
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

VERIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA BIOESTATÍSTICA NA PESQUISA 

CIENTÍFICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

 

 

 

Matheus Antônio Do Nascimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina 

2016 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VERIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA BIOESTATÍSTICA NA PESQUISA 

CIENTÍFICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

 

 

Matheus Antônio Do Nascimento  

Orientador: 

Flávio de Castro Magalhães 

Co-orientadora: 

Stella M. L. Nunes 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Departamento de Educação Física, como parte dos 

requisitos exigidos para a conclusão do curso. 

 

 

 

 

Diamantina  

2016 



VERIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA BIOESTATÍSTICA NA PESQUISA 

CIENTÍFICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

 

 

Matheus Antônio Do Nascimento 

 

Orientador (a): 

 

Flávio de Castro Magalhães 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Departamento de Educação Física, como parte dos 

requisitos exigidos para a conclusão do curso.   

 

 

APROVADO em ... / ... / ...  

 

_______________________________ 

Avaliador 1-UFVJM 

 

 

_______________________________ 

Avaliador 2-UFVJM 

 

 

_______________________________ 

Prof. Dr. Flávio de Castro Magalhães 

 

 

 



RESUMO 

Um bom profissional de educação física, deve além de conhecer os conteúdos básicos ensinados 

em sua graduação, saber analisá-los criticamente, fazendo assim com que se reconheça a sua 

aplicação para a sua área. Geralmente, a bioestatística é pouca associada à educação física, não 

só pela sociedade, mas também pelos próprios estudantes da área, nos direcionando para a 

seguinte indagação: a bioestatística realmente é importante e é utilizada nas áreas da educação 

física?  Visto essa problematização, esse estudo tem como objetivo verificar se há utilização da 

bioestatística nos artigos relevantes da área da educação física, procurando assim, entender a 

importância ou a não importância de se aprender bioestatística na graduação para os estudantes 

do curso de educação física. Para atender a esse objetivo, solicitamos aos professores doutores 

do departamento de educação física da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM) 10 artigos relevantes da sua área que não fossem de revisão bibliográfica, e 

realizamos uma análise documental, com o intuito de recolher informações sobre a utilização 

ou a não utilização da bioestatística nesses documentos. Após a realização dessa pesquisa, 

constatamos que 68,66% dos artigos recolhidos utilizaram conteúdo estatístico, o que nos leva 

a concluir que é de grande importância para o educador físico ter conhecimento sobre a 

bioestatística no que diz respeito a pesquisa cientifica, pois a maioria dos autores utilizam 

conhecimentos estatísticos para a realização de seus trabalhos. Outra questão relevante 

constatada através dos resultados é que na área da saúde a bioestatística é mais utilizada do que 

na área da educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 1 

2. JUSTIFICATIVA .............................................................................................................. 2 

3. OBJETIVOS ...................................................................................................................... 2 

3.1 Objetivo geral: .................................................................................................................. 2 

3.2 Objetivos específicos: ....................................................................................................... 3 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ......................................................................................... 3 

4.1 Conceitos e origens da estatística e da bioestatística ........................................................ 3 

4.2 A importância da Bioestatística na pesquisa cientifica e na tomada de decisões ............. 5 

4.3 A bioestatística como disciplina da Educação Física ....................................................... 6 

5. METODOLOGIA ............................................................................................................. 8 

5.1 Busca de artigos da área de educação física ..................................................................... 8 

5.2 Estratificação dos artigos por sub-área da educação física ............................................... 9 

5.3 Análise da presença de conteúdo estatístico nos artigos ................................................... 9 

5.4 Análise estatística ........................................................................................................... 10 

6. RESULTADOS ................................................................................................................ 11 

7. DISCUSSÃO .................................................................................................................... 14 

7.1 A presença da estatística na sub-área “saúde” ................................................................ 15 

7.2 A presença da estatística na sub-área “educação” .......................................................... 18 

7.3 A presença da estatística em artigos de outras áreas da educação física ........................ 20 

8. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................... 21 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 23 

APÊNDICES ........................................................................................................................... 27 

Apêndice A – Artigos recebidos dos professores doutores .................................................. 27 

ANEXOS ................................................................................................................................. 33 

Anexo A: Ranking das Universidades de Educação Física do Brasil segundo a UOL ........ 33 

Anexo B: Conteúdo do email enviado a alguns professores doutores .................................. 34 

Anexo C: Conteúdo do email enviado em caso de demora .................................................. 35 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os cursos de graduação em educação física, das modalidades de licenciatura e 

bacharelado, têm como objetivo formar profissionais críticos e criativos e que saibam relacionar 

os conteúdos gerais e específicos aprendidos com as áreas de intervenção profissional. “Os 

profissionais devem ser capazes de, nos seus campos profissionais, analisar criticamente os 

conhecimentos, no sentido de compreender as condições e os processos pelos quais o 

conhecimento foi produzido” (BARROS, 1994 apud BARROS, 1996, p. 52). Pensando nessa 

finalidade, os graduandos em educação física devem sempre estar cientes da contribuição de 

cada disciplina, não só para o seu currículo, mas para suas práticas profissionais. Segundo 

Barros (1996, p. 51) “um educador físico, assim como qualquer outro profissional, presta 

serviços à sociedade, e o mesmo, necessita de especializações próprias da área”. Saber a 

importância dessas especializações em determinados assuntos ajuda o discente não só a 

aprender o conteúdo ensinado, mas também a relacioná-lo em seu ambiente de trabalho. 

“A Estatística é uma ciência fundamental na área de pesquisa tanto para análise de 

resultados do próprio pesquisador quanto para o entendimento e avaliação de resultados de 

trabalhos de outros pesquisadores” (BONAFÉ et al, 2010, p. 146). Porém, segundo esses 

autores (BONAFÉ et al, 2010, p.146), muitos estudantes não conseguem entender a importância 

e a aplicação da bioestatística na sua área profissional. 

A dificuldade em entender a aplicação da bioestatística na educação física é 

compreensível, visto que, embora seja um curso teórico-prático, a prática predomina em sua 

atuação profissional, e além disso, há uma “atrofia” de conhecimentos gerais da matemática, 

visto que raramente é utilizada durante a graduação. 

Geralmente, a importância da estatística e da bioestatística na área de educação física, é 

percebida apenas nos projetos acadêmicos, como por exemplo, nos trabalhos de conclusão de 

curso. “Porém, um aspecto que deve ser ressaltado é que a estatística não é utilizada somente 

em pesquisa, e deve ser ferramenta de tomada de decisões no cotidiano” (BONAFÉ, et al, 2010, 

p. 146). Além disso, algumas disciplinas da graduação, como por exemplo a de Testes e 

Medidas, requerem um conhecimento básico da bioestatística para uma melhor interpretação 

de resultados. Pensando nessa tomada de decisões e em exemplos como o supracitado, é que 

surge a principal pergunta desta pesquisa: a bioestatística realmente é importante e é utilizada 

nas áreas da educação física?  
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          Portanto, este trabalho tem como objetivo verificar se há utilização da bioestatística nos 

artigos relevantes da área da educação física, procurando assim, entender a importância de se 

aprender bioestatística na graduação para os estudantes do curso de educação física. Para 

atender a esse objetivo, solicitamos aos professores doutores do departamento de educação 

física da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 10 artigos 

relevantes da sua área que não fossem de revisão bibliográfica, e realizamos uma análise 

documental, com o intuito de colher informações sobre a utilização ou a não utilização da 

bioestatística nesses documentos. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

          Apesar da bioestatística ser uma disciplina respeitada nos meios acadêmicos de forma 

geral, pouco se associa a mesma aos campos de atuação da educação física. Pode-se dizer que 

o entendimento dessa disciplina é, para muitos, apenas uma maneira de qualificar as suas 

pesquisas.  

         A importância desta pesquisa também se dá pela necessidade de mais trabalhos 

acadêmicos que tenham como foco principal a bioestatística ensinada nos cursos de educação 

física. Devido ao fato de a disciplina ser essencialmente quantitativa, as dificuldades em 

escrever sobre os seus temas podem significar uma barreira para seu estudo aprofundado. 

        Além disso, não podemos deixar de citar o alto índice de reprovação da bioestatística 

nos cursos de educação física, que provavelmente passa também pela dificuldade dos alunos 

em relacionar as duas áreas. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

        3.1 Objetivo geral: 
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          Verificar se há utilização da bioestatística nos artigos relevantes da área da educação 

física, procurando assim, entender a importância de se aprender bioestatística na graduação para 

os estudantes do curso de educação física. 

 

        3.2 Objetivos específicos: 

 

 

 Identificar os principais conceitos estatísticos utilizados pelos pesquisadores da área da 

educação física; 

 Analisar se existe diferença na utilização do conhecimento estatístico em cada sub-área 

da educação física. 

 

 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

            Na revisão bibliográfica, visando o embasamento teórico deste estudo e o conhecimento 

das ideologias dos principais autores que discutem o assunto principal discutido nessa pesquisa, 

serão abordadas questões como os conceitos e origens da estatística e da bioestatística e a 

importância da bioestatística na pesquisa científica e na tomada de decisões. 

 

 

        4.1 Conceitos e origens da estatística e da bioestatística 

 

 

 

            Para entender o verdadeiro significado da bioestatística e as suas aplicações, é 

importante, num primeiro momento, conceituar a estatística. Segundo Triola (2008, p.4), “a 

estatística é um conjunto de métodos para o planejamento de estudos e experimentos, obtenção 

de dados e consequente organização, resumo, apresentação, análise, interpretação e elaboração 

de conclusões baseadas nos dados”. Stevenson (2001, p.2) organiza a estatística através de três 
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ramos da mesma: a estatística descritiva, probabilidade e a inferência estatística. Para esse autor 

(2011, p.6):  

“Há três ramos principais da estatística: a estatística descritiva, que envolve a 

organização e a sumarização dos dados; a teoria da probabilidade, que proporciona 

uma base racional para lidar com situações influenciadas por fatores relacionados com 

o acaso; e a teoria da inferência, que envolve análise e interpretação de amostras. ” 

            Na mesma ideia do conceito de Triola (2008), Bittencourt et al (2007, p.64) dizem que 

“a estatística pode ser definida como o conjunto de métodos utilizados para obter, organizar e 

analisar informações numéricas viabilizando uma descrição e uma tomada de decisões clara”. 

Segundo Pagano (2004, p.1), “o estudo da estatística explora a coleta, a organização, a análise 

e a interpretação dos dados numéricos e quando o foco está nas ciências biológicas e da saúde, 

usamos o termo bioestatística. ” 

            Para exemplificar a presença da estatística na atualidade, Stevenson (2001, p.2), cita 

aplicações da mesma através da meteorologia, notas médias em alguma sala ou escola, renda 

média de familiar, percentual de votos em pesquisas eleitorais, etc. No que diz respeito ao 

surgimento da estatística, Burke (2003, p.124) diz que ela surgiu na Europa antiga, juntamente 

com o interesse do estado e da igreja por números, que ajudavam a exercer o controle sobre o 

povo. 

“No século XVII, pelo menos entre certos governos europeus, desenvolvera-se 

crescente interesse por dados quantitativos, conhecidos na Inglaterra como “political 

arithmetics” e na França como “calcules politiques”. De 1635 em diante, por exemplo, 

a Câmara de Comércio britânica se encarregou da população das colônias americanas. 

A Inglaterra de fins do século XVII era a época de Willian Petty (que defendia a 

fundação de uma repartição central de estatística), John Graunt, Gregory King e o 

amigo de King, Charles Davenant (inspetor de importação e exportação) e de suas 

tentativas de calcular a riqueza e a população da Grã-Bretanha e da Irlanda” (BURKE, 

2003, p.126). 

Mas hoje, sua influência pode ser encontrada em áreas como a da agricultura, biologia, 

comércio, educação, medicina e muitas outras” (MEDEIROS, 2009, p.16). Compartilhando da 

opinião de Bittencourt (2007, p.64), após a reflexão conceitual de estatística, conceituamos a 

bioestatística como a estatística voltada aos profissionais da área da saúde. 

          “O primeiro registro de cursos de estatística com ênfase na área biológica deve-se a 

Charles B. Davenport, em Harvard, no ano de 1887” (ZAR, 1999 citado por BITTENCOURT, 

2007, p.64). O conceito de bioestatística utilizado por Callegari-Jacques (2007, p.15), considera 

a bioestatística como a aplicação dos métodos estatísticos a solução de problemas biológicos e, 

segundo Soares (1999, p.11), convencionou-se chamar de bioestatística o conjunto de métodos 

estatísticos usados no tratamento da variabilidade nas ciências médicas e biológicas. 
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            4.2 A importância da Bioestatística na pesquisa cientifica e na tomada de decisões 

 

 

          Vários são os autores que ressaltam a importância da estatística para a pesquisa 

cientifica. Segundo Pereira (1997) citado por Cazorla (2006, p.1) a estatística é a tecnologia 

da ciência e, portanto, deve estar presente desde o início da pesquisa. O mesmo autor diz que a 

estatística é importante para a validação do modelo de pesquisa escolhido. De acordo com 

Cazorla (2006, p.1) “a estatística ajuda na definição da população a ser estudada, na definição 

das variáveis, na coleta de dados e análise”. Além disso, “a estatística tem se mostrado um 

instrumento extremamente útil na organização e na interpretação dos dados, além de propiciar 

uma avaliação adequada da variabilidade observada nos processos biológicos” (CALLEGARI-

JACQUES, 2007, p.13).  

“Na literatura cientifica, consultada por profissionais das áreas biológica e da saúde, 

encontramos expressões como “diferença estatisticamente significativa”, “teste qui-

quadrado de associação” e “valor p”, que refletem a importância, cada vez maior, dada 

pelos pesquisadores ao tratamento estatístico de seus dados.” (CALLEGARI-

JACQUES, 2007, p.13) 

          Segundo Maia (2008, p.215), “uma parte considerável dos trabalhos científicos 

publicados no Brasil apresenta limitações estatísticas no tratamento dos dados, o que 

compromete o alcance dos resultados”. “A grande maioria das pesquisas cientificas necessitam 

um planejamento estatístico formal e complexo” (MAIA, 2008, p.215).  

“O papel da estatística na investigação cientifica vai além de indicar a sequência de 

cálculos a serem realizados com os dados obtidos. No planejamento, ela auxilia na 

escolha das situações experimentais e na determinação da quantidade de indivíduos a 

serem examinados. Na análise dos dados, indica técnicas para resumir e apresentar as 

informações, bem como para comparar as situações experimentais. Na elaboração das 

conclusões, os vários métodos estatísticos permitem generalizar a partir dos resultados 

obtidos” (CALLEGARI-JACQUES, 2007, p.13). 

           De acordo com Loureiro et al (2011, p.153) a estatística se assume como uma ferramenta 

fundamental quando a pesquisa é focalizada em métodos quantitativos. “Um estudo cientifico 

pode ter resultados esperados ou não. Os resultados serão sempre válidos se foram utilizados 

os métodos adequados de realização e de análise” (GUEDES ET AL, 2012, p.1). 

           Para a realização de uma boa pesquisa cientifica, é importante ter um bom conhecimento 

dos conceitos estatísticos como: população, amostra, variável aleatória, probabilidade, teste de 

hipóteses, valor p, entre outros termos estatísticos. “Quando é examinada apenas uma parcela 

de um grupo, dizemos que examinamos a amostra, enquanto o grupo todo do qual se extrai a 
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amostra é chamado de população” (STEVENSON, 2001, p.158). Segundo Soares (1999, p.33), 

variável deve ser entendida como a quantificação da característica de interesse do estudo.  

           Já o teste de hipóteses, baseado no conceito de Triola (2008, p.307), é conhecido como 

um conjunto de estratégias e fórmulas matemáticas que têm como objetivo concluir um 

problema, depois da análise das hipóteses nula e alternativa. 

           Por fim, o conhecimento adquirido em razão de elaboração de pesquisas cientificas 

através de métodos estatísticos é algo que não se utiliza apenas na graduação ou pós-graduação. 

Como cita Guedes et al (2012, p.2): 

“Jacobs e Cross, em 1995, publicaram a análise da experiência de iniciação científica 

da Universidade de Stanford. Foi evidenciado que, vários anos após a conclusão dos 

cursos, os profissionais que participaram de grupos de pesquisa durante a graduação 

tendem a sobressair no mercado de trabalho, mesmo quando não continuam com 

atividades de pesquisa. Características como maior capacidade de se expressar com 

base em informações sólidas e maiores capacidades de análise e de leitura de artigos 

científicos teriam sido decisivas para esse sucesso.”  

 

 

4.3 A bioestatística como disciplina da Educação Física 
 

 

 

 Segundo Vendramini et al (2001) o ensino-aprendizagem da estatística nas instituições 

de ensino superior se tornou algo extremamente necessário, pois profissionais capacitados 

devem saber lidar com grandes quantidades de informações, processadas em tempo mínimo, e 

com a técnica de análise de dados que auxiliem na tomada de decisões baseada na inferência de 

dados amostrais. Além disso, a estatística é vista como um tema especialmente útil na vida 

cotidiana (FERNANDES et al, 2009, p.60). 

 Por consequência do aumento das pesquisas na área da educação física citado por 

Teixeira et al (2015) em seu artigo, aumentou também o número de pesquisas de baixa 

qualidade, que segundo Albuquerque (2009) apud Teixeira et al (2015) está relacionada com a 

ausência de hipóteses e/ou objetivos claros de investigação, métodos ausentes ou apresentados 

de maneira vaga, uso inadequado da literatura científica e, por fim, o uso vago ou incorreto da 

estatística. 

 Embora muitos profissionais da área da educação física ainda não tenham reconhecido 

essas utilizações da bioestatística, aparentemente as instituições mais renomadas desse tipo de 
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ensino já possuem a disciplina (mesmo que com outros nomes) em suas matrizes curriculares 

tanto para o curso de licenciatura quanto para o de bacharelado. 

 Para comprovar a afirmação dita acima, realizamos uma breve pesquisa  utilizando o 

ranking da UOL (Anexo A, extraído da internet em 02/02/2016, através do endereço eletrônico: 

http://ruf.folha.uol.com.br/2014/rankingdecursos/educacaofisica) em que classifica as 

melhores instituições de ensino em educação física do ano de 2014 levando em consideração 

fatores como avaliação do mercado, qualidade de ensino, nota no ENADE, avaliação do MEC, 

dentre outros parâmetros, reconhecendo assim as 10 melhores universidades do país. 

Posteriormente, fomos às matrizes curriculares das mesmas (disponível nos sítios eletrônicos 

das respectivas universidades). 

 Dessas 10 universidades, apenas a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) não 

possui nenhuma disciplina sobre este tema nem para a licenciatura e nem para o bacharelado. 

A Universidade de São Paulo (USP), líder do ranking, possui duas disciplinas relacionadas à 

estatística em sua matriz para ambos os cursos, são elas: “noções de estatística” e “aplicações 

e implicações de conceitos de estatística nos estudos da educação física e esporte”. 

 Na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e na Universidade de Brasília 

(UNB) a bioestatística é representada pela disciplina “estatística aplicada a educação física”. 

Essa denominação também é utilizada para o curso de licenciatura da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), enquanto no curso de bacharelado dessa universidade consta na matriz 

curricular a disciplina “introdução à bioestatística”. 

 A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) e a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) são outras instituições que abordam o tema em suas matrizes 

curriculares para licenciatura e bacharelado, através das disciplinas de “noções básicas de 

estatística” na UNESP e “ introdução a bioestatística” na UFSC. 

 Assim como na UFVJM, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) possuem essa disciplina apenas para o curso de 

bacharelado com denominações de “ bioestatística” e de “estatística aplicada a educação física”, 

respectivamente. Vale ressaltar que na UFVJM a disciplina foi retirada da grade curricular do 

curso de licenciatura recentemente. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

O estudo consistiu em uma pesquisa quanti-qualitativa que se subdividiu em três etapas. 

Primeiro realizamos uma análise documental, em que solicitamos aos professores doutores do 

departamento de educação física (DEFI) da UFVJM o acesso a 10 artigos científicos relevantes 

da sua área de estudo, que não fossem de revisão bibliográfica. 

Em um segundo momento, realizamos uma análise estatística de frequência, para 

quantificar a utilização da bioestatística na área da pesquisa cientifica da educação física, e os 

principais conteúdos presentes. Por fim, foi realizada uma análise comparativa entre os 

resultados da análise documental e da análise estatística, a fim de cumprir o objetivo da 

pesquisa. 

 

 

5.1 Busca de artigos da área de educação física 

 

 

 

Primeiramente, buscamos na plataforma Lattes o grau de formação de cada um dos 19 

professores efetivados do departamento de educação física da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), chegando ao conhecimento de que 10 professores do 

curso eram doutores em suas respectivas áreas. 

        Após esse conhecimento, procuramos os 10 professores doutores pessoalmente e 

solicitamos o envio de 10 artigos científicos relevantes da sua área de formação, que não fossem 

de revisão bibliográfica, deixando claro então, os critérios de exclusão. Foram aceitos artigos 

de línguas estrangeiras ou portuguesa. Vale ressaltar, que não foi explicado a eles o objetivo da 

pesquisa, para que não ocorresse uma manipulação dos resultados. 

      Devido à dificuldade de encontrar alguns dos professores doutores, foi enviado também 

um email (Anexo B) que continha a solicitação do envio dos artigos. Além disso, deixamos 

explícito que em nenhum momento seriam divulgados os seus nomes. Caso o envio dos 

documentos não fosse atendido, era enviado outro email (Anexo C) não só para os que foram 
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solicitados pessoalmente, mas também como os que foram solicitados por email. Caso essas 

tentativas não obtivessem sucesso, não era feito mais nenhum contato. 

 

 

5.2 Estratificação dos artigos por sub-área da educação física 

 

 

 Os artigos recebidos foram divididos em três áreas: educação, saúde e outras. Chegamos 

a essa classificação após realizarmos a leitura dos títulos e resumos dos artigos e identificarmos 

os principais conteúdos e conceitos presentes nos documentos. 

 Foram considerados provenientes da área da saúde, todos os artigos que eram 

prioritariamente relacionados a conteúdos da: anatomia humana, citologia, histologia, 

bioquímica, cinesiologia, fisiologia básica, aprendizagem motora, fisiologia do exercício, 

treinamento esportivo, higiene e socorros de urgência e nutrição aplicada à educação física. Os 

artigos relacionados a conteúdos da história da educação física, aspectos filosóficos e sócio 

antropológicos, metodologia do ensino, metodologia do ensino da educação física, psicologias 

em geral, e a quaisquer outros temas relacionados, foi direcionado à área da educação. Os 

artigos que não se encaixaram em nenhuma das duas áreas descritas foram classificados em 

“outras áreas”. 

 Essa divisão aconteceu devido à necessidade de divisão e ordenamento dos artigos para 

uma melhor análise dos mesmos. Além disso, para se cumprir o objetivo especifico de “analisar 

se existe diferença na utilização do conhecimento estatístico em cada sub-área da educação 

física” seria imprescindível que isso acontecesse. 

 

5.3 Análise da presença de conteúdo estatístico nos artigos 

 

 

 

Para analisarmos a presença do conteúdo estatístico nos artigos, levamos em 

consideração três grandes áreas dos conteúdos estatísticos: a estatística descritiva, a 

probabilidade e a inferência.  
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Para reconhecermos a utilização da estatística descritiva nos artigos, analisamos a 

presença de conteúdos como: medidas de tendência central (média, mediana, moda), medidas 

separatrizes (quartis, percentis), medidas de variabilidade (amplitude, desvio padrão, variância 

e coeficiente de variação), métodos gráficos (diagrama de ramo-e-folhas, box-plot, histograma, 

gráficos de setores) e tabelas em geral, ficando excluído os percentuais dessa classe. 

Essa exclusão da probabilidade aconteceu pelo fato de preferirmos abordá-la de forma 

separada, pela justificativa de ser um dos conteúdos estatísticos mais extensos e relevantes da 

área. Portanto, os artigos que continham conteúdos de modelos probabilísticos (Poisson, 

binomial, gaussiano e outros), probabilidade condicional, probabilidade básica e demais 

cálculos percentuais foram reconhecidos como documentos que utilizaram a probabilidade. 

Quanto à inferência, foi considerada tal utilização quando reconhecemos a utilização de 

testes de hipóteses em geral (teste t, qui-quadrado, wilcoxon e outros), análises de variância, 

análises de regressão, correlações (Pearson, Spearman e outros) e intervalos de confiança. 

Porém, vale ressaltar que a estatística descritiva está presente em praticamente todos os 

artigos que realizam análise estatística, o que fez com que a subdivisão desses conteúdos fosse 

analisada de forma conjunta (Estatística Descritiva; Estatística Descritiva + Probabilidade; 

Estatística Descritiva + Inferência). 

 

 

5.4 Análise estatística 

 

 

Foi utilizado o software estatístico “R” para realizarmos a análise estatística do trabalho. 

Foi feita uma análise de frequência para detectar o percentual geral e o percentual de cada área 

sobre a utilização da bioestatística, além de quantificarmos também em percentuais, quais os 

conteúdos mais utilizados em cada área. A inferência também foi realizada, através do teste 

qui-quadrado (X²), para verificar a associação entre a utilização da bioestatística nos artigos da 

área da saúde e da área da educação. Foi considerado um nível de significância de 5%. 
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6. RESULTADOS 

 

 

Dois dos professores docentes alegaram não trabalhar com artigos que não fossem 

revisão bibliográfica, preferindo assim não enviar os seus artigos. Os artigos foram enviados 

pelos docentes em formato pdf e em links, através do email pessoal do autor do trabalho. Todos 

os documentos foram recolhidos em um prazo de 17 dias. 

Foi recolhido um número de 80 artigos (Apêndice A), sendo que 13 deles foram 

excluídos da pesquisa por se enquadrar nos critérios de exclusão (não ser artigo, ser artigo de 

revisão bibliográfica ou ser artigo repetido). Dentre os excluídos: 5 não eram artigos, 4 eram de 

revisão bibliográfica e 4 eram repetidos.  

Os 67 artigos restantes, foram subdivididos em três áreas (saúde, educação e outras áreas 

da educação física) de acordo com o conteúdo dos mesmos: 43 eram da área da saúde, 14 da 

área da educação e 10 artigos de outras áreas da educação física. Um resumo deste primeiro 

momento, pode ser observado na figura 1 abaixo: 

 

 

 

 



12 
 

 

FIGURA 1: Organograma dos resultados obtidos  
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Dos 67 artigos que foram analisados, 46 utilizaram a bioestatística e 21 não utilizaram. 

Em percentuais, 68,66% dos documentos utilizaram conteúdo estatístico, enquanto 31,34% não 

utilizaram. Estes artigos foram agrupados em três sub-áreas da educação física: educação, saúde 

e outras áreas. A Tabela 1 mostra a distribuição da utilização da Bioestatística por área. Os 

resultados sumarizados nesta tabela mostram que as áreas da educação e saúde utilizam 

conceitos de bioestatística nas pesquisas, enquanto os artigos de outras áreas (relacionados a 

pesquisas que não se encaixavam na área da saúde ou na área da educação) não utilizam estes 

conhecimentos. 

TABELA 1 -  Distribuição da utilização da bioestatística por área 

Área Utilização da Bioestatística Total 

Sim Não 

Educação 6 (42,9%) 8 (57,1%) 14 

Saúde 40 (93,0%) 3 (7,0%) 43 

Outras áreas 0 (0,0%) 10 (100%) 10 

Total 46 21 67 

 

       Para verificar se existe ou não associação entre a área do artigo (saúde ou educação) e o 

uso da Bioestatística, foi realizado um teste qui-quadrado (X²) utilizando o software estatístico 

“R”. A Tabela 2 apresenta os resultados deste teste. 

TABELA 2 - Associação entre a Área e o Uso da Bioestatística 

Uso Área Total 

Educação Saúde 

Sim 6 (42,9%) 40 (93,0%) 46 

Não 8 (57,1%) 3 (7,0%) 11 

Total 14 (100%) 43 (100%) 57 
Valor p = 0,0000361 

Como pode ser observado, existe uma proporção maior de utilização da Bioestatística 

na área da Saúde (93%) do que na área de Educação (42,9%). Podemos concluir que esta 

diferença é estatisticamente significante, como mostra o resultado do valor p. Portanto, 

concluímos que existem diferenças na frequência de utilização da bioestatística e a sub-área da 

educação física. 

Para melhor compreender como se dá tal utilização, apresentamos na Tabela 3 a 

distribuição dos conteúdos estatísticos mais utilizados por área.  
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TABELA 3 - Conteúdos estatísticos utilizados nos artigos de cada área 

Conteúdos Saúde Educação 

 

Estatística Descritiva 

 

7 (7,4%) 

 

5 (62,5%) 

 

Estatística Descritiva + 

Probabilidade 

 

20 (21,3%) 

 

2 (25%) 

 

Estatística Descritiva + Inferência 

 

67 (71,3%) 

 

1 (12,5%) 

Total 94 (100%) 8 (100%) 

 

      Na área da saúde encontramos 7 artigos que utilizaram apenas estatística descritiva, 

representando 7,4% do total. Os cálculos de probabilidade foram encontrados 20 vezes dentre 

os artigos e a inferência 67 vezes, representando percentuais de 21,3% e 71,3%, 

respectivamente. Já na área da educação, a estatística descritiva foi utilizada 5 vezes (62,5%), 

a probabilidade 2 vezes (25%) e a inferência 1 vez (12,5%). Isso sugere que a área de Educação 

utiliza a bioestatística de maneira mais descritiva enquanto a área de saúde faz uma análise 

estatística mais elaborada, muitas vezes utilizando inferência.  

É necessário informar que alguns artigos, tanto da área da saúde quanto da área da 

educação, utilizaram mais de um tipo de conteúdo estatístico e essa utilização foi contabilizada. 

Um exemplo disso é o fato de muitos artigos (principalmente da área da saúde) utilizarem mais 

de um tipo de inferência em seus artigos. 

 

 

7. DISCUSSÃO 

 

 

 De maneira geral, podemos perceber que a bioestatística é sim uma ciência utilizada na 

pesquisa cientifica na educação física, o que foi confirmado através do percentual de 68,66% 

de artigos recebidos que utilizaram algum conteúdo estatístico. Dentre as áreas destacadas, 

constatamos que a da saúde é a que mais utiliza de conteúdos da disciplina (93%), sendo que 

dentre esses conteúdos, a inferência é a mais utilizada. 

 Embora muitos não reconheçam a aplicação da bioestatística para a área da educação, 

constatamos que 42,9% dos documentos recebidos da área utilizaram conteúdos estatísticos. Se 
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por um lado podemos dizer que esse percentual não representa a maioria, por outro podemos 

considerar esse índice um bom percentual de utilização, comprovando ainda mais a importância 

de se aprender essa disciplina também nos cursos de licenciatura, que são cursos onde na matriz 

curricular das instituições consta mais matérias da educação. 

 Dentre os artigos que não se encaixavam nem na área da educação nem na da saúde, 

nenhum deles utilizou de conteúdo estatístico. 

 

 

7.1 A presença da estatística na sub-área “saúde” 

 

 

 Detectamos a presença da estatística na área da saúde como estatística descritiva, 

probabilidade e inferência, sendo que a maioria dos artigos utilizavam a inferência. Esse 

conteúdo inferencial era disposto principalmente na utilização de testes de hipóteses (ex: t 

student, qui-quadrado, wilcoxon, etc), analises de regressão, análises de variância e correlações. 

Os artigos que utilizaram apenas estatística descritiva utilizaram principalmente medidas como 

quartis, percentis, mediana, média, desvio padrão, variância, gráficos, etc. Já os estudos que 

realizavam estatística descritiva aliada à cálculos de probabilidade eram aqueles que utilizavam 

percentuais para completar as suas estatísticas descritivas. 

     Baseado nos resultados obtidos nesse trabalho, podemos dizer que a grande maioria das 

pesquisas provenientes da área da saúde utilizam a bioestatística. Dos 43 artigos recolhidos da 

área da saúde que se não se encaixavam nos critérios de exclusão da pesquisa, apenas 3 deles 

não utilizaram estatística. Além disso ficou evidenciado, através da análise de frequência de 

conteúdo, a ampla utilização de conteúdos estatísticos nessa área.  

      De acordo com Cardoso et al (2009, p.1) “A Estatística faz há vários anos parte das 

unidades curriculares do tronco comum de diversas licenciaturas, mestrados e pós-graduações 

de várias universidades”. Talvez esse seja um dos motivos do maior índice de utilização da 

bioestatística nesse tipo de pesquisa. Os pesquisadores desta área, citando como exemplo 

Cardoso et al (2009), reconhecem a grande importância dessa disciplina. Esse reconhecimento 

é esclarecido quando Cardoso et al (2009, p.2) nos informam que “a Bioestatística é uma 
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componente científica fundamental da investigação na área das ciências da saúde e prepara os 

estudantes para a prática da análise estatística”. 

       Investigação que pode ser vista claramente no estudo de Mol et al (1998). Os autores, 

visando estudar o aumento de produtos incorporados aos meios de práticas esportivas, 

avaliaram o dilatador nasal. Isso foi feito após análise do parâmetro captação máxima de 

oxigênio em 21 indivíduos submetidos ao teste máximo de esforço em esteira rolante durante 

duas situações: com dilatador x sem dilatador. “Através do teste t student, inferiu-se que não 

houve diferença significativa (P>0,05) no parâmetro fisiológico Captação Máxima de Oxigênio 

em decorrência da utilização ou não de dilatador nasal” (MOL et al, 1998, p.46) ”. Isso quer 

dizer que os rendimentos dos atletas não são diferentes, independente de utilizar ou não o 

dilatador nasal. 

      A estatística também é utilizada na área da saúde, para testar suposições sobre algum 

tipo de funcionamento do nosso corpo. González-Alonso et al (1997, p. 1229) testaram sua 

hipótese de que “tanto a hipertermia quanto a desidratação causariam um declínio no volume 

de ejeção e um aumento na frequência cardíaca, sem comprometer a manutenção do débito 

cardíaco e da pressão arterial”. Para testar sua hipótese, diversas estatísticas foram utilizadas, 

como por exemplo: analise unidirecional de variância, teste de Tukey e teste t student para 

amostras não pareadas. Segundo González-Alonso et al (1997, p.1233) “o achado mais 

importante deste estudo é que a instabilidade cardiovascular resulta do efeito sinérgico de 

desidratação combinado com hipertermia na redução do débito cardíaco durante o exercício”. 

      Já Raichlen et al (2006) testaram a suposição de que o exercício e a neurobiologia estão 

relacionados ao longo do tempo evolutivo. Para isso, os autores examinaram a associação entre 

exercício e tamanho do cérebro através de uma ampla gama de mamíferos. Utilizando testes de 

hipóteses, Raichlen et al (2006, p.1) concluiram, embora em forma de sugestão, que ” umas 

partes do tamanho do cérebro em mamíferos não-humanos podem ter evoluído em conjunto 

com o aumento da capacidade de exercício em vez de unicamente em resposta à seleção 

relacionadas com capacidades cognitivas”. 

      Assim como Raichlen et al (2006) e González-Alonso et al (1997), Hodgson et al (2009) 

utilizaram a estatística, através de análise de variância e análise de regressão, para testar a 

suposição de que protocolos de segurança de corda exercem impacto sobre os níveis de 

ansiedade e autoconfiança subjetivas e concentrações plasmáticas de cortisol durante a 

escalada. Após a análise estatística, concluiu-se que: 
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“Existe uma relação entre a concentração de cortisol plasmático e ansiedade subjetiva 

e estados autoconfiança durante a escalada. Mudanças na forma como a corda de 

segurança é organizada pode ter impacto sobre a ansiedade, a concentração de cortisol 

e autoconfiança durante a escalada” (HODGSON et al, 2009, p. 531). 

Estudos com questões relativas à saúde pública também utilizam a análise estatística 

para concluir o problema central de sua pesquisa. Lima et al (2013) por exemplo, procuraram 

em seu estudo responder a seguinte questão: será que o exercício de resistência progressiva 

melhora a força e medidas de desempenho físico em pessoas com a doença de Parkinson? 

Utilizando alguns testes de hipóteses, concluiu-se que:  

“O exercício de resistência progressiva pode ser eficaz e útil em pessoas com doença 

de Parkinson leve à moderada, mas a transição de benefício não ocorre para todas as 

medidas de desempenho físico. A evidência atual sugere que o treinamento de 

resistência progressiva deve ser implementado em reabilitação da doença de 

Parkinson, especialmente quando o objetivo é melhorar a capacidade de caminhar” 

(LIMA et al, 2013, p.7). 

      Outra aplicação da estatística é vista no estudo de Keller et al (2011). A pesquisa teve 

como objetivo destacar adaptações espinhais provenientes do treinamento de slackline. Vinte e 

quatro indivíduos ou foram atribuídos a um treinamento ou a um grupo de controle. O controle 

postural foi avaliado antes e após 10 sessões de treinamento. Utilizando a análise de variância, 

Keller et al (2011, p.5) observaram que “o principal achado do presente estudo foi que com 4 

semanas de treinamento melhorou-se o controle postural dos praticantes. Portanto, o Slackline 

parece induzir a adaptações neuromusculares”. 

         Além disso, a estatística pode ser utilizada como instrumento de avaliação ou de melhora 

nos gastos econômicos de governo em saúde. O estudo de Bielemann et al (2010) por exemplo, 

teve o objetivo de avaliar a redução de custos que poderia ser promovida pela atividade física 

para internações hospitalares por doenças do aparelho circulatório (DAC) e diabetes, e nos 

custos com medicamentos para o tratamento do diabetes e da hipertensão arterial realizados 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na cidade de Pelotas no ano de 2007. Após levantar o 

custo de hospitalizações através do DATASUS e o custo de medicamentos através de órgãos 

competentes da cidade, os autores utilizaram análise percentual para chegar à conclusão de que: 

“a inatividade física além de comprometer a qualidade de vida da população, culmina em 

impacto econômico ao sistema público” (BIELEMANN et al,2010, p.9). Ou seja, concluiu-se 

que mais políticas públicas de promoção à saúde devem ser criadas, melhorando o estado de 

saúde da população e consequentemente a redução de gastos. 

       Através deste trabalho, evidenciamos o alto índice de utilização da bioestatística na área 

da saúde. Um dos motivos que levou a estatística a ser reconhecida como uma ciência 
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importante nesta área, é o fato dos próprios pesquisadores e grupos importantes deste campo 

do conhecimento obterem uma maior criticidade sobre o assunto desde tempos antigos. Já em 

1971, a área da saúde já reconhecia a importância da bioestatística para sua ciência. Um 

exemplo disso está no texto de Araújo et al (1971) que discute a evolução da estatística de saúde 

na Bahia. Após o trabalho, os autores chegaram à importantes conclusões como a de que “a 

estatística é fonte de dados indispensáveis à administração e ao planejamento da Saúde”. 

       Os pesquisadores desta área, como vimos nos resultados, utilizam mais a inferência do 

que a estatística descritiva e do que a probabilidade. A grande utilização da inferência nos 

mostra uma maior preocupação com a análise quantitativa presente nesta área, que ainda não 

podemos perceber na área da educação. Após a análise desses artigos constatamos que os 

conteúdos estatísticos mais utilizados da inferência neste campo de conhecimento foram os 

testes t student e as análises de variância.        

 

 

7.2 A presença da estatística na sub-área “educação” 

 

 

       Segundo Krohling (2007, p.195), “o renascimento inaugura a época moderna e através 

de uma dicotomia cartesiana, marca a separação entre as ciências humanas e as ciências exatas 

e naturais”. Se baseando nessa divisão, muitos são os autores que não reconhecem a 

interdisciplinaridade existente entre esses dois tipos de ciências. “Conceituando como 

interdisciplinaridade, uma integração de conteúdos entre disciplinas ou conhecimentos” 

(BONATTO et al, 2012, p.3), podemos comprovar através dos resultados obtidos nesse trabalho 

de conclusão de curso, que as ciências humanas e as ciências exatas se complementam, embora 

muitos dos pesquisadores ainda não tenham incorporado esse conhecimento. 

        Muitos discentes, e até mesmo alguns docentes, não consideram a bioestatística como 

um conhecimento importante para a educação, porém, através desta análise documental 

realizada, vimos que essa opinião talvez seja parte do senso comum que tanto é criticado pelos 

autores não só da educação, mas como os da área da educação física. Alguns exemplos de 

aplicação da bioestatística para esta área, foi observado nos estudos de Cavalheiro et al (2008), 

Russo (2005), Sousa et al (2011), Ribeiro (2006) e Gaspar (2013). 
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         Cavalheiro et al (2008) realizaram um estudo que tinha o objetivo de conhecer a opinião 

dos acadêmicos da Licenciatura em Educação Física do CEFD/UFSM em relação ao tipo de 

experiência escolar, às dificuldades enfrentadas, avaliação e aprendizagem na prática 

pedagógica do planejamento das aulas na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado. Para 

isso, os autores aplicaram um questionário a 30 alunos e apresentaram esses dados através de 

dados percentuais. Através desse tipo de estatística, Cavalhares et al (2008, p.5-6) conseguiram 

concluir que os acadêmicos já tinham alguma vivência anterior em relação ao planejamento de 

aula; os acadêmicos realizavam avaliação do planejamento de aula e os professores inclusive 

valorizavam a opinião dos alunos; a principal dificuldade em lecionar era de relacionar os 

objetivos propostos com as atividades e não reconhecer a realidade escolar.  

        Outra autora que utilizou a análise percentual da estatística para concluir seu estudo foi 

Russo (2005). Ela tinha o objetivo de identificar distorções da imagem corporal dos estudantes 

de educação física e para isso aplicou um questionário a 102 (47 do sexo feminino e 55 do 

masculino) alunos de uma cidade do interior de São Paulo. Os resultados obtidos, 

demonstraram, por exemplo: 

“A análise percentual indicou a existência de diferenças em relação à Insatisfação 

Corporal entre gêneros, sendo que no sexo feminino as preocupações são vistas de 

várias formas como: medo de ganhar peso; sensibilidade expressa por pensamentos 

aliados a um desejo de emagrecer. A visão distorcida do tamanho de seu corpo e uma 

insatisfação com a forma física pode motivar grande parte dos comportamentos 

distorcidos (jejum, provocação de vômitos, uso de laxantes e diuréticos), e como 

pudemos observar no grupo das pessoas pesquisadas, este item apresentou um baixo 

índice percentual. Já a adoção de diversas atitudes negativas em relação à insatisfação 

corporal, incluindo a exclusão de certas roupas, abster-se de ir à praia ou à piscina 

evitando maiôs, ter vergonha de seu corpo, são situações que aparecem nesta 

pesquisa”. (RUSSO, 2005, p.85) 

          Sousa et al (2011), também utilizando a análise percentual, constataram em seu estudo 

que objetivava, através de análise documental, entender como as políticas/ações afirmativas 

funcionam e a sua relação com as políticas de assistência/permanência, que embora as ações 

afirmativas sejam uma realidade nas universidades brasileiras, o mesmo não se pode dizer as 

políticas de assistência/permanência, o que é algo preocupante visto que essa classe social 

demanda desse tipo de políticas.  

        Porém, não são somente as análises percentuais dos conteúdos da bioestatística que são 

utilizadas na área da educação. No trabalho realizado por Ribeiro (2006), o autor associou a 

classe de origem e a cor da pele com as chances de mobilidade social ascendente, para tentar 

entender a desigualdade de oportunidades entre grupos de classe e de cor. Após recolher os 

dados da PNAD de 1996, o autor categorizou as variáveis e utilizou modelos estatísticos para 
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dados categorizados. “Então, para avaliar o ajuste dos modelos, utilizou-se o teste de qui-

quadrado e o teste de bic, dando preferência ao do qui-quadrado” (RIBEIRO, 2006, p.845). 

       Outra aplicação da estatística para essa área foi evidenciada no estudo de Gaspar (2013), 

através da representação gráfica. Os autores objetivavam conhecer onde os egressos dos cursos 

de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física da UFSC que se formaram no novo currículo 

(ou seja, entraram a partir do semestre 2006/01) estavam atuando profissionalmente. Constatou-

se que 43% da amostra trabalhava com atividade física e saúde (musculação, ginástica de 

academia, iniciação esportiva fora da escola), 16% trabalhavam com educação física escolar e 

15% trabalhavam com treinamento de alto rendimento. Os demais, trabalhavam em outras áreas 

da educação física, como atividades de lazer em hotéis ou estavam desempregados. O gráfico 

utilizado foi o de pizza.  

         Quanto aos conteúdos estatísticos mais utilizados dentre esses artigos da educação, 

detectamos que a probabilidade foi a subárea estatística mais utilizada, seguido de análise 

descritiva e de inferência. Embora a probabilidade seja uma ciência muito importante, é 

inegável que uma análise quantitativa completa necessita também de outros conteúdos 

estatísticos, como por exemplo a inferência.  

        Esse fato descrito, nos leva à uma problemática: a pouca utilização ou utilização 

incompleta, da estatística nesta área. Porém, acreditamos que este senso crítico sobre a 

necessidade estatística na pesquisa em educação está crescendo. Portanto, pretendemos através 

de outros trabalhos, quantificar um aumento da utilização estatística (principalmente da 

inferência) nos próximos anos. 

 

 

7.3 A presença da estatística em artigos de outras áreas da educação física 

 

 

     Embora os resultados obtidos nos mostre o contrário, não podemos dizer que a 

bioestatística não é importante para as demais áreas da educação física. Alguns fatos que nos 

levam a essa interpretação são que os 10 artigos que se enquadraram na pesquisa 

contextualizavam com o mesmo tipo de pesquisa (artigos originais que não eram de revisão 

bibliográfica) e com temas parecidos (sobre as artes marciais e as lutas predominantes 
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culturalmente); e o número de 10 artigos não é representativo para todas as outras áreas da 

educação física, pois é uma amostra pequena. 

      Outro fato que não podemos deixar de citar, é o de que embora o nome “outras áreas da 

educação física” automaticamente nos lembrem principalmente os esportes, não tivemos 

nenhum doutor que enviou artigos desta área para o trabalho. Portanto, um outro estudo deve 

ser realizado para a confirmação (ou a não confirmação) da importância da bioestatística para 

a área esportiva. Porém, após uma pequena pesquisa, encontramos vários desses artigos que 

utilizaram algum conteúdo estatístico, como por exemplo: Pupo et al (2012), Gatti et al (2004), 

Costa et al (2009) e Antunes et al (2012). 

       Em seu estudo, Antunes et al (2012, p. 61) “quantificaram características 

antropométricas e motoras de equipes de elites do taekwondo” e para isso utilizaram a análise 

estatística através dos testes de Shapiro-wilk, correlação de Spearman e cálculos de média e 

desvio-padrão.  Costa et al (2009, p.3) utilizaram análise descritiva e teste qui-quadrado com o 

objetivo de “comparar as ações táticas realizadas por jogadores de Futebol em dois períodos de 

jogos distintos”. Na natação, Gatti et al (2004, p.26) tinham o objetivo de “analisar as respostas 

fisiológicas e biomecânicas de nadadores em diferentes intensidades de nado” e para isso 

utilizaram análise de variância, post-hoc tukey e correlação de Spearman. Já Pupo et al (2012, 

p.17) publicaram um artigo com o principal objetivo de comparar índices fisiológicos e 

neuromusculares de corredores, sendo a amostra composta por treze velocistas e onze meio-

fundidas, e utilizou-se diversos testes de hipóteses para a análise dos dados, entre eles: o de 

Shapiro-Wilk, o de Levene e o teste t.  

      Esses foram apenas alguns exemplos dos encontrados, mas nos informa claramente que 

outro estudo deve ser realizado para testar a utilização da bioestatística para as demais áreas da 

educação física, principalmente a área esportiva.  

 

8. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

     Após os resultados obtidos ao final desse trabalho, confirmamos a hipótese inicial de 

que a bioestatística é importante para a pesquisa científica na área da educação física. Isso pôde 

ser comprovado através dos percentuais obtidos após a análise dos 67 artigos que se 
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enquadraram em nossa pesquisa: 68,66% dos documentos utilizaram bioestatística para seus 

determinados fins, o que representa um alto índice de utilização. 

      Concluímos também, através de análise estatística, que há diferença estatística 

significante entre a utilização da bioestatística na área da saúde e na área da educação. Após os 

cálculos percentuais, detectamos que a grande maioria dos artigos provenientes da saúde (93%) 

usam análise estatística, enquanto 42,9 % dos artigos advindos da educação utilizam esse tipo 

de análise.  

      Portanto, após essas constatações, respondemos questões relevantes sobre a utilização 

da bioestatística em nossa área de conhecimento. Ao contrário do que discentes, e até mesmo 

alguns docentes, dizem, essa ciência é importante para obtermos uma graduação de alto nível. 

Os graduandos dos cursos de educação física da UFVJM devem conhecer, e consequentemente, 

reconhecer a disciplina de bioestatística como importante para sua formação, principalmente 

aqueles alunos que pensam em seguir uma carreira de pesquisador após a sua graduação.  

Como vimos nesse trabalho, 9 das 10 melhores instituições de ensino de educação física 

segundo ranking da UOL (Anexo A) têm a disciplina em sua matriz curricular, além de grandes 

universidades pelo mundo, como a de Harvard, que foi uma das primeiras a detectar que a 

bioestatística é essencial para o desenvolvimento pleno do conhecimento do aluno, como nos 

informou Bittencourt (2007). Portanto, as constatações do presente trabalho também nos levam 

a refletir sobre os motivos que levaram à exclusão da disciplina de bioestatística da matriz 

curricular do curso de licenciatura em educação física da UFVJM, podendo ser inclusive tema 

de outros trabalhos. 

      Além dessa questão, ao longo deste trabalho surgiram novas possibilidades que não 

foram desenvolvidas, pois tornariam este trabalho muito complexo e de longa duração. As duas 

principais possibilidades são: verificar a associação entre a disciplina de bioestatística e as 

disciplinas da grade curricular dos cursos de educação física, detectando assim a aplicação da 

estatística para cada disciplina; detectar outros tipos de aplicações da bioestatística, além da 

pesquisa cientifica, através de possíveis questionários aplicados a todo corpo docente do 

departamento de educação física. 

      Por fim, de acordo com o estudo realizado, vários fatores indicam a necessidade do 

educador físico ou professor de educação física aprender melhor sobre a bioestatística, pois a 

tendência da pesquisa cientifica da área é de utilizar cada vez mais a análise de dados, e um 

profissional que não tenha isso como um requisito, poderá encontrar complicações no mercado 
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de trabalho. Portanto, como futuro profissional da área de educação física destaco a relevância 

de se aprender esse conteúdo, para que dessa forma reconheçam seu meio e saibam relacioná-

lo com seus campos de trabalho. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Artigos recebidos dos professores doutores 

 

 

Nº TITULO DO ARTIGO AUTORES ÁREA STATUS 

1 Formação inicial: a opinião dos 

acadêmicos sobre alguns elementos da 

prática pedagógica vivenciados na 

disciplina de estágio curricular 

supervisionado 

Cavalheiro 

et al (2008) 

Educação Utiliza 

estatística 

2 Os campos de atuação do egresso do 

curso de educação física da UFSC após 

a fragmentação em licenciatura e 

bacharelado: diferenças e regularidades 

Gaspar 

(2013) 

Educação Utiliza 

estatística 

3 Imagem corporal: construção através da 

cultura do belo 

Russo 

(2005) 

Educação Utiliza 

estatística 

4 As propostas de políticas/ações 

afirmativas das universidades públicas 

e as políticas/ações de permanência nos 

ordenamentos legais 

Sousa et al 

(2011) 

Educação Utiliza 

estatística 

5 Classe, raça e mobilidade social no 

Brasil 

Ribeiro 

(2006) 

Educação Utiliza 

estatística 

6 Ensino superior e universidade no 

Brasil 

Cunha Educação Utiliza 

estatística 

7 Ação afirmativa: o conteúdo 

democrático do princípio da igualdade 

jurídica 

Rocha 

(1996) 

Educação Não 

utiliza 

estatística 

8 A normatização da pobreza: crianças 

abandonadas e crianças infratoras* 

Moraes 

(1979) 

Educação Não 

utiliza 

estatística 

9 A racialização do mundo Ianni (1996) Educação Não 

utiliza 

estatística 

10 Conhecimentos acadêmicos, saberes e 

afazeres pedagógicos do professor de 

educação física: mapeando vínculos 

 

Gonzales et 

al (2015) 

Educação Não 

utiliza 

estatística 

11 Educação física e cultura escolar: 

critérios para identificação do 

abandono do trabalho docente 

Gonzales et 

al (2006) 

Educação Não 

utiliza 

estatística 

12 Planejamento de ensino da educação 

física: o que pensam os professores? 

Bossle 

(2003) 

Educação Não 

utiliza 

estatística 

13 Qual a relação entre as teorias críticas 

da educação física e a prática 

pedagógica na escola? 

Uma reflexão a partir de seus sujeitos 

Junior et al 

(2007) 

Educação Não 

utiliza 

estatística 
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14 A sistematização dos conteúdos da 

educação física na escola: a perspectiva 

dos professores experientes 

Rosario et al 

(2005) 

Educação Não 

utiliza 

estatística 

15 Ginástica acrobática: um estudo sobre a 

prática pedagógica 

Mérida et al 

(2008) 

Educação Excluído 

quanto aos 

critérios 

de 

exclusão 

16 Ginástica geral: uma área do 

conhecimento da educação física 

Souza 

(1997) 

Educação Excluído 

quanto aos 

critérios 

de 

exclusão 

17 Inclusão no ensino superior: raça ou 

renda? 

Junior Educação Excluído 

quanto aos 

critérios 

de 

exclusão 

18 Relatório Anual das Desigualdades 

Raciais no Brasil; 2009-2010 

Paixao et al 

(2010) 

Educação Excluído 

quanto aos 

critérios 

de 

exclusão 

19 Sistema de cotas Melo et al 

(2010) 

Educação Excluído 

quanto aos 

critérios 

de 

exclusão 

20 As propostas de políticas/ações 

afirmativas das universidades públicas 

e as políticas/ações de permanência nos 

ordenamentos legais 

Sousa et al 

(2011) 

Educação Excluído 

quanto aos 

critérios 

de 

exclusão 

21 AMP-Activated Protein Kinase-

Regulated Activation of the PGC-1a 

Promoter in Skeletal Muscle Cells 

Irrcher et al 

(2008 

Saúde Utiliza 

estatística 

22 Exercise-induced Mitochondrial 

Biogenesis Begins before the Increase 

in MusclePGC-1 

Wright et al 

(2007) 

Saúde Utiliza 

estatística 

23 Relationship between fatty acid  

delivery and fatty acid oxidation  

during strenuos exercise 

Romijn et al 

(1995) 

Saúde Utiliza 

estatística 

24 Effect of muscle glycogen on glucose, 

lactate and amino acid metabolism 

during exercise and recovery in human 

subjects 

Blomstand 

et al (1999) 

Saúde Utiliza 

estatística 

25 Muscle glycogen utilization during 

prolonged strenuous exercise when fed 

carbohydrate 

Coyle et al 

(1986) 

Saúde Utiliza 

estatística 
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26 Glucose kinetics during prolonged 

exercise in highly trained human 

subjects: effect of glucose ingestion 

Jeukendrup 

et al (1999) 

Saúde Utiliza 

estatística 

27 Testosterone dose-response 

relationships in healthy young men 

Bhasin et al 

(2001) 

Saúde Utiliza 

estatística 

28 Dehydration markedly impairs 

cardiovascular function in hyperthermic 

endurance athletes during exercise 

González-

alonso et al 

(1997) 

Saúde Utiliza 

estatística 

29 Renal function, aldosterone, and 

vasopressin excretion following repeated 

long-distance running 

 

Wade et al 

(1981) 

Saúde Utiliza 

estatística 

30 Induction of menstrual disorders by 

strenuous exercise in untrained women. 

Bullen et al 

(1995) 

Saúde Utiliza 

estatística 

31 Atividade física e redução de custos por 

doenças crônicas ao sistema Único de 

saúde 

Bielemann 

et al (2010) 

Saúde Utiliza 

estatística 

32 Promoting Stair Use in a US–Mexico 

Border Community 

Coleman et 

al (2001) 

Saúde Utiliza 

estatística 

33 Mudança nos parâmetros 

antropométricos: a infl uência de um 

programa de intervenção nutricional e 

exercício físico em mulheres adultas 

Costa et al 

(2009) 

Saúde Utiliza 

estatística 

34  

Efetividade de uma intervenção de 

atividade física em adultos atendidos 

pela estratégia saúde da família: 

programa ação e saúde Floripa- Brasil 

Gomes e 

Duarte 

(2008) 

Saúde Utiliza 

estatística 

35 Assessing Physical Activityin Public 

Parks in Brazil Using Systematic 

Observation 

Parra et al 

(2010) 

Saúde Utiliza 

estatística 

36 Effects of a Community-Based, 

Professionally Supervised Intervention 

on Physical Activity Levels Among 

Residents of Recife,Brazil 

Simoes et al 

(2009) 

Saúde Utiliza 

estatística 

37 Avaliação do programa de promoção da 

atividade física Academia da Cidade de 

Recife, Pernambuco, Brasil: percepções 

de usuários e não-usuários 

Hallal et al 

(2010) 

Saúde Utiliza 

estatística 

38 Evaluation of Physical Activity 

Counseling in Primary Care Using 

Direct Observation of the 5As 

Caroll et al 

(2011) 

Saúde Utiliza 

estatística 

39 Nível de atividade física em adultos de 

duas áreas do Brasil: semelhanças e 

diferenças 

Hallal et al 

(2005) 

Saúde Utiliza 

estatística 

40 Adult Hippocampal neurogenesis 

reduces memory interference in 

humans: opposing effects of aerobic 

exercise and depression 

Dery et al 

(2013) 

Saúde Utiliza 

estatística 
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41 The effects of exercise on oxidative 

stress (TBARS) and BDNF in severely 

depressed inpatients 

Schuch Et al 

(2014) 

Saúde Utiliza 

estatística 

42 Chronic training increases blood 

oxidative damage but promotes health 

in elderly men 

GONZALO-

CALVO et 

al (2011) 

Saúde Utiliza 

estatística 

43 Spatial Memory in Sedentary and 

Trained Diabetic Rats: Molecular 

Mechanisms 

Diegues et 

al (2014) 

Saúde Utiliza 

estatística 

44 Progressive resistance exercise 

improves strength and physical 

performance in people with mild to 

moderate Parkinson’s disease: a 

systematic review 

Lima et al 

(2013) 

Saúde Utiliza 

estatística 

45 A Meta-analysis of Executive 

Components of Working Memory 

Nee et al 

(2012) 

Saúde Utiliza 

estatística 

46 Relationship between Exercise 

Capacity and Brain Size in Mammals 

Raichlen et 

al (2011) 

Saúde Utiliza 

estatística 

47 Perceived anxiety and plasma cortisol 

concentrations following rock climbing 

with differing safety rope protocols 

Hodgson et 

al (2011) 

Saúde Utiliza 

estatística 

48 Aspectos emocionais da prática de 

atividades de aventura na natureza: a 

(re)educação dos sentidos 

Lavoura et 

al (2008) 

Saúde Utiliza 

estatística 

49 Ajustes agudos da frequência cardíaca e 

da preensão manual na prática da 

escalada esportiva indoor 

Bertuzzi et 

al (2004) 

Saúde Utiliza 

estatística 

50 Self-reported ability assessment in rock 

climbing 

Draper et al 

(2011) 

Saúde Utiliza 

estatística 

51 Effect of style of ascent on the 

psychophysiological demands of rock 

climbing in elite level climbers 

Dickson et 

al (2012) 

Saúde Utiliza 

estatística 

52 Rock climbing: observations on heart 

rate and plasma catecholamine 

concentrations and the influence of 

oxprenolol 

Willians et 

al (1978) 

Saúde Utiliza 

estatística 

53 Energy system contributions in indoor 

rock climbing 

Bertuzzi et 

al (2007) 

Saúde Utiliza 

estatística 

54 Improved postural control after 

slackline training is accompanied by 

reduced H-reflexe 

Keller et al 

(2011) 

Saúde Utiliza 

estatística 

55 Increase of LDL susceptibility to 

oxidation occurring after intense, long 

duration aerobic exercise 

Sanchez-

Quesada et 

al (1995) 

Saúde Utiliza 

estatística 

56 Efeito do condicionamento atlético 

sobre o músculo glúteo médio de 

equinos puro sangue arabes 

Martins et al 

(2007) 

Saúde Utiliza 

estatística 

57 Effect of physical training on glucose 

transporter protein and mRNA levels in 

rat adipocytes 

Stallknecht 

et al (1993) 

Saúde Utiliza 

estatística 
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58 A influência do uso do dilatador nasal 

na captação máxima de oxigênio 

Mol et al 

(1998) 

Saúde Utiliza 

estatística 

59 Modification of Exercise Performance 

by Sharp Reduction of Blood Pressur 

Agostoni et 

al (1993) 

Saúde Utiliza 

estatística 

60 Efeitos do treinamento físico sobre o 

metabolismo de ratos administrados 

com dexametasona 

Pauli et al 

(2005) 

Saúde Utiliza 

estatística 

61 Cardiovascular response to exercise Laughlin 

(1999 

Saúde Não 

utiliza 

estatística 

62 Lazer, natureza e aventura: 

compartilhando emoções e 

compromissos 

Marinho 

(2001) 

Saúde Não 

utiliza 

estatística 

63 Turismo, Lazer e Natureza Marinho 

(2003) 

Saúde Não 

utiliza 

estatística 

64 Efetividade de uma intervenção de 

atividade física em adultos atendidos 

pela estratégia saúde da família: 

programa ação e saúde Floripa-Brasil 

Gomes et al 

(2008) 

Saúde Excluído 

quanto aos 

critérios 

de 

exclusão 

65 Adult hippocampal neurogenesis 

reduces memory interference in 

humans: opposing effects of aerobic 

exercise and depression 

Dery et al 

(2013) 

Saúde Excluído 

quanto aos 

critérios 

de 

exclusão 

66 Phisical exercise as a possible strategy 

for brain protection 

Aleixo et al 

(2012) 

Saúde Excluído 

quanto aos 

critérios 

de 

exclusão 

67 Neuroscience of Exercise: 

From Neurobiology Mechanisms 

to Mental Health 

Portugal et 

al (2013) 

Saúde Excluído 

quanto aos 

critérios 

de 

exclusão 

68 Myocyte hypertrophy and apoptosis: a 

balancing act 

Vanessa et 

al (2004) 

Saúde Excluído 

quanto aos 

critérios 

de 

exclusão 

69 Exercise fluid replacement: is thirst 

enough? 

Machado-

Moreira et al 

(2006) 

Saúde Excluído 

quanto aos 

critérios 

de 

exclusão 

70 O desafio da altitude. Uma perspectiva 

fisiológica 

Magalhães 

et al (2002) 

Saúde Excluído 

quanto aos 

critérios 
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de 

exclusão 

71 Apontamentos pedagógicos sobre as 

artes marciais a partir da experiência 

com o ensino do wushù e da capoeira 

na Vila Educacional de Meninas em 

Diamantina-MG 

Santos 

(2015) 

Outras 

áreas da 

educação 

física 

Não 

utiliza 

estatística 

72 Os velhos capoeiras ensinam pegando 

na mão 

Abib (2006) Outras 

áreas da 

educação 

física 

Não 

utiliza 

estatística 

73 Treinar o corpo, dominar a naturaza: 

Notas para uma análise do esporte com 

base no treinamento corporal 

Vaz (1999) Outras 

áreas da 

educação 

física 

Não 

utiliza 

estatística 

74 Princípios terapêuticos e artísticos das 

artes marciais chinesas 

Santos 

(2014) 

Outras 

áreas da 

educação 

física 

Não 

utiliza 

estatística 

75 O triunfo da escolástica, a glória da 

educação 

Almeida 

(2005) 

Outras 

áreas da 

educação 

física 

Não 

utiliza 

estatística 

76 Mestres do Tao: tradição, experiência e 

etnografia 

Neto (2005) Outras 

áreas da 

educação 

física 

Não 

utiliza 

estatística 

77 Das práticas corporais ou porque 

narciso se exercita 

Silva (1996) Outras 

áreas da 

educação 

física 

Não 

utiliza 

estatística 

78 Autoconhecimento e alguns princípios 

do budismo, confucionismo e daoísmo 

nas artes marciais chinesas 

Santos 

(2015) 

Outras 

áreas da 

educação 

física 

Não 

utiliza 

estatística 

79 Gongfu/Wushu no cinema ocidental: 

reflexão sobre as relações entre artes 

marciais e artes cênicas pelo prisma do 

treinamento técnico do ator 

Andraus et 

al (2011) 

Outras 

áreas da 

educação 

física 

Não 

utiliza 

estatística 

80 Aproximações técnicas entre as artes 

marciais chinesas e a capoeira 

 

Santos 

(2014) 

Outras 

áreas da 

educação 

física 

Não 

utiliza 

estatística 
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Anexo B: Conteúdo do email enviado a alguns professores doutores 
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Anexo C: Conteúdo do email enviado em caso de demora 
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