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Resumo: o quadro de trabalho dos docentes de Educação Física tem
experimentado profundas mudanças nas últimas três décadas. A começar por
a Lei de Diretrizes e Bases (Nº: 9.394/96) que conjectura a Educação Física
como componente curricular obrigatório, validando a escola como um campo
de trabalho dos professores de educação física. Contudo, a escola que,
tradicionalmente, foi o local prioritário do exercício do magistério em Educação
Física passa a dividir essa posição de primazia com o trabalho no campo nãoescolar, em especial com atividades associadas as áreas de lazer e saúde.
Nesse sentido, a presente pesquisa se propõe a analisar as questões
referentes aos campos de atuação dos trabalhadores de Educação Física na
região do Cariri, ante as possibilidades de atuação nas duas referidas áreas:
escolar e não-escolar. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa com
entrevista semiestruturada que combina perguntas fechadas e abertas. A
entrevista será estruturada sobre dois eixos centrais: o campo de atuação
escolar e não-escolar – serão enfatizadas as particularidades associadas aos
dois campos avaliados como as condições de trabalho do docente, envolvendo
questões associadas a renda; jornada de trabalho; acesso a direitos previsto na
CLT; as possibilidades de ascensão na carreira e a compreensão do professor
a respeito da realidade do mercado de trabalho, assim como, entende a
possibilidade de transformá-la. Procurando também ponderar sobre sua visão a
respeito das empresas, o papel do estado e das organizações de classe.
Desse modo, a pesquisa delimita o universo de análise aos professores de
Educação Física formados pela URCA, em especial as quatro primeiras
turmas. Esse estudo demarca de um profícuo debate na área da Educação
Física, surgido nas décadas anteriores, traz sob sua responsabilidade
processos contraditórios a valorização da profissão, desse modo, a presente
pesquisa pretende mostrar resultados inéditos sobre a realidade do mercado
de trabalho em Educação Física, ante a ausência de pesquisa que examinem
as condições de trabalho dos professores na região do Cariri. Portanto, o
estudo ajudará a desvendar as reais condições de trabalho, para as quais
estão destinados os trabalhadores da área, revelando em números concretos
as contradições do mercado de trabalho no setor escolar e não-escolar. O
presente trabalho encontra-se em andamento.
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