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Origem e Definição A Sociedade Brasileira de Fisiologia do
Exercício - SBFEx foi criada em julho de 2002, durante o I Encontro
Brasileiro de Fisiologia do Exercício. Trata-se de uma associação
com fins científicos e natureza multi-profissional. A idéia da criação
da Sociedade levou em conta o interesse em proporcionar
oportunidade de intercâmbio e interação entre profissionais que
atuam na área da fisiologia do exercício físico. Apesar de recente,
pode-se dizer que o interesse na criação de uma sociedade nestes
moldes remonta há pelo menos três décadas, como demonstram
iniciativas com sucesso relativo em períodos de tempo determinados.
Na fase atual, a SBFEx tem por objetivo abrir espaço para a
participação, em bases iguais, de profissionais de diversas
formações, unidos pelo interesse comum na fisiologia do exercício
e suas implicações sobre a prescrição e avaliação em programas de
atividades físicas (métodos de trabalho, avaliação funcional,
epidemiologia do exercício, nutrição e temas correlatos). Em sua
estrutura organizacional, buscou-se fugir da natureza classista típica
de associações vinculadas a determinado campo de atuação
profissional. Em retrospecto, alguns eventos podem ser
identificados ao longo da história, que delinearam aos poucos a
especialidade no Brasil.

1968 Neste ano ocorreu um dos primeiros exemplos de iniciativa
visando a integração profissional na área: em julho de 1968, a
Divisão de Educação Física do Ministério de Educação e Cultura –
DEF-MEC organizou um seminário no Rio de Janeiro - RJ sobre
treinamento esportivo, com a participação de médicos e professores
relacionados ao esporte, sob a liderança do Professor Lamartine
Pereira da Costa e do Dr. Maurício Leal Rocha. O seminário deu
origem a um livro coletivo organizado pelo primeiro, intitulado
“Introdução à Moderna Ciência do Treinamento Desportivo”, com a
participação de Maurício Leal Rocha, José Fracarolli, Luiz dos
Santos, Mário Cantarino Filho, Maria Lenk, José Rizzo Pinto,
Athaíde Ribeiro e Benjamin de Viveiros. O pioneirismo da iniciativa
consistiu no fato de que este grupo de médicos e professores de
Educação Física trabalhou em condições de igualdade no trato de
temas – incluindo a fisiologia do exercício – que antes eram
prerrogativa da profissão médica.

1972 Organização de dois eventos de composição multi-
profissional, ambos no Rio de Janeiro: um Seminário promovido
pela Associação Cristã de Moços, com a presença de Kenneth
Cooper e sob a denominação de “O Caminho Olímpico”, com a
chancela da Sociedade de Medicina Desportiva do Rio de Janeiro e
do já citado DEF/MEC; e um Estágio Técnico para médicos e
professores de Educação Física organizado pelo Conseil
International de Sports Militaires em associação com DEF/MEC,
também contando com K. Cooper e outros docentes vindos do
exterior. Repetia-se o procedimento misto inaugurado em 1968,
com adição de participantes internacionais.

1978 Em setembro deste ano, funda-se o Colégio Brasileiro de
Ciências do Esporte - CBCE. Na primeira versão dos Estatutos
desta sociedade científica, propunha-se como objetivo congregar
“profissionais e estudantes de diferentes áreas de conhecimento,
que possuem, em comum, o interesse pelo desenvolvimento das
Ciências do Esporte”. Em sua origem, portanto, os propósitos do
CBCE passavam ao largo da identificação com um campo
profissional específico, aproximando-se neste sentido do enfoque
hoje adotado pela SBFEx. Além disso, médicos e professores de
Educação Física, hoje renomados na Fisiologia do Exercício no
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The Brazilian Society of Exercise Physiology-SBFEx, founded in July
2002, has scientific and multi-professional objectives as it gathers of
the various fields of physical exercise physiology (working methods,
assessment, exercise epidemiology, nutrition and related themes). The

foundation of such scientific society had been so needed and desired for
the last 3 decades in Brazil that there had been several relatively
successful previous initiatives. The Revista Brasileira de Fisiologia do
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both Portuguese and English), a quarterly publication, became the
official periodical of the new society in 2002. The SBFEx, with 398
official members in July 2003, plans to run exams of certification in
exercise physiology to better prepare and train professionals.

Brasil, participaram da fundação do CBCE, como Victor Matsudo,
Claudio Gil Araujo, Paulo Sérgio Gomes e Dartagnan Guedes. A
história do CBCE, porém, viria levá-lo por caminhos diferentes do
que se almejava quando de sua fundação. Aos poucos distanciando
suas discussões das chamadas ciências biológicas de forma geral,
tornou-se um fórum mais afeito às questões da Educação Física
enquanto disciplina acadêmica e área de intervenção pedagógica,
tendência ratificada por seus novos estatutos, publicados em 2002
e disponíveis em www.cbce.org.br/estatuto.htm.

Décadas de 1980 – 1990  Neste estágio, a participação de
profissionais interessados em fisiologia do exercício migraria dos
eventos do CBCE para os Simpósios de Ciências do Esporte
organizados pelo Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão
Física de São Caetano do Sul - CELAFICS, idealizado pelo Dr.
Victor Matsudo (os Simpósios do CELAFISCS tornaram-se o
evento mais importante do Brasil, no que diz respeito ao volume
de apresentações de dados de pesquisa em fisiologia do exercício)
e, em menor grau, para os Congressos da Sociedade Brasileira de
Medicina do Esporte - SBME. Em ambos os casos, porém, a
fisiologia do exercício consistia em uma das temáticas abordadas,
pulverizando as discussões em meio a sessões dedicadas a outros
campos de interesse. Alguns pesquisadores vincularam-se à
Sociedade Brasileira de Fisiologia - SBFis, nela cadastrando seus
grupos de pesquisa. A SBFis foi fundada em 1957, abrindo espaço
para a discussão em suas diversas vertentes. No entanto, o número
de grupos cadastrados é pequeno em comparação com a
quantidade de profissionais que militam na área: em 2003 eram
apenas quatro, sediados na Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Universidade de Campinas, Universidade Federal de São
Carlos e Universidade de São Paulo, cujas atividades tinham ênfase
prioritária em fisiologia básica. Em termos institucionais, portanto,
não se pode dizer que havia um órgão que congregasse de forma
significativa profissionais interessados em fisiologia do exercício,
como campo acadêmico ou de intervenção profissional.

1997 Criação nos EUA da American Society of Exercise
Physiologists - ASEP, com o propósito de promover fóruns para
a discussão de temáticas específicas à área, bem como na
proposição de padrões para a formação profissional, em parceria
com universidades naquele país. A ASEP publica, ainda, um
periódico on-line, denominado Journal of Exercise Physiology.
É significativo registrar que a ASEP nasceu de uma dissidência
com o American College of Sports Medicine - ACSM. Entendeu-
se que havia necessidade de uma associação especificamente
dedicada aos problemas da fisiologia do exercício, mesmo que a
postura do ACSM em relação aos seus membros não pudesse
ser classificada como corporativa. No Brasil, alguns profissionais
ressentiam-se de carência institucional semelhante, gerando
uma demanda reprimida, com o agravante de que a associação
que mais promovia a discussão na área, a SBME, constituía
assumidamente uma sociedade de classe, reservada aos médicos.

2002 Realiza-se o I Encontro Brasileiro de Fisiologia do Exercício,
na cidade do Rio de Janeiro. O evento ocorreu entre os dias 18 e 20
de Julho de 2002, simultaneamente a dois outros encontros que
tiveram o patrocínio do Conselho Federal de Educação Física: o II
Fórum Nacional dos Cursos de Formação Profissional em Educação
Física do Brasil e I Encontro de Proprietários de Academia. Na
oportunidade, a participação de profissionais de diversas áreas
extrapolou o esperado, atingindo mais de 600 inscritos. Durante o

evento, constatou-se o desejo de muitos em investir em uma
sociedade que garantisse sua continuidade, expandindo o
movimento para outros Estados do país. No dia 19 de julho de
2002, em reunião aberta, foi fundada a SBFEx e proposta a
publicação trimestral da Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício
- RBFEx, que passava a ser o órgão oficial da nova sociedade. O
primeiro número da revista publicou os textos completos das
conferências proferidas pelos convidados nacionais e internacionais.
Uma força-tarefa foi proposta para redigir seus estatutos, composta
pelos Professores Dartagnan Guedes, Emerson Garcia, Fernando
Pompeu, Paulo Farinatti, Paulo Sérgio Gomes e Ruy Krebs. Os
estatutos da SBFEx tomaram forma e foram publicados em 2003,
no primeiro número do segundo volume da RBFEx.

2003 Em meados deste ano, a RBFEx passa a disponibilizar seus
artigos completos na Internet através do endereço
www.saudeemmovimento.com.br/revista/rbfex e publica os
estatutos da SBFEx no seu v.2, n .1. Iniciou-se também a análise
dos manuscritos pelo sistema de peer-review, com consolidação do
corpo de revisores. Em seu segundo volume, a RBFEx passa a
publicar artigos com dados originais de pesquisas, além de artigos
de revisão. Todos os textos são publicados de forma bilíngüe (inglês
e português), sendo o primeiro periódico especificamente dedicado
ao exercício físico a fazê-lo no Brasil. Neste período também
agendou-se o II Encontro Brasileiro de Fisiologia do Exercício para
os dias 22 a 24 de Julho de 2004. Para este evento, pretende-se
que pela primeira vez sejam apresentadas comunicações livres.

Situação Atual A sociedade está em fase de consolidação, como
associação científica e de normatização profissional. Para tanto,
investe na qualidade de seu periódico e na realização de seu
encontro bienal, procurando atrair para seus quadros profissionais
oriundos de diferentes áreas de atuação e formação. Dada sua
fundação recente, pode-se dizer que conta com quantidade
expressiva de afiliados no país (ver mapa), totalizando 398 membros
em julho de 2003. Há, entretanto, uma maior concentração de
inscrições nas regiões sul e sudeste. A realização de eventos futuros
fora do eixo Rio-São Paulo faz parte dos planos para disseminação
da sociedade no resto do país. A diretoria atual da SBFEx é formada
por: Presidente; Presidente Eleito; Secretário Geral; Vice-
Presidente Executivo; Vice-Presidente Científico; Vice-Presidente
Financeiro e Vice-Presidente de Relações Públicas. A RBFEx vem
mantendo sua periodicidade, hoje quadrimestral. A maior parte do
material que publica é composta de artigos originais, com resultados
de pesquisas. Não se excluiu, porém, a possibilidade de publicação
de artigos de revisão. Optou-se, antes, pela busca de um equilíbrio
entre os dois tipos de contribuição. A análise dos manuscritos
submetidos feita pelo processo de revisão por pares, encontra-se
sedimentada. Atualmente, a RBFEx está incluída no sistema
SIBRADID. Aguarda-se a publicação de uma quantidade suficiente
de números, provavelmente em 2004, para submissão do periódico
a indexadores como a base Lilacs e Scielo. Como perspectiva futura,
a SBFEx pretende ministrar exames de Certificação em Fisiologia
do Exercício, dando início a uma maior atuação na esfera da
formação profissional.

Fontes: DaCosta, L.P. (org), Introdução à Moderna Ciência do
Treinamento Desportivo. DEF/MEC, Brasília, 1968;
www.saudeemmovimento.com.br/revista/rbfex, www.sbfis.org.br/
grupocadstr.htm, www.asep.org.
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