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A CULTURA ESCOLAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA RELAÇÃO COM A AÇÃO
DOCENTE
SINARA PEREIRA DE SOUZA, SINARA PEREIRA DE SOUZA, PAULO ROGÉRIO BARBOSA DO NASCIMENTO

RESUMODa Educação Física envolta na cultura escolar, emerge dois fenômenos alvo de atenção de
pesquisadores: “Investimento Docente” e “Desinvestimento Docente”. Investimento docente é quando o
professor cumpre com as prerrogativas da função de ensinar, e desinvestimento docente é quando o mesmo
ocupa o cargo, porém não cumpre com as funções relativas ao ensino. São vários os fatores intervenientes para
a constituição destes dois estados, sendo a “cultura escolar” de Educação Física aspecto importante a ser
considerado. Objetivamos identificar traços característicos da “cultura escolar” de Educação Física e suas
relações com as características de “atuação docente”. A pesquisa será desenvolvida em uma escola pública da
cidade de Crato/CE, cuja atuação da professora, corresponde a um perfil de “investimento docente”, mesmo em
meio a um cenário, de “suposta” desvalorização desta área de conhecimento. Investigar este caso específico
pode gerar compreensões sobre aspectos da “cultura escolar” que concorram para a manutenção de perfis de
“investimento docente” e talvez desvelar arranjos do contexto, que contribuam para gerar “rupturas” com
aspectos criticados da tradição em Educação Física. A pesquisa é qualitativa, caracterizada como estudo de
caso. A coleta de dados será através de observação sistemática, tendo como instrumentos: diário de campo,
diários de classe (da professora) e entrevistas semiestruturadas. Os dados serão sistematizados em categorias
analíticas, derivadas dos objetivos específicos do projeto. A análise será interpretativa. Espera-se com este
trabalho, compreender melhor a relação entre “cultura escolar de Educação Física” e “perfis de atuação
docente”, gerando conhecimentos que potencializem espaços para “novas” formas de compreender e fazer a
Educação Física na escola.
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