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As pesquisas qualitativas vêm sendo cada vez mais utilizados e valorizados na área
da Saúde. Embora a publicação de artigos oriundos de pesquisas qualitativas nos periódicos
da saúde seja uma tendência, o mesmo parece não acontecer nos periódicos da área da
Educação Física. O presente estudo teve como objetivo investigar a publicação de
pesquisas qualitativas na área da Educação Física, além de inventariar e discutir as
produções de temáticas qualitativas que vêm sendo construídas há algum tempo na
Educação Física.

A busca dos periódicos foi realizada na biblioteca eletrônica da

Universidade de São Paulo e portal digital de revistas eletrônicas. Como critério de inclusão
adotou-se (1) a presença de pelo menos um dos descritores: pesquisa qualitativa, discurso,
análise qualitativa e a publicação e (2) ter sido publicado entre os anos de 2006 a 2010 na
Revista Brasileira de Educação Física e Esporte .Os artigos foram analisados utilizando-se
a técnica de análise de conteúdo. Para o tratamento dos resultados foi aplicada a estatística
descritiva através de porcentagem e distribuição de frequência dos dados. Os resultados
revelaram que de um total de 156 artigos analisados, 11,5% (18) apresentaram
características de pesquisas qualitativas, o que demonstra que mesmo diante da nova
tendência no modo de se fazer pesquisa em saúde, há um descompasso na produção
científica na Educação Física.Considera-se que isto pode ocorrer devido, principalmente, ao
histórico da área para se firmar no meio acadêmico, a política de avaliação da produção
cientifica e a falta de interesse dos pesquisadores por uma abordagem de pesquisa mais
humanística e de perfil qualitativo.
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