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Introdução: Este estudo se insere no conjunto de pesquisas desenvolvidas por 

pesquisadores brasileiros, e do exterior, que enfocam a análise da produção científica 

produzida em diferentes áreas do conhecimento com a perspectiva de evidenciar 

lacunas, inovações, tendências, bem como as características dos estudos desenvolvidos 

e as temáticas esquecidas, ou pouco investigadas, e que podem ser de grande valia para 

a sociedade. Objetivo: Conhecer as características e tendências do conhecimento 

veiculado no período de 2001 a 2015 no CONBRACE sobre o tema “atividade física e 

pessoa com deficiência”. Metodologia: Desenvolveu-se um estudo bibliográfico 

descritivo tendo como fonte de coleta de dados os anais do CONBRACE. Os dados 

foram catalogados em fichas e posteriormente analisados. Resultados: No período em 

estudo foram identificados 27 trabalhos dos quais dez foram apresentados no 

CONBRACE de 2003, ano em que se verificou o maior contingente de trabalhos com o 

tema foco desse estudo. Dentre o total de trabalhos identificados doze referem-se a 

pesquisas de campo, sete são relatos de experiência, quatro são revisões bibliográficas, 

dois são estudos de caso e um refere-se a um trabalho de conclusão de curso de 

graduação. Observou-se que a maioria dos trabalhos (dezoito) foi produzida por autores 

de Instituições de Ensino Superior das regiões Sudeste e Sul do Brasil; quatro por 

pesquisadores da Região Centro-Oeste; três da Região Nordeste; e um de Portugal. 

Considerações Finais: Preliminarmente avaliar-se que o tema da atividade física e 

pessoas com deficiência tem sido pouco abordado na produção científica veiculada no 

CONBRACE, a despeito de ser um assunto gerador de inquietações 

acadêmico‐profissionais e, também, sociais. Esse fato remete a reflexões que apontam 

para a necessidade de se mobilizar no interior das Universidades mais estudos sobre o 

referido tema. 
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