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A regulamentação da profissão de Educação Física ocorreu em 1998, sendo,
portanto, uma profissão recente. Devido a essa oficialização recente e todas as
questões relativas ao papel social da profissão, é possível questionar se os
profissionais estão preparados para enfrentar as adversidades encontradas
durante sua carreira, de modo especial na meia idade. Dentre elas, encontramse a baixa remuneração no início da carreira e o preconceito na meia idade,
bem como a exigência pela manutenção de um corpo atlético, sendo
demandado socialmente ao profissional se submeter a procedimentos estéticos
e alimentares para manter uma forma idealizada pelos alunos. Destaca-se
ainda que há poucos estudos científicos acerca do desenvolvimento da carreira
do professor de Educação Física, bem como o processo de envelhecimento
durante a profissão. Para tanto, foi objetivo mapear a literatura acerca do
percurso do professor de Educação Física durante sua carreira até a meia
idade. A partir disso, os objetivos específicos são: compreender os conceitos
de percurso profissional e carreira até a meia idade; verificar na literatura o
percurso do professor de Educação Física desenvolvido durante a sua carreira
até a meia idade; identificar características dos estudos científicos que
publicaram acerca do percurso do professor de Educação Física desenvolvido
durante a sua carreira até a meia idade. O método Prisma foi empregado
considerando que foi desenvolvida uma revisão sistemática, com uma
abordagem qualitativa explicativa. Foram implementadas estratégias para a
investigação do problema de pesquisa por meio da definição das informações
extraídas dos estudos selecionados; a categorização dos artigos; a avaliação
dos estudos incluídos na revisão; interpretação dos resultados; apresentação
da revisão da literatura. Os resultados obtidos foram categorizados em três
tópicos, no primeiro “pluralidade entre corpo e mente” foram selecionados cinco
artigos, os quais explanaram sobre a imagem corporal do professor de
Educação Física, o segundo “mercado de trabalho e dificuldades encontradas
na profissão”, foram selecionados dois artigos, discutindo acerca da inserção
do profissional no mercado de trabalho. Por fim, um artigo foi selecionado no
tópico “o envelhecimento afeta a imagem corporal”, tratando dos atenuantes do
envelhecimento na Educação Física. Destaca-se ainda que a maioria dos
artigos foram produzidos no Rio de Janeiro, e que os métodos mais utilizados
foram de entrevista e questionário. A discussão e as considerações finais ainda
não foram desenvolvidas, tendo em vista que a pesquisa será finalizada no
segundo semestre de 2020.
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