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A realidade de um educador preocupado com seu ensino é de constante transformação, tendo 

assim, a necessidade de estar atualizando-se perante a aquisição de novos conhecimentos, 

práticas pedagógicas e o sobre o cotidiano das instituições que trabalha. Na literatura constata-se 

que as preocupações dos professores de Educação Física em escolas públicas se transformam ao 

longo da carreira. Ao iniciarem na profissão demonstram uma maior preocupação com os 

materiais e com os ambientes oferecidos pelas escolas, após certo período a atenção maior volta-

se para a didática que desenvolvem e para as questões governamentais, já na sua fase derradeira, 

destacam-se as suas inquietações com os problemas sociais dos alunos. 

Neste sentido, o estudo tem como objetivo analisar as preocupações de professores vinculados 

as escolas da rede pública municipal de Florianópolis, nas quais estejam sendo desenvolvido o 

projeto PIBID.  

O estudo caracteriza-se como descritivo, no qual fizeram parte 48 professores vinculados as 

escolas municipais de Florianópolis. No processo de coleta de dados foi utilizado o questionário 

TCQ-PE instrumento de escala de preocupações de professores adaptado a professores de 

Educação Física (MC BRIDE, 1993), e traduzido para a realidade por Costa (2012), o qual é 

sistematizado a partir de três dimensões de preocupações: impacto, tarefa e consigo próprio 

(Escala de Likert de 1 a 5 – não preocupado a extremamente preocupado).  

Para analisar a distribuição das categorias das variáveis sociodemográficas empregou-se o 

teste estatístico Qui-quadrado para grupo único com proporções iguais para referência. Para 

comparar os níveis de preocupação dos professores adotou-se o teste de Friedman. Para analisar 

as correlações do constructo das preocupações dos docentes utilizou-se o teste de correlação de 

Spearman. Para analisar o constructo das preocupações dos professores conforme as variáveis 

sociodemográficas empregaram-se os testes Prova U de Mann Whitney e Kruskal Wallis. 

Destaca-se que em todas as análises adotou-se o nível de significância de 95,0% (p<0,05). 

Ressalta-se que para classificar os índices de correlação adotaram-se os seguintes pontos de corte: 

índice muito fraco entre 0,00 e 0,19, índice fraco entre 0,20 e 0,39, índice moderado entre 0,40 e 

0,59, índice forte entre 0,60 e 0,79 e índice muito forte entre 0,80 e 1,00. 

Os resultados indicam que o grupo de professores investigados apresentou ser em sua maioria 

do sexo feminino (80,0) (p<0,01), possuir pós-graduação (71,1%) (p<0,01), trabalhar apenas na 

Prefeitura Municipal de Florianópolis (86,4%) (p<0,01) e atuar na escola A (64,4%) (p=0,05) 

(Tabela 1). 
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Tabela 1. Características sociodemográficas dos professores 

Variável Categoria 
Porcentage

m 
p* 

Sexo 
Feminino 80,0 <0,0

1 Masculino 20,0 

Formação 

Acadêmica 

Graduação 28,9 <0,0

1 Pós-Graduação 71,1 

Curso de 

Aperfeiçoamento 

Sim 57,9 
0,33 

Não 42,1 

Pluriemprego 
Sim 13,6 <0,0

1 Não 86,4 

Renda Salarial 

Até 3 Salários Mínimos 46,5 

0,12 
4 a 6 Salários Mínimos 32,6 

7 Salários Mínimos ou 

+ 
20,9 

Unidade Educativa 
A 64,4 

0,05 
B 35,6 

Faixa Etária 

Até 30 anos 22,2 

0,25 30 a 40 anos 35,6 

50 anos ou + 42,2 

Estado Civil 
Com companheiro 53,3 

0,66 
Sem companheiro 46,7 

Tempo de Docência 

Até 9 anos 42,8 

0,42 10 a 19 anos 28,6 

20 anos ou + 28,6 

Tempo de vínculo 

com a PMF 

Até 3 anos 40,0 

0,17 4 a 10 anos 20,0 

11 anos ou + 40,0 

Áreas de 

Conhecimento 

Linguagens 25,0 

0,06 Ciências 25,0 

Pedagogia 50,0 

*Probabilidade estimada por meio do teste Qui-quadrado para grupo único 

Ao avaliar as dimensões, constatou-se que existem diferenças no nível de preocupação entre as 

dimensões (p<0,01), sendo que se evidenciou que os professores são menos preocupados com a 

dimensão Consigo e mais preocupados com a dimensão Impacto da Tarefa. 

Os resultados evidenciaram que existem fortes correlações entre a dimensão Consigo com as 

dimensões Tarefa e Impacto. Além disso, as dimensões Tarefa e Impacto demonstraram 

moderada correlação. Ao avaliar o nível de preocupação dos professores conforme as variáveis 

sociodemográficas analisadas no estudo, constatou-se associação significativa entre unidade 

educativa e a dimensão consigo (p=0,01). Além disso, observou-se que o vínculo da área do 

conhecimento dos professores demonstrou diferenças significativas com as dimensões Consigo 

(p<0,01) e Impacto da tarefa (p<0,01).  

Observou-se que os professores da unidade educativa A são mais preocupados com a 

dimensão Consigo do que os docentes da unidade educativa B. Ressalta-se que os professores da 

área das linguagens são menos preocupados que os docentes vinculados as áreas de Pedagogia e 

Ciências quando comparados nas dimensões Consigo e Impacto da Tarefa. 

Pode-se concluir até o momento que as preocupações dos professores estão vinculadas com a 

dimensão Impacto, seguida da Tarefa, no entanto, as preocupações com Consigo próprio 

apresentam-se menos acentuadas. Desta forma, ações de formação continuada podem minimizar 

estas preocupações, possibilitando o bem estar do docente no contexto escolar. 


