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 INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa é um recorte de um levantamento maior que tem como objetivo 

realizar um mapeamento da produção científica sobre as modalidades Olímpicas e 

Paralímpicas. Por meio dela se torna possível analisar as tendências, características 

e quais áreas necessitam de mais estudo, tendo como foco a produção de artigos 

científicos em português sobre o futebol. 

 

Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o 
desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes 
campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões 
vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de 
que formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de 
mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações 
em anais de congressos e de seminários. Também são reconhecidas por 
realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção 
acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de categorias 
e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto 
deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado. (FERREIRA, 2002, p. 
258). 

  

Seguindo o pressuposto de que o conhecimento da produção sobre um determinado 

campo do saber é passo essencial para a identificação das problemáticas significativas ainda 

não investigadas, analisaremos o que já existe afim de traçar um perfil sobre a produção de 

artigos científicos sobre o futebol e levantar algumas possibilidades de análise dessa 

realidade. A descrição do perfil da produção científica em português sobre o esporte poderá 

servir como subsídio para o desenvolvimento de pesquisas em áreas estratégicas e mais 

necessitadas do esporte e pode até subsidiar a atuação de atletas e profissionais ligados ao 

esporte. De um modo geral, a pesquisa como um todo, pode dar suporte ao desenvolvimento 

do esporte, em suas diferentes manifestações, no país. 

 

A análise da produção científica de um determinado campo do conhecimento, 
área temática ou mesmo assuntos específicos tem sido uma ferramenta 
fundamental no sentido de se perceber ou não a ocorrência de estruturas, 
tendências, dinâmicas e movimentos sociais que podem estar expressos 
nessa produção, seja analisada de forma específica ou em estudos 
comparados com outras áreas, temas e assuntos. A identificação ou não de 
diferentes movimentos em torno dessa produção torna-se, portanto, uma 
forma de conhecer e avaliar a relevância em termos do impacto dessa 
produção, sua repercussão, sua abrangência, pessoas e instituições 
envolvidas, recursos mobilizados, articulações em construção, bem como 
diferentes características que podem ser analisadas a depender da 
qualidade, da quantidade e da abrangência dos dados que tem-se condições 
de avaliar. (MARTINS, 2013, p. 71-72). 

 



A apresentação dos dados é um conjunto de informações obtidas por meio da 

análise do catalogo de todos os artigos que se enquadram nos critérios de inclusão e 

exclusão da pesquisa, com o objetivo de mostrar um panorama do que foi produzido 

sobre futebol em português e disponível no formato online. Não tem como objetivo 

realizar uma análise aprofundada de todos os artigos, visto a grande quantidade, mas, 

sim, apresentar as principais características e levantar algumas possibilidades de 

discussão para entender a realidade desse campo. 

 

Sustentados e movidos pelo desafio de conhecer o já construído e produzido 
para depois buscar o que ainda não foi feito, de dedicar cada vez mais 
atenção a um número considerável de pesquisas realizadas de difícil acesso, 
de dar conta de determinado saber que se avoluma cada vez mais 
rapidamente e de divulgá-lo para a sociedade, todos esses pesquisadores 
trazem em comum a opção metodológica, por se constituírem pesquisas de 
levantamento e de avaliação do conhecimento sobre determinado tema. 
(FERREIRA, 2002, p. 259). 

 

A escolha pela a modalidade do futebol se justifica pois, além de ser uma 

modalidade de grande representação no Brasil e no mundo, quando comparamos o 

volume de produção sobre o futebol e as demais modalidades, olímpicas e 

paralímpicas, ele representa, sozinho, mais que ¼ de toda a produção levantada. A 

produção sobre os desportos aquáticos aparece em segundo com 17% dessa 

produção. 

 



 METODOLOGIA 

Por meio de um estudo quantitativo, desenvolvido sob a ótica da revisão 

sistemática, é possível interpretar e identificar as categorias representativas de uma 

realidade especifica, ou identificar temas que revelam a necessidade de evidências, 

auxiliando, assim, na orientação para estudos futuros. 

O trabalhou dividiu-se em quatro fases, sendo na primeira fase a seleção dos 

bancos de dados pesquisados e os descritores. Selecionamos os seguintes banco de 

dados: LILACS e MEDLINE, pela interface da Biblioteca Virtual da Saúde, SCIELO e 

PORTAL DE PERIODICOS DA CAPES, seguindo a classificação pelo QUALIS. 

Excluímos alguns bancos de dados importantes na área da Educação Física porque 

não publicam textos em Português e/ou porque os seus critérios de indexação não 

garantem a qualidade das publicações. Logo após essa fase estabelecemos quais 

seriam os descritores pesquisados, sendo basicamente o nome da modalidade em 

português e inglês conforme o Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paraolímpico 

Brasileiro, Comitê Olímpico Internacional e Comitê Paraolímpico Internacional. Por fim 

os descritores foram: “FUTEBOL”, “FOOTBALL”, “SOCCER”, “FUTEBOLISTA”, 

“FUTEBOLISTAS”, “FOOTBALL PLAYER”, “FOOTBALL PLAYERS”, 

“FOOTBALLER”, “FOOTBALLERS”, “FUTEBOL DE 5”, “FOOTBAAL 5-A-SIDE”, 

“FUTEBOL DE 7” e “FOOTBALL 7-A-SIDE”. 

A segunda fase iniciou-se com o levantamento da produção, coleta e o 

arquivamento dos artigos encontrados nas bases de dados. Os procedimentos 

metodológicos para a coleta e arquivamento dos dados se inspiram em Tulder et al. 

(2003).  Para filtrar a pesquisa estabelecemos os critérios de inclusão como artigos 

completos em português que contenham os descritores listados em seu resumo e que 

tratem de tópicos pertinentes à modalidade considerando-as a partir das diferentes 

manifestações do esporte e, artigos completos em português que incluem os 

descritores listados em seu resumo e/ou assunto e que, embora não discutam a 

modalidade em específico, tratam de temas que se aplicam à mesma (ex. testes de 

lactato em atletas de modalidades aeróbicas).  Como critérios de exclusão adotamos: 

artigos em outras línguas que não o português, artigos que, embora contenham os 

descritores listados nos resumos, não tenham como foco temáticas diretamente 

relacionadas ao esporte e resenhas, uma vez que as mesmas não se constituem em 

produção original de pesquisa. Por incluir todos os artigos publicados em português, 



foram encontrados artigos em português mas que tratavam da realidade de outros 

países além do Brasil (por exemplo, Portugal).  

Tendo definido os critérios de inclusão e exclusão, foi feito o levantamento de 

artigos da modalidade.  Na medida em que os artigos foram compilados foi feita a 

leitura dos seus resumos, buscou-se identificar os principais temas abordados pelos 

mesmos.  Com base nestes temas, foram criadas “categorias” com a finalidade de 

caracterizar o foco dos mesmos. Estas categorias foram sendo testadas e refinadas 

durante a fase de pesquisa até que fossem enunciadas de tal forma que de fato 

abordassem os principais temas discutidos. 

Na terceira fase foi feita a revisão das categorias e a catalogação dos artigos 

encontrados em uma tabela de Excel. A organização e catalogação dos dados se 

basearam nas principais temáticas presentes nos artigos e das informações 

fornecidas nele.  A principal vantagem deste tipo de abordagem é a de que não 

forçamos os dados em categorias já existentes (ex. áreas de conhecimento) que 

talvez não reflitam o foco real dos artigos.  Isto permite um olhar mais realístico do que 

de fato tem sido discutido sobre o esporte no país. Este processo levou à criação das 

seguintes categorias temáticas: 

• Treinamento: inclui artigos que tratam de Espaços e equipamentos 

relacionados com a performance; aperfeiçoamento motor e aspectos fisiológicos, 

técnicos, táticos e biomecânicos relacionados com o rendimento. 

• Saúde: inclui artigos que tratam do o esporte como meio de promoção, 

manutenção e reabilitação; lesões e patologias decorrentes do esporte; prevenção e 

acompanhamento de lesões e patologias. 

• Iniciação esportiva e Categorias de Base: inclui artigos que tratam de 

escolinha esportiva, metodologia de ensino, seleção de talentos, aprendizagem 

motora; esporte infanto-juvenil, pré-púbere e púbere; formação inicial no esporte, 

metodologia do ensino e aprendizagem motora.  

• Esporte na Educação: inclui artigos que tratam de aspectos pedagógicos 

e educacionais do esporte na escola e em processos de escolarização nos níveis 

fundamental, médio e superior; Impactos do esporte em processos de escolarização; 

currículo e formação de profissionais para o trabalho com o esporte em uma 

perspectiva educacional. 

• Administração, Financiamento e Políticas Públicas: inclui artigos que 

tratam de legislação, gestão, financiamento e administração esportiva.  



• Lazer: inclui artigos que tratam de Esporte relacionado com a recreação, 

lazer e turismo.  

• Regras e arbitragem: inclui artigos que tratam de regulamento esportivo; 

perfil, formação, treinamento e atuação de árbitros.   

• Técnicos e treinadores: inclui artigos que tratam de formação, atuação e 

perfil de técnicos e treinadores.   

• Aspectos sociais, culturais e históricos: inclui artigos que tratam de 

aspectos sociológicos, antropológicos e históricos relacionados com o esporte 

(discussões sobre temáticas tais como gênero, mídia, marketing, violência, valores, 

etc.).  

• Aspectos psicológicos: inclui artigos que tratam de motivação, emoções, 

autoimagem, transtornos psicológicos/alimentares, personalidade, concentração, 

comportamento e humor.  

• Aspectos nutricionais: inclui artigos que tratam de perfil dietético e 

suplementação alimentar. 

Na quarta e última fase aconteceu a análise da tabela geral e a formulação de 

gráficos e tabelas por meio dos dados tabulados. No anexo 1 se encontra a tabela de 

que serviu para gerar todos os gráficos que serão apresentados nesse trabalho. Ao 

todo nesse levantamento, foram catalogados 423 artigos. 



 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

Ciência e tecnologia e a educação de qualidade, são cada vez mais 

reconhecidas como pilares de desenvolvimento econômico e social. Vale destacar que 

ao falar sobre esses pilares, estamos intrinsicamente falando sobre a importância das 

produções científicas para o desenvolvimento das áreas do conhecimento e de sua 

disseminação na sociedade. 

No Brasil, o complexo educacional universitário, a importância da pesquisa 

básica e da aplicada e principalmente a produção cientifica foram estruturadas 

tardiamente e ainda estão em processo de consolidação. De fato a produção científica 

brasileira cresceu, nas últimas décadas, em um nível excepcional para os padrões 

mais antigos de nosso país, mas a nossa ciência ainda carece da uniformidade 

observada nos países mais desenvolvidos. 

 

A produção científica brasileira cresceu mais que a média mundial, mas ainda 
não superou início tardio [...] vive momento de crescimento, ao mesmo tempo 
em que encara o desafio de chegar ao patamar alcançado pelo país em 
termos de Produto Interno Bruto — soma de todos os bens e serviços 
produzidos em um país durante certo período. O Brasil está em 6º lugar no 
ranking das maiores economias do mundo, mas em 13º no dos países com 
maior produção científica. (Dominguez,2012, p.20). 

 

No campo da Educação Física também é possível notar a incorporação 

cotidiana e com ênfase crescente da prática da pesquisa e principalmente da 

divulgação dos seus resultados por meio de produções científicas. 

 

Esta intensificação de publicações gera inquietações e questionamentos 
como: Quais são os temas mais focalizados? Como estes têm sido 
abordados? Quais as abordagens metodológicas empregadas? Quais 
contribuições e pertinência destas publicações para a área? 
(ROMANOWSKI, 2006, p. 39). 

 

 O CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

O gráfico 1, que traz a quantidade de publicações de artigos relacionados ao 

futebol publicados nos últimos, confirma esse maior protagonismo das produções 

cientificas no Brasil nos últimos anos. (GRÁFICO 1) 

 



GRAFICO 1 – CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO CIENTIFICA SOBRE O FUTEBOL NOS 
ÚLTIMOS ANOS. 

 

 

As explicações para terem validade cientifica teriam que ser estudadas mais 

profundamente, mas vale levantar algumas possibilidades para estudos futuros, por 

exemplo, esse aumento estaria relacionado somente à uma maior investimento e 

valorização da pesquisa cientifica? Ou, a escolha do Brasil como país sede da Copa 

do Mundo FIFA 2014 influenciou esse aumento? 

E mais, será que nesse período houve um aumento do incentivo dos órgãos 

de fomento à pesquisa? E o aumento dos programas de pós graduação estariam 

relacionados a esse aumento? 

 

Não é casual que os dossiês dedicados a futebol em periódicos acadêmicos 
e em revistas de divulgação científica costumem aparecer de quatro em 
quatro anos. A motivação tem por epicentro, é claro, a realização da Copa do 
Mundo [...] De modo regular, a cada quadriênio, a universidade é provocada, 
é instada a pensar sobre esse fenômeno global que catalisa corações e 
mentes, durante trinta dias corridos, entre os meses de junho e julho do ano. 
Espectadores e telespectadores dos diversos quadrantes do mundo voltam-
se então para o acompanhamento dos jogos do torneio. [...] No caso 
brasileiro, o fato torna-se ainda mais acentuado em 2014, porque o Brasil 
protagonizará uma dupla encenação, dentro e fora de campo.” (Holanda, 
2014, p.24). 
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 AS PRINCIPAIS REVISTAS  

Com a análise detalhada dos artigos publicados sobre o futebol, podemos 

diagnosticar quais as revistas cientificas que investiram nesse assunto. (TABELA 1) 

 

 

TABELA 1 – LISTA DAS 20 REVISTAS COM MAIS PUBLICAÇÕES SOBRE O FUTEBOL 

Revista Total de Artigos % 

Revista Brasileira de Medicina do Esporte 68 16,08% 

Revista Brasileira de Educação Física e Esporte 37 8,75% 

Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho 
Humano 

31 7,33% 

Motriz. Journal of Physical Education. UNESP 26 6,15% 

Revista Brasileira de Ciências do Esporte 25 5,91% 

Movimento 25 5,91% 

Revista Portuguesa de Ciências do Desporto 14 3,31% 

Análise Social 12 2,84% 

Motricidade 11 2,60% 

Revista Brasileira de Ciência e Movimento 11 2,60% 

Horizontes Antropológicos 9 2,13% 

Revista Brasileira de Ortopedia 7 1,65% 

Licere 7 1,65% 

Pensar a Prática 7 1,65% 

Revista de Educação Física 6 1,42% 

Acta Ortopédica Brasileira 5 1,18% 

Etnográfica 5 1,18% 

Psicologia: Reflexão e Crítica 5 1,18% 

Razón y Palabra 5 1,18% 

Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR 4 0,95% 

 

Na lista das 20 revistas com mais publicações da amostra desse estudo 

podemos notar a diversidade de áreas de pesquisa com interesse no tema. 

 

Um levantamento da produção bibliográfica sobre futebol, no Brasil e fora 
dele, corrobora o interesse de revistas acadêmicas em tratar do tema durante 
a voga desses anos especiais. Trata-se de compreender e explicar, para não 
dizer de decifrar, o que torna tão atraente tal modalidade esportiva. O desafio 
compreensivo e explicativo mobiliza os mais diferentes ângulos de análise - 
culturais, políticos, sociais, econômicos e até psicológicos - a fim de dar conta 
da latitude e da longitude do fenômeno. (HOLANDA, 2014, p.24). 

 

 Comparando a missão de cada revista fica evidente a forma como o tema 

futebol mobiliza as mais diferentes áreas e ângulos de análise. 



A Revista Brasileira de Medicina do Esporte, que aparece na primeira posição, 

tem como foco principal disseminar a produção científica nas áreas de ciências do 

exercício e do esporte (REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DO ESPORTE, 2014). 

A Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano tem como 

finalidade divulgar conhecimentos científicos originais que contribuam para o avanço 

da ciência do movimento humano, com ênfase na cineantropometria nas suas 

vertentes morfológica e funcional, bem como os fatores condicionantes do 

desempenho físico. (REVISTA BRASILEIRA DE CINEANTROPOMETRIA E 

DESEMPENHO HUMANO, 2014).  

A revista Motriz sua missão é publicar a pesquisa original em Ciências do 

Movimento Humano e áreas relacionadas ao esporte e exercício (por exemplo, 

educação física, esportes, fisioterapia, educação especial, psicologia, etc.). (MOTRIZ, 

2014) 

A revista Motricidade publica trabalhos centrados nas áreas do Desporto, 

Saúde, Desenvolvimento Humano e Psicologia, contribuindo para o desenvolvimento 

e disseminação do conhecimento científico de carácter teórico e empírico no âmbito 

da atividade física e saúde, da performance humana, assim como nos domínios 

científicos associados ao desenvolvimento humano, com particular ênfase na 

Psicologia. (MOTRICIDADE, 2014) 

Já nas seguintes revistas o enfoque muda.  

Pensar a Prática publica artigos relacionados ao campo acadêmico-

profissional da Educação Física. (PENSAR A PRÁTICA, 2014) 

Horizontes Antropológicos, seu campo de interesse compreende temas 

relacionados com a antropologia, arqueologia e áreas afins. (HORIZONTES 

ANTROPOLÓGICOS, 2014) 

Licere é um periódico especificamente dedicado a discutir a temática Lazer, 

em suas múltiplas dimensões e a partir de uma ótica multidisciplinar. (LICERE, 2014) 

A Revista Movimento é uma publicação da Escola de Educação Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul que tem por objetivo publicar pesquisas 

científicas sobre temas relacionados à Educação Física em interface com as Ciências 

Humanas e Sociais, em seus aspectos pedagógicos, históricos, políticos e culturais. 

(REVISTA MOVIMENTO, 2014). 

 



 AS AREAS E AS DIFERENTES CATEGORIAS 

A tabela abaixo vem elucidar a pluralidade do tema futebol, ainda mais em 

nosso país, pois este é um assunto que pertence a todas as áreas de conhecimento, 

a todas regiões de nosso país e está intrinsicamente ligado ao dia a dia da população 

pois pode ser encarado como esporte, cultura, entretenimento, trabalho, política, 

marketing, esporte educacional e isso permite que seja analisado e estudado por 

diferentes profissionais. (TABELA 2) 

 

Suas diversas possibilidades de enfoque estão traduzidas no gráfico seguinte 

que nos mostra como o volume da produção se divide nas 11 vertentes, de acordo 

com o enfoque e objetivo de cada artigo. Ao todo nesse levantamento, foram 

catalogados 423 artigos, divididos nas categorias temáticas, por meio da leitura dos 

resumos. Ao fim, se apresentou na seguinte situação (GRAFICO 2). 

 

 

GRAFICO 2 - TOTAL DE ARTIGOS EM CADA CATEGORIA TEMÁTICA 

 

Podemos observar que prevalece os artigos que tratam dos aspectos sociais, 

culturais e históricos do futebol, com 31% dos artigos da amostra total. Nessa 

categoria encontra-se os artigos que tratam do futebol como um fenômeno 

sociocultural historicamente construído. Questões sobre a relação entre futebol e 

identidade nacional, fatos históricos, o debate sobre questões de gênero, influência 
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da mídia, marketing, violência, torcidas, são algumas das principais problemáticas das 

investigações sociais do futebol brasileiro. 

O motivo da tendência crescente da produção cientifica que leva em conta os 

aspectos sociais, culturais e históricos do futebol nos últimos anos pode ser explicado 

pela importância cultural do esporte e a influência do futebol no cenário econômico 

mundial, sendo a produção científica acerca do mesmo de fundamental importância 

para formulação de políticas públicas no campo do esporte e do lazer, além disso é 

capaz de influenciar diversos segmentos da sociedade (econômico, político, cultural, 

social, etc.) 

 
O futebol é um fenômeno sociocultural de grande importância para o povo 
brasileiro. O estudo deste fenômeno vem ganhando relevância no meio 
acadêmico nacional nas últimas décadas. A academia brasileira começa a 
desperta para a relevância social, cultural e econômica do futebol e as 
imensas possibilidades de investigação que o tema oferece [...]Seguramente, 
o futebol é um fato social que possui dimensão econômica e cultural, por si 
só esse traço legitima o interesse entre os cientistas sociais. (RODRIGUES, 
2002, p.3) 

 

Em segundo lugar aparecem os artigos relacionados ao treinamento com 

21%, que tratam de questões mais especificas relacionadas ao desempenho atlético, 

aspectos fisiológicos, técnicos, táticos e biomecânicos relacionados com o 

rendimento, abordando também sobre os espaços e equipamentos relacionados com 

a performance. 

Uma das análises que podemos fazer sobre esse aspecto é a que é exposta 

abaixo 

Apesar de um comportamento crescente na produção científica, ainda 
encontramos uma estagnação nos métodos de treinamento no futebol e um 
dos principais problemas é que nem sempre a pesquisa contempla os 
interesses e as necessidades dos profissionais que trabalham com a 
modalidade. [...] o futebol passa por um período em que a maioria das 
pesquisas é dirigida a paradigmas já existentes (apesar de alguns avanços 
notados), com pouco interesse em produzir grandes novidades, o que o autor 
chama de "ciência normal [..] Desta forma, todo "conhecimento" produzido 
não passa de afirmações que se acumulam e que corroboram com o 
paradigma em questão. Isto está claro quando acompanhamos algum tema 
específico da área do futebol. (PASQUARELLI, 2012) 

 

Em terceiro lugar aparecem com 14% do levantamento da produção os artigos 

que tratam da iniciação esportiva e categorias de base. Nessa categoria os artigos 

tratam dos aspectos do esporte sob a perspectiva do treinamento de jovens atletas, 

escolinhas esportivas, seleção de talentos, aprendizagem motora; esporte infanto-

juvenil, pré-púbere e púbere; formação inicial no esporte, e aprendizagem motora. 



Com certeza essa fatia do gráfico, depois do que aconteceu na última Copa 

do Mundo, seria merecedora de um aprofundado estudo para que entenda qual o 

caminho que a nossa iniciação está seguindo. Seria preciso um aprofundamento no 

conhecimento, assim como na qualidade e nos objetivos dos artigos produzidos sobre 

essa temática, sem negligenciar as particularidades e complexidade desse campo de 

estudo. 

Analisando o crescimento da produção dessa área no decorrer dos anos 

podemos notar que o crescimento não está acontecendo de forma contínua, esse 

crescimento apresentou alguns picos e declínios, e esse fato também torna-se 

merecedor de um estudo para entender-se o motivo disso. 

A categoria de Saúde, que engloba os artigos que tratam do esporte tanto 

como meio de promoção da saúde, manutenção e reabilitação, assim como das 

lesões e patologias decorrentes do esporte de alto rendimento; prevenção e 

acompanhamento de lesões e patologias, aparece com 12% da produção levantada 

nesse estudo.  

Analisando esses 12% afim de identificar e diferenciar o foco de cada artigo 

podemos observar que a grande maioria dos artigos tratam de questões da área da 

saúde relacionadas as lesões e patologias decorrentes do futebol. Uma justificativa 

que podemos dar é a de que hoje está cada vez mais difícil de relacionar a prática do 

futebol à promoção de saúde, haja vista as tamanhas proporções que o futebol tem 

no nosso país. (TABELA 2). 

 

TABELA 2 – COMPARAÇAO DO FOCO DOS ARTIGOS QUE TRATAM DOS ASPECTOS 

RELACIONADOS A SAUDE E FUTEBOL 

Foco Total de Artigos % 

Lesões e Patologias 44 78,57% 

Promoção de Saúde 12 21,43% 

 

Os outros 6 focos, somados chega apenas 20% das publicações dos artigos. 

Uma área que não aparece produção científica de forma significativa é a área de 

Políticas Públicas, talvez seja reflexo do porquê de apesar o Brasil ser o país do 

futebol, aqui em nosso país não conseguimos fazer do futebol um produto como 

acontece em outros países. Ainda existe uma carência enorme em produções 

científicas ligando o futebol a economia e a possibilidade de geração de renda. 



 ORGÃOS DE FOMENTO À PESQUISA 

  Órgãos e agências de fomento – “As agências de fomento têm como objeto 

social a concessão de financiamento de capital fixo e de giro associado a projetos na 

Unidade da Federação onde tenham sede” (BRASIL, 2009). Promovem o 

financiamento de pesquisas cientificas e tecnológicas, que visam o desenvolvimento 

do país. 

Analisando o caso da produção sobre o futebol notamos que grande parte dos 

autores não citam os órgãos de fomento à pesquisa. Enquanto 16% dos artigos 

possuem apoio dos órgãos de fomento à pesquisa. (GRÁFICO 3). 

 

 

GRÁFICO 3 - % DOS ARTIGOS QUE DECLARAM OS ORGÃO DE FOMENTO EM 
COMPARAÇÃO AOS QUE NÃO 

 

 Outro ponto que vale destaque é o aparente aumento do apoio dos 

órgãos de fomento à pesquisa no decorrer dos anos. Esse aumento acompanhou o 

crescimento da produção científica e pode ser uma das justificativas para esse 

aumento. (GRAFICO 4).  
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GRÁFICO 8 – CRESCIMENTO DO Nº DE ARTIGOS QUE DECLARAM QUE POSSUEM 
APOIO DE ORGÃO DE FOMENTO À PESQUISA 

 

Com relação a quais órgãos que mais financiaram os artigos catalogados 

notamos a evidencia dos dois órgãos do governo federal ligados ao Ministério da 

Ciência e Tecnologia, CNPq e CAPES, que somados contemplam mais de 50% dos 

artigos publicados com apoio de algum órgão de fomento à pesquisa. (TABELA 4). 

 

TABELA 4 – ORGÃOS DE FOMENTO À PESQUISA - % 

Órgãos de Fomento à 
Pesquisa 

% 

CNPq 32,35% 

CAPES 26,47% 

FAPESP 8,82% 

AlBan 5,88% 

CENESP 4,41% 

ME 4,41% 

FAPEMIG 2,94% 

FCT 2,94% 

WAF 1,47% 

UFPEL 1,47% 

PROCAD 1,47% 

FACEPE 1,47% 

Universidade 
Paranaense 

1,47% 

Fundunesp 1,47% 

FAPEAL 1,47% 

FUNDECT 1,47% 
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O CNPq oferece de bolsas aos alunos do ensino médio, graduação, pós-
graduação, recém-doutores e pesquisadores já experientes. As bolsas são 
divididas em duas categorias principais: individuais, no Brasil e exterior, e por 
quota. Outra forma de apoio oferecido pelo CNPq é o auxílio à pesquisa. Entre 
as várias modalidades está o subsídio a publicações científicas, o apoio à 
capacitação de pesquisadores por meio de intercâmbios científicos ou da 
promoção e atendimento a reuniões e congressos científicos.  
Outra instituição de fomento é a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), que trabalha para a expansão e 
consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em 
todos os estados. A Capes atua em várias frentes, diversificando apoios e 
programas. Existe hoje uma extensa rede de atividades acadêmico-
universitárias coordenadas pela instituição. Nos últimos sete anos, foram 
criados 872 novos cursos de mestrado e 492 de doutorado.  
O incentivo à ciência também acontece através das Fundações de Amparo à 
Pesquisa (FAPs). As FAPs, que estão presentes em 21 das 27 unidades 
federativas, estão ligadas aos respectivos governos estaduais. As entidades 
atuam em quatro eixos principais. O primeiro é a pesquisa, ou seja, o 
financiamento de projetos em todas as áreas do conhecimento. O segundo é 
a formação de pesquisadores, por meio da concessão de bolsas em todos os 
níveis de formação. O terceiro é a inovação, incentivada por meio de 
programas e editais que associam pesquisadores e empresas. O último é a 
divulgação, ou seja, levar para a sociedade os resultados alcançados por 
esses trabalhos. (BRASIL, 2010) 



 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho objetivou-se mapear e apresentar dados da produção científica 

sobre o futebol, baseando-se nos dados encontrados (nos bancos de dados da Scielo, 

Bireme, Lilacs e Periódicos da Capes), afim de levantar algumas possibilidades de 

discussões e análises para o atual momento dessa produção cientifica. Pesquisas 

com esse cunho se justificam, pois por meio delas é possível observar as 

características, avaliar as tendências e identificação das problemáticas significativas 

ainda não investigadas, considerando o atual momento da sociedade e da realidade 

em que se pretende aprofundar o conhecimento. 

O interesse por pesquisas que abordam “estado da arte” deriva da 
abrangência desses estudos para apontar caminhos que vêm sendo tomados 
e aspectos que são abordados em detrimento de outros. A realização destes 
balanços possibilita contribuir com a organização e análise na definição de 
um campo, uma área, além de indicar possíveis contribuições da pesquisa 
para com as rupturas sociais. A análise do campo investigativo é fundamental 
neste tempo de intensas mudanças associadas aos avanços crescentes da 
ciência e da tecnologia. (ROMANOWSKI, 2006, p. 38-39). 

 

Já há algum tempo que as dissertações e as teses que tratam da dimensão 
esportiva não fazem mais a ressalva de que o assunto carece de bibliografia 
consistente. Esta ressalva, convertida muitas vezes em falta de cuidado ou 
despreparo na revisão bibliográfica, foi pega de surpresa na última década 
com um boom de trabalhos sobre os esportes no Brasil e a consolidação no 
meio acadêmico de áreas que deram um tratamento menos esporádico ao 
tema. (TOLEDO, 2001, p.135) 
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 ANEXOS 

 LISTA DOS ARTIGOS CATALOGADOS 

Categoria 

Temática 

Título  

Artigo 

Área de 
Formação 

/ Vinculo 

Revista 
Ano  
Publi

cação 

Órgãos de 

Fomento 

Nutricionais 
Perda hídrica e prática de hidratação em 

atletas de futebol 

Nutrição, 

Educação 
Física 

Revista 

Brasileira 
de 

Medicina 

do Esporte 

2014 
CAPES, 

PROCAD 

Nutricionais 
Estado nutricional e prevalência de 
síndrome metabólica em praticantes 

amadores de futebol 

Nutrição, 
Educação 

Física 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

2009 FACEPE 

Nutricionais 
Fatores de risco associados ao 

comportamento alimentar inadequado em 

futebolistas 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 

de 

Educação 
Física e 
Esporte 

2012 - 

Nutricionais 

Efeitos da suplementação crônica de 

glutamina sobre a performance de atletas 
de futebol da categoria juvenil 

Ciências 

da Saúde 

Revista Br
asileira de 

Ciência e 
Movimento 

2005 - 

Nutricionais / 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Nível de conhecimento de práticas de 
hidratação em atletas de futebol de 

categoria de base 

Educação 
Física 

Revista 

Brasileira 
de 

Cineantrop

ometria e 
Desempen

ho 

Humano 

2009 - 

Nutricionais / 
Iniciação 

Esportiva e 

Categorias 
de Base 

Efeitos da ingestão de uma bebida 
carboidratada em atletas juvenis de 

futebol 

Ciências 
Fisiológica

s, 

Educação 
Física, 

Nutrição 

Arquivos 
de 

Ciências 

da Saúde 
da 

UNIPAR 

2011 
Universidade 
Paranaense 

Nutricionais / 
Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

A importância da avaliação nutricional no 
controle da dieta de uma equipe de 

jogadores de futebol juniores 

Nutrição, 
Fisiologia, 

Medicina, 
Fisicultor, 
Técnico 

de Futebol 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

1999 - 

Nutricionais 
Aspectos nutricionais do futebol de 

competição 
Nutrição, 
Medicina 

Revista 

Brasileira 
de 

Medicina 

do Esporte 

2001 CAPES 

Nutricionais 

Análise da suplementação de carboidratos 
e solução isotônica sobre parâmetros 

hematológicos e bioquímicos de jogadores 

profissionais de futebol em condições 
reais de treinamento 

Bioquímic
a, 

Farmácia, 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 
de Ciência

s do Espor
te 

2012 - 

Nutricionais 

Perfil antropométrico e ingestão de 
macronutrientes em atletas profissionais 

brasileiros de futebol, de acordo com suas 

posições 

Medicina 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2006 - 

Nutricionais 

Efeito ergogênico de uma bebida esportiva 

cafeinada sobre a performance em testes 
de habilidades específicas do futebol 

Nutrição, 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2009 - 

Nutricionais / 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Efeito de suplemento hidroeletrolítico na 
hidratação de jogadores juniores de 

futebol 
Nutrição 

Revista 

Brasileira 
de 

Medicina 

do Esporte 

2011 - 

Gestão e 
Políticas 

Públicas 

O futebol como negócio: uma comparação 
financeira com outros segmentos 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 
de Ciência

s do Espor
te 

2013 - 



Gestão e 
Políticas 
Públicas 

O comportamento do preço das ações de 

clube de futebol mediante a variação de 
aspectos contábeis: o estudo de caso do 

Juventus F.C. - Itália 

Ciências 
Contabéis 

Revista 
Ambiente 
Contábil 

2009 - 

Gestão e 
Políticas 

Públicas 

Gestão de clubes de futebol brasileiros: 
fontes alternativas de receita 

Administra
ção 

Sistemas 
& Gestão 

2006 - 

Gestão e 
Políticas 

Públicas 

Evidenciação e desempenho em 
organização desportivas: um estudo 

empírico sobre clubes de futebol 

Ciências 
Contabéis, 

"Administr
ação e 

Finanças" 

Revista de 
Contabilid

ade e 
Organizaç

ões 

2009 - 

Gestão e 

Políticas 
Públicas 

Análise do comportamento do mercado de 
ações em clubes de futebol 

Ciências 
Contábeis 

Revista 

Ambiente 
Contábil 

2010 - 

Gestão e 
Políticas 
Públicas 

Caracterização do perfil retrospectivo do 
dirigente esportivo de clube de futebol 

profissional da primeira divisão, entre os 

anos 2003 e 2007 

Educação 
Física 

Revista Po
rtuguesa 

de Ciência

s do 
Desporto 

2009 - 

Gestão e 
Políticas 

Públicas 

Sobre o (des)equilíbrio financeiro da 
primeira década do Sporting, Sociedade 

Desportiva de Futebol, SAD 

Motricidad

e Humana 

Revista Po
rtuguesa 

de Ciência
s do 

Desporto 

2009 - 

Gestão e 

Políticas 
Públicas 

Gestão esportiva: novos rumos para o 

futebol brasileiro 

Jornalismo
, 

Administra
ção 

Revista de 
Administra

ção de 
Empresas 

2006 - 

Gestão e 
Políticas 
Públicas 

Empresarização e controle organizacional: 
um estudo no clubes de futebol em Santa 

Catarina 

Administra
ção 

Cadernos 
EBAPE.B

R 
2006 - 

Gestão e 
Políticas 

Públicas 

"Empresarização" e controle: o caso do 
Figueirense Futebol Clube 

Administra
ção 

Cadernos 
EBAPE.B

R 

2007 - 

Gestão e 

Políticas 
Públicas 

Entendendo o futebol como um negócio: 

um estudo exploratório 

Educação 
Física, 

Engenhari
a da 

Produção 

Gestão e 

Produção 
2005 - 

Gestão e 

Políticas 
Públicas 

Um estudo sobre segurança em estádios 

de futebol baseado na análise 
bibliométrica da literatura internacional 

Engenhari

a da 
Produção, 
Ciências 

Contábeis 

Perspectiv

as em 
Ciência da 
Informaçã

o 

2012 - 

Lazer / Saúde 
Respostas fisiológicas agudas do futebol 

recreacional em mulheres adultas não 
treinadas 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 

de 

Atividade 
Física e 
Saúde 

2013 - 

Lazer / Saúde 
Revisão sistemática dos efeitos do futebol 

recreacional em adultos não atletas 

Educação 

Física 

Revista 
Brasileira 

de 
Atividade 
Física e 

Saúde 

2013 CAPES 

Lazer 

Variação sazonal na actividade física e 

nas práticas de lazer de adolescentes 
portugueses 

"Ciências 

do 
Desporto 

e de 

Educação 
Física" 

Revista 

Portugues
a de 

Ciências 

do 
Desporto 

2005 - 

Lazer 
Epidemiologia das atividades físicas 

praticadas no tempo de lazer por adultos 
do Sul do Brasil 

Epidemiol
ogia 

Revista 
Brasileira 

de 

Epidemiolo
gia 

2009 CAPES, CNPq 

Lazer / 
Sociais, 

Culturais e 

Históricos 

Notas etnográficas sobre o futebol de 
várzea 

Educação 
Física, 

Epidemiol

ogia 

Movimento 2010 

Ministério do 
Esporte, Rede 

CEDES e 

CNPq 



Lazer / 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Futebol e lazer: diálogos e aproximações 
Educação 

Física 
Licere 2012 - 

Lazer / Saúde 
Lazer, a vida além do trabalho para uma 
equipe de futebol entre trabalhadores de 

hospital 

Enfermag
em 

Revista 
Latino-

Americana

 de Enferm
agem 

2003 - 

Esporte na 

Educação 

Futebol: representações e práticas de 

escolares do ensino fundamental 

Educação 

Física 

Revista 
Brasileira 

de 
Educação 
Física e 

Esporte 

2014 - 

Esporte na 
Educação 

Acerca da violência por meio do futebol no 

ensino de educação física: retratos de 
uma prática e seus dilemas 

Educação 

Física,"Ciê
ncias 

Humanas 

e Sociais" 

Pensar a 
Prática 

2008 CNPq 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Percepções dos professores do desporto 
escolar sobre a relação entre o sector 
escolar e o sector federado da Região 

Autónoma da Madeira 

"Educação 
Física e 

Desporto" 

Revista 
Portugues

a de 

Ciências 
do 

Desporto 

2009 - 

Lazer / Saúde 

A prática da atividade física: estudo 
comparativo entre os alunos de graduação 

da UNICAMP (Universidade Estadual de 
Campinas, Brasil) 

Educação 

Física 

Motricidad

e 
2008 - 

Lazer / Saúde 

Prática desportiva de estudantes 

universitários: o caso da Universidade do 
Porto 

Desporto 

Revista 

Portugues
a de 

Ciências 

do 
Desporto 

2008 - 

Esporte na 
Educação 

Relação entre os setores de prática 
desportiva, as modalidades desportivas e 

o aproveitamento escolar 
- 

Motricidad
e 

2013 - 

Esporte na 
Educação / 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Sacríficios, sonhos, indústria cultural: 
retratos da educação do corpo no esporte 

escolar 

- 
Educação 
e Pesquisa 

2007 
CNPq, 

FAPESC, 

UFSC 

Esporte na 

Educação 

Desenvolvimento do pensamento crítico-

criativo e os estágios curriculares na área 
da educação física 

- 

Revista Br
asileira de 

Ciência e 
Movimento 

2003 - 

Esporte na 
Educação 

Refletindo sobre a tematização do futebol 
na educação física escolar 

Educação 
Física 

Motriz. 

Journal of 
Physical 

Education. 

UNESP 

2010 - 

Esporte na 
Educação / 
Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Jovens esportistas: profissionalização no 
futebol e a formação na escola 

Educação 
Física 

Motriz. 
Journal of 
Physical 

Education. 
UNESP 

2011 
CNPq, 

FAPERJ 

Lazer 
Atividades físicas praticadas no lazer por 
universítarios de uma instituição pública 

do Nordeste do Brasil 

Educação 

Física 

Revista 
Brasileira 

de 
Atividade 
Física e 

Saúde 

2012 CAPES 

Esporte na 

Educação / 
Sociais, 

Culturais e 

Históricos 

O jogo de futebol no contexto escolar e 

extraescolar: encontro, confronto e 
atualização 

Educação 
Física 

Revista 

Brasileira 
de Ciência
s do Espor

te 

2011 CNPq 

Psicológicos 

Suporte parental percebido, motivação 

autodeterminada e habilidades de 
enfrentamento: validação de um modelo 

de equações estruturais 

Educação 
Física, 

Psicologia 

Revista de 
Educação 

Física 
2013 - 

Psicológicos 
/ Nutricionais 

Ansiedade física social e comportamentos 
alimentares de risco em contexto 

desportivo 

Psicologia 
Análise 

Psicológic

a 

2001 - 



Psicológicos 
Perfil psicológico de prestação de 

jogadores profissionais de futebol do 
Brasil 

"Desenvol

vimento 
Humano, 

Actividade 

Física e 
Saúde" 

Revista 

Portugues
a de 

Ciências 

do 
Desporto 

2007 - 

Psicológicos 
Intensidade e negativismo e autoconfiança 

em jogadores de futebol profissionais 

brasileiros 

"Desporto, 
Saúde e 

Desenvolv

imento 
Humano" 

Motricidad
e 

2007 - 

Psicológicos 
Um programa de treino de formulaçao de 

objectivos no futebol: desenvolvimento 

implementação e avaliação 

Psicologia 
Análise 

Psicológic

a 

2001 - 

Psicológicos 

Considerações sobre a formação e 

transformação da identidade profissional 
do atleta de futebol no Brasil 

Educação 

Física, 
Psicologia 

Diversitas 2010 CNPq 

Psicológicos 

Futebol feminino de competição: uma 
análise das tendências do comportamento 
das mulheres,atletas em competir, vencer 

e estabelecer metas 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 

de 

Educação 
Física e 
Esporte 

2006 - 

Psicológicos 
Pensamentos automáticos e ansiedade 
num grupo de jogadores de futebol de 

campo 

Psicologia 
Psicologia: 

Teoria e 

Prática 

2003 - 

Psicológicos 

/ Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Fatores motivacionais de atletas para a 

prática esportiva 

Educação 

Física 

Motriz. 

Journal of 
Physical 

Education. 

UNESP 

2008 - 

Psicológicos 
/ Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

O futebol e seu significado 
Educação 

Física, 
Psicologia 

Motriz. 
Journal of 
Physical 

Education. 

UNESP 

2008 - 

Psicológicos 
/ Iniciação 

Esportiva e 

Categorias 
de Base 

Papel dos pais no desenvolvimento de 
jovens futebolistas 

- 
Psicologia: 
Reflexão e 

Crítica 

2004 - 

Psicológicos 

Agressividade em jogadores de futebol: 

estudo com atletas de equipes 
portuguesas 

Psicologia Psico-USF 2005 - 

Psicológicos 
Para o gol: latência e identidade de 

gênero 
Psicologia 

Jornal de 

Psicanális
e 

2010 - 

Psicológicos 
Avaliação das características de 

personalidade de goleiros profissionais e 
amadores 

Psicologia, 
"Ciências 
Humanas 

e 
Filosofia" 

Psicologia: 
Ciência e 
Profissão 

2006 - 

Psicológicos 
João Carvalhaes, um psicólogo campeão 

do mundo de futebol 
Psicologia 

Estudos e 
Pesquisas 

em 
Psicologia 

2013 - 

Psicológicos 

/ Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Fatores geradores de estresse para 

atletas da categoria de base do futebol de 
campo 

Educação 
Física 

Motriz. 

Journal of 
Physical 

Education. 

UNESP 

2012 - 

Psicológicos 
Liderança, coesão e satisfação em 

equipas desportivas: um estudo com 
atletas portugueses de futebol e futsal 

Psicologia 
Psicologia: 
Reflexão e 

Crítica 
2008 - 

Psicológicos 

Análise das atribuições causais do 
sucesso e do insucesso na competição, 

em função do nível competitivo dos 

futebolistas portugueses 

Ciências 
do 

Desporto 

Psicologia: 
Reflexão e 

Crítica 

2008 - 



Psicológicos 
Análise confirmatória do questionário de 
satisfação do atleta - versão portuguesa 

Psicologia, 
Psicologia: 
Reflexão e 

Crítica 
2010 - 

Psicológicos 
Validação da escala de motivação no 

esporte (SMS) no futebol para a língua 

portuguesas brasileira 

Educação 
Física, 

Fisioterapi

a, Terapia 
Ocupacion

al 

Revista 
Brasileira 

de 

Educação 
Física e 
Esporte 

2011 - 

Psicológicos 
/ Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Competência percebida e atribuição de 
causalidade em jogadores juniores de 

futebol 

Psicologia 
Psicologia: 

Teoria e 

Pesquisa 

2011 - 

Psicológicos 
Validação da escala de liderança para o 
esporte: versão preferência dos atletas 

Psicologia, 

Educação 
Física 

Psicologia: 

Ciência e 
Profissão 

2012 - 

Psicológicos 
A liderança e coesão grupal no futebol 
profissional: o pesquisador fora do jogo 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 

de 

Educação 
Física e 
Esporte 

2012 - 

Psicológicos 
A escala de humor de Brunel (Brums): 
instrumento para detecção precoce da 

síndrome do excesso de treinamento 

Educação 
Física, 

Fisioterapi
a e 

Desportos 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2008 - 

Psicológicos 

Causas e consequências físicas e 

emocionais do término de carreira 
esportiva 

Medicina 

da 
Atividade 
Física e 

do Esporte 

Revista 

Brasileira 
de 

Medicina 

do Esporte 

2008 - 

Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Torcida familiar: a complexidade das inter-
relações na iniciação esportiva ao futebol 

Educação 
Física 

Revista 
Portugues

a de 
Ciências 

do 
Desporto 

2007 - 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base / 
Sociais, 

Culturais e 

Históricos 

Difícil reconversão: futebol, projeto e 
destino em meninos brasileiros 

"Núcleo 
de 

Estudos e 

Pesquisas 
Educação 

e 

Sociedade 
Contempo

rânea", 

"Grupo 
Cultura e 
Esporte" 

Horizontes 
Antropológ

icos 

2008 CNPq 

Psicológicos 

/ Saúde 

Práticas corporais em cena na saúde 
mental: potencialidades de uma oficina de 

futebol em um centro de atenção 
psicossocial de Porto Alegre 

Educação 

Física 

Pensar a 

Prática 
2010 - 

Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 
de Base / 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

O processo de formação do atleta de 
futsal e futebol: análise etnográfica 

Educação 
Física 

Revista 

Brasileira 
de 

Educação 

Física e 
Esporte 

2011 - 

Técnicos e 
Treinadores 

Percurso profissional dos licenciados em 
educação física e desporto, com opção de 

futebol, pela Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, entre 1992 e 2006 

Desporto 

Revista 
Portugues

a de 

Ciências 
do 

Desporto 

2009 - 

Técnicos e 

Treinadores 

Análise do perfil de liderança dos 
treinadores de futebol do campeonato 

mineiro de 2005 

Educação 

Física 

Revista Br
asileira de 

Ciência e 
Movimento 

2006 
CENESP, 

UFMG 

Técnicos e 
Treinadores 

O perfil de liderança dos treinadores de 

futebol do campeonato brasileiro série A 
2005 

"Escola de 

Educação 
Física, 

Fisioterapi

a e 
Terapia 

Ocupacion

al" 

Revista 

Brasileira 
de 

Educação 

Física e 
Esporte 

2006 
CENESP, 

UFMG 

Esporte na 
Educação 

Reflexões didático-pedagógicas acerca do 

ensino do esporte no processo de 
formação de professores de educação 

física 

Educação 
Física 

Movimento 2010 - 

Técnicos e 
Treinadores 

Necessidades de formação para o 
exercício profissional na perspectiva do 
treinador de futebol em função da sua 

experiência e nível de formação 

Desporto, 
Motricidad

e Humana 

Motriz. 
Journal of 
Physical 

Education. 
UNESP 

2010 FCT, FEDER 



Técnicos e 
Treinadores 

O que pensam os treinadores portugueses 

da 1ª liga sobre a importância da 
intervenção psicológica no futebol 

profissional ? 

Desporto 

Motriz. 

Journal of 
Physical 

Education. 

UNESP 

2011 - 

Técnicos e 
Treinadores 

Análise do perfil de liderança dos 
treinadores das categorias de base do 

futebol brasileiro 

"Escola de 
Educação 

Física, 

Fisioterapi
a e 

Terapia 

Ocupacion
al" 

Revista 
Brasileira 

de 

Educação 
Física e 
Esporte 

2009 
CENESP, 

UFMG 

Regras e 
Arbitragem / 

Psicológicos 

Julgamento de lances futebolísticos: 
comparação entre árbitros de futebol e 

torcedores 

"Psicologi
a 

Cognitiva" 

Interameri
can 

Journal of 
Psycholog

y 

2009 - 

Regras e 
Arbitragem 

Nível de concentração e precisão de 

árbitros de futebol ao longe de uma 
partida 

Medicina 
Motricidad

e 
2013 - 

Regras e 
Arbitragem 

O problema da simultaneidade na lei do 
impedimento do futebol 

Física 

Revista 
Brasileira 
de Ensino 

de Física 

2011 CAPES, CNPq 

Regras e 

Arbitragem 

Controle antidoping no Brasil: resultados 

do ano de 2003 e atividades de prevenção 

Medicina, 
Química, 

Ciências 
Farmacêut

icas, 

"Fisiologia 
e 

Farmacolo

gia" 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2004 - 

Regras e 

Arbitragem 

Árbitro brasileiro de futebol profissional: 

percepção do significado do arbitrar 

Educação 

Física 

Revista da 
Educação 

Física / 
UEM 

2012 - 

Regras e 
Arbitragem 

Estados de humor de árbitros de futebol 
não-profissional 

Educação 
Física, 

Ciências 
da Saúde 

e do 
Esporte 

Revista da 

Educação 
Física / 
UEM 

2012 - 

Regras e 
Arbitragem 

Causas que levam alguns árbitros a 
desistirem da carreira de árbitro 

profissional 

Educação 
Física 

Revista da 
Educação 

Física / 

UEM 

2006 - 

Regras e 

Arbitragem 

Arbitro de futebol x marketing: uma opção 

a ser explorada 
- 

Revista Br
asileira de 

Ciência e 
Movimento 

2005 - 

Regras e 
Arbitragem 

Análise do modelo de avaliação física 
aplicado aos árbitros de futebol pela FIFA 

Educação 
Física 

Revista 

Brasileira 
de 

Medicina 

do Esporte 

2011 - 

Regras e 
Arbitragem 

Análise do teste aeróbico desenvolvido 
pela Fifa para avaliar os árbitros de futebol 

Educação 
Física 

Arquivos 
de 

Ciências 

da Saúde 
da 

UNIPAR 

2011 - 

Regras e 

Arbitragem 

Intensidade de esforço da arbitragem de 

futebol 

Educação 

Física 

HU 

Revista 
2008 - 

Regras e 
Arbitragem 

Morfologia do árbitro do futebol após 10 
anos na arbitragem 

Educação 
Física 

Arquivos 

de 
Ciências 
da Saúde 

da 
UNIPAR 

2010 - 

Regras e 
Arbitragem 

Níveis de aptidão física de árbitros de elite 
da Federação Paranaense de Futebol 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 

de 

Cineantrop
ometria e 

Desempen

ho 
Humano 

2004 - 

Regras e 
Arbitragem 

O nível de aptidão física afeta o 
desempenho do árbitro de futebol? 

Educação 
Física, 

Ciências 

da Saúde, 
"Escola de 

Artes, 

Ciências e 
Humanida

de" 

Revista 
Brasileira 

de 

Educação 
Física e 
Esporte 

2010 - 



Regras e 
Arbitragem 

Os sistemas de jogo e as regras do 
futebol: considerações sobre suas 

modificações 

Educação 

Física, 
Motricidad
e Humana 

Motriz. 

Journal of 
Physical 

Education. 

UNESP 

2009 - 

Regras e 
Arbitragem 

Somatotipo e composição corporal de 
árbitros e árbitros assistentes da CBF 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 

de 

Cineantrop
ometria e 

Desempen

ho 
Humano 

2008 - 

Saúde A pubalgia no jogador de futebol 

Fisioterapi
a, 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

1999 - 

Saúde 
Acidentes oculares nas atividades 

esportivas 
Medicina 

Arquivos 

Catarinens
es de 

Medicina 

2006 - 

Saúde / 
Iniciação 

Esportiva e 

Categorias 
de Base 

Alterações posturais e flexibilidade da 
cadeia posterios nas lesões em atletas de 

futebol de campo 

Medicina, 
Fisioterapi

a 

Revista 
Brasileira 
de Ciência

s do Espor
te 

2011 - 

Saúde / 
Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Análise da flexibilidade segmentar e 
prevalência de lesões no futebol segundo 

faixa etária 

Fisioterapi
a, 

"Ciências 
Biológicas 

e da 

Saúde" 

Fisioterapi
a e 

Pesquisa 

2013 - 

Saúde 

Análise epidemiológica de lesões e perfil 

físico de atletas do futebol amador na 
região do oeste paulista 

Esportes 

Revista 

Brasileira 
de 

Medicina 

do Esporte 

2010 - 

Saúde 
Aspectos epidemiológicos das micoses 
dos pés em um time chinês de futebol 

Medicina, 
Nutrição 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2006 - 

Saúde 
Atividade física e esportiva após 

artroplastia de quadril 
Ciências 
da Saúde 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

2009 - 

Saúde 

Atividade física, horas de assistência à tv 

e composição corporal em crianças e 
adolescentes 

Medicina 

Arquivos 
Brasileiros 

de 
Cardiologi

a 

2010 FAPEAL 

Saúde 

Barreiras percebidas e hábitos de 

atividade física de adolescentes escolares 
de uma cidade do sul do Brasil 

"Exercício 

Físico e 
Saúde", 
Ciências 

Administra
tivas 

Revista 

Brasileira 
de 

Cineantrop

ometria e 
Desempen

ho 

Humano 

2011 - 

Saúde 

Caminhada/corrida ou uma partida de 
futebol recreacional apresentam 

efetividade semelhante na indução de 

hipotensão pós-exercício 

Educação 
Física, 

Nutrição 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

2013 - 

Saúde 
Comportamento da frequência cardíaca 

em adulto jovem durante exercício físico e 

atividade sexual 

Medicina, 
"Gênero, 

Sexualida
de e 

Corporeid

ade" 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2012 - 

Saúde 
Comunicação interatrial e hipertensão 

pulmonar em atleta profissional de futebol 
- 

Arquivos 

Brasileiros 
de 

Cardiologi

a 

2010 - 

Saúde 
Copa do mundo de futebol como 

desencadeador de eventos 
cardiovasculares 

Medicina 

Arquivos 
Brasileiros 

de 

Cardiologi
a 

2013 CNPq 

Saúde Dermatofitoses podais em futebolistas 
Medicina, 
Educação 

Física 

Anais 
Brasileiros 

de 

Dermatolo
gia 

2009 - 



Saúde 
Estudo comparativo por ressonância 
magnética de púbis entre atletas e 

sedentários assintomáticos 
Medicina 

Revista 

Brasileira 
de 

Ortopedia 

2010 - 

Saúde 

Estudo descritivo da resposta de acuidade 
visual sem correção e pressão intra-ocular 

computadorizada de não contato em 

jogadores de futebol amadores e 
profissionais 

Medicina 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

1999 - 

Saúde 
Estudo descritivo de alterações 

odontológicos verificadas em 400 

jogadores de futebol 

Medicina, 
Fisiologia, 

Fisioterapi
a, 

Odontologi

a, 
Nutrição, 
Técnico 

de Futebol 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

1999 - 

Saúde 

Estudo epidemiológico das lesões do pé e 

tornozelo na prática desportiva 
recreacional 

Medicina 

Acta 

Ortopédica 
Brasileira 

2012 - 

Saúde 
/Iniciação 

Esportiva e 

Categorias 
de Base 

Fratura de estresse do púbis em atleta de 
futebol de 15 anos de idade 

Medicina 

Revista 
Brasileira 

de 

Ortopedia 

2011 - 

Saúde 
Fratura-luxação traumática do quadril no 

futebol: relato de caso 
Medicina 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2007 - 

Saúde 

Incidência de entorse de tornozelo em 

atletas de futebol portadores da síndrome 
da hipermobilidade articular 

Medicina 

Revista 
Brasileira 

de 
Ortopedia 

2012 - 

Saúde 
Incidência de lesão musculoesquelética 

em jogadores de futebol 
- 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2013 - 

Saúde / 
Iniciação 

Esportiva e 

Categorias 
de Base 

Incidência de lesões nos jogadores de 
futebol masculino sub-21 durantes os 
jogos regionais de Sertãozinho-SP de 

2006 

- 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

2009 - 

Saúde 
Lesão do músculo obturador externo em 

atletas de futebol profissional 

Medicina, 

Fisioterapi
a 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2011 - 

Saúde / 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Lesões e desvios posturais na prática de 
futebol em jogadores jovens 

Educação 
Física 

Fisioterapi

a e 
Pesquisa 

2010 - 

Saúde 

Lesões nos jogadores de futebol 
profissional do Marília Atlético Clube: 

estudo de coorte histórico do campeonato 

brasileiro de 2003 a 2005 

Medicina 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

2009 - 

Saúde 
Morte súbita em atletas: protocolos e 
rotinas adotados por clubes de futebol 

profissional em São Paulo 

- 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2011 - 

Saúde 

Novo parafuso (acutrak) no tratamento 

cirúrgico de jogadores de futebol de elite 
com fraturas do quinto matatarso 

Medicina 

Acta 

Ortopédica 
Brasileira 

2009 - 

Saúde 
O valor do doppler tecidual no diagnóstico 

diferencial da hipertrofia do atleta e da 
cardiomiopatia hipertrófica 

Medicina 

Revista 
Brasileira 

de 

Ecocardio
grafia e 
Imagem 

Cardiovas
cular 

2012 - 

Saúde 
Ocorrência de entorse e lesões do joelho 

em jogadores de futebol da cidade de 

Manaus, Amazonas 

Medicina 
Acta 

Ortopédica 

Brasileira 

2005 - 



Saúde 

Osteonecrose espontânea do joelho em 

atleta - tratamento com o uso de câmara 
hiperbárica: relato de caso e revisão de 

literatura 

Medicina 

Revista 

Brasileira 
de 

Ortopedia 

2012 - 

Saúde 
Osteossíntese com parafuso intramedular 

nas fraturas proximais do quinto 

metatarsiano do atleta 

Ortopedia, 
Desporto 

Acta 
Ortopédica 

Brasileira 

2012 - 

Saúde 
Perfil dietético, estado nutricional e 

prevalência de obesidade centralizada em 

praticantes de futebol recreativo 

Nutrição, 
Ciências 

da Saúde 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2006 - 

Saúde 

Pode a termografia auxiliar no diagnóstico 

de lesões musculares em atletas de 
futebol? 

- 

Revista 

Brasileira 
de 

Medicina 

do Esporte 

2012 - 

Saúde 
Prática de atividade física por 

adolescentes de Fortaleza, CE, Brasil 
Enfermag

em 

Revista 
Brasileira 

de 

Enfermage
m 

2010 - 

Saúde 
Prevalência de marcador de risco tardio 

no eletrocardiograma de repouso de 

futebolistas brasileiros e africanos 

Educação 
Física, 

Medicina 

Revista 
Brasileira 

de 
Cardiologi

a 

2008 - 

Saúde / 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis e Aids entre jogadores 
juniores 

Epidemiol
ogia, 

Psicologia, 
Medicina 

Saúde 

Publica 
2002 WAF, FAPESP 

Saúde 
Prevenção de lesões do ligamento 

cruzado anterior em futebolistas 
Desporto 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2009 - 

Saúde 
Pseudocisto pulmonar pós-traumático em 

jogador de futebol: relato de caso 
Medicina 

Radiologia
 Brasileira 

2013 - 

Saúde 

Quantificação da deformidade miocárdica 
longitudinal segmentar em atletas pela 

ecocardiografia (técnica do Speckle 
Tracking) 

Medicina 

Arquivos 
Brasileiros 

de 
Cardiologi

a 

2013 - 

Saúde 

Resolução espontânea de lesão em alça 

de balde do menisco medial: relato de 
caso e revisão da literatura 

Medicina 
Radiologia
 Brasileira 

2004 - 

Saúde 
Resultados da reconstrução do ligamento 
cruzado anterior em atletas amadores de 

futebol 
Medicina 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

2014 - 

Saúde 
Retorno ao esporte após tratamento 
cirúrgico de pubeíte em jogadores de 

futebol profissional 

Medicina 

Revista 
Brasileira 

de 
Ortopedia 

2014 - 

Saúde 

Ruptura bilateral e simultânea do 

mecanismo extensor do joelho em um pré-
adolescente: relato de caso 

Medicina 

Revista 

Brasileira 
de 

Ortopedia 

2012 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

A campanha #foraricardoteixeira no 
Twitter: interações sociais e debate 

público a respeito do esporte 

Ciências 
da 

Educação 

Física e 
Saúde 

Revista 
Brasileira 
de Ciência

s do Espor
te 

2013 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

" A carne mais barata do mercado é a 
carne negra": uma reflexão sobre o 

"design" das camisas da Puma na Copa 

do Mundo de Futebol/2010 

História 
Comparad

a/IFCS 

Revista 
Brasileira 

de 

Educação 
Física e 
Esporte 

2011 - 



Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

A construção de histórias do futebol no 
Brasil (1922 a 2000): reflexões 

Gestão do 

Esporte, 
História 

Comparad

a 

Revista 
Tempo 

2013 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

A construção do ídolo no fenômeno 
futebol 

Educação 
Física 

Motriz. 
Journal of 
Physical 

Education. 
UNESP 

2011 CNPq 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

A copa do mundo Fifa na África do 
Sul/2010 – como foi a experiência e o que 

podemos 
aprender com ela? 

Educação 

Física 
Movimento 2014 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

A disputa pelo legado em megaeventos 
esportivos no Brasil 

- 

Horizontes 

Antropológ
icos 

2013 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

A imagem do atleta: publicidade em ano 
de Copa do Mundo de Futebol (Alemanha 

- 2006) 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 

de 

Educação 
Física e 
Esporte 

2011 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

A imprensa e a memória do futebol 

brasileiro 
- 

Revista 
Portugues

a de 
Ciências 

do 

Desporto 

2007 CNPq, CAPES 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

A imprensa negra e o futebol em São 

Paulo no início do século XX 
- 

Revista 

Brasileira 
de 

Educação 

Física e 
Esporte 

2012 - 

Gestão e 
Políticas 

Públicas / 
Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

A mercantilização do futebol brasileiro: 
instrumentos, avanços e resistências 

Administra
ção, 

"Ciências 
Econômic

as e 
Empresari

ais" 

Cadernos 
EBAPE.B

R 
2006 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

A mídia e a construção do herói esportivo: 
Análise de publicidades com Ronaldo 

"Fenômeno" 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 
de Ciência

s do Espor
te 

2011 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

A nova "Era Dunga": o treinador como um 

dispositivo 

Educação 

Física 

Motriz. 
Journal of 

Physical 
Education. 

UNESP 

2012 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

<<A parte que te cabe neste latifúndio>>: 
o futebol brasileiro e a globalização 

- 
Análise 
Social 

2006 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

A pátria de chuteiras está desaparecendo 
? 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 
de Ciência

s do Espor
te 

2010 CNPq 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

A sub-representação do futebol praticado 
por mulheres no jornalismo esportivo de 

Portugal: um estudo sobre a Algarve 
women's football cup 

Educação 
Física, 

Desporto 

Movimento 2013 CNPq 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

A trajetória do Avaí Futebol Clube no 

Campeonato Brasileiro 2009: Leitura de 
Charges Jornalísticas 

Educação 
Física 

Revista 

Brasileira 
de Ciência
s do Espor

te 

2012 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

A TV do Mundial 

"Comunic

ação e 
Sociedade

" 

Observator
io 

2011 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

A violência no futebol: Revisão sócio-
psicológica 

" 
Cineantro
pometria e 

Desempen
ho 

Humano" 

Revista 
Brasileira 

de 

Cineantrop
ometria e 

Desempen

ho 
Humano 

2005 - 



Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

A violência simbólica e a dominação 
masculina no campo esportivo: algumas 

notas e digressões teóricas 
- 

Revista 

Brasileira 
de 

Educação 

Física e 
Esporte 

2012 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

"Adiós soccer, here comes fútbol": 
transnacionalização de comunidades 

esportivas mexicanas nos Estados Unidos 

"Estudos 
Latino-

Americano

s" 

Estudos 
Feministra

s 

2011 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Amizade, pertencimento e relações de 

poder no futebol de bairro 

Educação 

Física 

Pensar a 

Prática 
2007 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Alteridade privilegiada: confrontos 

futebolísticos entre brasileiros e argentinos 
na imprensa carioca 

- 
Análise 
Social 

2012 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

<<Anjos de todos nós?>> Os treinadores 
de futebol, a globalização e as políticas de 

celebridade 
- 

Análise 
Social 

2006 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

<<Apolíneos e dionisíacos>> - o papel do 
futebol no pensamento de Gilberto Freyre 

a respeito do <<povo brasileiro>> 

Ciências 

Sociais 

Análise 

Social 
2006 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

As classes sociais na sociedade do 

espetáculo: o olhar dos torcedores de 
futebol 

Educação 

Física 

Revista 

Portugues
a de 

Ciências 

do 
Desporto 

2005 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos / 
Técnicos e 

Treinadores 

As configurações do futebol brasileiro: 
análise da trajetória de um treinador 

Educação 
Física, 

Ciências 
da 

Motricidad
e 

Movimento 2013 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

As interferências do Estado brasileiro no 
futebol e o estatuto de defesa do torcedor 

- 

Revista 
Brasileira 

de 

Educação 
Física e 
Esporte 

2011 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

As relações jocosas futebolísticas. 

Futebol, sociabilidade e conflito no Brasil 
- Mana 2010 CNPq 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

As torcidas organizadas de Minas Gerais: 
Relações, organização e manifestações 

"Grupo de 

Estudos 
sobre 

Futebol e 

Torcidas" 

Licere 2010 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

"Boladão, pesadão, isso é Rio de Janeiro": 
notas sobre funks de torcida e de facção 

Psicologia Aletheia 2010 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

"Cai o pano": uma análise do 
encerramento da carreira de Ronaldo 

"fenômeno" a partir de duas mídias digitais 
esportivas 

Educação 

Física 
Movimento 2011 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Considerações sobre a migração, a 

naturalização e a dupla cidadania de 
jogadores de futebol 

Educação 
Física 

Motriz. 

Journal of 
Physical 

Education. 

UNESP 

2012 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Considerações teórico-metodológicas 
sobre a difusão do futebol 

Geografia 

Revista 
Electrónica 

de 

Geografía 
y Ciencias 
Sociales 

2000 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Crônica esportiva brasileira: Histórico, 
construção e cronista 

Futebol, 
Educação, 
Educação 

Física 

Pensar a 
Prática 

2007 - 



Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Da estética do desporto à estética do 
futebol 

Desporto 

Revista 

Brasileira 
de Ciência
s do Espor

te 

2011 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Futebol, clãs e nação - Dados 2000 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Das bancas de matraquilhos ao "campo 
dos caranguejos", dos estádios aos 

terreiros: campos de jogos num espaçõ 
microinsular do tempo colonial ao pós-

independência 

Centro de 

História 

Cadernos 
de 

Estudos 
Africanos 

2013 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Das senhoras e senhorinhas nos 

"grounds" no sport bretão: A história da 
mulher nos campos de futebol em Belo 

Horizonte/MG (1904-1920) 

"Educação 

Física, 
Fisioterapi

a e 

Terapia 
Ocupacion

al" 

Licere 2013 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Diasbola: futebol e emigração portuguesa 
Ciências 
Sociais 

Etnográfic
a 

2012 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Dimensões ideológicas do debate público 

acerca da violência no futebol brasileiro 

Educação 

Física 

Revista 
Brasileira 

de 
Educação 
Física e 

Esporte 

2013 CAPES, CNPq 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Direitos federativos, negociações de 

jogadores e flexibilização de contratos de 
trabalho no futebol brasileiro 

Sociologia Barbarói 2009 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Dom, amor e dinheiro no futebol de 
espetáculo 

- 

Revista 
Brasileira 

de 
Ciências 

Sociais 

2008 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Dos Lugares Urbanos das Cidades aos 
Lugares Virtuais do Ciberespaço: A 

reprodução e/ou apropriação das práticas 

de sociabilidade do futebol 

Ciências 
da 

Comunica

ção 

SLACTIO
NS 

2009 CAPES 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

<<Entrar no jogo>>: pela Rússia, pelo 

dinheiro e pelo poder 
Desporto 

Análise 

Social 
2006 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Estatuto de Defesa do Torcedos: um 
diálogo com o futebol pelotense 

Educação 
Física 

Movimento 2006 UFPEL, CNPq 

Psicológicos 
Fatores que geram violência no futebol: 
uma análise psicológica na região sul do 

Brasil 

"Desenvol
vimento e 
Aprendiza

gem 
Motora", 

"Cineantro

pometria e 
Desempen

ho 

Humano" 

Revista 
Brasileira 

de 

Cineantrop
ometria e 

Desempen

ho 
Humano 

2007 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Formação de relações regionais em um 
contexto global: a rivalidade futebolística 

entre Rio de Janeiro e São Paulo durante 
a Primeira República 

- 

História 
Ciências 

Saúde – M
anguinhos 

2013 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Futebol e cinema: relações - 

Revista 

Portugues
a de 

Ciências 

do 
Desporto 

2006 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Futebol é "coisa para macho"? Pequeno 
esboço para uma história das mulheres no 

país do futebol 

"História 
Social" 

Revista 
Brasileira 

de História 
2005 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Futebol e colonialismo, dominação e 
apropriação: sobre o caso moçambicano 

"Antropolo
gia e 

Sociologia

" 

Análise 
Social 

2006 - 



Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Futebol e estética 
Ciências 
Humanas 

São Paulo 

em 
Perspectiv

a 

2001 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Futebol e ferrovia: a história de um trem 
da industrialização que parte para o 

noroeste paulista 

Educação 
Física, 

"Ciências 

e 
Humanida

des" 

Revista 
Brasileira 

de 

Educação 
Física e 
Esporte 

2010 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Futebol e festejos no espaço de 
representação do futebol amador 

amazonense 

Ciências 

Humanas 
GeoTextos 2010 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Futebol e "imaginário nacional" helvético 

(1920-1942): Os jogos Suíça-Alemanha no 
entreguerras vistos pela imprensa Suíça 

Francófona 

"Sciences 

du 
Sport" 

Revista 

Brasileira 
de Ciência
s do Espor

te 

2010 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Futebol e lazer: uma análise sobre o 
"racismo à brasileira" através dos jogos 

"preto x branco" 
- Licere 2012 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Futebol e sociabilidade: faces tradicionais 

e modernas de um clube de futebol 

Educação 

Física 
Movimento 2012 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos / 
Psicológicos 

Futebol e violência: Freud explica ? 

Administra

ção, 
Gestão 

Educacion

al 

Estudos e 
Pesquisas 

em 
Psicologia 

2012 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Futebol em Salvador: o início de uma 
história (1899-1920) 

Educação Movimento 2011 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Futebol Libertário: Compromisso Social na 
Medida 

Psicologia 
Psicologia: 
Ciência e 

Profissão 

2008 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Futebol no Sul: história da organização e 

resistência étnica 

"Educação 

Física e 
Desporto" 

Pensar a 

Prática 
2007 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Futebol profissional: o mercado e as 
práticas de liberdade 

"Educação 

Física e 
Esporte" 

Revista 

Brasileira 
de 

Educação 

Física e 
Esporte 

2013 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Futebol, cinema e masculinidade: uma 
análise de Asa Branca, um Sonho 

Brasileiro (1981) e Onda Nova (1983) 
- 

Revista 
Portugues

a de 

Ciências 
do 

Desporto 

2009 - 

Psicológico / 
Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Futebol, esporte internacional e identidade 
nacional. Estudo 1: uma comparação 

entre Brasil & Japão 

- 

Revista Br
asileira de 

Ciência e 
Movimento 

2004 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Futebol, imagens e profissionalização: a 
bola roda nos sonhos dos adolescentes 

"Educação 

Física e 
Desporto" 

Movimento 2012 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Futebol, mídia e interações sociais entre 
torcedores no Brasil: um estudo 

etnográfico 

Ciências 
Sociais 

Razón y 
Palabra 

2009 CNPq 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Futebol, racismo e eurocentrismo. Os 
média portugueses na cobertura do 

Campeonato Mundial de futebol na África 

do Sul 

Ciências 
Sociais 

Revista 
Crítica de 
Ciências 

Socais 

2012 - 



Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Futebol, Sexo e Rock And Roll: O futebol 
moderno na revista placar 

Educação 
Física 

Revista 

Brasileira 
de Ciência
s do Espor

te 

2013 CNPq 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Ganhar jogo, pagar jogo e ganhar visita: 
Prática Futebolística em um Bairro Rural 

- 
Horizontes 
Antropológ

icos 

2008 
CNPq, 

FAPESP 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Garrincha x Pelé: Futebol, cinema, 
literatura e a construção da identidade 

nacional 

"Educação 
Física e 

Desportos
" 

Revista 
Brasileira 

de 
Educação 
Física e 

Esporte 

2006 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Gestos e expressões faciais de árbitro, 

atletas e torcedores em um estádio de 
futebol: uma análise das imagens 

transmitidas pela televisão 

"Educação 

Física e 
Esporte" 

Revista 

Brasileira 
de 

Educação 

Física e 
Esporte 

2004 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Heroísmo, mídia e o Sport Club 
Corinthians Paulista: um estudo de caso 
acerca da final da Libertadores 2012 na 

Folha de S. Paulo 

Ciências 
Biológicas 

Revista 
Brasileira 

de 

Educação 
Física e 
Esporte 

2013 CAPES 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Identidade transnacional adaptativa e a 
venda do soccer: o New England 

Revolution e as populações imigrantes 
lusófonas 

Ciências 

Sociais 

Análise 

Social 
2006 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Identidades dos clubes de futebol: 

singularidades do FC Barcelona 

Educação 

Física, 
"Teoria e 

História da 

Educação" 

Movimento 2010 CAPES 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Identidades "Raciais" e Identidades 

Nacionais: as Representações do Corpo 
Negro na Construção do "Estilo Brasileiro 

de Jogar Futebol 

- Movimento 2011 - 

Esporte na 
Educação / 
Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Jogadores de futebol no Brasil: Mercado, 
formação de atletas e escola 

Educação, 
Educação 

Física, 

Desporto 

Revista 
Brasileira 
de Ciência

s do Espor
te 

2011 
CAPES, 
CNPq, 

FAPERJ 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Jogando pela honra: corpo e 

masculinidade em uma escola para 
meninos em situação de rua 

Antropolog

ia Social 
Movimento 2010 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Jogo liver: analogias em torno das 17 
regras do futebol 

- 

Horizontes 

Antropológ
icos 

2008 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

"José e + dez e joga TV: 
Pós:modernidade, cultura e futebol 

"Comunic
ação 

Social", 

Jornalismo 

Razón y 
Palabra 

2009 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Lazer, agressividade e violência: 
considerações sobre o comportamento 

das torcidas organizadas 

Educação 

Física 

Motriz. 
Journal of 

Physical 
Education. 

UNESP 

2012 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Levando o jogo pós-fordista ao Extremo 

Oriente: a futebolização da China, do 
Japão e da Coréia do Sul 

- 
Análise 
Social 

2006 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Ligações culturais entre portugueses na 

Alemanha: o futebol e a gastronomia 
como espaçes sociais para convívios 

internacionais 

"Ciências 
Sociais" 

Etnográfic
a 

2012 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Lulismo e futebol: os discursos de um 
torcedor presidente 

Educação 
Física, 

Lazer 

Movimento 2014 - 



Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Maçaranduba neles! Torcidas organizadas 
e policiamento no Brasil 

História 
Revista 
Tempo 

2012 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Mané Garrincha como Síntese da 
Identidade do Futebol Brasileiro 

Educação 
Física 

Movimento 2009 CNPq 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Medindo a fidelidade das torcidas 
brasileiras: uma análise econômica no 

futebol 

Economia 

Revista 
Brasileira 

de 
Economia 

2006 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Megaeventos Espotivos 
Educação 

Física 
Movimento 2011 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Memórias do futebol brasileiro Jornalismo 
Estudos 

Avançados 
1999 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Mensuração da identificação com times de 
futebol: evidências de validade fatorial e 

consistência interna de duas escalas 

- 

Arquivos 
Brasileiros 

de 
Psciologia 

2013 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Migração para Portugal de jogadores de 

futebol africanos: recurso colonial e 
neocolonial 

- 
Análise 

Social 
2006 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Modernidade, disciplina e futebol: uma 
análise sociológica da produção social do 

jogador de futebol no Brasil 
Sociologia 

Sociologia
s 

2004 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Mulheres e futebol no Brasil: entre 
sombras e visibilidades 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 

de 

Educação 
Física e 
Esporte 

2005 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Negociações identitárias 
dos luso-descendentes no Canadá através 

do futebol português 
e do hóquei no gelo canadiano 

"Centro de 
Estudos 

das 
Migrações 

e  

das 
Relações 
Intercultur

ais" 

etnográfica 2012 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

<<Not for sale>>? A destruição e a 

reforma das comunidades futebolísticas 
na aquisição do Manchester United pelos 

Glazer 

- 
Análise 
Social 

2006 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Notas sobre o significado político do 
futebol 

Ciências 
Sociais 

Revista 
Espaço 

Acadêmico 
2010 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

O "abrasileiramento" das associações 
esportivas de Teutônia/Estrela no Rio 

Grande do Sul 

Educação 

Física 

Revista 
Brasileira 

de 
Educação 
Física e 

Esporte 

2012 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

"O complô da torcida": Futebol e 
performance masculina em bares 

- 

Horizontes 

Antropológ
icos 

2005 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

O desejo, o direito e o dever - A trama que 
trouxe a Copa do ao Brasil 

Antropolog
ia Social 

Movimento 2012 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

O dom de jogar bola - 
Horizontes 
Antropológ

icos 

2008 - 



Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

O espetáculo futebolístico e o estatuto de 
defesa do torcedor 

Educação 
Física 

Revista 

Brasileira 
de Ciência
s do Espor

te 

2010 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

O espírito santo no cenário do futebol 
brasileiro: de 1980 a 2009 

- 
Pensar a 
Prática 

2011 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

O fato social total brasileiro: uma 
perspectiva etnográfica sobre a recepção 

pública da Copa do Mundo no Brasil 

- 
Horizontes 
Antropológ

icos 

2013 CNPq 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

O fim do passe e as transferências de 

jogadores brasileiros em uma época de 
globalização 

"Sociologi

a e 
Ciência 

Política " 

Sociologia
s 

2010 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

O Futebol brasileiro nos filmes boleiros 1 e 
2, de Ugo Giorgetti 

"Comunic
ação e 

Informaçã

o", 
História 

Sessões 
do 

Imagionári

o 

2012 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

O futebol como alegoria antropofágica: 
modernismo música popular e a 

descoberta da "brasilidade" esportiva 

- Artelogie 2011 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

O futebol "de várzea" é "uma várzea" !? 

Etnografica da organização no circuito 
municipal de Porto Alegre 

"Ciências 

Humanas,  
Educação 
e Letras", 

Educação 
Física 

Movimento 2014 CNPq 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

O futebol e a música popular brasileira 
(1915-1990) 

História 
Social 

Revista 
História do 

Esporte 
2010 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

O futebol e o início da diversão 
esportivizada em montes Claros-MG 

- Licere 2013 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

O futebol feminino e sua inserção na 

mídia: a diferença que faz uma medalha 
de prata 

Educação, 

Educação 
Física 

Pensar a 

Prática 
2007 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

O futebol feminino no discurso televisivo 

" 

Educação 
Física e 

Desportos 

" 

Revista 

Brasileira 
de Ciência
s do Espor

te 

2012 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

O futebol Feminino nos Jogos Olímpicos 
de Pequim 

"Educação 
Física e 
Esporte" 

Motriz. 
Journal of 
Physical 

Education. 
UNESP 

2011 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

O futebol na construção da identidade 
nacional: uma análise sobre os jogos 

"pretos x brancos" 

- 

Revista 
Brasileira 

de 
Educação 
Física e 

Esporte 

2012 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

O futebol no banco dos réus: caso da 
homofobia 

" Ciências 

da 
Atividade 
Física", 

"Gestão 
de 

Políticas 

Públicas" 

Movimento 2012 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

O modernismo entra em campo: o caso 
Wisnik 

"Literatura 
Brasileira" 

Tempo 
Social 

2010 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

"O país do futebol" mediatizado: mídia e 
Copa do Mundo no Brasil 

"Ciências 
Sociais" 

Sociologia
s 

2009 - 



Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

O paradoxo do jogo português: a 
omnipreseça do futebol e a ausência de 

espectadores dos estádios 

"Ciências 
Sociais" 

Análise 
Social 

2006 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

O problema da violência nos estádios e as 
torcidas organizadas de times de futebol: 

um ensaio teórico sobre importante 

fenòmeno urbano da atualidade 

Odontologi
a, "Saúde 
Coletiva", 

"Fisioterap
ia 

Traumato-

ortopédica
" 

Cad. 
Saúde 

Coletiva 

2008 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

O simbólico e o econômico no futebol de 
espetáculo: As estratégias da FIFA para 

tornar as Copas lucrativas a partir de uma 
interpretação antropológica 

Antropolog

ia Social 

Razón y 

Palabra 
2009 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Olhando futebol: Jeitos xavantes de torcer 

"Ciências 

Humanas"
, 

Educação 

Física, 
"Educação 

em 

Ciências" 

Revista 

Brasileira 
de Ciência
s do Espor

te 

2013 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Os futebolistas invisíveis: os portugueses 
em França e o futebol 

- 
Etnográfic

a 
2012 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Os habitantes de Belo Horizonte "como os 

maiores admiradores do esporte bretão" 
Lazer Licere 2010 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Os jogos de futebol "preto x branco" e a 

dramatização da questão racial no Brasil 
- Licere 2011 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Os supostos espaços de discussão 
futebolística na televisão: as "mesas 

redondas" 

Educação, 
Educação 

Física 

Revista 
Brasileira 
de Ciência
s do Espor

te 

2012 ME 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Os usos da narrativa futebolística 
portuguesa em Maputo 

"Ciências 
Sociais" 

etnográfica 2012 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Paisagens sonoras do futebol: som e 

esporte em uma metrópole 
lationoamericana 

"Convergê
ncia de 

Novas 
Mídias" 

Razón y 

Palabra 
2009 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Parque do Povo: um patrimônio do futebol 
de várzea em São Paulo 

Geografia 

Anais do 

Museu 
Paulista 

2013 - 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base / 
Sociais, 

Culturais e 

Históricos 

Perspectiva ecológica na determinação de 
percursos desportivos contrastantes em 

jovens futebolistas 

"Ciências 
do 

Desporto 

e de 
Educação 

Física", 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 

de 

Educação 
Física e 
Esporte 

2014 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Por uma reconstrução teórica do futebol a 
partir do referencial sociológico de Pierre 

Bourdieu 

Educação 

Física 

Revista 
Brasileira 

de 
Educação 
Física e 

Esporte 

2014 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Prática de futebol e fatores 

sociodemográficos associados em 
adolescentes 

Desportos, 

Educação 
Física 

Revista 

Brasileira 
de Ciência
s do Espor

te 

2013 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Preconceito no futebol feminino brasileiro: 
uma revisão sistemática 

Educação 
Física, 

Filosofia 
Movimento 2013 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Processos midiáticos do esporte: do 
futebol na mídia para um futebol 

midiatizado 

"Ciências 
da 

Comunica

ção" 

Comunica
ção, mídia 
e consumo 

São Paulo 

2012 CAPES 



Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Quando as paixões se encontram: O 
futebol em irmãos coragem (Janete Clair, 

1970-1971) 

"Filosofia 
e Ciências 
Sociais" 

Revista de 
Educação 

Física 
2012 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Quase lá: a Copa do Mundo no Itaquerão 
e os impactos de um megaeventos na 

socialidade torcedora 

"Futebol e 
Modalidad

es 

Lúdicas", 
"Estudos 

das 

práticas 
lúdicas e 

sociabilida

de" 

Horizontes 
Antropológ

icos 

2013 CNPq 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Que "povo brasileiro"no campo de futebol 

? 

"Antropolo
gia e 

Ciência 
Política" 

Razón y 

Palabra 
2009 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

"Recrear, instruir e advogar os interesses 

suburbanos": posicionamentos sobre o 
futebol na Gazeta Suburbana e no Bangú-

Jornal (1918-1920) 

Lazer, 
Educação 

Movimento 2013 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Regras de jogo versus regras morais - 

Revista 
Brasileira 

de 

Ciências 
Sociais 

2011 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Rodar: A circulação dos jogadores de 

futebol brasileiros no exterior 
- 

Horizontes 
Antropológ

icos 

2008 CAPES, CNPq 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Significados de democracia para os 

sujeitos da Democracia Corinthiana 

Educação 

Física 
Movimento 2014 CAPES 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Sobre a estupidez no futebol - 
Análise 
Social 

2006 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Torcidas organizadas do futebol brasileiro: 
singularidade e semelhanças com outros 
grupos de torcedores da América do Sul e 

da Europa 

"Psicologi
a Social" 

Revista 
Espaço 

Acadêmico 

2010 CNPq 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Um currículo de masculinidade nos 

estádios de futebol 
Educação 

Revista 
Brasileira 

de 
Educação 

2010 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Uma história do futebol feminino nas 

páginas da Revista Placar entre os anos 
de 1980-1990 

Educação 
Física 

Movimento 2013 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Uso de álcool, futebol e torcedores jovens 
Educação 

Física 

Motriz. 
Journal of 
Physical 

Education. 
UNESP 

2009 - 

Sociais, 
Culturais e 

Históricos 

Violência entre Torcidas nos Estádios de 

Futebol: uma questão de Saúde Pública 

Odontologi
a, 

Fisioterapi
a 

Saúde Soc 2008 - 

Sociais, 

Culturais e 
Históricos 

Violentos e desordeiros: representações 

de dois clubes do subúrbio na imprensa 
carioca (década de 10) 

"Filosofia 

e Ciências 
Sociais" 

Revista 

Brasileira 
de 

Educação 

Física e 
Esporte 

2013 - 

Sociais, 
Culturais e 
Históricos 

Winning eleven/ pro evolution soccer: 
Representações de Atletas de Futebol 

Masculinos Jogos Digitais 

Educação 
Física 

Movimento 2010 - 

Treinamento A aerodinâˆmica da bola de futebol Física 

Revista 
Brasileira 
de Ensino 

de Física 

2004 - 



Técnicos e 
Treinadores 

A comunicação dos treinadores de futebol 
de equipes infanto-juvenis amadores e 

profissionais durante a competição 
Desporto 

Motriz. 

Journal of 
Physical 

Education. 

UNESP 

2012 - 

Treinamento 
A importância do limiar anaeróbio e do 

consumo máximo de oxigênio em 

jogadores de futebol 

Medicina, 
Fisiologia 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

1999 - 

Treinamento 
A prática do futebol acentua os graus de 

Geno Varo ? 
- 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2011 - 

Treinamento 

A superfície de jogo pode influenciar o 

desempenho tático de jogadores de 
futebol ? 

Desporto, 

Educação 
Física 

Revista de 

Educação 
Física 

2013 - 

Treinamento 

A vantagem em casa no futebol: 
Comparação entre o Campeonato 

Brasileiro e as principais Ligas Nacionais 

do Mundo 

Educação 
Física, 

Futebol, 

Performan
ce 

Humana 

Revista 
Brasileira 

de 

Cineantrop
ometria e 

Desempen

ho 
Humano 

2008 CAPES 

Treinamento 
A vantagem em casa no futebol: 

comparação entre Copa Libertadores da 

América e UEFA Champions League 

"Ciências 
Biológicas

", Nutrição 

Revista 
Brasileira 

de 
Educação 
Física e 

Esporte 

2014 - 

Treinamento 

Aclimatação em altitude simulada: efeitos 
sobre a frequência cardíaca e saturação 

de oxigênio da hemoglobina em jogadores 
de futebol 

Educação 

Física, 
Medicina, 
Estatística

, 
"Educação 

Física e 

Desporto" 

Revista 

Brasileira 
de 

Educação 

Física 

2012 - 

Treinamento 

Análise da influência da plataforma 

vibratória no desempenho do salto vertical 
em atletas de futebol: ensaio clínico 

randomizado 

Fisioterapi

a, 
Educação 

Física 

Revista 
Fisioterapi

a em 
Movimento

s 

2011 - 

Treinamento 
Análise da velocidade linear em jogadores 

de futebol a partir de dois métodos de 

avaliação 

- 

Revista 
Brasileira 

de 

Cineantrop
ometria e 

Desempen

ho 
Humano 

2009 - 

Iniciação 
Esportiva e 

Categorias 
de Base 

Análise de informações associadas a 
testes de potência anaeróbia em atletas 

jovens de diferentes modalidades 
esportivas 

Educação 

Física 

Arquivos 
de 

Ciências 
da Saúde 

da 

UNIPAR 

2007 - 

Treinamento 
Análise de jogo no Futebol: Métricas de 
avaliação do comportamento coletivo 

"Ciências 

do 
Desporto 

e 

Educação 
Física" 

Motricidad
e 

2014 - 

Treinamento 
Análise de padrões de coordenação 

interpessoal no um-contra-um no Futebol 

"Educação 
Física, 

Desporto 

e Lazer" 

Revista 
Portugues

a de 

Ciências 
do 

Desporto 

2008 - 

Treinamento 
Análise do contra-ataque como orientação 
para treinamento de tática coletiva no jogo 

de futebol 

Educação 

Física 

Revista Br
asileira de 

Ciência e 
Movimento 

2006 - 

Treinamento / 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Análise do efeito do treinamento e da 

maturação sexual sobre o somatotipo de 
jovens futebolistas 

- 

Revista 

Brasileira 
de 

Cineantrop

ometria e 
Desempen

ho 

Humano 

2007 - 

Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Aptidão física de jovens atletas do sexo 
feminino em relação aos estágios de 

maturação sexual 
- 

Revista Br

asileira de 
Ciência e 

Movimento 

2006 - 

Treinamento 

Aspectos neurais em chutes no futebol: 
um estudo de caso sobre a adaptação de 

técnicas cinemétricar para avaliação e 

treinamento cognitivo 

Psicologia 
Ciências e 
Cognição 

2012 - 



Treinamento 
Assimetrias laterais no movimento de 

chute e rendimento no futebol e no futsal 

Educação 

Física, 
"Educação 

Física e 

Motricidad
e 

Humana" 

Motricidad
e 

2009 CAPES 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Associação entre "shuttle run" e "shuttle 
run" com bola e sua relação com o 

desempenho do passe no futebol 

- 

Revista Br
asileira de 
Ciência e 

Movimento 

2006 - 

Treinamento Avaliação aeróbia no futebol Desportos 

Revista 
Brasileira 

de 
Cineantrop
ometria e 

Desempen
ho 

Humano 

2011  

Treinamento 

Avaliação da capacidade anaeróbia de 

jogadores de futebol através de teste 
máximo de corrida de Vai-e-vem 

Educação 
Física 

Revista 

Brasileira 
de 

Cineantrop

ometria e 
Desempen

ho 

Humano 

2009 - 

Treinamento 
Avaliação da capacidade de realizar 

sprints repetidos no futebol 

"Educação 
Física e 
Esporte" 

Motriz. 
Journal of 
Physical 

Education. 
UNESP 

2010 - 

Saúde / 

Treinamento 

Avaliação da força muscular dos flexores 
e extensores do joelho em jogadores de 

futebol 

Fisioterapi
a, 

Medicina 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

2011 - 

Saúde / 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Avaliação da simetria e descarga de peso 

entre os membros inferiores de atletas de 
futebol da categoria de base 

Fisioterapi
a, 

"Ciências 
da Saúde" 

Revista 

Brasileira 
de 

Medicina 

do Esporte 

2013 - 

Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Avaliação dos efeitos do treinamento em 
crianças futebolistas da Vila Olímpica da 

Mangueira 

"Ciência 
da 

Motricidad
e 

Humana" 

Revista de 
Desporto e 

Saúde 
2008 - 

Treinamento 
Avaliação dos efeitos do treinamento no 

período do preparatório em atletas 

profissionais de futebol 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 
de Ciência

s do Espor
te 

2011 - 

Treinamento 
Avaliação isocinética da fadiga em 

jogadores de futebol profissional 

Educação 

Física 

Revista 
Brasileira 

de Ciência
s do Espor

te 

2012 - 

Treinamento 

Avaliação isocinética da força muscular 

em atletas profissionais de futebol 
feminino 

Medicina 

Revista 

Brasileira 
de 

Medicina 

do Esporte 

2010 - 

Treinamento 
Avaliação isocinética dos músculos 
extensores e flexores de joelho em 
jogadores de futebol profissional 

- 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

2011 - 

Treinamento 

Avaliação isocinética em jogadores de 
futebol profissional e comparação do 

desempenho entre as diferentes posições 
ocupadas no campo 

- 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2010 - 

Treinamento 

Biofeedback eletromiográfico e 

parâmetros da dinamometria isocinética 
de joelho e tornozelo de jogadores de 

futebol amador 

Medicina 

Revista 

Acta 
Fisiátrica 

2010 - 

Treinamento 

Capacidade funcional, desempenho e 

solicitação metabólica em futebolistas 
profissionais durante situação real de jogo 
monitorados por análise cinematográfica 

Biociência, 
Fisiologia 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

1998 - 

Treinamento 
Características cinemáticas e cinéticas do 
salto vertical: comparação entre jogadores 

de futebol e basquetebol 

Educação 
Física, 

"Ciências 

Biológicas 
e da 

Saúde", 

"Health, 
Nutrition 

and 

Exercise 
Scienses", 
"Atividade 

Física e 

Revista 
Brasileira 

de 

Cineantrop
ometria e 

Desempen

ho 
Humano 

2009 - 



Treinamento 

Características fisiológicas, músculos-

esqueléticas, antropométricas e 
oftalmológicas em jogadoras de futebol 

feminino consideradas de elite 

Medicina 

Revista 

Brasileira 
de 

Medicina 

do Esporte 

1998 - 

Treinamento 
Caracterização da performance muscular 

em atletas profissionais de futebol 

"Educação 
Física, 

Fisioterapi

a e 
Terapia 

Ocupacion

al" 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

2007 - 

Treinamento 

Caracterização do processo de análise do 
jogo em clubes da 1 liga portuguesa 

profissional de futebol na época 
2005/2006 

Desporto, 
"Ciencias 

de la 
Educación 

y del 

Desporte" 

Revista 
Brasileira 

de 
Educação 
Física e 

Esporte 

2011 - 

Treinamento 

Caracterização dos meios e métodos de 

influência prática no treinamento em 
futebolistas profissionais 

Educação 

Física, 
Esporte 

Revista 

Brasileira 
de Ciência
s do Espor

te 

2012 - 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Caracterização Métrica em Futebolistas 
sub-15 

Educação 
Física, 

"Ciências 

do 
Desporto 

e 

Educação 
Física" 

Revista 
Brasileira 
de Ciência

s do Espor
te 

2013 - 

Treinamento 
Caracterização da transição defesa-

ataque de uma equipa de futebol 

"Ciências 
do 

Desporto" 

Motricidad

e 
2014 - 

Treinamento 

Cinética da creatina quinase em jogadores 

de futebol profissional em uma temporada 
competitiva 

"Educação 

Física, 
Fisioterapi

a e 

Terapia 
Ocupacion

al" 

Revista 

Brasileira 
de 

Cineantrop

ometria e 
Desempen

ho 

Humano 

2011 
FAPEMIG, 

CNPq, CAPES 

Técnicos e 
Treinadores / 
Psicológicos 

Comentários de um treinador de futebol 
em condições de treino e competição 

"Análise 
do 

Comporta
mento", 

Psicologia 

Revista 
Brasileira 

de Terapia 
Comporta

mental e 
Cognitiva 

2012 - 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base / 
Saúde 

Comparação de performance funcional do 
membro inferior entre jovens futebolistas e 

jovens não treinados 

Fisioterapi
a 

Revista 
Fisioterapi

a em 

Movimento
s 

2010 - 

Treinamento 

Comparação da potência anaeróbia entre 

as posições táticas em jogadores de 
futebol: estudo retrospectivo 

Educação 
Física, 

"Desempe
nho 

Humano" 

Revista 
Brasileira 

de 
Cineantrop
ometria e 

Desempen
ho 

Humano 

2013 - 

Treinamento 

Comparação da potência anaeróbia 

mensurada pelo teste de rast em 
diferentes condições de calçado e 

superfícies 

Fisiologia, 

"Educação 
Física e 
Esporte" 

Revista 

Brasileira 
de 

Medicina 

do Esporte 

2013 - 

Treinamento / 
Iniciação 

Esportiva e 

Categorias 
de Base 

Comparação da potência e capacidade 
anaeróbia em jogadores de diferentes 

categorias de futebol 

Educação 
Física 

Motricidad
e 

2013 - 

Treinamento 
Comparação de indicadores físicos e 

fisiológicos entre atletas profissionais de 

futsal e futebol 

Educação 

Física 

Motriz. 
Journal of 

Physical 
Education. 

UNESP 

2012 - 

Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Comparação do conhecimento tático 

declarativo de jogadores de futebol de 
diferentes categorias e posições 

"Educação 

Física, 
Fisioterapi

a e 

Terapia 
Ocupacion

al", 

"Ciências 
do 

Esporte" 

Revista 

Brasileira 
de Ciência
s do Espor

te 

2011 - 

Treinamento / 
Iniciação 

Esportiva e 

Categorias 
de Base 

Comparação entre a intensidade do 

esforço realizada por jovens futebolistas 
no primeiro e no segundo tempo do jogo 

de futebol 

"Educação 
Física, 

Fisioterapi

a e 
Terapia 

Ocupacion

al", 
"Ciências 

do 

Esporte" 

Revista 
Portugues

a de 

Ciências 
do 

Desporto 

2006 
CNPq, 

CAPES, 
FAPEMIG, ME 

Treinamento 

Comparação entre métodos invasivos e 
não invasivo de determinação da 

capacidade aeróbia em futebolistas 

profissionais 

- 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

2005 
FAPESP, 

CNPq, 

Fundunesp 



Treinamento 

Comportamento das concentrações 

séricas e urinárias de creatinina e uréia ao 
longo de uma periodização desenvolvida 

em futebolistas profissionais: relações 

com a taxa de filtração glomerular 

"Fisiologia 

Aplicada 
ao 

Esporte" 

Revista 

Brasileira 
de 

Medicina 

do Esporte 

2006 

FAPESP, 

CNPq, 
CAPES, 

Fundunesp 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Comportamento do consumo máximo de 
oxigênio e da composição corporal 

durante o processo maturacional em 

adolescentes do sexo masculino 
participantes de treinamento de futebol 

Educação 
Física 

Revista Br
asileira de 
Ciência e 

Movimento 

2006 - 

Treinamento 
Consumo máximo de oxigênio e limiar 

anaeróbio de jogadores de futebol: 

comparação entre as diferentes posições 

"Ciências 
e 

Tecnologi
a", 

Ciências 

Fisiológica
s, 

Fisiologia 

e 
Bioquímic

a", 

"Ciências" 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2002 - 

Treinamento 

Correlação entre função diastólica e 

potência aeróbica em atletas de futebol 
profissional 

Medicina 

Revista 

Brasileira 
Ecocardio

grama 

2013 - 

Treinamento 
Correlação entre o desempenho de 

jogadores de futebol no teste de sprint de 
30m e no teste de salto vertical 

"Educação 
Física, 

Fisioterapi

a e 
Terapia 

Ocupacion

al", 
"Ciências 

do 

Esporte" 

Motriz. 
Journal of 
Physical 

Education. 
UNESP 

2011 - 

Treinamento / 
Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Correlações entre parâmetros aeróbio e 
desempenho em esforços intermitentes de 

alta intensidade 

Fisioterapi
a, 

Educação 
Física, 

"Educação 

Física e 
Esportes" 

Motriz. 
Journal of 

Physical 
Education. 

UNESP 

2013 - 

Treinamento / 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Diferença entre intensidade do exercício 

prescrita por meio do teste TCAR no solo 
arenoso e na grama 

"Educação 

e Saúde", 
"Ciências 
da Saúde 

e do 
Esporte", 
"Desporto

s" 

Revista 

Brasileira 
de 

Cineantrop

ometria e 
Desempen

ho 

Humano 

2010 - 

Treinamento 
Distância percorrida por jogadoras de 
futebol de diferentes posições durante 

uma partida 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 
de Ciência
s do Espor

te 

2011 - 

Treinamento 

Distribuição de subgrupos com base nas 
respostas fisiológicas em jogadores 

profissionais de futebol pela técnica K 

Means Cluster 

"Performa
nce 

Física" 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

2013 - 

Treinamento 

Efeito agudo de exercícios de 

alongamento estático e dinâmico na 
impulsão vertical de jogadores de futebol 

"Motricida
de 

Humana", 
Educação 

Física, 

"Educação 
Física e 
Esporte" 

Motriz. 
Journal of 

Physical 
Education. 

UNESP 

2013 - 

Treinamento 

Efeito da crioterapia de imersão sobre a 

remoção do lactato sanguíneo após 
exercício 

"Medicina 

do 
Esporte", 
Fisioterapi

a, 
Educação 

Física 

Revista 

Brasileira 
de 

Cineantrop

ometria e 
Desempen

ho 

Humano 

2010 - 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Efeito da estimulação cortical na variável 
tempo de reação e performance hábil-
motriz-cognitiva em jovens atletas de 

futebol 

- 

Motriz. 
Journal of 
Physical 

Education. 
UNESP 

2010 - 

Iniciação 
Esportiva e 

Categorias 
de Base 

/Treinamento 

Efeito da fadiga muscular sobre o controle 
postural durante o movimento do passe 

em atletas de futebol 

Educação 
Física, 

"Ciências 
da 

Reabilitaç

ão" 

Revista 
Brasileira 

de 
Cineantrop
ometria e 

Desempen
ho 

Humano 

2011 - 

Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Efeito da idade cronológica na distribuição 

dos futebolistas por escalões de formação 
e pelas diferentes posições especificas 

"Saúde e 

Bem 
Estar", 

Desporto 

Revista 

Portugues
a de 

Ciências 

do 
Desporto 

2006 - 

Treinamento 
Efeito de diferentes métodos de 

recuperação sobre a remoção de lactato e 
desempenho anaeróbio de futebolistas 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

2013 - 

Treinamento / 
Iniciação 

Esportiva e 

Categorias 
de Base 

Efeito do aquecimento com corrida sobre 
a agilidade e a impulsão vertical em 

jogadores juvenis de futebol 

Educação 
Física 

Motriz. 
Journal of 
Physical 

Education. 
UNESP 

2009 - 



Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Efeito do número de jogadores sobre a 

demanda física e respostas fisiológicas 
durante jogos com campo reduzido em 

jogadores de futebol sub-15 

"Ciências 

da 
Saúde", 

"Educação 

Física e 
Esporte" 

Revista 

Brasileira 
de 

Educação 

Física e 
Esporte 

2014 

CAPES, 

CNPq, 
Fundação 
Araucária 

Treinamento 

Efeito do tempo de intervalo da amostra 
ventilatória na variabilidade do consumo 

máximo de oxigênio em jogadores de 

futebol profissional 

Fisiologia, 
Medicina, 
Fisioterapi

a, Nutrição 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

1999 - 

Treinamento 

Efeito do treinamento físico específico nas 
respostas cardiorrespiratórias e 

metabólicas em repouso e no exercício 
máximo em jogadores de futebol 

profissional 

Fisiologia, 

Medicina 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

1997 - 

Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Efeitos agudos e crônicos de um 

programa de alongamentos estático e 
dinâmino no rendimentos em jovens 

atletas do futebol 

- 

Revista 

Brasileira 
de 

Medicina 

do Esporte 

2013 - 

Treinamento 
Efeito das cargas de treinamento sobre 
parâmetros fisiológicos de futebolistas 

Educação 
Físisca, 

"Educação 

Física e 
Esporte" 

Motriz. 
Journal of 
Physical 

Education. 
UNESP 

2013 - 

Treinamento 
Efeito do treinamento sobre variáveis 

psicofisiológicas pré-temporada de futebol 

"Educação 
Física e 

Desportos
", 

Educação 

Física, 
"Educação 

Física e 

Esporte 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2014 - 

Treinamento 
Eficácia ofensiva e variabilidade de 

padrões de jogo em futebol 

"Educação 
Física e 

Fisioterapi
a" 

Revista 

Brasileira 
de 

Educação 

Física e 
Esporte 

2013 - 

Treinamento / 
Psicológicos 

Elaboração de tabelas de percentis 
através de parâmetros antropométricos, 

de desempenho, bioquímicos, 
hematológicos, hormonais e psicológicos 

em futebolistas profissionais 

"Educação 

Física" , 
"Ciências 
Aplicadas" 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2012 FAPESP 

Treinamento 
Estudo comparativo de métodos para a 

predição do consumo máximo de oxigênio 

e limiar anaeróbio em atletas 

"Mediciina 
da 

Atividade 

Física e 
do 

Esporte" 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

1999 Saúde Unicór 

Treinamento 

Estudo comparativo do consumo de 
oxigênio e limiar anaeróbio em um teste 

de esforço progessivo entre atletas 
profissionais de futebol e futsal 

"Fisioterap
ia 

Desportiva
",Educaçã
o Física, 

"Matemáti
ca 

Aplicada", 

Farmacolo
gia 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2006 - 

Saúde / 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Estudo comparativo entre o método pilates 

e exercícios terapêuticos sobre a força 
muscular e flexibilidade de tronco em 

atletas de futebol 

Medicina 

do 
Esporte, 
"Ciências 

Biomédica
s" 

ConScienti
ae Saúde 

2011 - 

Treinamento 

Estudo descritivo sobre a importância da 
avaliação funcional como procedimento 

prèvio no controlo fisiológico do 

treinamento físico de futebolistas realizado 
em pré-temporada 

Medicina, 
Fisiologia, 
Fisioterapi

a, 
Nutrição, 
Auxiliar 

técnico de 
Futetob, 
Técnico 

de Futebol 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

1999 - 

Treinamento 
Estudo descritivo-comparativo de 

parâmetros de desempenho aeróbio de 

atletas profissionais de futebol e futsal 

Educação 
Física, 

Medicina 
do 

Esporte. 

"Ciências 
da 

Reabilitaç

ão" 

Revista 
Brasileira 

de 
Cineantrop
ometria e 

Desempen
ho 

Humano 

2011 - 

Psicológicos 

Excelência na produtividade: a 

performance dos jogadores de futebol 
profissional 

Psicologia, 

Administra
ção 

Psicologia: 

Reflexão e 
Crítica 

2002 - 

Treinamento / 
Saúde 

Exercício físico e estresse oxidativo. 

Efeitos do exercício físico intenso sobre a 
quimioluminescência urinária e 

malondialdeído plasmático 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

2005 - 

Treinamento 

Existe diferença nos testes de força da 
dinamometria isocinética entre jogadores 

profissionais de futebol de campo e de 

futebol de salão? 

Medicina 

Revista 
Brasileira 

de 

Ortopedia 

2012 - 



Treinamento / 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Força isocinética de jogadores de futebol 
categorias sub-20: Comparação entre 

diferentes posições de jogo 

Preparado

r Físico, 
Saúde 

Pública", 

Educação 
Física, 

"Educação 

Física e 
Desportos

" 

Revista 

Brasileira 
de 

Cineantrop

ometria e 
Desempen

ho 

Humano 

2007 - 

Treinamento 

Força muscular e índice de fadiga dos 
extensores e flexores do joelho de 

jogadores profissionais de futebol de 

acordo com o posicionamento em campo 

"Educação 
Física, 

Fisioterapi

a , Terapia 
Ocupacion

al" 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

2013 - 

Treinamento 

Força muscular, níveis séricos de 
testosterona e de ureia em jogadores de 

utebol submetidos à priodização 
ondulatória 

"Biociênci
a da 

Motricidad
e 

Humana" 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2012 - 

Treinamento 

Índices de aptidão funcional em jogadores 

de futebol da seleção Nacional da 
Jamaica 

Fisiologia, 

Fisioterapi
a, 

Medicina, 

Enfermag
em, 

Técnico 

de 
Futebol, 

Farmácia 

Revista 

Brasileira 
de 

Medicina 

do Esporte 

1999 - 

Treinamento 
Influência da fadiga no equilíbrio do pé de 

apoio de jogadores de futebol 
Educação 

Física 

Revista 
Brasileira 

de 

Educação 
Física e 
Esporte 

2013 - 

Iniciação 
Esportiva e 

Categorias 
de Base 

Influência da maturação sexual no limiar 

de lactato em jogadores de futebol 

"Medicina 
da 

Atividade 
Física e 

do 

Esporte" 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2010 - 

Treinamento / 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Influência do alongamento no estresse 

pré-competitivo em jogadores de futebol 
da categoria juvenil 

Educação 

Física, 
Psicologia 

Revista de 

Desporto e 
Saúde 

2008 - 

Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Influência do desempenho tático sobre o 
resultado final em jogo reduzido de futebol 

"Estudos e 
Pesquisa 

em 
Futebol", 

Ciências 
do 

Esporte, 

Educação 
Física 

Revista de 
Educação 

Física 
2013 FAPEMIG 

Treinamento 

Influência do nível competitivo e da 
posição tática sobre parâmetros de 

desempenho aeróbio de atletas 

profissionais de futebol do Brasil 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 

de 

Educação 
Física e 
Esporte 

2013 - 

Treinamento / 
Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Limiar anaeróbio de jogadores de futebol 

de diferentes categorias 

"Educação 
Física, 

Fisioterapi
a, Terapia 
Ocupacion

al" 

Revista 
Brasileira 

de 
Cineantrop
ometria e 

Desempen
ho 

Humano 

2009 

CNPq, 

CAPES, 
FAPEMIG 

Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Metacognição e Hemisfericidade em 

jovens atletas: Direcionamento para uma 
pedagoga de ensino desportivo 

- 

Revista 

Paulista de 
Educação 

Física 

2003 - 

Treinamento 
Modelo competitivo da distância percorrida 

por futebolistas na UEFA EURO 2008 

Educação 
Física, 

"Ciências 

do 
Esporte" 

Revista 
Brasileira 
de Ciência

s do Espor
te 

2010 - 

Treinamento 
Monitoramento dos efeitos agudos da 

carga de treinamento no futebol 

Educação 
Física, 

Farmácia 
e 

Bioquímic

a, 
"Educação 

Física e 

Desportos
" 

Revista de 
Educação 

Física 

2012 - 

Treinamento / 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Níveis de potência muscular em atletas de 

futebol e futsal em diferentes categorias e 
posições 

Educação 

Física, 
Desportos 

Motricidad
e 

2012 - 

Treinamento 
Novas abordagens da avaliação do 

comportamento tático no futebol: análise 
do centroid e índice de dispersão 

Educação, 
Engenhari

a 

Revista de 
Educação 

Física 
2013 FCT 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base / 
Saúde 

O efeito do esforço na estabilidade 
postural em jovens jogadores de futebol 

"Ortopedia 
e 

Traumatol

ogia", 
Medicina 

Acta 
Ortopédica 

Brasileira 

2013 - 



Treinamento 

O escalão etário e o tempo de prática da 

modalidade como determinantes das 
atribuições causais no desporto: Um 

estudo efectuado no futebol 

"Motricida
de 

Humana" 

Análise 
Psicológic

a 
2008 - 

Treinamento 

O índice de desenvolvimento humano e a 
data de nascimento podem condicionar a 
ascensão de jogadores de futebol ao alto 

nível de rendimento? 

Educação 
Física 

Motriz. 
Journal of 
Physical 

Education. 
UNESP 

2013 - 

Treinamento 
O papel do fisiologista desportivo no 

futebol - Para quê & porquê? 

"Fisiologia 
Desportiva

" 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2000 - 

Treinamento 

O processo de planejamento e 

periodização do treino em futebol nos 
clubes da principal liga portuguesa 

profissional de futebol na época 

2004/2005 

"Ciencias 

de la 
Educación 

y del 

Deporte", 
Desporto 

Revista 

Brasileira 
de 

Educação 

Física e 
Esporte 

2011 - 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

O uso da maturação somática na 
identificação morfofuncional em jovens 

jogadores de futebol 

"Educação 
Física e 

Esportes", 

"Educação 
Física e 

Esporte", 

Educação 
Física 

Revista 
Andaluza 

de 

Medicina 
del 

deporte 

2013 - 

Nutricionais / 
Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Perfil antropométrico e taxa de sudorese 

no futebol juvenil 
- 

Revista 
Brasileira 

de 
Cineantrop
ometria e 

Desempen
ho 

Humano 

2009 - 

Treinamento 

Perfil de limiares ventilatórios durante o 

exercício e o consumo de oxigênio de pico 
verificado em jogadores de futebol 

Fisiologia, 

Técnico 
de 

Futebol, 

Medicina, 
Fisioterapi

a 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

1999 - 

Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Pico de velocidade de crescimento como 
alternativa para classificação maturacional 

associada ao desempenho motor 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 

de 
Cineantrop

ometria e 
Desempen

ho 

Humano 

2009 - 

Treinamento / 
Iniciação 

Esportiva e 

Categorias 
de Base 

Posicionamento angular do atacante em 
relação ao defensor em futebolistas 

"Ciências 
do 

Desporto 

e 
Educação 

Física", 

Engenhari
a, 

Educação 

Revista 
Brasileira 

de 

Educação 
Física e 
Esporte 

2012 - 

Treinamento 
Potência muscular e capacidade de 

sprints repetidos em jogadores de futebol 

Educação 

Física 

Revista 
Brasileira 

de 
Cineantrop
ometria e 

Desempen
ho 

Humano 

2010 - 

Treinamento 
Princípios táticos do jogo de futebol: 

conceitos e aplicação 
Educação 

Física 

Motriz. 

Journal of 
Physical 

Education. 

UNESP 

2009 AlBan 

Treinamento 
Proposta de avaliação do comportamento 
tático de jogadores de futebol baseada em 

princípio fundamentais do jogo 

Educação 
Física 

Motriz. 
Journal of 
Physical 

Education. 
UNESP 

2011 AlBan 

Treinamento 
Relação entre a dimensão do campo de 

jogo e os comportamentos táticos do 

jogador de futebol 

Educação 

Física 

Revista 
Brasileira 

de 
Educação 
Física e 

Esporte 

2011 AlBan 

Treinamento 

Relação entre a velocidade, a agilidade e 

a potência muscular de futebolistas 
profissionais 

Desporto 

Revista 

Portugues
a de 

Ciências 

do 
Desporto 

2006 - 

Treinamento 
Relação entre aptidão aeróbia e 

capacidade de sprints repetidos no 
futebol: efeito do protocolo 

Desportos 

Revista 
Brasileira 

de 

Cineantrop
ometria e 

Desempen

ho 
Humano 

2011 - 

Treinamento 
Relação entre força muscular de membros 
inferiores e capacidade de aceleração em 

jogadores de futebol 

"Educação 
Física, 

Fisioterapi

a, Terapia 
Ocupacion

al" 

Revista 
Brasileira 

de 

Educação 
Física e 
Esporte 

2005 - 



Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Relação entre mês de nascimento e 
estatura de atletas do mundial de futebol 

sub 17 

"Educação 

Física, 
Fisioterapi
a, Terapia 

Ocupacion
al" 

Revista 

Brasileira 
de 

Cineantrop

ometria e 
Desempen

ho 

Humano 

2012 - 

Treinamento 
Relação entre o ângulo quadriciptal (ÂQ) e 

a distribuição da pressão de plantar em 

jogadores de futebol 

Biomecâni
ca 

Revista 
Brasileira 

de 

Fisioterapi
a 

2010 - 

Treinamento 
Relação entre torque extensor e relação 

I:Q com salto unipodal triplo horizontal em 

jogadores profissionais de futebol 

- 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2012 - 

Treinamento 

Relação entre variabilidade da frequência 

cardíaca e aumento no desempenho físico 
em jogadores de futebol 

Educação 
Física 

Revista 

Brasileira 
de 

Cineantrop

ometria e 
Desempen

ho 

Humano 

2012 - 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Resistência aeróbia de jovens atletas 
mulheres com relação à maturação 

sexual, idade e crescimento 

"Desempe
nho 

Esportivo" 

Revista 
Brasileira 

de 

Cineantrop
ometria e 

Desempen

ho 
Humano 

2004 - 

Iniciação 
Esportiva e 

Categorias 
de Base 

Sensibilidade e especificidade do 
diagnóstico de desempenho da força por 

diferentes testes de saltos verticais em 
futebolistas e voleibolistas na puberdade 

Educação 

Física 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2013 - 

Treinamento 

Sistema de avaliação táctica no futebol 

(fut-sat): Desenvolvimento e validação 
preliminar 

Educação 

Física, 
Desporto, 

Motricidad

e 
2011 AlBan 

Treinamento 
Sistema para anotação de ações de 

jogadores de futebol 

Educação 

Física, 
Computaç
ão, Física 

Revista Br

asileira de 
Ciência e 

Movimento 

2002 FAPESP 

Treinamento 
Tempo de incidência dos gols no 

campeonato brasileiro de futebol 2008 
Educação 

Física 

Revista 
Brasileira 
de Ciência

s do Espor
te 

2012 - 

Treinamento 
Tempo de reação simples de jogadores de 

futebol de diferentes categorias e posições 

"Ciências 
da Saúde 

e do  
Esporte" 

Motricidad

e 
2011 - 

Treinamento 

Torque articular e atividade 

eletromiográfica dos músculos bíceps 
femoral e semitendíneo durante 

movimentos isocinéticos de flexão do 

joelho em atletas de futebol 

"Departam

ento de 
Futebol 

Profission

al", 
Educação 

Física, 

"Educação 
Física e 

Nutrição" 

Revista 

Brasileira 
de 

Cineantrop

ometria e 
Desempen

ho 

Humano 

2007 - 

Treinamento 
Uma análise da vantagem de jogar em 
casa nas duas principais divisões do 

futebol profissional brasileiro 
- 

Revista 
Brasileira 

de 

Educação 
Física e 
Esporte 

2011 - 

Treinamento / 
Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Utilização da distância total percorrida no 
teste específico de hoff como preditor da 

velocidade limiar anaeróbio no futebol 

- 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2013 FUNDECT 

Treinamento 

Validação de equações antropométrica 

que estimam a densidade corporal em 
atletas profissionais de futebol 

Educação 
Física 

Revista 

Brasileira 
de 

Medicina 

do Esporte 

2007 - 

Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Validação de equações para a estimativa 
da densidade corporal em atletas de 

futebol categoria sub-20 

Educação 
Física, 

"Educação 

Física e 
Desportos

" 

Revista 
Brasileira 

de 

Cineantrop
ometria e 

Desempen

ho 
Humano 

2003 - 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Validade e fidedignidade do Sargent Jump 
Test na avaliação da força explosiva de 

jogadores de Futebol 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 

de 

Ciências 
da Saúde 

2010 - 



Treinamento 
Validade e reprodutibilidade da resposta 

do lactato sanguíneo durante o teste 
shuttle run em jogadores de futebol 

Biociência
s 

Revista Br

asileira de 
Ciência e 

Movimento 

2002 
FAPESP, 

CNPq, CAPES 

Treinamento 
Vantagem em casa no campeonato 

brasileira de futebol: efeito do local do jogo 

e da qualidade dos times 

Educação 
Física 

Revista 
Brasileira 

de 

Cineantrop
ometria e 

Desempen

ho 
Humano 

2010 CAPES 

Iniciação 
Esportiva e 

Categorias 
de Base / 

Saúde 

Variação do equIlíbrio muscular durante 
uma temporada em jogadores de futebol 

categoria sub-20 

"Departam
ento de 

Futebol 
Profission
al", Saúde 

Publica, 
Educação 

Física, 

"Educação 
Física e 

Desportos

" 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2008 FAPESP 

Iniciação 

Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Vo2Máx e composição corporal durante a 

puberdade: comparação entre praticantes 
e não praticantes de treinamento 

sistematizado de futebol 

Educação 
Física 

Revista 

Brasileira 
de 

Cineantrop

ometria e 
Desempen

ho 

Humano 

2008 - 

Iniciação 
Esportiva e 
Categorias 

de Base 

Yo-Yo IR2 Test e Teste de Margaria: 
Validade, confiabilidade e obtenção da 

frequência cardíaca máxima em jogadores 

jovens de futebol 

Educação 
Física, 

"Educação 

Física, 
Fisioterapi
a, Terapia 

Ocupacion
al" 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

2011 - 

Treinamento A leitura de jogo no futebol para cegos 
Educação 

Física 
Movimento 2011 CNPq 

Saúde 
Aspectos das lesões esportivas em atletas 

com deficiência visual 

Educação 

Física, 
Ciências 
Médicas, 

Medicina 

Revista 

Brasileira 
de 

Medicina 

do Esporte 

2011 - 

Treinamento 
Avaliação isocinética em atletas 

paraolímpicos 

Ciências, 
Reabilitaç

ão 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2002 AFIP 

Treinamento 

Determinação do limiar anaeróbio em 
jogadores de futebol com paralisia 

cerebral e nadadores participantes da 

paraolimpíada de Sidney 2000 

Ciências 

Revista 
Brasileira 

de 

Medicina 
do Esporte 

2002 

AFIP 
Rede 

Cenesp/Unifes

p 

Treinamento 

Força muscular isocinética de jogadores 
de futebol da seleção paraolímpica 

brasileira de portadores de paralisia 
cerebral 

Fisiologia 

Revista 
Brasileira 

de 
Medicina 

do Esporte 

2005 - 

 


