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Os Institutos Federais, criados em 2008, tem como proposta oferecer uma educação pública e 

de qualidade e se caracterizam, segundo Carlou (2014), por agregar à formação acadêmica a 

preparação para o trabalho, discutindo os princípios das tecnologias envolvidos neste processo que dão 

luz a elementos essenciais para a definição de um propósito específico para a estrutura curricular da 

educação profissional e tecnológica. Trata-se de uma formação contextualizada, banhada de 

conhecimentos, princípios e valores que potencializam a ação humana na busca de caminhos mais 

dignos de vida. Baseado neste contexto, os professores dessas instituições muitas vezes encontram 

uma realidade diferente das demais escolas públicas, o que possivelmente interfere na trajetória 

profissional dos mesmos. 

Uma das questões do desenvolvimento profissional diz respeito à preocupação docente. Esse é 

um item que, segundo Farias, et.al (2008) representam situações que fragilizam os professores, tanto 

no inicio da carreira como nas demais fases do desenvolvimento profissional. No início da carreira as 

preocupações pedagógicas devem ser compreendidas como resultantes de interações estabelecidas 

simultaneamente entre as características do ‘eu’ professor e os processos de aprendizagem, de 

ensino e do contexto em que estão inseridos (SILVA, 1997).  

Baseado na teoria das preocupações de Fuller (1969), o objetivo desse estudo foi 

caracterizar as preocupações pedagógicas de professores de educação física do Instituto Federal do 

Rio de Janeiro. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter quantitativo, que se baseia em escores 

tabulados a partir das respostas a um questionário que trata das preocupações dos professores. A 

amostra é composta por nove professores do IFRJ, de diferentes campi, escolhidos por participarem do 

programa de Pós-Graduação Lato-senso em Educação Física Escolar, fazendo com que estejam às 

sextas-feiras reunidos no campus Duque de Caxias, facilitando a coleta de dados. O instrumento 

utilizado na coleta foi o TCQ – PE, instrumento de escala de preocupações de professores adaptado a 

professores de educação física (MC BRIDE, 1993). No TCQ-PE, são quinze assertivas organizadas em 

três categorias de preocupações, sendo cinco assertivas em cada uma das categorias, a saber: categoria 

de preocupações consigo, categoria de preocupações com a tarefa e categoria de preocupações com o 

impacto. Nele, os professores devem apontar seu grau de preocupação em cada uma das assertivas, 
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registrando as opções em uma escala de Likert de 5 pontos que varia de 1 (não preocupado) a 5 

(extremamente preocupado). As assertivas estão balizadas na Teoria de preocupações de Fuller (1969). 

A análise dos dados foi feita pela estatística descritiva. Os resultados mostram que os professores 

apontam estar preocupados com o impacto (média de 4,3), seguido de preocupações com a tarefa (3,2) 

e por ultimo, preocupações consigo (2,1). Apesar de denotarem preocupações com a metodologia de 

sua atividade pedagógica, as preocupações com o impacto do ensino, ou seja, com o desenvolvimento 

social e intelectual de seu aluno prevalecem entre os professores. Ainda que possuam um contexto de 

ensino federal e profissionalizante, além de professores com anos de experiência docente variados, os 

resultados acompanham alguns estudos realizados no ensino brasileiro sobre as preocupações 

pedagógicas de professores e futuros professores (FARIAS, 2000; LOCH, BRUNO, OLIVEIRA, 

NASCIMENTO, 2005; FARIAS, et al. 2008; RIBEIRO, FOLLE, NAZÁRIO, 2011; KRUG, KRUG, 

2011: FOLLE, NASCIMENTO, 2011). Relata-se ainda que este estudo é um recorte inicial e que se 

pretende realizar análises qualitativas futuramente para que se conheça com maior profundidade as 

preocupações que norteiam os professores da área de educação física do Instituto Federal do Rio de 

Janeiro. 
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