maior familiaridade com o fenômeno 
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pesquisado. Para Gil (2002) esse tipo de pesquisa tem como objetivo desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e idéias, visando à formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos seguintes. Quanto às técnicas de coleta 

de dados, caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, considerada como uma fonte de 

coleta de dados secundária. Segundo Lakatos; Marconi (2003, p. 183) pesquisa 

bibliográfica. 

 

[...] 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-periódicos
3
 da Capes, referente ao ano 

de 2015. Foram selecionadas quatro revistas (Movimento, Motriz, Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte e Revista da Educação Física (UEM)) que estão entre as mais bem 

ranqueadas da Educação Física brasileira, situadas nos estratos A2 e B1. Além disso, é 

importante ressaltar que as revistas analisadas apresentam abrangência nacional, 

possuem um corpo editorial qualificado e disponibilizam os textos integralmente na sua 

página na internet. Além disso, um critério para a escolha das revistas foi à 

disponibilização, online, de todos os números publicados no período analisado. 

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 quatro revistas, no período analisado, 

com o objetivo de identificar os trabalhos que faziam referência à deficiência visual. 

Para isso, realizamos a leitura dos títulos e, nos casos de dúvidas, a do resumo, sendo 

excluídos os textos que não constituíam referência clara à temática analisada nesses dois 

campos. 

Foram identificados 17 artigos que foram lidos na íntegra para construir o trabalho. Para 

a caracterização da produção foi construído um banco de dados no software Excel da 

Microsoft com os seguintes campos: nome da revista, ano de publicação, título do 

                                                 

3
 Consiste 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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artigo, nome do(s) autores(s); filiação institucional dos autores, região da instituição dos 

autores; gênero do(s) autor (es); tipologia do texto. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o período analisado (2000-2015), nas quatro revistas selecionadas, 

identificamos a publicação de 197 números e um total de 2678 artigos, como 

demonstrado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Quantidade de números e de artigos publicados 

REVISTA QUANTIDADE DE 

NÚMEROS PUBLICADOS 

QUANTIDADE DE 

ARTIGOS PUBLICADOS   

Movimento  56 706 

Motriz 41 475 

Revista da Educação 

Física/UEM 

47 767 

RBCE 53 730 

Total  197 2678 

 

Do total de artigos publicados, 17 tratam da temática abordada neste trabalho, o que 

equivale a 0,6% da produção publicada durante os 15 anos nas quatro revistas (Quadro 

2).  

 

Quadro 2 – Relação de artigos encontrados nas revistas. (continua). 

REVISTA ANO VOLUME NÚMERO TÍTULO 

Movimento 2011 v. 17 n.2 abr./jun Campeonato escolar e deficiência 

visual: o discurso dos professores de 

educação física 

Movimento 2011 v. 17 n.4 Out/Dez A mediação cultural no futebol para 

cegos 

Movimento 2011 v. 17 n.3 Jul/Set A leitura de jogo no futebol para cegos 

Movimento 2011 v. 17 n.4 Out/Dez Educação física e inclusão: a 

experiência na escola azul 

Movimento 2013 v. 19 n.1 jan/Mar A exclusão nas aulas de Educação Física: 

fatores associados com participação de 

alunos com deficiência 

Movimento 2015 v. 21 n. 1 Jan/Mar A comunicação corporal no jogo de 

goalball 

Motriz 2013 v. 19 n.1Jan/Mar Estratégias de ensino para alunos 

deficientes visuais: a Proposta Curricular 
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do Estado de São Paulo 

RBCE 2000 v. 21 n.1 Efeitos de um programa experimental da 

aprendizagem no jogo de orientação "caça 

ao tesouro" desenvolvido mediante uma 

linha de base múltipla para alunos cegos 

RBCE 2002 v. 23 n.3 Atividade física para idosos portadores e 

não-portadores de deficiência visual: um 

estudo comparativo 

RBCE 2004 v.25 n.3 O ensino da educação física para 

deficientes visuais 

RBCE 2006 v. 27 n.2 As relações do jogo e o desenvolvimento 

motor na pessoa com deficiência visual 

RBCE 2008 v. 29 n.2 Iniciação à aprendizagem da natação e a 

coordenação corporal de uma criança 

deficiente visual: algumas contribuições 

RBCE 2011 v. 33 n.1 Acessibilidade e inclusão de uma aluna 

com deficiência visual na escola e na 

educação física 

RBCE 2012 V.34 n.1 Capoeira para deficientes visuais: 

comparação do equilíbrio entre praticantes 

e não praticantes de capoeira 

RBCE 2015 v. 37 n.4 Insatisfação com a imagem corporal entre 

pessoas com deficiência visual 

RBCE 2015 v. 37 n.4 Composição corporal e perfil somatotípico 

de atletas da seleção brasileira de futebol 

de 5 

UEM 2012 v. 23 n.4 Investigação sobre as configurações 

sociais do subcampo do esporte 

paralímpico no Brasil: os processos de 

classificação de atletas 

Quadro 2 – Relação de artigos encontrados nas revistas. (conclusão). 

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

observada no Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Distribuição temporal dos artigos 
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O levantamento da produção sobre a temática estudada nas quatro revistas analisadas 

aponta um total de 17 artigos, distribuídos, conforme o Gráfico 1, ao longo do período 

analisado. Destacam-se, nesse período, os anos de 2011, com cinco publicações; 2015, 

com três publicações, e os anos de 2012 e 2013, com duas publicações cada um. Como 

demonstrado no gráfico, os últimos cinco anos (2010-2015) concentram o maior 

número de artigos (12), correspondendo a 66% do total de artigos publicados.  

Não foi possível, por meio dos dados levantados, encontrar evidências que justifiquem 

essa distribuição temporal. Contudo, acreditamos que ela pode ter relação com o cenário 

das políticas públicas para pessoas com deficiência implantado em nosso país. De 

acordo com Ferreira (2012, p. 12) 

 

Ao longo da última década, o movimento de inclusão das pessoas com 

deficiência ganhou importância no Brasil, repercutindo em avanços sociais 

para todos. Ter os vários grupos de pessoas com deficiência na linha de frente 

das reivindicações políticas foi um marco decisivo na história desse 

movimento. Com o lema: “nada sobre nós sem nós”, a defesa dos interesses 

políticos dos grupos que representam as pessoas com deficiência conseguiu, 

ao longo dos últimos anos, ampliar o seu espaço também no cenário político 

nacional. 

 

Na opinião de Garcia (2014) 

 

No Brasil, o tema da deficiência passou a ser objeto de políticas públicas 

mais efetivas somente no início da década de 1980. Isso ocorreu, em grande 

medida, pelo impulso inicial e pressão do movimento social, que já vinha se 

organizando e ganha força a partir da proclamação, pelas Nações Unidas, do 

“Ano Internacional da Pessoa Deficiente”, em 1981 – que buscava chamar 

atenção para situação de marginalização em que se encontravam tais pessoas. 

 

De acordo com o autor, ao longo da década de 1980, o movimento social das pessoas 

com deficiência se articula e conquista espaços de participação, culminando, em 1989, 

com a publicação da primeira legislação de caráter nacional que busca estabelecer 

diretrizes para políticas públicas na área, a Lei 7.853, que definiu a política nacional de 

integração da pessoa portadora de deficiência (GARCIA, 2014). 

Garcia (2014) afirma, também, que os anos 2000 marcam a ampliação das 

possibilidades de participação e controle social pelas pessoas com deficiência nas 

políticas públicas que lhes dizem respeito. Segundo ele, embora tenha sido criado pelo 

Decreto 3.298, de 1999, o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

(CONADE) teve uma atuação mais efetiva a partir de 2003, quando passou a compor a 
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estrutura do governo, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos (Lei 10.083/03). O 

autor também cita as Conferências Nacionais (2006, 2008 e 2012) e a Convenção sobre 

os Direitos das pessoas com deficiência, aprovada no plenário da Organização das 

Nações Unidas, em 2007, como importantes ações para o avanço da discussão. 

Por fim, Garcia (2014) destaca o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência – Viver sem Limite (2011) que buscou intensificar programas a partir de 

quatro eixos: I – Acesso Educação; II – Inclusão social; III – Atenção à Saúde; IV – 

Acessibilidade.  

No âmbito da educação, várias ações, programas e políticas podem ser apontados, como 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96; a Resolução 

CNE/CEB nº 2/2001(Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica); a Resolução CNE/CEB nº 4/2009 (Institui Diretrizes Operacionais 

para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade 

Educação Especial); e a realização da Conferência Nacional de Educação (CONAE), em 

2010. 

Nesse sentido, acreditamos que o crescimento das ações, políticas e programas, no 

período analisado, revelam que as questões afetas às pessoas com deficiência ganharam 

mais espaço na agenda governamental e não-governamental, e acabaram por impactar 

na produção científica por meio da realização e publicação de pesquisas que visam a 

discutir os temas relacionados a esse grupo social. Além disso, a passagem de um 

“modelo médico da deficiência”
4
 para um “modelo social da deficiência”

5
 pode ajudar a 

compreender o crescimento da produção, pois trouxe a necessidade de compreensão da 

                                                 

4
 Representa o enfoque da deficiência como uma experiência do corpo que deve ser “combatida” com 

tratamentos na área da saúde. A cura completa dessa experiência é encarada como condição ideal para 

que pessoas com deficiência possam, finalmente, exercer seus direitos. O modelo médico parte da 

premissa implícita de que “quanto mais perto do bom funcionamento estiverem a visão, a audição, o 

intelecto e o sistema motor de uma pessoa, mais direitos ela vai adquirindo como cidadã”. Ainda segundo 

este modelo, quanto mais comprometido física, intelectual ou sensorialmente for uma criança, um 

adolescente ou adulto, menos direitos humanos e constitucionais ele ou ela pode ter e exercer 

(WERNECK, 2004, p.16).. 
5
 Começou a ser desenvolvido nos anos 60 no Reino Unido, por iniciativa de pessoas com deficiência 

reunidas no chamado Social Disability Movement . Este movimento procurou mostrar como a maior parte 

das dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência é resultado da forma pela qual a sociedade lida 

com as limitações e as lesões físicas, intelectuais, sensoriais e múltiplas de cada indivíduo. Este grupo 

iniciou um processo de conscientização para provar que os processos de discriminação que têm 

caracterizado o dia-a-dia dos indivíduos com deficiência são construídos pela própria sociedade, tamanha 

a inabilidade das pessoas para se relacionar com as alterações físicas, intelectuais, sensoriais e múltiplas 

de seus pares cidadãos (WERNEC, 2004, p. 16) 
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deficiência para além das limitações corporais do indivíduo e o reconhecimento do 

deficiente como ser humano com direitos e deveres. 

 

3.1 DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DA PRODUÇÃO POR REVISTA 

 

Ao analisarmos a distribuição temporal da produção por revista, temos a seguinte 

situação. 

Gráfico 2 – Distribuição temporal dos artigos por revista 
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No período analisado, a RBCE é a revista que apresenta maior número de textos (9) e 

maior regularidade na publicação. Como afirmamos anteriormente, os últimos cinco 

anos analisados apresentam o maior número de artigos sobre a temática (12) e três, das 

quatro revistas, apresentam publicação somente neste período.  

Os dados demonstram que a temática estudada apenas apareceu na RBCE durante uma 

década, não sendo abordada pelas demais revistas analisadas. Isso pode estar ligado ao 

escopo da revista
6
 e ao fato de ela ser a mais antiga da área

7
, dentre as classificadas no 

Qualis periódicos, se tornando referência para os pesquisadores da Educação Física. 

Vale ressaltar, portanto, que sua reconhecida importância/tradição na área da Educação 

Física e seu bom desempenho entre as revistas nacionais no Qualis periódicos, podem, 

                                                 

6
 Publica prioritariamente pesquisas originais sobre temas relevantes e inéditos, oriundos de reflexão 

teórica aprofundada e/ou investigação empírica rigorosa, assim como artigos de revisão e resenhas, sobre 

os diferentes temas que compõem a área de Educação Física/Ciências do Esporte e que espelhem a grande 

diversidade e variedade teórica, metodológica, disciplinar, interdisciplinar e geográfica das pesquisas 

nacionais e internacionais neste campo (RBCE, 2017). 
7
 A revista é publicada desde 1979 pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. 
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também, nos ajudar a compreender esses dados, visto que os pesquisadores buscam 

divulgar suas pesquisas em veículos com maior visibilidade e mais bem avaliados, já 

que as revistas de elevada reputação, além da visibilidade, conferem legitimidade ao 

pesquisador. 

 

De fato, periódicos científicos de qualidade possibilitam ascensão do 

pesquisador para efeito de promoção, reconhecimento e obtenção de status, 

posição e poder na comunidade científica. O ato de publicar, nesse cenário, 

torna-se uma evidência de efetivo engajamento na atividade de pesquisa e a 

qualidade desse ato é avaliada pelo seu produto, ou seja, pelos artigos 

publicados. É por esse motivo que os pesquisadores vão sempre procurar os 

melhores periódicos para publicar os seus trabalhos (TANI, 2014, p. 716) 

 

3.2 DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO PELA FILIAÇÃO INSTITUCIONAL DOS 

AUTORES 

 

A análise da distribuição da produção pela filiação institucional dos autores aponta a 

seguinte distribuição: 

Gráfico 3 - Distribuição da produção pela filiação institucional dos autores 

 

Nos 17 artigos identificamos um total de 52 autores oriundos de 18 instituições, de 

diferentes regiões do país. Não foi possível identificar o vínculo institucional de dez 

autores. A Unicamp aparece com o maior número de autores (17), correspondendo a 

32% do total. Em seguida, aparece a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), 
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com quatro autores. A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), a Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), a Universidade do Estado de Santa Catarina 

(CEFID/UDESC), Centro Universitário (UNIVATES) e Universidade de São Paulo 

(USP) aparecem como instituições de dois autores cada.  

As demais instituições (Faculdades Integradas Einstein de Limeira/SP, a Universidade 

São Francisco, a Rede Municipal de João Pessoa, a Universidade Estadual do Norte do 

Paraná (UENP), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 

Universidade Estadual do Centro- Oeste (UNICENTRO), Centro Universitário Augusto 

Motta (UNISUAM), Obra Social Dona Meca, RJ, Universidade Federal de São Carlos- 

SP (UFSCAR)), são registradas por um autor cada.  

A fim de compreender a participação da Unicamp levantamos, nos artigos, o nome dos 

autores com o objetivo de identificar seu vínculo com a instituição. Assim, 

primeiramente, notamos que os 17 autores são responsáveis pela publicação de seis dos 

17 artigos sobre a temática estudada, o que corresponde a 35% da produção.  

Além disso, observamos que em todos os artigos há participação de pesquisadores que 

apresentam vínculo com o Programa de Pós Graduação da Faculdade de Educação 

Física/Unicamp que apresenta área de concentração denominada Atividade Física 

Adaptada e linhas de pesquisa: Atividade física para pessoas com deficiências e 

Atividade Física para grupos especiais.  

Dessa maneira, entendemos que os dados evidenciam a relação entre a produção 

científica e pós-graduação, de modo que Nascimento (2010) afirma que se tornou 

comum entender pesquisa e produção científica como a essência da universidade e da 

pós-graduação. De fato, na opinião de Meadows (1999), a produção científica é parte 

essencial do processo de investigação científica, pois constitui a base da comunicação 

dos resultados da ciência.  

No Brasil, os principais produtores de informação científica são as universidades, que 

concentram a maior parte dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e, por 

consequência, o maior número de pesquisadores (GUIMARÃES, 2004). Essa 

prevalência das universidades no processo de produção científica também é igualmente 

reconhecida em países desenvolvidos, como Alemanha, França e Estados Unidos 

(MEADOWS, 1999). 
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Dessa forma, na visão de Agra (2004), a universidade brasileira adquiriu maior 

formalização e comprometimento com a pesquisa por meio do desenvolvimento da pós-

graduação e esse aspecto reflete na produção científica, ou seja, na reconhecida relação 

entre produção científica e pós-graduação nas universidades. 

 

3.3 DISTRIBUIÇÃO DA PUBLICAÇÃO POR REGIÃO 

 

Na análise da distribuição da produção pela região da instituição de vínculo dos autores, 

temos os seguintes resultados: 

Gráfico 4 - Distribuição da produção por região  
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Na análise por filiação institucional por região verificamos que não há participação de 

autores da região norte e centro-oeste do país. Dos 52 autores, 32 são da região sudeste, 

correspondendo a 61% do total. Logo após vem a região sul com seis autores, seguida 

da região nordeste com quatro. Dez autores não têm instituição declarada. 

Essa distribuição da produção reflete a profunda desigualdade na distribuição regional 

da pós-graduação, evidenciando a assimetria do sistema implantado e pode ter relação 

com a concentração da produção.  
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3.4 DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO POR TIPO DE AUTORIA  

 

Na análise da produção por tipo de autoria, verificamos que nos quatro periódicos 

analisados há um predomínio da autoria coletiva da produção. 

Gráfico 5 - Distribuição da produção por tipo de autoria 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Um autor Dois 
autores

Três 
autores

Quatro 
autores

Cinco 
autores

Seis 
autores

Sete 
autores

Movimento Motriz RBCE Revista da UEM

Dos 17 artigos, três são de autoria individual, que correspondem a 17,5% das 

publicações e 14 são de autoria coletiva. Dentre os textos que apresentam autoria 

coletiva, três artigos (17,5%) foram produzidos por dois autores; seis (35%) por três 

autores; dois (12%) por quatro autores; dois (12%) por cinco autores e um (6%) por sete 

autores. 

Esse resultado acompanha tendência da área, conforme apontam Lazarotti Filho et al 

(2012) ao analisarem a produção científica da Educação Física em oito revistas, e das 

ciências em geral, conforme aponta Meadows (1999). De acordo com esse autor, a idéia 

de trabalho em equipe como uma atividade orientada desenvolveu-se na primeira 

metade do século passado, quando começaram a surgir grupos científicos formados por 

assistentes de pesquisas e estudantes de doutorado e técnicos orientados por um 

pesquisador sênior. Contudo, o desenvolvimento efetivo desse tipo de prática se deu 

após a Segunda Guerra Mundial (MEADOWS, 1999). 

Desde então, a coautoria se consolidou e, hoje, tem grande impacto na comunicação 

científica. Por isso, a colaboração entre doutores na realização de pesquisas tem sido 
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bastante estimulada pelas agências de fomento. Isso pode ser comprovado pelo 

incentivo que vem sendo dado para a criação de grupos de pesquisa em todo o País.  

De fato, a constituição de grupos de pesquisas facilita a nova estrutura social com 

trabalhos cooperativos, intra e inter institucionais, e os resultados das pesquisas 

integradas contribuem para aumentar a produção de grupos de trabalho estáveis que são 

apresentados com a assinatura de mais de um autor (POBLACIÓN; NORONHA, 2001).  

Por outro lado, na visão de Vanz e Stumpf (2010), a máxima publish or perish aumenta 

a pressão para incluir tantos autores quanto possível em um artigo em função da 

necessidade de publicar para poder ser bem avaliado. A coautoria, nesse caso, acaba se 

tornando um meio para aumentar o número total de publicações e atender à cobrança de 

produção. As autoras destacam, ainda, que o aumento da autoria compartilhada pode 

estar associado à interdisciplinaridade; aos vínculos profissionais e pessoais do 

pesquisador; à afinidade temática, emocional ou ideológica; à ampliação do número de 

eventos científicos; à ampliação do acesso à Internet e às redes sem fio, etc.  

É preciso considerar, também, que a autoria coletiva pode ter relação com a produção 

dos projetos de pesquisa existentes na pós-graduação. Nessa etapa da formação, as 

pesquisas, muitas vezes, fazem parte de projetos maiores que englobam diversos 

pesquisadores e de onde derivam artigos científicos elaborados por vários autores na 

produção do conhecimento. No entanto, para esse trabalho, não é possível fazer essa 

afirmação, já que não foi realizado o levantamento da relação entre os autores.  

 

3.5 DISTRIBUIÇÃO DOS AUTORES POR GÊNERO 

 

A análise por gênero pode ser assim verificada: 

Gráfico 6 – Distribuição dos autores por gênero 
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Na análise por gênero, constatamos que dos 52 autores identificados, 26 são mulheres e 

26 homens, conforme demonstrado no gráfico 6. Esses dados contrariam estudos que 

apontam que há diferenças de produtividade favorecendo os homens, como o de Sousa e 

Perucchi (2013) que afirmam ainda existir hierarquia de gênero nas carreiras científicas 

em favor dos homens e, apesar da notável participação das mulheres, as áreas de maior 

prestígio social ainda são dominadas pelos homens.  

No entanto, para Olinto (2011), as diferenças de gênero na produção científica não 

apontam para uma clara supremacia masculina, visto que as diferenças de produtividade 

tendem a se concentrar na fase inicial da carreira científica e as mulheres passam a 

mostrar mais vigor profissional que os homens em fase posterior. 

De acordo com Jansen (2003), as mulheres chegaram ao século XXI com escolaridade 

superior a dos homens e as estatísticas se baseiam no aumento da participação feminina 

na produção científica nacional que aponta que as mulheres já são maioria nos cursos de 

graduação e no mestrado.  

 

Na graduação, em 98, as mulheres representavam 53,9% dos formandos que 

fizeram o provão. Em 2002, este número saltou para 66%. Elas são 52% das 

pessoas com diploma superior no Brasil. [...] Na pós-graduação: desde 95, as 

mulheres receberam a maioria (52,8%) das bolsas de iniciação científica e, 

desde 98, as de mestrado (52,1%). Os homens ainda são maioria no 

recebimento de bolsas de pesquisa (pós-doutorado e produtividade): 69,5% 

[...] (JANSEN, 2003, p. 4). 

 

Segundo a autora, especialistas mostram que a feminilização da ciência, no Brasil, é 

uma questão de tempo, já que a tendência de maioria masculina no doutorado está 

mudando (JANSEN, 2003).  

 

3.6 DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO PELA TIPOLOGIA DO TEXTO  

 

Para análise da tipologia dos textos, utilizamos a classificação apresentada pelas revistas 

e identificamos as seguintes seções: temas polêmicos
8
, em foco

9
, espaço aberto

10
, seção 

temática
11

, artigos originais; ensaios e resenhas. 

                                                 

8
A seção Temas polêmicos propõe manter um diálogo constante com a comunidade científica na qual está 

integrada, oportunizando a atualização de debates do momento, e induzindo reflexões afetas à sua área de 

conhecimento específica. A Comissão Editorial se reserva o direito de convidar autores para publicarem 

nessa seção, assim como se propõe a estimular a participação de outros que, porventura, queiram adentrar 
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É preciso considerar que temas polêmicos, em foco, espaço aberto e seção temática 

constituem seções publicadas na RBCE e não um tipo de texto e deixaram de existir em 

2003. Dessa maneira, dos 17 artigos encontrados no trabalho, predominam os artigos 

originais que somam 12 textos, seguidos da seção temática, com quatro textos e um que 

não apresenta classificação.  

Fica evidente, portanto, que as revistas têm priorizado a publicação de artigos originais 

e isso pode ser resultado de um processo de adequação do formato e do conteúdo da 

revista para sua submissão em bases indexadoras nacionais e internacionais, tendo em 

vista que há orientação para priorização de artigos originais (SOUZA; PAULA, 2002). 

Além disso, como afirma Tani (2014) os artigos originais desempenham papel 

importante no crescimento e consolidação científica da área.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na análise das revistas, entre os anos de 2000 a 2015, ficou constatado que não há 

regularidade de publicações sobre a temática deficiência visual e a RBCE é a que 

apresenta maior número de artigos (9). Os últimos cinco anos apresentam o maior 

número de artigos (12) e três, das quatro revistas analisadas, apresentam publicação 

somente neste período. O ano de 2011 destaca-se com cinco publicações. 

Há um predomínio de autores vinculados a instituições localizadas na região sudeste do 

país (32) e a Unicamp se destaca com 17 autores. Predomina a autoria coletiva, 

acompanhando tendência no meio científico. Na análise por gênero, 50% da produção é 

assinada por homens e 50% por mulheres, contrariando estudos que afirmam o 

predomínio da produção masculina.  

                                                                                                                                               

nos debates. Assim como na Seção Em Foco, esses artigos passarão pelo crivo da própria Comissão 

Editorial. 
9
A seção Em Foco é voltada para artigos que merecem destaque, cujos temas são decididos por critérios 

da Comissão Editorial. Nessa seção podem ser publicados diferentes tipos de trabalhos, como, por 

exemplo: trabalhos de revisão - estado da arte - sobre tema considerado relevante; trabalho de um autor 

específico, cuja obra tenha reconhecimento e repercussão nacional e/ou internacional; entrevista com um 

pesquisador reconhecido e influente no campo acadêmico específico. A Comissão Editorial se reserva o 

direito de convidar autores para publicarem nessa seção e esses artigos passarão pelo crivo único da 

própria Comissão. 
10

 A seção Espaço aberto acolhe demanda espontânea de trabalhos sobre assuntos diversos, pois constitui 

o espaço para a variedade de temas que a área possibilita. 
11

 Seção temática, composta por manuscritos originais ligados ao tema indicado para o número em 

questão e espaço aberto, congregando textos inéditos não necessariamente ligados ao tema em foco. 
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 Do total de 17 textos encontrados, 12 são artigos originais, indicando que as revistas 

priorizam publicações nesse formato, acompanhando as indicações de bases 

indexadoras nacionais e internacionais. 

Os dados aqui apresentados apontam a carência da produção científica sobre a temática 

deficiência visual em nossa área. Realizamos um exercício de aproximação dessa 

produção que pode ser compreendido como um ponto de partida para outras reflexões a 

respeito da importância dessa temática em nossa área.   

Como afirmamos anteriormente, estudos sobre produção científica permitem diversas 

abordagens, como a evolução do conhecimento nas diferentes áreas, a comparação entre 

elas, a dinâmica de produção de instituições, grupos de pesquisa, etc. Além disso, têm 

sido utilizados como parâmetros para a definição de política científica em diferentes 

países.  

Como não propusemos, neste estudo, analisar o conteúdo das publicações identificadas, 

compreendemos que este deve ser o próximo passo a fim de permitir responder ao 

seguinte questionamento: O que os autores discutem sobre a deficiência visual no 

campo da Educação Física?  Desse modo, poderemos contribuir identificando lacunas, 

perspectivas e tendências do conhecimento. 
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