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Resumo

Sabemos da importância da formação dos professores e o quanto essa discussão

vem perpassando por décadas para uma ressignificação na área. Neste sentido,

esta pesquisa de caráter  bibliográfico busca identificar e caracterizar a  produção

científica sobre a temática formação de professores veiculada na revista Movimento,

entre os anos de 2000 a 2014. Tem por objetivo analisar os dados bibliográficos dos

artigos publicados na revista Movimento nesse período.  Para a seleção do corpus

da pesquisa o procedimento adotado foi a realização da leitura de todos os sumários

dos volumes analisados visando a identificação dos trabalhos que faziam referência

à formação de professores. Para isso, foi realizada a pesquisa exploratória através

da leitura  dos títulos  e,  nos casos de dúvidas,  a  leitura  do resumo.   Os dados

analisados mostrou a prevalência de artigos originais e da região sul com destaque

para a autoria coletiva. A partir dos dados apresentados, caracterizamos a produção,

salientando a importância do tema e a abordagem que ele vem recebendo em uma

publicação especializada.

Palavras-chave: Formação de professores, Educação Física, Produção científica.
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1 INTRODUÇÃO

A temática formação de professores vem, desde a década de 1970, despertando

interesse de diferentes autores. De acordo com Martinelli et.al. (2004), os estudos

sobre  formação  de  professores  ganharam  espaço  nas  discussões  acadêmico-

científicas, de forma mais intensa, ao final da década de 1970 e início de 1980 do

século XX, motivados pela necessidade de repensar essa formação. Na concepção

dos pesquisadores da área da Educação, era necessário pensar para além do que

estava  sendo  produzido  em  questões  curriculares,  teóricas,  didáticas  e

metodológicas  (CANDAU,  1988;  MOREIRA,  1997;  FRIGOTTO,  2002;  PIMENTA,

2002). 

De acordo com Ventorim (2005), o final dos anos de 1970 e início da década de

1980  representaram  o  desencadeamento  da  crítica  ao  modelo  de  formação

tecnicista  em  que  a  competência  técnica  era  o  eixo  central  e  que  concebia  a

formação de professores como uma questão da formação de recursos humanos

para a educação. Para a autora, nesse período,

[...]  temas  foram  debatidos  e  consensos  construídos  em  torno  da
concepção  de  formação,  identidade  profissional,  profissionalização,
carreira, condições de trabalho, currículo, gestão democrática, autonomia,
enfim, configurou-se um quadro teórico que concebeu o professor como um
profissional da educação de caráter crítico e com ampla e sólida formação
para a intervenção e transformação da realidade da escola, da educação e
da sociedade (VENTORIM, 2005, p. 27).

No início dos anos 80 houve um rompimento com o tecnicismo sendo necessário,

naquele  momento,  mudar  os  métodos,  estudar  novas  maneiras  de  se  pensar  o

currículo e buscar uma solução para o momento em que se vivia. Para tanto,

No  âmbito  do  movimento  da  formação,  os  educadores  produziram  e
evidenciaram  concepções  avançadas  sobre  formação  do  educador,
destacando o caráter sócio-histórico dessa formação, a necessidade de um
profissional  de  caráter  amplo,  com  pleno  domínio  e  compreensão  da
realidade de seu tempo, com desenvolvimento da consciência crítica que
lhe permita interferir e transformar as condições da escola, da educação e
da sociedade. (FREITAS 2002, p. 137).

Já na década de 1990, como destaca Ventorim (2005), a formação do professor e a

sua relação com uma suposta melhoria do ensino público passou a ser debatida no

âmbito das reformas educacionais. A relação entre a formação de professores e a
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reforma do ensino básico condicionou a lógica oficial das políticas nessa área e, a

partir dessa perspectiva, o professor deveria estar preparado para ensinar bem e ter

melhor desempenho para que a educação atendesse às demandas do mercado. De

acordo com a autora, o modelo educacional tecnicista da década de 1970 reaparece

sob uma nova roupagem. 

No  contexto  da  Educação  Física,  diferentes  autores  (COSTA  et  al,  2005;

VENTORIM et al, 2011; FIGUEIREDO, 2005)  também se interessam pela temática,

destacando discussões que apontam que a formação de professores está atrelada a

um processo de mudanças e reformulações curriculares  que foi  reivindicada por

instituições representativas da comunidade científica, pensada como parte de um

projeto mais amplo de transformação da sociedade. 

Dada  a  importância  desse  debate  para  a  área,  este  estudo  busca  identificar  e

caracterizar  a  produção  científica  sobre  a  temática  formação  de  professores

veiculada na revista Movimento1, entre os anos de 2000 a 2014. Nesse sentido, a

questão que orienta o estudo é: quais as características da produção científica sobre

formação de professores veiculada na revista Movimento, entre os anos de 2000 a

2014, 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;  distribuição  pela  temática;  caracterização  dos  autores

segundo o gênero e formação.

1.1 AS REVISTAS CIENTÍFICAS NA DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Entre os canais de comunicação da ciência, as revistas científicas têm se destacado

em  função  das  propriedades  de  permanência  do  registro  e  do  seu  alcance

geográfico (STUMPF, 1998). Bohn (2003) corrobora esta visão ao afirmar que as

revistas  são importantes,  pois  registram,  divulgam e avaliam o  conhecimento de

determinada área do saber. Para a autora, se comparados com outras fontes de

1 Publicação científica da Escola de Educação Física da Universidade Federal  do Rio Grande do Sul,
Brasil,  que conta com avaliação  peer-review e permite acesso livre.  Fundada em 1994, e publicada
trimestralmente desde 2009, aborda temas relacionados ao campo da Educação Física em interface com
as  Ciências  Humanas  e  Sociais,  mais  especificamente  em  seus  aspectos  pedagógicos,  históricos,
políticos e culturais.
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informação e apesar dos problemas que muitas vezes comprometem sua publicação

regular, esses veículos ainda mantém-se como canal de comunicação preferencial e

ágil  que  registra  os  resultados  formais  da  pesquisa,  estabelece  prioridades  da

descoberta científica e preserva o conhecimento (BOHN, 2003).

Nesse sentido, as revistas têm se destacado na divulgação da produção científica

nas diferentes áreas. Por isso, nesse estudo, são tomadas como fonte, entendidas

como veículos de disseminação da produção científica sobre a temática investigada.

Importante destacar, também, que compreendemos produção científica como “[...]

toda  produção  documental  sobre  um determinado  assunto  de  interesse  de  uma

comunidade científica específica, que contribua para o desenvolvimento da ciência e

para  a  abertura  de  novos  horizontes  de  pesquisa”  (LOURENÇO  apud  BURITI,

BURITI,  1999,  p,  171).De  acordo  com  Noronha,  Kiyotani  e  Juanes  (2003),  na

literatura, diferentes terminologias, como produção intelectual, produção acadêmica

e produção do conhecimento, são tomadas como sinônimos de produção científica e

se  referem  às  produções  bibliográficas,  técnicas  e  artísticas  realizadas  por

determinada comunidade.  Na visão de Witter  (1999),  a  produção científica é um

processo que tem como atores o produtor e o consumidor de ciência, cuja interação

é permeada por um produto decorrente da ação do primeiro. 

Os  estudos  relacionados  com  a  produção  científica  enfocam  produtor,  produto,

consumidor  ou  a  interação  entre  esses  elementos  (COELHO;  MENEZES,  apud

BURITI; BURITI, 1999). O que se produz, a quem se comunica e quais os canais de

comunicação utilizados são aspectos essenciais para o conhecimento da produção

científica.

Dessa  maneira,  ao  tratar  da  produção  científica,  é  preciso  considerar  que  a

realização da pesquisa e a comunicação de seus resultados estão intrinsecamente

relacionadas. 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.

Assim,  o  interesse  por   este  tema parte  da  observação de  que  a  avaliação da

produção científica permite identificar o desenvolvimento e a produção de qualquer



9

área, bem como seu impacto sobre a comunidade científica e a sociedade em geral.

Nesse sentido, no âmbito da Educação Física, a realização dessa pesquisa pode

contribuir  para melhor  visualização da produção bibliográfica sobre “formação de

professores”,  fornecendo subsídios  para  compreender como a temática  tem sido

abordada pela comunidade científica em uma importante revista científica da área. 

2 METODOLOGIA

Quanto  aos  objetivos,  o  estudo  caracteriza-se  como  pesquisa  exploratória,  pois

objetiva  aumentar  a  familiaridade  com  o  problema,  permitindo  a  formulação  de

novos estudos a partir de seu resultado. Quanto aos procedimentos, caracteriza-se

como pesquisa bibliográfica,  pois  é  feita  a  partir  do levantamento de referências

teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros,

artigos científicos, páginas de web sites (GIL, 2008).

O objeto do estudo constitui-se dos dados bibliográficos dos artigos publicados na

revista  Movimento.  A  escolha  dessa  revista  ocorreu  em  função  de  possuir

abrangência nacional, por possuir um corpo editorial qualificado e um sistema de

avaliação de artigos e por disponibilizar os textos integralmente na sua página na

Internet.

Para a seleção do corpus da pesquisa o procedimento adotado foi à realização da

leitura de todos os sumários dos volumes analisados  visando à identificação dos

trabalhos que faziam referência à formação de professores. Para isso, foi realizada a

leitura dos títulos e, nos casos de dúvidas, a leitura do resumo. Foram excluídos os

textos  que  não  faziam referência  explícita  à  temática  analisada  nos  títulos  e/ou

resumos.

Foram identificados 23 textos que foram lidos na íntegra a fim de construir o trabalho

proposto. Para a caracterização da produção foi construído um banco de dados no

software Excel da Microsoft  com os seguintes campos: título do trabalho; ano de

publicação;  tipologia  do  texto2;  nome  do(s)  autor(es);  filiação  institucional  do(s)

autor(es); formação do(s) autor(es).

2Para esta análise utilizamos a classificação adotada pela revista.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observando o levantamento realizado na revista Movimento entre os anos de 2000 e

2014  sobre  a  temática  formação  de  professores  foram  identificados  23  artigos

distribuídos conforme o gráfico abaixo.

Gráfico 1 – Distribuição temporal dos artigos

FONTE: PESQUISA REALIZADA

De acordo com os dados da pesquisa realizada, a distribuição da produção sobre a

temática investigada não é regular. Dos 15 anos analisados, cinco não registram

produção (2000, 2001, 2003, 2005 e 2007) sobre o tema e, nos demais, o número

de texto variou de um a quatro.

O primeiro artigo sobre a temática aparece no ano de 2002 que, juntamente com

2014, registram a publicação de um único texto. Em 2006, 2009, 2011 e 2013 foram

publicados dois artigos. Em 2004 e 2008 foram encontrados três textos e o ano de

2010 é o que registra a maior quantidade de textos, quatro.

3.1  DISTRIBUIÇÃO  DA  PRODUÇÃO  POR  FILIAÇÃO  INSTITUCIONAL  DOS

AUTORES
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Em relação à filiação institucional dos autores, dos 23 artigos encontrados, estes

foram produzidos por 62 autores de diferentes instituições (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Distribuição da produção por filiação institucional dos autores

FONTE: PESQUISA REALIZADA

A análise do vínculo institucional dos 62 autores demonstra que eles são oriundos

de 25 instituições diferentes, localizadas em diferentes regiões do país e também de

instituições estrangeiras. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

aparece em primeiro lugar com 23 registros, correspondendo a 37% do total. Em

seguida,  aparece  a  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (UFRJ)  com  nove

autores (14%). Três autores são professores da Rede Municipal de Porto Alegre;

três da Universidade Federal de Pelotas (UFPel); dois são da Universidade do Vale

do Rio dos Sinos (UNISINOS), dois da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

e dois da  Universidade de Almería. 

Os demais 18 autores são vinculados a outras instituições que apresentam único

registro:  Universidade  de  Barcelona,  Universidade  de  Valencia,  Universidade

Federal  do  Espírito  Santo  (UFES),  Universidade  Estadual  de  Londrina  (UEL),

https://www.ufpel.edu.br/
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Universidade Luterana do Brasil (ULBRA),  Unidade Integrada Vale do Taquari de

Ensino  Superior(UNIVATES),  Universidade  Estadual  de  Maringá  (UEM),

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Universidade Comunitária

da Região de Chapecó (UNICHAPECÓ), Rede Municipal de Ensino de Florianópolis,

Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG),  Universidade  de  Brasília  (UnB),  Instituto

Universitario  Asociación  Cristiana  de  Jóvenes  (IUACJ)  (Uruguai),  Secretaria  de

Estado da Educação de Sergipe(SEED/SE), Universidade Federal de Santa Catarina

(UFSC), Universidade Federal do Rio Grande (FURG),Universidade do Estado de

Minas Gerais (UEMG) e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Ao analisarmos a produção por região, notamos a seguinte distribuição:

Gráfico 3 – Distribuição da produção por região

FONTE:PESQUISA REALIZADA

A análise da filiação institucional por região demonstrou que não há participação de

autores da região norte do país. Dos 62 autores, 42 estão vinculados a instituições

da região sul, correspondendo a 67, 74% do total. Em seguida, aparece a região

sudeste com 12 autores, a região centro-oeste com dois autores e a região nordeste

com um registro. Os outros cinco autores são de instituições estrangeiras, número

superior a algumas regiões brasileiras, demonstrando a circulação de pesquisadores

de outros países na revista.
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3.2 DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO POR TIPO DE AUTORIA 

De acordo com a análise da produção por tipo de autoria, verificamos que há um

predomínio da autoria coletiva que corresponde a 74% da produção. 

Gráfico 4 – Distribuição da produção por tipo de autoria

FONTE:PESQUISA REALIZADA

Sobre os 23 artigos encontrados, seis são de autoria individual, correspondendo a

26% das publicações. Com relação da autoria coletiva, verificamos que oito artigos

(34%) foram produzidos por dois autores; cinco (21%) por três autores; dois (8,6%)

por quatro autores; um (4%) por sete autores e um (4%) por dez autores.

Com relação aos dados encontrados, estes demonstram que a produção sobre a

temática segue uma tendência das ciências de predominância da autoria coletiva.

De  acordo  com  Vanz  e  Stumpf  (2010)  vários  são  os  fatores  que  podem  estar

associados ao aumento da autoria compartilhada, entre eles: interdisciplinaridade;

os vínculos profissionais e pessoais do pesquisador; afinidade temática, emocional

ou ideológica; a ampliação do número de eventos científicos; a ampliação do acesso

à Internet e às redes sem fio, permitindo uma comunicação via computador com
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baixo custo. Além disso, a autoria coletiva tem sido associada à maior produtividade,

maior  visibilidade e maior  impacto  da produção (VILAN et  al  2008),  o  que pode

também, explicar o maior número de artigos em colaboração. 

3.3 DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO POR TIPOLOGIA DO TEXTO

Para análise da tipologia dos textos,  utilizamos a classificação apresentada pela

própria  revista:  temas  polêmicos3,  em  foco4,  espaço  aberto5,  artigos  originais6;

ensaios7 e resenhas8.

É preciso considerar que, ao longo dos anos analisados, a classificação utilizada

pela revista sofreu alterações e as seções de temas polêmicos, em foco e espaço

aberto deixaram de existir em 2003. Acreditamos que 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.

Considerando esses aspectos, a distribuição dos textos na revista apresenta-se da

seguinte maneira (Gráfico 5):

Gráfico 5 – Distribuição da produção pela tipologia do texto

3A 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 nos debates.
Assim como na Seção Em Foco, esses artigos passarão pelo crivo da própria Comissão Editorial.
4A 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.
5 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.
6Trabalhos resultantes de pesquisa científica apresentando dados originais e descobertas que tenham relação com
aspectos experimentais e/ou observacionais de característica filosófica, histórica, sociocultural e pedagógica, que
inclua  análise  descritiva  e/ou  inferências  sustentadas  em dados  próprios.  Sua  estrutura  deve  atender  a  um
formato  reconhecido  na  área  de  conhecimento  específica  (Educação  Física  na  interface  com  as  Ciências
Humanas  e  Sociais),  e  deve  conter  pelo  menos  os  seguintes  itens:  Introdução;  Bases  Teóricas;  Decisões
Metodológicas; Análise; Discussão; Conclusão.
7Seção  destinada  a  artigos  de  revisão  e/ou  reflexão  sobre  um determinado  tema,  apontando  para  possíveis
conclusões e/ou novas interpretações, sem ter a necessidade de sustentação em base empírica.
8Seção  destinada  a  análises  críticas  de  obras  que  tenham  sido  lançadas  há  três  anos ou  livros  clássicos
reeditados que tenham relação direta com o escopo da revista Movimento. Não serão aceitos manuscritos sobre
obra de qualquer natureza (lançamento ou reedição) que já possua resenha publicada.  
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FONTE:PESQUISA REALIZADA

Identificamos  que  há  uma  predominância  de  artigos  originais  que  somam  13

produções, correspondendo a 56 (52% do total). Em seguida, aparecem os textos

classificados pela revista na seção Em Foco e Ensaios, com quatro produções, e por

fim, com uma produção cada em Temas Polêmicos e Espaço Aberto. 

A partir dessa distribuição percebemos que a revista tem priorizado a publicação de

artigos originais, conforme orientação das bases indexadoras. 

3.4 DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO PELAS TEMÁTICAS ABORDADAS

Para a análise dos temas mais abordados nos artigos, buscamos criar categorias

que nos permitissem aproximar os textos em torno de um eixo central de discussão.

Para isso, realizamos a leitura de todos os artigos e buscamos identificar qual o

tema mais tratado dentro da temática geral formação de professores. 

As categorias identificadas são: experiência, currículo, campo de atuação, prática

docente, inclusão e prática pedagógica. A distribuição é apresentada no Gráfico 6.

Gráfico 6 – Distribuição da produção pela temática
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FONTE:PESQUISA REALIZADA

Dentre os 23 artigos identificados, doze (52,2%) tratam da experiência do professor

e  abordam  a  rotina  escolar,  o  ato  pedagógico  e  aprendizados  empíricos.  Em

segundo lugar, aparece o tema currículo, com quatro artigos (17, 4% da produção)

que  visam  apresentar  os  problemas  curriculares,  “melhorias”  no  currículo  e

informações curriculares específicas de acordo com a instituição.

O campo de atuação profissional é abordado em três textos, correspondendo a 13%

do  total.  Esses  artigos  discutem  em  maior  proporção  as  melhorias  no

campo/inovações, diferentes áreas que a Educação Física atua e estratégias para

atuar em determinado campo da Educação Física. A mesma quantidade de artigos

(dois)  aborda as  práticas pedagógicas  (8, 7%)  e a inclusão  social em sala de aula

(8, 7%). 

3.5 DISTRIBUIÇÃO DOS AUTORES POR GÊNERO

Identificamos na análise por gênero,  que dos 62 autores, 37 são mulheres e 25

homens, conforme demonstrado no Gráfico 7.

Gráfico 7 - Distribuição dos autores por gênero
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FONTE:PESQUISA REALIZADA

Podemos mencionar  que  as  mulheres  se  destacaram na  discussão  da  temática

formação de professores,  na  revista  analisada.  Alguns estudos sugerem que há

diferenças  de  produtividade  favorecendo  os  homens.  Segundo  Olinto  (2011),

entretanto,  essas  diferenças  tendem  a  se  concentrar  na  fase  inicial  da  carreira

científica. As mulheres passam a mostrar mais vigor profissional que os homens em

fase  posterior,  quando  a  carreira  dos  homens  tende  a  se  estabilizar  e  a  delas

adquire mais fôlego e tende a crescer. 

3.6 DISTRIBUIÇÃO DOS AUTORES POR TITULAÇÃO

Ao buscarmos identificar a titulação dos 62 autores, temos a seguinte distribuição

(Gráfico 8):

Gráfico 8 – Distribuição dos autores por titulação



18

FONTE:PESQUISA REALIZADA

Dos 62 autores, 19 deles não registram informação sobre sua titulação e onze são

identificados apenas como professores, não sendo possível verificar a sua titulação.

Dos demais, dez são mestres, nove são doutores, oito são graduados e cinco são

licenciandos. 

Identificamos através dos gráficos 2 e 3 que a maioria das publicações são oriundas

da região sul na qual compreende a Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Sendo assim, percebe-se que há uma predominância senão, preferência por títulos

de autores desta instituição.

Consideramos também através do gráfico 4 que a produção com mais de uma autor,

sendo a que compreende dois representado em (34%) na pesquisa é relevante, pois

se faz necessário à produção coletiva.

Já na análise do gráfico 5 Tipologia do Texto, percebemos quão importante se faz a

pesquisa científica que resulte em descobertas com aspectos experimentais e ou

observacionais  de  análises  descritivas.  Sendo  desta  forma  uma  publicação  de

relevância  para  os  estudos  acadêmicos  como também para  o  conhecimento  do

meio. Os artigos originais nesta pesquisa alavancaram as publicações em torno de

um percentual  de  52% do  seu  total  publicado,  o  que  nos  indica  uma demanda

grande de produção teórica para a formação de professores.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na análise da temática formação de professores na revista  Movimento,  entre os

anos de 2000 e 2014, observamos que a produção não se distribuiu de maneira

regular,  havendo  destaque  para  o  ano  de  2010,  com  quatro  textos.  Há  um

predomínio de artigos oriundos de instituições localizadas na região sul do país e a

UFRGS é a que mais se destaca, com 23 autores assinando publicações.

Há uma tendência de autoria coletiva, com predomínio de artigos assinados por dois

autores,  o  que  demonstra  que  a  produção  relacionada  à  temática  investigada

acompanha uma tendência atual da ciência que se refere ao aumento da autoria

compartilhada.

A  análise  por  gênero  demonstrou  que  as  mulheres  foram  responsáveis  pela

publicação de 60% da  produção,  indicando que,  nesse  aspecto,  contrapõe  uma

tendência de maior produção masculina. 

Do total de 23 textos localizados, 13 são artigos originais, evidenciando que a revista

tem priorizado a publicação desse tipo de texto, acompanhando indicação de bases

indexadoras nacionais e internacionais.

A análise da titulação demonstrou a falta de padronização dos dados referentes aos

autores  na  revista.  Dos  62 autores,  19  não apresentam esse registro  e  11  são

identificados como professores. 

A  partir  dos  dados  apresentados,  realizamos,  portanto,  a  caracterização  da

produção científica sobre a formação de professores no campo da Educação Física,

salientando a importância do tema e a abordagem que ele vem recebendo em uma

publicação especializada.
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