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RESUMO 

 

Esta dissertação trata da análise da atividade como estratégia de ensino. Consta de referencial 

teórico e análise bibliográfica sobre a temática de educação, trabalho e ergonomia e sobre a 

utilização da didática profissional como metodologia de ensino. Apresenta o trabalho como 

prática educativa, passa pela reflexão da formação profissional com o mundo do trabalho, 

enfatizando a inteligência envolvida no trabalhar, apresenta a didática profissional e a análise 

da atividade do trabalho e da formação como alternativas dessa integração do ensino com a 

realidade do trabalho. Busca-se enfatizar a necessidade da aplicação de metodologias que 

tratem efetivamente do trabalho, como forma de potencializar o ensino. Também reafirmar o 

trabalho como princípio educativo dentro das normativas e destacar o aspecto transformador 

dele na integração do aluno. Como resultado, tivemos a execução de um produto educacional, 

sob a forma de um Guia de aplicação da análise da atividade no curso técnico de segurança do 

trabalho e em cursos diversos técnicos, de graduação e pós-graduação. O produto foi avaliado 

em dois questionários, sendo o primeiro por 43 docentes de disciplinas técnicas do curso técnico 

em segurança do trabalho e o segundo por 44 docentes de disciplinas e cursos diversos técnicos, 

de graduação e pós graduação, tendo uma avaliação global dos 87 docentes bastante positiva, 

conforme análise dos dados apresentados na pesquisa, apontando para a aplicabilidade e 

viabilidade do Guia e da Estratégia da Análise da Atividade, tanto nos cursos técnicos em 

segurança do trabalho quanto em outros cursos. 

 

Palavras-Chave: Educação profissional. EPT. Didática Profissional. Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation deals with the analysis of the activity as a teaching strategy. It consists of a 

theoretical framework and bibliographic analysis on the theme of education, work and 

ergonomics and on the use of professional didactics as a teaching methodology. It presents work 

as an educational practice, it goes through the reflection of professional training with the world 

of work, emphasizing the intelligence involved in working, it presents professional didactics 

and the analysis of work and training activity as alternatives of this integration of teaching with 

the reality of job. It seeks to emphasize the need to apply methodologies that effectively deal 

with work, as a way to enhance teaching. Also reaffirm work as an educational principle within 

the norms and highlight the transforming aspect of it in the integration of the student. As a 

result, we had the execution of an educational product, in the form of an application guide for 

analyzing the activity in the technical course on occupational safety and in various technical 

courses, undergraduate and graduate. The product was evaluated in two questionnaires, the first 

by 43 professors of technical subjects in the technical course in occupational safety and the 

second by 44 professors of disciplines and various technical courses, undergraduate and 

graduate, with an overall assessment of 87 professors quite positive, according to the analysis 

of the data presented in the research, pointing to the applicability and feasibility of the Activity 

Analysis Guide and Strategy, both in technical courses in work safety and in other courses. 

 

Keywords: Professional education. EPT. Professional Didactics. Work. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Neste capítulo apresentamos a contextualização da pesquisa, com direcionamentos que 

servem para nortear o trabalho; os objetivos da pesquisa; a justificativa e relevância do trabalho; 

a aderência da pesquisa ao Programa de Pós-Graduação stricto sensu Mestrado Profissional em 

Educação Profissional e Tecnológica - PROFEPT e a delimitação do trabalho; e por último a 

estrutura da dissertação.  

 
 

1.1 Contextualização da Pesquisa 

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) deixa descrito no seu artigo 

primeiro, parágrafo segundo, que: “A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social (BRASIL, 1996)”, demonstrando a importância da ligação entre 

educação e trabalho. Esse vínculo é tão necessário quanto desafiador, principalmente dentro da 

educação profissional, que deve integrar efetivamente a educação dos alunos às dimensões do 

trabalho na nossa sociedade. Além disso, a Constituição Federal de 1988 “situa a Educação 

Profissional e Tecnológica na confluência de dois direitos fundamentais do cidadão: o direito à 

educação e o direito ao trabalho, o que significa dizer, em última instância, o direito ao exercício 

de sua cidadania com dignidade” (BRASIL, 2013, p. 218). 

Aproximar, inserir o aluno no mundo do trabalho, formar para o trabalho tendo o 

trabalho como princípio educativo, focado na autonomia do sujeito, envolve estabelecer 

maneiras, formas de ensino que propiciem a identificação do aluno com o trabalho, conforme 

estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013). 

Conforme a LDB (BRASIL, 2013, p. 162), “a concepção do trabalho como princípio 

educativo é a base para a organização e desenvolvimento curricular em seus objetivos, 

conteúdos e métodos”. Ao destacarmos o trabalhar como parte do ser humano, por meio do qual 

o homem age e transforma sua realidade, seu meio e se auto transforma, podemos enfatizar o 

papel transformador e criador desse trabalho, tanto para si mesmo quanto para a humanidade, 

sendo inerente considerar que “o trabalho é a primeira mediação entre o homem e a realidade 

material e social” (BRASIL, 2013, p. 163). 

De modo semelhante ao que ocorre em outros países, conforme Lima e Cordão (2017), 

a educação profissional brasileira transita por uma avaliação contínua e surgem pressões 
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cotidianas para crescer e melhorar sua efetividade, seu alcance e sua qualidade. Isso visa atender 

o que preceituam as normativas, os valores e a essência da educação profissional, em sua 

relação com o mundo do trabalho. Em concordância com outros casos no mundo, esses autores 

trazem também como desafio a necessidade de otimizar o ensino da educação básica para um 

fortalecimento uniforme do ensino brasileiro: “a educação profissional depende fortemente da 

educação geral que, por sua vez, é fraca” (LIMA; CORDÃO, 2017, p. 98). Extraímos dessas 

afirmativas a preocupação do sistema educacional como um todo e com suas inter-relações, 

visa-se a integração com o cotidiano do aluno, com a vida familiar e com o mundo do trabalho, 

de maneira que eles possam se sentir incorporados com a educação e com as metodologias de 

ensino. 

Nos termos da LDB, Cordão e Moraes (2017) destacam que a educação escolar visa o 

completo desenvolvimento do educando como cidadão qualificado ao trabalho e com a devida 

autonomia. Dessa forma, a instituição de ensino deve ter como compromisso e objetivo de ação 

a preparação dos alunos para a vida produtiva: “por meio do desenvolvimento de competências 

profissionais, cognitivas e socioemocionais necessárias ao exercício de uma ocupação, em 

condição de alterá-la com perspicácia” (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 171). 

“Educação é um processo de mudança, todas as expectativas sobre educação revelam 

esperanças de que as pessoas possam agir e viver cada vez melhor, tanto para seu proveito 

próprio como para o bem-estar da sociedade” (BARATO, 2015, p. 163). Os desafios da 

educação profissional envolvem a busca contínua de melhoria nos processos de ensino e a 

reflexão da efetividade dessas metodologias de ensino como coadjuvantes nas mudanças e 

melhorias desejadas para a transformação da sociedade, que envolve os processos de ensino de 

maneira a potencializá-los. Os autores Cordão e Moraes (2017) relatam inclusive que a própria 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) tem destacado que a educação profissional deve 

orientar-se para a formação ao longo da vida do cidadão e não para o preparo dos trabalhadores 

pontualmente para ocupar postos de trabalhos específicos. 

Existe a necessidade de se observar as particularidades do saber técnico na educação, 

sobremaneira na Educação Profissional. Conforme Barato (2003, p. 81), “técnicas e habilidades 

exigem tratamento metodológico que garanta bons resultados do aprender a trabalhar, essa 

circunstância coloca o desafio de construir uma pedagogia para o saber técnico”. O autor relata 

também que a forma de organizar a educação profissional quase não se preocupa com a técnica 

como uma forma de saber, sendo necessário maior aprofundamento e detalhamento para 

determinar que o fazer é um saber com uma classe de significado particular. 

Os autores Gruber, Allain e Wollinger (2019) nos trazem que muito dos discursos 
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educacionais acerca da Educação Profissional e tecnológica brasileira, embora remetam a uma 

indissociabilidade entre teoria e prática, do saber e da ação, ou deixam de aprofundar ou explicar 

essas relações, o que se torna insuficiente para avançar nesse tema, ou se valem deste binômio 

de modo a sempre privilegiar o polo Teoria, e com isso perde-se grande parte da constituição 

efetiva dos saberes-fazeres do trabalho. Incentiva-se então o estudo e disseminação da didática 

profissional em Educação Profissional e Tecnológica - EPT como forma de empoderamento de 

novas abordagens para a formação dos trabalhadores. 

A didática profissional utiliza a análise do trabalho para a formação de habilidades 

profissionais. Ela “é nascida na França nos anos 1990, na confluência de um campo de práticas 

– a formação de adultos – e de três correntes teóricas – a psicologia do desenvolvimento, a 

ergonomia cognitiva e a didática –, ela se apoia na teoria da conceituação na ação de inspiração 

piagetiana” (PASTRÉ; MAYEN; VERGNAUD, 2019, p. 11). A Didática Profissional é então 

uma disciplina recente, baseada em conceitos oriundos da psicologia, das ciências da educação 

e da ergonomia, que objetiva analisar a ação eficaz para alimentar a programação da sua 

(re)transmissão (LACOMBLEZ; TEIGER, 2007). 

No contexto brasileiro, segundo Gruber, Allain e Wollinger (2019), a didática 

profissional, como uma abordagem teórica e didática, permite vislumbrar um vínculo com o 

mundo do trabalho na prática docente, possibilitando o desenvolvimento do saber trabalhar pelo 

cidadão por meio dos professores e das situações de trabalho e ensino, na educação profissional 

e tecnológica. 

É preciso que o futuro profissional conheça o trabalho, que ele tenha contato com a 

“comunidade de práticas” de sua formação. Para Santos (2016, p. 312), a “comunidade de 

prática é um ambiente composto por engajamento mútuo, iniciativa negociada e a existência de 

um repertório de recursos negociáveis ao longo do tempo”. Santos ainda explica que a 

aprendizagem é tida como participação legítima nessas comunidades de prática. O conhecer o 

trabalho, aprender a trabalhar é uma necessidade tida como vital, humana e acontece mesmo 

antes que tivesse existido a escola, a escolarização, sendo que a habilidade em executar trabalho 

retratam por si a evidência da inteligência da humanidade (BARATO, 2003). 

Pesquisadores no campo da Educação Profissional também de outros países, como 

Mjelde (2015, p. 32), afirmam que a participação dos estudantes é mais efetiva em construções 

de saberes nas oficinas, nos ambientes de trabalho inerentes: “os alunos e aprendizes 

prosperaram e aprenderam em trocas profissionais quando participaram de atividades em 

oficina nas escolas profissionais ou em locais de trabalho”. A autora também trata da 

dificuldade que os estudantes encontram em obter significado em muitas horas nas aulas do 
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ensino tradicional. 

O mesmo ocorre com as atividades docentes, que enfrentam desafios particulares dentro 

da educação profissional para construir um processo de aprendizagem de maneira 

compartilhada. Barato (2002, p. 138) argumenta que “os modos hegemônicos de ver o 

conhecimento em educação estão marcados por ideias transmissivistas e reificadoras do saber”. 

Esse autor adverte ainda que “o uso de pares antitéticos como teoria/prática ou 

conhecimento/habilidade para classificar conteúdos de ensino está fundado em epistemologias 

que desconsideram a dinâmica das atividades humanas” (BARATO, 2002, p. 138). 

Para contribuir com a constituição de uma pedagogia profissional, Barato (2015, p. 18) 

sugere que “a busca de caminhos para o desenvolvimento de valores em educação profissional 

e tecnológica deve partir das práticas do trabalho”, o autor aplica aqui o termo prática no sentido 

de “múltiplas relações que resultam em ações que constroem sentido para a experiência”. 

Partilhando de pressupostos epistemológicos muito próximos, Mayen (2016) trata do processo 

de construção da formação profissional a partir das situações de trabalho como forma de 

assegurar as condições de elaboração pragmática do pensamento e ação. 

Para isso, a aplicação de metodologias ativas, que conforme define Moran (2017, p. 02), 

são “estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do 

processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada, híbrida”. Elas surgem como 

alternativas para melhorar essa integração e unificação da educação e trabalho, na construção 

da formação profissional, pois a aprendizagem ativa: “aumenta a nossa flexibilidade cognitiva, 

que é a capacidade de alternar e realizar diferentes tarefas, operações mentais ou objetivos e de 

adaptar-nos a situações inesperadas, superando modelos mentais rígidos e automatismos pouco 

eficientes” (MORAN, 2017, p. 02). 

Barato (2002) relata ainda que estudos e fomentos de investigação sobre as relações 

ensino/trabalho na realidade do ensino no país evocam uma instrumentação para melhorar o 

papel das instituições nessa relação educação/trabalho. Nas palavras desse autor “ao que tudo 

indica, alunos e sociedade em geral esperam que a escola instrumentalize seus formandos para 

um trabalho mutante, flexível e que exige aprendizagem contínua” (BARATO, 2002, p. 278).  

Assim, a análise do trabalho para a concepção da formação e de currículos é algo sobre 

o que pesquisadores e praticantes de Didática profissional, mas também de várias outras 

correntes mundo afora, vêm exercitando. Porém, mesmo em Didática Profissional, pesquisas 

sobre o uso da análise da atividade como estratégia de ensino são recentes, embora estejam 

ganhando espaço nos últimos tempos, conforme trata a pesquisadora Tourmen (2019, p. 95): 

“existe de fato cada vez mais experiências de formação pela análise do trabalho, em que a 
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análise do trabalho é concebida como uma modalidade de formação em si e não mais como um 

pré-requisito desta”. 

É bom destacar que a valorização do trabalhador passa pela observação mais minuciosa 

e empática das atividades de trabalho que são de fato empreendidas, a exemplo do autor 

estadunidense Mike Rose (2007, p. 24), que destaca que “em todo trabalho digno, há 

participação de uma mente e seu saber, e os valores que lhe são atribuídos estão intimamente 

relacionados ao raciocínio e à ação.” 

A atuação do estudante enquanto trabalhador de forma plena, adaptando o trabalho a 

sua vida com saúde e segurança, é um desafio. Partindo disso, a implementação e ampliação de 

metodologias de ensino como a análise da atividade, dentro da abordagem da didática 

profissional, surge como uma alternativa de integração do aluno com o universo de trabalho e 

com sua profissão. Por meio dessa vivência, e da interação e integração observadas no saber-

fazer do profissional formado, essa metodologia enfatiza o que propõe Barato (2008, p. 11): “O 

abandono do mencionado par dicotômico - teoria e prática - muda modos de ver educação 

profissional, e muda também modos de ver saberes que se constituem no e pelo trabalho.” 

 

 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

 

O objetivo geral desta pesquisa é propor a análise da atividade como estratégia de 

ensino na formação do técnico em segurança do trabalho. 

 

Como Objetivos específicos temos pontuados: 

• identificar potencialidades da análise da atividade como estratégia de ensino na 

Educação Profissional e Tecnológica; 

• adaptar a análise da atividade para o ensino em curso técnico de segurança do trabalho; 

• implementar a estratégia de ensino em um curso técnico de segurança do trabalho no 

Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC; 

• apresentar a estratégia de ensino sob a forma de Guia Didático. 

Conforme o objetivo desta pesquisa, tem-se como pressuposto a necessidade de o ensino 

técnico preparar os estudantes para a vivência da atuação profissional, dadas as exigências no 

mundo do trabalho do técnico de segurança do trabalho, a necessidade de ampliação da 

aproximação do estudante com o trabalho. Busca-se então a alternativa do ensino por meio da 
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proposição e aplicação da análise da atividade para a formação e melhor entendimento dos 

conceitos profissionais, em termos de ensino de conteúdo com a realidade profissional. 

 

 

1.3 Justificativa e Relevância do Trabalho 

 

A importância de metodologias de ensino que enfatizem a aproximação do aluno do 

curso técnico de segurança do trabalho com a realidade profissional acentua e corrobora a 

justificativa da aplicação de uma metodologia como a análise da atividade, que propicia maior 

integração do aluno com o profissional formado e possibilita ainda reflexões de atitudes e 

decisões desses profissionais em ações do cotidiano.  

Extrai-se então a necessidade de desenvolver estratégias de ensino próprias para a 

educação profissional e tecnológica, aplicadas aos cursos técnicos, inclusive embasando-se no 

pressuposto de que a EPT – Educação Profissional e Tecnológica é, antes de mais nada, 

formação para o trabalho. Soma-se a isso a constatação de que abordagens “teóricas” não são 

suficientes/adequadas para o ensino de segurança do trabalho, inclusive pelo par teoria e prática 

ser tido como insuficiente para nortear a EPT. O trabalho baseia-se inclusive na necessidade 

crescente do uso de Metodologias Ativas para melhor integração do estudante com a vivência 

profissional e ainda a necessidade de ampliar a análise do trabalho no Brasil, que ainda é pouco 

explorado. 

Entendemos que a reflexão e o estudo de metodologias de ensino que viabilizem maior 

integração dos estudantes com o seu mundo de trabalho ampliam a possibilidade de melhorias 

em suas atuações e no seu aprendizado, pois, conforme Barato (2003, p. 249) evidencia aos 

educadores, “o ambiente educacional deve oferecer oportunidades para a descoberta, ou seja, 

nem tudo precisa ser ensinado”. A formação de profissionais exige compromisso e efetividade 

de integração da Instituição de Ensino com a sociedade, com o ambiente em que está inserida 

e com a realidade de atuação profissional dos cursos. É necessário criar soluções estratégicas 

para questões econômicas, sociais, ambientais, de saúde, bem como alternativas que aproximem 

o aluno do ambiente laboral e de vivência da profissão. Isso vale inclusive para o estudante do 

curso técnico de segurança do trabalho, que “entre as várias atribuições em legislação, deve 

executar as suas atividades com vistas à eliminação, controle ou redução dos riscos de acidentes 

do trabalho e a melhoria das condições do ambiente para preservar a integridade física e mental 

dos trabalhadores” (HELOANI; HASS, 2013, p. 84). 
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Dessa maneira, configuram-se como justificativas para essa pesquisa: o distanciamento 

existente entre mundo da formação e mundo do trabalho na Educação Profissional Tecnológica 

no Brasil; a necessidade de desenvolver estratégias de ensino que aproximam o futuro 

profissional do mundo do trabalho, especialmente do técnico em segurança do trabalho, que, 

conforme Hass e Heloani (2016, p. 24), “está fortemente ligado à identidade de seu papel, 

tentando de várias formas corresponder ao que dele se espera”; além da necessidade de 

potencializar a aproximação da atuação docente e pesquisador com o trabalhador, para a 

formação dos estudantes. 

Assim, a proposta do estudo justifica-se também pela necessidade de alinhar a 

perspectiva e desafios do mestrado, que tem como objetivo proporcionar formação em educação 

profissional e tecnológica, visando tanto a produção de conhecimentos como o 

desenvolvimento de produtos, por meio da realização de pesquisas que integrem os saberes 

inerentes ao mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado. 

Por fim, o estudo visa ainda o crescimento intelectual e oportunidade de buscar soluções 

para questões práticas e institucional, indo ao encontro da proposta da Linha de atuação 

contributiva do Mestrado. Além de viabilidade econômica inerente e política e cultural julgada 

pelo interesse institucional em otimizar práticas e Estratégias de Ensino na formação discente. 

 

 

1.4 Aderência ao Programa e Delimitação do Trabalho 

 

O Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional - 

ProfEPT foi criado pela resolução do Conselho Superior nº 161/2016 do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo.  

Conforme seu projeto e regulamento, o mestrado tem por objetivos proporcionar 

formação em educação profissional e tecnológica, visando tanto a produção de conhecimento 

como o desenvolvimento de produtos, por meio de realização de pesquisas que integrem os 

saberes inerentes ao mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado. 

A presente pesquisa aborda a Análise da Atividade como Estratégia de Ensino na 

Educação Profissional, e dentre as linhas de pesquisa disponíveis no programa ProfEPT, a linha 

de pesquisa direcionada nesse trabalho é a Linha 1: Práticas Educativas em Educação 

Profissional e Tecnológica, dentro do Macroprojeto 1: Propostas metodológicas e recursos 

didáticos em espaços formais e não formais de ensino na EPT. 
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Para melhor executar essa pesquisa, foi necessário delimitar um curso para o estudo 

direcionado da análise da atividade profissional enquanto estratégia de ensino. Escolhemos o 

curso técnico em segurança do trabalho pela proximidade das disciplinas técnicas com temas 

da ergonomia e facilidades presumidas de iniciativas para a análise da atividade. 

Neste sentido, tivemos o desenvolvimento e adaptação da análise da atividade para o 

ensino em curso técnico de segurança do trabalho como uma etapa da pesquisa, e 

posteriormente foi elaborado produto educacional na forma de um Guia sobre a Estratégia da 

Análise da Atividade que pode ser usado ou adaptado em outros cursos técnicos, de graduação 

e pós-graduação.  

Para a verificação de viabilidade, pertinência, entre outros critérios relativos ao Guia e 

análise da atividade, foi executada pesquisa via questionário direcionado tanto para docentes 

de disciplinas técnicas do curso técnico em segurança do trabalho, como questionário para 

docentes de disciplinas em áreas diversas.  

 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

 

 Este trabalho está estruturado em seis capítulos. O primeiro capítulo é a “Introdução”, 

dividindo-se em cinco tópicos.  

O segundo capítulo, “Referencial Teórico” aborda tópicos sobre: o Trabalho, a 

Ergonomia, a Análise Ergonômica do Trabalho, a Didática Profissional, Análise do Trabalho, 

A Análise da Atividade (como Estratégia de Ensino), Estratégia de Aprendizagem, Prática 

Reflexiva, Critérios para a Construção da Análise da Atividade. 

No terceiro capítulo tratamos da “Metodologia”, referente à apresentação sobre tipo da 

pesquisa desenvolvida, sua caracterização e a amostra a ser utilizada; expõe os instrumentos 

para a coleta de dados e os procedimentos metodológicos utilizados. No quarto capítulo, 

apresentamos as informações sobre a criação do “Produto Educacional”. 

Posteriormente temos o quinto capítulo, que é dedicado à análise e interpretação dos 

“Resultados” obtidos, referentes ao Questionário 01, Questionário 02 e uma análise conjunta 

dos dois questionários. O sexto capítulo é intitulado “Considerações Finais”, dedicado à 

conclusão da pesquisa e na última parte da pesquisa temos as Referências Bibliográficas e os 

Apêndices, constando os dois Questionário, do Guia como Produto Educacional e do Roteiro 

Editável da Aplicação da Análise da Atividade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, é apresentado o referencial teórico utilizado nesta pesquisa. Ele está 

organizado em tópicos que tratam sobre o Trabalho e o entendimento utilizado nessa pesquisa; 

a Inteligência e o Trabalho, visando ressaltar a complexidade que envolve o trabalhar; o Ensino 

e o Trabalho, que trata sobre a necessidade da convergência entre a formação e o trabalho; a 

Comunidade de Práticas e a interação entre profissionais de mesma área. 

Apresentamos a Ergonomia e a Ergologia; entramos na Análise Ergonômica do 

Trabalho e detalhamos a Análise da Atividade utilizada como base nessa pesquisa, bem como 

a Didática Profissional. Também entramos na especificação da Análise da Atividade (como 

estratégia de ensino); as definições de Estratégia de Ensino e da Prática Reflexiva. 

Temos ainda a Análise da Atividade como forma de ensino de Saúde e Segurança do 

Trabalho; o Técnico em Segurança do Trabalho e os dados sobre suas características e 

formação. Por fim, descrevemos os Critérios envolvidos na Construção da Análise da 

Atividade, por meio de pesquisas bibliográficas de autores que tratam sobre o tema.   

 

 

2.1 O Trabalho 

 

Schwartz (2004), ao tratar sobre onde e como se iniciou o trabalho, descreve o quão 

difícil é especificar e temporalizar de maneira articulada em quais dimensões históricas e 

antropológicas teve início, e ocorreram mudanças e crises no trabalho. O autor indaga se o 

início do trabalho teria sido pelo homo habilis, pela fabricação substancial de ferramentas com 

fins definidos, por meio do uso dos recursos naturais; se foi no neolítico, pela concretização da 

sociedade possibilitada pela agricultura e criação de animais; ou então no surgimento do 

capitalismo, instituindo formalmente o salário, suas delimitações e suas particularidades. De 

qualquer maneira, sintetiza Schwartz (200, p. 36): “cada um desses diferentes limiares 

transformou profundamente a própria noção de trabalho”. “O trabalho, na verdade, nunca 

começou e, ao mesmo tempo, rejuvenesce sem cessar” (SCHWARTZ, 2004, p. 36). 

O conceito de trabalho é então carregado de complexidade, conforme afirmam Tersac e 

Maggi (2004, p. 80), “não só porque suas práticas variam de uma situação a outra, mas também 

porque seu sentido varia ao longo do tempo e de uma sociedade para outra. Além disso, ao 

codificar essa realidade, as ciências (...) pré-determinaram aquilo que poderia ser pensado e a 
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maneira de se pensar.” Tanto o sentido do trabalho varia ao longo do tempo, como suas práticas 

em cada sociedade e época. 

Diversas são as condições de trabalho, os tipos de trabalho e execuções do trabalhar 

vivenciadas pelos homens ao longo dos tempos. Os autores Lima e Bianco (2009) trazem que 

os trabalhadores atribuem sentido no trabalho mesmo em condições opressivas de labor, o 

homem trabalha, e trabalha continuamente. Dessa maneira, cada sujeito desenvolve a si e usa 

esse próprio desenvolvimento em função de sua história. Schwartz (2000) afirma que o trabalho 

sempre envolve uso de si; ocorre uso de si pelos outros, que se dá pela pré-determinação 

(inclusive histórica) do trabalho por normas, regras, prescrições e valores e uso de si por si, pois 

os trabalhadores conscientes ou instintivamente renormatizam as prescrições, criam métodos e 

estratégias para melhor realizar suas atribuições. 

Conforme Lima e Bianco (2009, p. 633), pela ideia do envolvimento do trabalhador, 

“pode-se afirmar que toda atividade de trabalho é uma 'dramática do uso de si', o confronto 

entre as normas antecedentes e a necessidade de renormatização. Assim, cada situação de 

trabalho coloca questões novas e é também uma forma de auto-experimentação.” Ou seja, a 

execução do trabalho exige muito da inteligência do trabalhador, que, mesmo em uma tarefa 

simples para o observador desatento, existem decisões que foram tomadas, combinações, 

variáveis geridas, arquitetadas para que a tarefa ocorra daquela maneira e não de outra. Citando 

ainda Schwartz de forma explicativa, temos: 

 

Também quando se diz que o trabalho é uso de si, isto quer dizer então que ele é o 

lugar de um problema, de uma tensão problemática, de possíveis sempre a negociar: 

há não execução, mas uso, e isso supõe um espectro contínuo de modalidades. É o 

indivíduo no seu ser que é convocado; são, mesmo no inaparente, recursos e 

capacidades infinitamente mais vastos que os que são explicitados, que a tarefa 

cotidiana requer (..) (SCHWARTZ, 2000, p.41). 
 

Mike Rose, em sua obra “O saber no trabalho”, destaca a valorização da inteligência do 

trabalhador, trata que “uma vida de trabalho é rica em significado” (2007, p. 50), cada 

trabalhador possui sua história e essa aproximação do aluno com o mundo do trabalho pode ser 

um meio de valorizar os profissionais no cotidiano. Rose destaca a necessidade de termos uma 

“lente alternativa para examinar o trabalho de todo dia”. Essa visão do mundo do trabalho como 

um todo e por meio da percepção da presença do saber em todos os status ocupacionais, poderia, 

nas palavras do autor, “contribuir para um retrato mais preciso do mundo do trabalho como um 

todo e ajudar-nos a pensar mais efetiva e humanamente”, tanto sobre a educação, o trabalho e 

as condições da nossa sociedade. 
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A pesquisadora Leda Leal Ferreira (2011, p. 112) afirma que um dos resultados de sua 

pesquisa no campo de análise coletiva do trabalho e em comum com a psicodinâmica do 

trabalho é “a necessidade, de todos os trabalhadores, de fazer um trabalho bem feito e os 

consequentes prazer e sofrimento quando a realização desta necessidade é possível ou não”.  

Para Mencacci e Schwartz (2015, p. 27) “o trabalho jamais é pura execução, é por que 

há uso de si” (a utilização dessa palavra “uso de si” vai ao encontro do termo “sujeito”, 

conforme dito por Schwartz). Os autores explicam ainda que quaisquer que sejam as situações 

e em qualquer tempo de evolução do homem, sempre há um desvio entre o que é antecipado e 

que é efetivamente feito, portanto “o trabalho não é jamais pura execução, e isso é 

fundamentalmente universal” e ainda “se é universal, esse desvio não é jamais inteiramente 

antecipável” (MENCACCI; SCHWARTZ, 2015, p. 27). Entre o trabalho prescrito e o real, 

executado, existem tendências de aproximações, relativas a tempo, em espaço, mas jamais 

antecipável por inteiro.  

Enfatizando que o trabalho não é uma simples execução de atividades, Almeida, Heckert 

e Barros (2011) tratam que os trabalhadores sempre colocam de “si” em suas tarefas e existe o 

“uso” desse “si” pelos outros envolvidos no trabalho, sejam como colegas, consumidores, 

clientes, comunidade, entre outros; assim, ocorre no trabalho a dinâmica entre os usos de si por 

si e pelos demais envolvidos nas atividades. Os autores Lima e Bianco (2009) explicam ainda 

que na concepção sobre o uso de si, tratada por Schwartz, a atividade do trabalho é um debate 

de normas antecedentes, que tratam do uso de si pelos outros e normas recentradas, relativas ao 

uso de si por si. Dessa maneira, o trabalhar é fazer escolhas, misturas, combinações entre essas 

normas, norteadas por valores e pela inteligência do trabalhador. 

 

 

2.1.1 A Inteligência e o Trabalho 

 

O autor Sznelwar (2006, p. 62), tratando sobre a contribuição das obras de Alain Wisner, 

pontua que: “a partir da análise do trabalho foi possível mostrar a importância do conhecimento 

intelectual do trabalhador sobre a situação real, as fontes de informação, as estratégias 

empregadas e suas origens”. Pode-se afirmar então que ao observar e buscar compreender as 

ações dos trabalhadores, os seus esforços e caminhos usados para atender os objetivos impostos, 

bem como as estratégias para contornar percalços e imprevistos, tem-se demonstrado o “pensar” 

desenvolvido e inerente a este trabalhador, e a complexidade em cada tipo de trabalho, antes 
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ignorada em uma “visão restritiva das capacidades humanas” (SZNELWAR, 2006, p. 59), que 

buscava-se padronizar o trabalhador, sem levar em conta a realidade e diversidade da 

população. 

 Mesmo o conhecimento em geral era tido como algo a ser transmitido, passado, em uma 

visão simplista e incompleta de tomar posse. Conforme Machado (1999, p. 30), “houve um 

tempo em que se concebia o conhecimento como um bem passível de acumulação, ou um 

material que preencheria um reservatório, algo como um balde, previamente existente em cada 

ser humano, talvez inicialmente vazio”. Embora isso tenha deixado de ser interpretado assim 

há longo tempo, entendendo, ainda nas palavras de Machado (1999, p. 31), que “o 

conhecimento é algo que se constrói”, isso vale sobretudo nas aprendizagens relacionadas ao 

trabalho e na formação profissional, uma vez que há uma complexidade muitas vezes oculta ou 

ignorada nos fazeres-saberes do trabalho, ressalta-se a complexidade intelectual que envolve o 

conhecimento  do trabalhar, com todas as particularidades inerentes a cada ofício, atividade. 

 A complexidade das situações de trabalho é vivenciada na atividade, quando o 

trabalhador se depara com muitas variáveis (necessárias) envolvidas em sua atuação diária. Para 

Sznelwar (2006, p. 63), o trabalhador “precisa se confrontar com os imprevistos, precisa 

descobri-los, precisa aprender com as dificuldades concretas da solução. 

Conforme Alain Wisner (apud Sznelwar, 2006, p. 19), “trabalhar é também construir 

compromissos entre objetivos contraditórios, é desenvolver uma inteligência da prática (...)”, e 

Wisner (1994, p. 71) trata também sobre “essa inteligência da tarefa”, e que ela foi negada 

durante um bom tempo. 

 Antipoff e Lima (2016, p. 55), ao debruçar-se sobre o ensino-aprendizagem no trabalho, 

defendem que “antes de tudo é preciso dominar as regras e valores do métier (conjunto de 

normas, regras e valores da profissão que são compartilhadas e praticadas pelos trabalhadores), 

a tradição profissional, as normas sociais daquela situação prática”, ou seja, cada caso exige do 

trabalhador uma abordagem específica, conhecimentos característicos e inerentes da profissão, 

a construção do conhecimento. 

É importante tratar da complexidade do entendimento e interpretações envolvendo o 

Trabalho. Evidentemente, não se pode ser reducionista ao ponto de interpretarmos que os 

aspectos envolvendo o trabalhar são apreendidos e interpretados todos a partir de uma análise. 

Ao mesmo tempo, não podemos deixar de efetuar as buscas pelo aprendizado por via dessa 

análise. Pensamos, então, que interpretações e contribuições são válidas, visando sempre 

melhorias envolvendo a aprendizagem e o trabalho, conforme defende Teiger (apud Jedlicki; 

Legrand, 2017, p. 7): “nenhuma disciplina pode abranger todas as dimensões do trabalho e da 
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saúde, mas o olhar de cada pessoa ajuda a outra a entender, desde que olhemos juntos e 

enfrentemos interpretações do que ver”.  

 

 

2.1.2 Aprendizagem e o Trabalho 

 

Os autores Tourmen, Leroux e Beney (2014), especificam que a aprendizagem no 

trabalho depende de diversos fatores, entre os quais temos a experiência, repetição de atividades 

(e automatização das atitudes), progressividade nas ações, orientações adequadas no local de 

trabalho. Ou seja, não se trata de um ou outro conhecimento ou ação e sim privilegia uma 

convergência de fatores, isso inclusive é um desafio para a análise da atividade.  

  

Vários campos disciplinares lidam com a aprendizagem no trabalho: psico-ergonomia 

do trabalho, particularmente na tradição francesa (Leplat, 1997), didática profissional 

(Pastré et al., 2006) e, no lado inglês, a corrente do Workplace Learning (Billett, 2001; 

Tynjälä, 2008) herdeiro, entre outras filiações, das abordagens antropológicas de 

Lave, Wenger e Rogoff (Lave, 1990; Lave e Wenger, 1991; Rogoff e Lave, 1984) 

(TOURMEN; LEROUX; BENEY, 2014, p. 5). 

 

 Sendo que podemos considerar experiência como o produto de um processo de 

aprendizagem pela atividade conforme trata Pastré (2013, apud Zeitler; Barbier, 2012, p. 110): 

"experiência não é experiência vivida: é um trabalho que é feito com base na experiência 

vivida". Ou seja, para os autores, são os recursos que a pessoa construiu pela sua atividade que 

são representados pela noção de experiência. O autor Wachowicz (2012, p. 110) argumenta que 

“todo trabalho é um comportamento adquirido por meio de aprendizagem”, o que demonstra a 

proximidade entre aprendizagem no e pelo trabalho, constituindo a experiência do trabalhador 

neste contexto. 

 Entendemos também que a aprendizagem é construída e que cada situação permite de 

alguma forma este aprendizado. Na definição de Mayen e Orly (2012), a situação de trabalho é 

definida como a finalidade da formação, pois são elas que precisam ser aprendidas, sendo o 

ambiente delimitado pelo qual as pessoas interagem (envolvendo a configuração física, 

institucional, técnica, social).  

 

Como aponta Mayen (2007), as situações são caracterizadas por sua diversidade, ou 

seja, nunca se repetem de forma idêntica; sua variabilidade no sentido de que o 

contexto está sempre mudando; sua abrangência quando a ação é realizada para levar 

em conta vários campos (apud MAYEN; OLRY, 2012, p. 101).  
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 Podemos ainda ampliar mais esse entendimento sobre a aprendizagem, pois conforme 

os autores Allain, Gruber e Wollinger (2019, p. 7): “aprender a partir das situações, por um 

lado, mas também aprender situações, como aquilo que se aprende e aquilo a partir do que se 

aprende”, ou seja, as situações são tanto alvo da formação, como meio.  

Outro ponto a ser considerado é citado por Leplat (2006), baseando-se no trabalho de 

Norman (1988), que toma como exemplo o trabalho dos digitadores, que, incapazes de 

descrever os arranjos das letras no teclado, executam bem suas tarefas, isso representaria uma 

certa contradição entre a precisão do comportamento no trabalho e imprecisão do 

conhecimento, o que Norman explica afirmando que “todo o conhecimento exigido pela 

precisão do comportamento não precisa estar na cabeça, pode ser distribuído, parcialmente na 

cabeça, no mundo e nas restrições do mundo. (...) as pessoas podem deliberadamente organizar 

o contexto para auxiliar suas atividades” (apud LEPLAT, 2006, p.40).  Ou seja, cada contexto 

de trabalho exige conhecimento específico para atuação que nem sempre pode ser descrito tão 

ricamente quanto realizado, por isso frisa-se também o respeito à particularidade de cada tipo 

de formação e aprendizagem para cada ofício.  

 Em resumo, podemos dizer que, em Educação Profissional é preciso uma convergência 

nas abordagens educativas, aproximando a formação do mundo de trabalho, que, conforme 

Allain, Gruber e Wollinger (2019), envolve a inclusão do trabalho, a técnica e os saberes do 

trabalho e do trabalhador como referenciais. Essa aproximação otimiza vivências e experiências 

nos futuros profissionais, além de potencializar e significar as aprendizagens a partir da 

perspectiva da atividade. Vale destacar que a aprendizagem também está vinculada ao ambiente 

de trabalho e aos grupos de pessoas que compartilham desse ambiente e da profissão. 

 

 

2.1.3 Comunidade de Práticas 

 

Outra abordagem que se relaciona com a aprendizagem e o trabalho e que pode 

contribuir para o desenvolvimento de estratégias de ensino na Educação Profissional é a Teoria 

da Comunidade de Práticas, também chamada de teoria da aprendizagem social. Uma 

explicação ou definição inicial sobre Comunidades de Prática, apresentada em livro sobre a 

aprendizagem situada, é a dos autores Lave e Wenger (1991, p. 98): “uma comunidade de 

prática é um conjunto de relações entre pessoas, atividade e mundo, ao longo do tempo e em 

relação a outras comunidades de prática tangenciais e sobrepostas” (apud CAIRNS 2010, p. 
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75). A definição foi aperfeiçoada por Wenger, McDermott e Snyder (2002, apud Cairns 2010, 

p. 76): “comunidades de prática são grupos de pessoas que compartilham uma preocupação, 

um conjunto de problemas ou uma paixão por um tema, e que aprofundam seus conhecimentos 

e experiência nesta área, interagindo continuamente”. 

 Embora existam discussões sobre essa terminologia, as definições apresentadas são 

úteis para a compreensão da existência de similaridades ou convergências entre profissionais 

de uma mesma área de atuação. Existem tipicidades da profissão, as quais os alunos buscam 

para se integrar a essa “comunidade de práticas” que são vivenciadas durante o curso e outras 

que serão aprendidas em atuação no trabalho. 

 Também a profissionalização, ou profissionalismo, pode ser entendida com base nessa 

inserção dos trabalhadores aos padrões e procedimentos das comunidades de prática. Para 

Maleyrot et al. (2019, p. 05), o profissionalismo é demonstrado por uma pessoa quando 

“compartilha os valores e as normas explícitas e implícitas do meio ambiente, respeita em sua 

prática regras coletivas, mostra consciência profissional e demanda por eficiência. A 

socialização profissional é o processo que leva a esse estado”. Temos então a convergência dos 

profissionais a essas características próprias da área de atuação, que são desenvolvidas na 

formação e integram o agir profissional, características que não são imutáveis e devem ser 

implementadas, melhoradas, conforme seu conhecimento profissional. Os autores tratam o 

profissionalismo definido em termos do desenvolvimento profissional, como a aplicação 

melhorada das técnicas e premissas da profissão, levando a um maior desenvolvimento 

individual e coletivo. 

Para Durand (2015, p. 250): “A profissão, como um todo estruturado e estruturador, 

fabrica-se enquanto o trabalho é feito”. Podemos extrair disso a importância que o próprio autor 

descreve sobre a análise do trabalho educacional e a formação para o trabalho levar a reconhecer 

a profissão e se reconhecer nela, bem como a contribuição da formação para impulsionar 

dinamismos de desenvolvimento. Temos então que a formação é muito mais que o aprendizado 

sobre a profissão, é contribuir para melhorias e fomentos ligados ao mundo do trabalho, a sua 

transformação e descobertas de novas formas de agir. 

A disciplina que se ocupa do trabalho é a ergonomia. Dessa forma, na próxima seção 

será abordada essa temática. 

 

 



31 

 

2.2 A Ergonomia 

 

Para Alain Wisner (apud Laville, 1977, p. 6), “a ergonomia pode ser definida como o 

conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e necessários à concepção de 

instrumentos, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, 

segurança e eficiência”, evidenciando dessa maneira o caráter interdisciplinar e tecnológico 

para o bem estar do homem no seu trabalho. 

Sobre a ergonomia no mundo, Laville (1977) relata que na Europa Ocidental as 

abordagens são antigas; na França, a ergonomia se desenvolveu principalmente na pesquisa e 

ensino público para depois atingir o setor industrial. E na Inglaterra, Bélgica, Suíça e Holanda 

o campo da aplicação foi mais nos problemas industriais. Nos Estados Unidos, a ergonomia 

teve seu desenvolvimento mais voltado no domínio da tecnologia do homem, indo nessa 

corrente de pesquisas. 

Wisner (2004) explica ainda que a palavra ergonomia foi usada inicialmente em 1947 

na Segunda Guerra Mundial a serviço da Defesa Nacional Britânica e objetivava também usar 

o conhecimento com essa experiência pluridisciplinar para a indústria. O autor destaca que em 

meados dos anos 50 a ergonomia surgiu na França, com sua instituição no início dos anos 60. 

Enquanto na Grã-Bretanha o objetivo era adaptar a máquina ao homem, na França era o de 

adaptar o trabalho ao homem, sendo opostas ao conceito da época de adaptar o homem ao seu 

ofício. Esse tratamento de centralidade ao homem e a ergonomia ao seu serviço tem se mantido 

até hoje. 

Atualmente temos a definição de ergonomia como a da International Ergonomics 

Association IEA (2019, online), de que “ergonomia (ou os fatores humanos) é a disciplina 

científica que visa a compreensão das interações entre os seres humanos e os outros 

componentes de um sistema (...)” e “ergonomia tem origem no grego ergon (trabalho) e nomos 

(leis) que designam assim (...) a ciência do trabalho”. Para Laville (1977, p. 6), de maneira 

pontual, “a ergonomia pode ser considerada um conjunto de conhecimentos interdisciplinares”. 

Conforme a IEA (2019), para que a prática da ergonomia seja efetiva, deve-se buscar a 

integração com os diversos fatores que podem ser considerados relevantes para ela, ou seja, 

buscar preferencialmente abordagens participativas com outras áreas, domínios ou campos, 

como esquematizado a seguir. 
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Figura 1: Esquema da Ergonomia como Ciência Integradora Multidisciplinar 

 

Fonte: Baseado em International Ergonomics Association (2019, online) 

 

A ergonomia, conforme Tersac e Maggi (2004), articula conhecimentos de campos 

distintos, conservando a essência de suas origens científicas, sociais e institucionais e, de outro 

lado, ela se constrói em uma revisão dessas perspectivas do modelo clássico. Fialho e Santos, 

(1997, p. 31) destacam que para a ergonomia, “a atividade do homem que ela se propõe a 

estudar é sempre singular”, denotando particularidades internas e externas que são 

representadas nas execuções do trabalhador.  

Conforme Guérin et al. (2001, p. 9), no estudo da ergonomia para aqueles que são 

norteados com base na corrente da escola franco-belga, “a atividade de trabalho é o cerne de 

seu interesse”. Podemos afirmar então que a análise da atividade do trabalho torna-se 

igualmente fundamental nessa corrente. 

A pesquisadora Leda Leal Ferreira (2015), tratando sobre a análise do trabalho real, 

ressalta que essa é uma tarefa enigmática, cheia de detalhes e nuances, e essa complexidade 

começa nas definições dos termos. Assim como “trabalho”, o termo “atividade” tem o conceito 

problemático até atualmente, podendo ser entendido como “tarefa” ou como conceito 

assimilado ao fazer e à ação, de qualquer maneira. Esta pesquisadora também esclarece que se 

procura estabelecer a diferenciação entre a análise da atividade como sendo relativa ao trabalho 

real, “vivo” e relativo à abordagem francófona, e a análise da tarefa como sendo o trabalho 

prescrito, mais relativo à abordagem taylorista. 

Na caracterização da atividade, teoria e prática são sempre relacionadas, pois qualquer 

atividade é "prática" e qualquer atividade possui representações "teóricas". Savoyant (1996) 

explica também que toda atividade é prática no sentido de que envolve transformação, por meio 

de execução de um objeto ou de uma situação tanto material como simbólica ou mental e, para 

a transformação de uma situação, é necessário ter conhecimento dela, dos fenômenos que a 
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caracterizam e suas relações, que podem ser qualificadas como teóricas, na medida em que 

formam a base de operações de execução. Como dizem Cunha e Alves (2012, p. 24), “é no 

espaço entre o trabalho prescrito e o trabalho efetivamente realizado que se inscreve a atividade 

humana em meios profissionais.” 

Para Montmollin e Darses (2011, p. 134), hoje em dia espera-se que a ergonomia 

contribua para a concepção de sistemas e metodologias eficientes e seguros, o que vai ocorrer 

somente se “forem adaptados às características e aos limites dos operadores, bem entendido, 

mas também, necessariamente, se esses operadores puderem ser inteligentemente ativos neles”. 

 Para a IEA (2019, online), os princípios da ergonomia são baseados em valores como: 

“seres humanos como ativos; tecnologia como uma ferramenta para ajudar os seres humanos; 

promoção da qualidade de vida; respeito pelas diferenças individuais; responsabilidade para 

todas as partes interessadas”. Esses princípios demonstram a preocupação da ergonomia em se 

relacionar com os diversos aspectos que envolvem as atividades humanas.  

Por ser a ergonomia bastante ampla e envolver maiores contextos, consideramos 

importante tratar também da Ergologia. 

 

 

2.2.1 Ergologia 

 

A ergologia é uma perspectiva de análise e intervenção sobre o trabalho, originada e 

incorporada entre os anos 60 e 80. Conforme Brito (2011, p. 479), ao analisar e intervir em 

relação aos problemas que surgem do trabalho, a ergologia “explora o ponto de vista da 

atividade humana em suas circulações”, “indica a exigência de dupla confrontação, dos 

diferentes saberes constituídos (acadêmicos/científicos/técnicos) e destes com os saberes 

investidos (produzidos, investidos na atividade do trabalho)”. A forma da atuação da ergologia 

é de uma análise pontual, situada, e não soluções generalistas sobre seus temas. 

Alguns pesquisadores, como Souza, Bianco e Machado (2007, p. 457), especificam a 

diferença entre ergonomia e ergologia, como sendo que “a ergonomia tem enfoque no estudo 

da adaptação do trabalho ao homem, a ergologia está mais enfocada no estudo das situações de 

trabalho, na atividade situada”; embora observe-se também um certo direcionamento ou 

enriquecimento de cada terminologia conforme se trata a especificidade do estudo deles. O 

pesquisador Louis Durrive (2011, p. 58) sintetiza a questão da ergologia e da ergonomia quando 

defende que “a perspectiva ergológica e a didática profissional têm uma referência em comum, 
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a ergonomia da atividade.” Dessa maneira, embora o foco deste trabalho seja a análise da 

atividade tal como referenciada pela didática profissional, consideramos pertinente passar pela 

temática da ergologia, considerando que as abordagens nos parecem complementares. 

Na abordagem ergológica, o trabalho exige do trabalhador inteligência na forma de 

análises e escolhas para geri-lo, pois “todo meio de trabalho é constituído por normas 

antecedentes que, ao serem encontradas nas situações laborais pelo homem produtor, geram 

renormatizações, até porque sem estas últimas, o trabalho prescrito não pode ser realizado’. 

Mesmo o fato de obedecer às normas anteriores se configura uma forma de praticar escolhas, 

pois o trabalhador opta por quais normas praticar e não praticar e em que grau de aderência atua 

(CUNHA, 2007, p.2). 

Nas palavras de Echternacht e Veríssimo (2015, p. 296), “a educação na perspectiva 

ergológica aparece como o ato de conhecer, de refletir e de analisar o meio com o qual se é 

confrontado, um ato de criação contínua. Essa confrontação, atravessada por valores, constrói 

saberes investidos”, o aprendiz, é visto como ser humano, como sujeito, único e que age e sofre 

ações pelo seu entorno. 

 

 

2.3 Análise Ergonômica do Trabalho e a Análise da Atividade  

 

Apresentamos a seguir em dois tópicos as definições e especificações estabelecidas para 

as análises envolvendo o trabalho. Temos a análise ergonômica do trabalho e a análise da 

atividade, que se relaciona diretamente com os propósitos da pesquisa. 

 

2.3.1 Análise Ergonômica do Trabalho 

 
A análise ergonômica do trabalho (AET) visa, entre outras coisas, expor a profundidade 

e complexidade que é o trabalho, bem como situar e ousar desvendá-lo em algum (ou alguns) 

aspecto oculto ou crítico. Conforme afirma Sznelwar (2006, p. 68) sobre a AET: “o método 

proposto não propõe uma simplificação da realidade, mas sim possibilita e permite que se 

incorpore a complexidade da situação de trabalho. Talvez possamos afirmar que a Análise 

Ergonômica do Trabalho proporciona um olhar complexo sobre o trabalhar”. Inclusive a AET 

nos aproxima do que realmente acontece no trabalho. 
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Tivemos que aceitar que as perguntas nos levaram a explorar áreas da ciência que não 

conhecíamos. A palavra-chave desde então foi ‘análise do trabalho’, ou seja, a 

descrição do trabalho como realmente acontece e não como inicialmente prescrito e 

uma abordagem dos mecanismos e causas que levam ao trabalho de maneiras reais” 

(WISNER, 1985, p. 31 apud JEDLICKI; LEGRAND, 2017, p. 11). 

 

A AET, conforme Wisner (2004), tem destaque especialmente em países de língua 

francesa e possui como característica importante: a possibilidade de ser utilizada para 

examinação de complexidade, sem que seja colocado em prova um modelo escolhido 

inicialmente. Para a pesquisadora Aurarek (2012, p. 32), a AET serve como forma de descobrir 

e entender o que compõe o trabalho efetivamente: 

 

A análise ergonômica do trabalho procura desvendar uma intrincada relação de 

elementos que compõem o trabalho, como, por exemplo, objetivos de curto, médio e 

longo prazo, com resultados a alcançar; uso de ferramentas, equipamentos e materiais 

diversos; relações sociais e hierárquicas travadas, com normas e protocolos a seguir; 

regras de conduta e de produção; habilidades em jogo; significados pessoais em 

relação ao trabalho; condições de vida profissional e pessoal, dentre muitos outros 

elementos possíveis, em vista de uma demanda, de um problema que se deseja 

solucionar ou amenizar, em vista da saúde e ou do desempenho do(s) trabalhador(es) 

em seus locais de trabalho. 

 
O trabalho a ser analisado, além de todas as características inerentes, possui muito das 

características pessoais de quem o executa. Guérin et al. (2001) descrevem que a significação 

da atividade para o trabalhador impregna de sentido sua relação com o restante do mundo, serve 

inclusive como fator de construção de sua personalidade e socialização.  

Segundo Cunha e Alves (2012, p. 24), “na análise ergonômica, trabalho prescrito e 

trabalho real podem ser analisados em termos de tarefa e atividade”. Fialho e Santos (1997) 

destacam três fases da análise ergonômica do trabalho: análise da demanda, análise da tarefa e 

análise das atividades. Segundo esses autores, a metodologia executada de maneira cronológica 

nessas análises auxilia na melhor adequação e veracidade na interpretação e representação 

delas: 

 

Análise da demanda é a definição do problema a ser resolvido, a partir da negociação 

com os diversos atores sociais envolvidos. 
Análise da tarefa é o que o trabalhador deve realizar e as condições ambientais, 

técnicas e organizacionais dessa realização. 
Análise das atividades é o que o trabalhador, efetivamente, realiza para executar a 

tarefa. É a análise do comportamento do homem no trabalho (FIALHO; SANTOS 

1997, p. 24). 
 

Explicitando melhor, a análise da demanda, para Wisner (1994, p. 96), “tem como meta 

compreender bem a natureza e o objetivo do pedido” e pode ser sintetizada nas palavras de 

Orofino (2004, p. 28) como: “Esta permite entender os problemas apresentados e estabelecer 
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um plano de mediação”. A tarefa, conforme Guerin et al. (2001, p. 15), " não é o trabalho, mas 

o que é prescrito pela empresa ao operador”, e a atividade de trabalho, para o autor, é como a 

tarefa é realizada, ou a realização da tarefa. 

Ao todo, a Análise Ergonômica do Trabalho se desdobra em cinco etapas: “análise da 

demanda, análise da tarefa, análise da atividade, formulação do diagnóstico e recomendações 

ergonômicas” (IIDA; BUARQUE, 2016, p. 69). Para os autores, “o diagnóstico procura 

descobrir as causas que provocam o problema descrito na demanda, refere-se aos diversos 

fatores relacionados ao trabalho e à empresa, que influem na atividade do trabalho” (IIDA; 

BUARQUE, 2016, p. 69). Muitas variáveis estão envolvidas na situação de trabalho, em fazer 

o trabalho bem feito. Envolvem no mínimo o trabalhador e a empresa, e inúmeros fatores 

internos e externos diversos, como representado na Figura 2.  

 

Figura 2: Representação Gráfica da Situação de Trabalho 

 

Fonte: Mateus (2013, p. 46), baseado em Guérin et al. (2001) 

 

 Temos ainda, conforme IIDA e BUARQUE (2016, p. 69), que “as recomendações 

ergonômicas referem-se às providências que deverão ser tomadas para resolver o problema 

diagnosticado”.  

Autores como Abrahão et al. (2009, p. 179) destacam que na ergonomia não existem 

métodos completamente efetivos pré-determinados de ação, “o que existem são princípios 

comuns, oriundos de conhecimentos gerais”, que a análise ergonômica do trabalho, “que é 
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estruturada em várias etapas que se encadeiam com o objetivo de compreender e transformar o 

trabalho” pode ser considerada um método aberto, com as ferramentas de coletas de dados 

variando. Busca-se dentre autores consagrados a melhor adequação e sistemática efetiva para 

aplicação no mundo do trabalho, com os alunos do universo da EPT. 

 

 

2.3.2 Análise da Atividade 

 

Em uma definição generalista do termo “análise do trabalho”, Montmollin e Darses 

(2011, p. 52), argumentam que ele: “designa o conjunto dos procedimentos (tanto sociológicos, 

econômicos, psicológicos, organizacionais como ergonômicos) que permitem dizer algo sobre 

o trabalho humano”. Dessa maneira, analisar o trabalho é, inicialmente, conforme Guérin et al. 

(2001, p. 11): “fazer a distinção entre trabalho prescrito e trabalho real”, para o autor, uma 

análise do trabalho é uma análise desse sistema e de seu funcionamento. 

 A atividade, definida para Landry (2009, p. 128), “é a mobilização do corpo do 

operador, sua inteligência, sua personalidade, sua história social”, Landry também remete o 

conceito de atividade de Daniellou (1996), que “a atividade é uma construção original por parte 

de um operador entre fatores determinantes específicos da pessoa e fatores socialmente 

definidos”. Temos ainda a definição de Béguin (2006, p. 12) que traz “atividade de trabalho” 

como termos “utilizados em ergonomia para designar o que é especificamente humano no 

trabalho”. Isso nos propicia refletir sobre a junção de fatores físicos, psicológicos, cognitivos e 

sociais que culminam nas execuções e atitudes dos trabalhadores, configurando a atividade em 

si. 

 
Leplat (1980, p. 27-29) define atividade como a resposta do indivíduo ao conjunto de 

condições de trabalho, consideradas em sua amplitude e complexidade. A atividade se 

dá no plano físico, ou motor, sendo ela observável, e no plano cognitivo, não 

observável, devendo então ser analisada por inferência, a partir de diversos traços. O 

autor assinala que a atividade tem consequências sobre o sistema técnico, sobre o objeto 

do trabalho e sobre o próprio trabalhador (apud SOUTO; LIMA; SILVA, 2015, p. 07). 

 

Para os autores Yvon e Garon (2006, p. 54) “a etapa da análise da atividade que 

representa o coração da análise ergonômica do trabalho (...), é a realização de uma observação 

cuidadosa das ações dos trabalhadores, (...) consiste, portanto, em ficar na frente de situações 

de trabalho para estudar o trabalho dos operadores”. Fernandéz e Clot (2007, p. 02) simplificam 

que “atividade observada nada mais é do que a atualização de uma dentre muitas outras 
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possibilidades com as quais os trabalhadores pudessem cumprir o prescrito”. Para fins 

didáticos, é a análise do trabalho que possui mais representatividade nos objetivos almejados 

dentro do Programa, trata-se de um extrato dentro da análise ergonômica do trabalho que 

possibilita ser aproveitada e direcionada para a formação profissional de alunos, como 

estratégia de ensino. 

Temos também, na descrição de Souto, Lima e Silva, (2015, p. 07), que “a atividade se 

dá no plano físico, ou motor, sendo ela observável, e no plano cognitivo, não observável, 

devendo então ser analisada por inferência, a partir de diversos traços”. Os autores destacam 

que tarefa e atividade estão interconectadas, em estreita relação, sendo a análise do trabalho, 

quando executada, marcada por passagens relacionadas a tarefas e atividade. Isso é corroborado 

por autores como Béguin (2006, p. 07), que ainda remete outros nomes “Ombredane et Faverge 

(1955): o trabalhador e a tarefa não devem ser estudados separadamente, mas a própria 

atividade laboral” e “Leplat (2000): a atividade é um acoplamento entre tarefa e sujeito.” 

Tratamos isso porque em uma análise da atividade (e não na completude da análise do trabalho), 

muitas tarefas são importantes e são citadas e observadas, como sendo parte da atividade e do 

contexto do trabalho. 

Segundo Wisner (2004), mais especificamente, o surgimento da análise do trabalho 

remete aos trabalhos de Pacaud, nas suas pesquisas sobre os carteiros de registro da sociedade 

nacional de ferrovias francesas (1946), mas Pacaud não teorizou sobre essa prática, sendo 

retomada de maneira mais abrangente por Ombredane e Faverge (1955). Dessa maneira, sobre 

a análise do trabalho, desenvolvida por esses dois pesquisadores, pode-se afirmar que ela “tem 

por objetivo a análise das exigências e condições reais da tarefa e a análise das funções 

efetivamente utilizadas para realizá-las” (LAVILLE, 1977, p. 16). 

Montmollin e Darses (2011, p. 10) exploram a diferença anteriormente apresentada 

entre as correntes da ergonomia anglo-saxã e francófona. A primeira corrente, mais antiga e 

mais americana, considera a ergonomia como “a descrição das capacidades dos seres humanos 

que efetuam tarefas motoras e cognitivas”, a segunda corrente, europeia e mais recente, 

considera a ergonomia como “a análise global das situações de trabalho, visando melhorá-las”. 

Esses autores consideram as duas correntes como complementares, porém, para as finalidades 

deste trabalho, utilizamos a ergonomia francófona como referência, que se preocupa mais com 

o conjunto de situações reais de trabalho envolvidas no contexto laboral. Consideramos assim 

necessário especificar aqui que algumas definições são diferenciadas da abordagem anglo-

saxônica, encontradas e referenciadas em alguns trabalhos: 
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Os ergonomistas franceses utilizam a expressão análise do trabalho, reservam o termo 

tarefa para o trabalho prescrito e tratam como atividade o comportamento/desempenho 

do operador. A abordagem inglesa e americana, ou usa a análise da tarefa para o 

prescrito e o real, ou fala de descrição do sistema ou descrição da tarefa ao se referir 

ao trabalho prescrito e de análise da tarefa, ou, mais precisamente, ‘análise do 

comportamento da tarefa’ em relação ao trabalho real (MORAES; MONT’ALVÃO, 

2009, p. 146). 

 

 

Cloutier et al. (2012, p. 12) relatam que “A análise da atividade consiste, portanto, em 

documentar o processo de ação e interação de um indivíduo envolvido em seu contexto 

sociocultural de ação (profissão, organização, coletivo, trabalho, etc.) que ação e transmissão 

são aspectos inseparáveis”. A própria análise ergonômica (e consequentemente a análise da 

atividade) é uma metodologia usada para captar e revelar efetivamente as práticas profissionais, 

imperceptíveis muitas vezes ao olhar descompromissado e superficial sobre as tarefas (e 

atividades).  

Algumas ideias são relacionadas quando tratamos da atividade no trabalho. Podemos 

sintetizar algumas baseadas em Béguin (2006), como: o papel protagonista do trabalhador na 

atividade; atividade é singular, pois baseia-se nos indivíduos e no contexto; a atividade possui 

propósito; a atividade remete o trabalho real; a atividade produz uma resposta original. 

Demonstrando assim que a atividade tem um papel transformador e não de neutralidade e sua 

análise ou estudo visa transformar a percepção dos envolvidos. 

 

A atividade de trabalho organiza e estrutura a situação de trabalho, responde aos 

constrangimentos determinados exteriormente ao trabalhador para transformá-los. 

Esses fatores podem ser os objetivos a serem alcançados, assim como os meios 

técnicos, a própria organização, as regras e normas, os meios humanos, o espaço de 

trabalho e até mesmo o contrato (TOKARS, 2012, p. 38). 

 

 Tratando sobre os paradigmas da formação de atores na e pela análise da atividade do 

trabalho, para e pela ação, Neves et al. (2018, p. 115) citam critérios para melhorias de 

condições de atuação dos trabalhadores, inclusive “reconhecimento da especificidade dos 

saberes da experiência de cada um, a necessidade de criação de condições que garantam tanto 

a comunicação quanto o confronto de saberes e a importância da atividade de reflexão no 

processo que conduz à ação”. Disso, podemos extrair a importância de estabelecer sistemáticas 

em que o futuro profissional (aluno) possa reconhecer e refletir sobre características, ações e 

premissas envolvendo o profissional atuante, dando a oportunidade de aproximação do aluno 

com a realidade do trabalho. 
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O processo de compreensão do trabalho visa à sua transformação, assim como a do 

trabalhador. Assim, consoante aos fundamentos da ergonomia da atividade, está 

presente aí a ideia de que aprender a analisar o trabalho permite ao trabalhador refletir 

sobre a realidade de sua atividade e tornar-se mais confiante para envolver-se em uma 

ação (NEVES et al., 2018, p. 115). 

 

Mayen destaca a necessidade de situar a análise do trabalho em uma perspectiva de 

formação, “para a formação, para conceber os conteúdos e os métodos, é necessário analisar o 

trabalho” (MAYEN, 2016, p. 235). 

Quanto a essa inserção de premissas ou aplicações da análise do trabalho no processo 

de formação, Nepomuceno et al. (2016) relatam que isso visa permitir ao aluno e futuro 

trabalhador o aprendizado nessa análise e a consciência sobre os aspectos reais e cotidianos que 

envolvem o trabalhar, inclusive trazendo mais confiança nas ações como profissional, pois o 

processo de compreensão do trabalho visa transformá-lo, caracterizando-se pela ação. Temos 

entendido então que as sistemáticas e iniciativas de análises envolvendo o trabalho quando 

tratam do aluno em formação, podem despertar neles a maior percepção sobre aspectos de suas 

atribuições e maneiras e formas de melhorar o seu meio por intermédio de ações conscientes, 

diante disso, a didática profissional abarca a análise do trabalho para a formação. 

 

 

2.4 Didática Profissional 
 

Como definição, temos que “a didática profissional tem como objetivo analisar o 

trabalho com vistas à formação das competências profissionais” (PASTRÉ; MAYEN; 

VERGNAUD, 2019, p. 11). Conforme trata Tourmen (2019), a didática profissional unifica os 

métodos de análise do trabalho vindos da ergonomia francófona (LEPLAT, 1997) com a teoria 

dos esquemas de Vergnaud (1996, 2001) desenvolvida na linhagem direta dos trabalhos 

piagetianos sobre as aprendizagens das crianças (PIAGET, 1936, 1947). 

A didática profissional tem sua contribuição na finalidade de pesquisa e ação dentro da 

formação profissional. Segundo a descrição de Mayen (2016), a didática profissional não deve 

ser encarada como uma disciplina, mas uma concepção, uma compreensão que permeia as 

questões da formação profissional, por ideias, ensinamentos, conceitos e métodos. 

Para Antipoff e Lima (2016, p. 56) “a proposta da Didática Profissional é, a partir da 

análise da atividade dos atores em situações reais de trabalho, identificar e descrever as 

representações subjacentes à ação dos atores”. Isso visa o reconhecimento de habilidades no 
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trabalho e o consequente envolvimento em transmitir, ensinar elas. 

Ao efetuar a revisão da literatura sobre a didática profissional, Tourmen (2019, p. 89) 

mostra os tipos existentes de uso da didática profissional. O primeiro se refere a “utilizar a 

análise do trabalho para construir a formação”, o segundo uso trata de "formar pela análise do 

trabalho”. Enquanto o primeiro uso foi o dos fundadores da abordagem, o segundo vem sendo 

realizado não mais previamente à formação, e sim no decorrer dela. A pesquisadora cita ainda 

que estes usos “encontram sua unidade na teoria dos esquemas de Vergnaud (1996, 2001)”. 

A análise do trabalho desenvolvida pela didática profissional teve início com o trabalho 

industrial e se estendeu às atividades de serviços e de ensino (PASTRÉ; MAYEN; 

VERGNAUD, 2019). Pastré (2017, p. 626) nos traz que a análise do trabalho ocupa na didática 

profissional um lugar central, e que para se chegar a uma análise do trabalho efetiva, a didática 

profissional teve convergência no encontro de duas correntes teóricas, que são: “a da 

conceituação da ação, de G. Vergnaud (1992), advinda do movimento piagetiano; e a da 

psicologia do trabalho de língua francesa Leplat (2000), que enfatizou particularmente a 

dimensão cognitiva da atividade profissional”. 

A análise do trabalho dentro da didática profissional possui como objetivos a construção 

de “conteúdos de formação correspondentes à situação profissional de referência e utilizar as 

situações do trabalho como suporte para a formação de competências”, em suma, “trata-se de 

aprender (d)as situações, no duplo sentido que o “(d)as” atribui à expressão” (PASTRÉ, 2017, 

p. 626). 

Conforme Wittorski (2008), o desenvolvimento profissional é realizado por uma 

crescente incorporação de habilidades para ação e por hierarquia, em relação à aprendizagem 

desenvolvida em situações de trabalho. Esse autor, baseando-se em Leplat (2001), nos traz que 

inicialmente se aprendem habilidades incorporadas por impregnação, por ação ou de maneira 

controlada, que permitem a aquisição de mais habilidades, que fornecem atividades de nível 

superior, baseadas no conhecimento, unidades de ação rapidamente disponíveis. 

Para atividades complexas, Wittorski (2008) explica que o processo de aquisição leva a 

atividades automáticas, descritas por Anderson (1981, apud Leplat, 2001), que explica que à 

medida que a ação progride, a atividade é reorganizada e as competências são cada vez mais 

incorporadas à ação, que acaba por reduzir a carga de trabalho. Dessa maneira, o 

desenvolvimento profissional é baseado em uma incorporação, aumenta as habilidades para 

ação em benefício da seleção e priorização dessas habilidades. 

Zeitler (2017) discorre sobre esse tema ao tratar que a construção da experiência ocorre 

dentro da própria vida e para o próprio viver, o aprendizado não é parte integrante da ação que 
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ocorreria somente após a referida ação e sim constitutivo da atividade por si só e difere da 

experiência pela sua capacidade de criar recursos para atividades reinvestíveis em atividades. 

Como geralmente só pode ocorrer após a ação, provavelmente assume uma forma simbólica 

após a ação, o que não significa que não tenha sido tipificado para o executor de forma 

pragmática e implícita. 

 

 

2.5 A Análise da Atividade (como Estratégia de Ensino) 

 

Inicialmente, a didática profissional utilizou-se de bases da ergonomia francófona que 

visavam o estudo da atuação dos trabalhadores para propor melhorias ergonômicas relacionadas 

ao ambiente de trabalho. Tourmen (2019) destaca que foram utilizados os métodos da análise 

do trabalho, a análise das tarefas prescritas e a análise da atividade; sendo esses métodos 

utilizados para propor melhorias no ambiente, relativas tanto à produtividade, organização, 

quanto à saúde e segurança desses trabalhadores. 

Dessa maneira, no início de sua construção, tivemos a análise do trabalho prévia à 

formação. A didática profissional teve todo o foco e desenvolvimento direcionado para elaborar 

análises do trabalho voltadas para a formação, o que serviu como base para a consolidação de 

um referencial ou de um aparato, instrumento de formação (PASTRÉ; MAYEN; VERGNAUD, 

2019). Os fundadores interessavam-se pela possibilidade de formar e preparar para atuação de 

maneira adequada os futuros profissionais, trabalhadores, por meio de estágios ou por formação 

tradicional, conforme nos traz Tourmen (2019). 

A análise do trabalho próxima aos trabalhadores, vivenciando os problemas reais e a 

complexidade em soluções realizadas para os problemas cotidianos, possibilitou enxergar o 

trabalhador não apenas como mero executor de atividades e possibilitou que a formação 

profissional não ocorresse de maneira transmissiva como simplesmente “seguir uma receita” 

(TOURMEN, 2019, p. 91). Ousa-se complementar que esses estudos colaboraram para ver a 

inteligência no trabalho e pelo trabalho, pelo olhar mais apurado e empático dos responsáveis 

pelas análises. 

Conforme Pastré, Mayen, Vergnaud (2019, p. 11) nos mostram, a análise do trabalho 

não serve apenas de análise prévia a formação, “ela é um instrumento poderoso para as 

aprendizagens” e “(...) se aprende também trabalhando: a atividade acompanha-se sempre de 

aprendizagem”. Tourmen (2019, p. 95) relata que nos últimos anos conquistou espaço a 
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formação pela análise do trabalho, ou seja, “análise do trabalho como a formação em si e não 

pré-requisito desta”, dessa maneira, “é assim que a didática profissional passou para uma 

segunda etapa de seu desenvolvimento: o uso de situações de trabalho, reais ou simuladas, para 

servir de suportes às aprendizagens” (PASTRÉ; MAYEN; VERGNAUD, 2019, p. 66). 

Conforme Tourmen (2019), a análise do trabalho passa então a ser entendida em um 

sentido mais amplo, podendo englobar tanto as experiências em estágios, em trabalhos práticos 

e analisadas posteriormente no centro de formação; em trabalho anterior à formação 

(aproveitados); em simuladores, entre outros. Isso serve tanto para a aquisição de habilidades 

profissionais pelos envolvidos como forma de conhecer a profissão em questão. 

Essa experiência pode ser muito útil principalmente para descobrir a realidade da 

profissão fora da sala de aula pelos estudantes, que, ao analisar o trabalho dos profissionais em 

sua área de formação, se aproximam do seu mundo de trabalho, com a realidade, conquistas e 

desafios deles, causando menos estranheza e mais integração quando precisarem atuar 

profissionalmente. 

Esse processo é valorizado pela confrontação das perspectivas com as execuções dos 

profissionais em atuação, intermediado por formadores, conforme Tourmen (2019, p. 96) 

explica: 

 

As formações neste modelo se desenvolvem diferentemente de uma formação 

profissional clássica, pois os participantes exploram e explicitam sua experiência de 

trabalho por meio do referencial fornecido - por meio de um questionamento sobre 

diferentes dimensões do trabalho que pode, a nosso ver, ser sintetizado (...): (1) as 

situações vividas, (2) a atividade em situação e (3) os recursos desenvolvidos. 

Também é solicitado aos participantes que analisem sua prática, e não apenas que a 

descrevam. 
 

Para Pastré (apud Tourmen 2019, p. 97), “muitas coisas são aprendidas pela análise da 

ação a posteriori [...]. O essencial da didatização consiste então em combinar a aprendizagem 

pelo exercício da atividade e a aprendizagem pela análise desta mesma atividade”, mas cabe 

destacar que nem sempre se consegue conciliar essas duas situações. 

Conforme Zeitler (2017), a maioria das situações que executamos exige um 

entendimento do significado da ação e do ambiente para agir, e muitas situações que 

visualizamos como naturais, para melhor entender o funcionamento dessas é preciso lançar um 

olhar mais atento e individualizado, desconstruindo a ação, desdobrando suas características 

para o real entendimento desse processo. 

Para contextualizar e efetivar a análise do trabalho como estratégia de ensino durante a 

formação, faz-se necessário estabelecer melhor as definições de estratégia de ensino. 
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2.6 Estratégia de Ensino 

 

No contexto de mudanças vivenciadas ao longo dos anos, a atuação entre docentes, 

alunos e o conhecimento é um desafio, e com isso temos a necessidade de propostas na educação 

que situem o estudo e a análise das estratégias de ensino e de aprendizagem relacionadas a 

determinantes que realmente sejam substanciais. O projeto político pedagógico da Instituição 

deve estar atrelado a sua função social, à visão de ensinar e aprender, da ciência, conhecimento 

e saber escolar, à organização curricular e à utilização de objetivos interdisciplinares, conforme 

apontam Anastasiou e Alves (2004), de maneira a impulsionar uma aprendizagem ativa e 

significativa aos alunos. É também nessa relação entre os envolvidos que se constrói o trabalho 

de educador e se inserem as estratégias de ensino. Para isso tem se considerado cada vez mais 

as metodologias ativas. 

As metodologias ativas, conforme Meyers e Jones (1993, apud D´Silva, 2010) podem 

ser entendidas como o processo educacional que coloca os estudantes como principais agentes 

de seu aprendizado, cuja essência é o engajamento, envolvimento dos alunos. Barbosa e Moura 

(2013) descrevem que “em um ambiente de aprendizagem ativa, o professor atua como 

orientador, supervisor, facilitador do processo de aprendizagem, e não apenas como fonte única 

de informação e conhecimento”. Também os autores Inocente, Tommasini e Castaman (2018) 

corroboram que nesse protagonismo do aluno mediante a metodologia ativa, o professor passa 

a ter a atribuição de auxiliar o aluno a aprender, ao invés da função de ensinar aos alunos, ou 

em outras palavras, de ser o “transmissor” de conhecimentos. 

Para Moran (2015, p. 18), “quanto mais aprendamos próximos da vida, melhor. As 

metodologias ativas são pontos de partida para avançar para processos mais avançados de 

reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas práticas”. O autor 

explica que por mais que os materiais elaborados e selecionados de maneira prévia (orais, 

escritos ou audiovisuais) sejam extremamente necessários, é preciso que se tenha a 

contextualização para o aprendizado, combinando desafios, atividades e informações. 

 

As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos que os 

alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se 

envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões 

e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se queremos que sejam 

criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua 

iniciativa (MORAN, 2015, p. 17). 

 

Extraímos então que as estratégias de ensino devem buscar a convergência com essas 

metodologias “não tradicionais”, relacionando que o mundo do trabalho exige cada vez mais 
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escolhas complexas, diversidade de situações e ocorrem muitas mudanças repentinas no cenário 

de atuação dos profissionais. Podemos inclusive especificar o que se pretende com estratégias 

de ensino envolvendo metodologias de ensino, como: “nas metodologias ativas de 

aprendizagem, o aprendizado se dá a partir de problemas e situações reais; os mesmos que os 

alunos vivenciarão depois na vida profissional, de forma antecipada, durante o curso (MORAN, 

2015, p. 19)”.  

O termo “estratégia” possui ênfase nos estudos de administração, gestão, sendo bastante 

utilizada em ambientes empresariais. Sobre a sua conceituação, Wintzberg et al. (2006) 

reconhecem as definições múltiplas do termo, podendo ser definidas como plano, pretexto, 

padrão, posição, perspectiva, além de suas inter-relações. Quinn (1980, apud Wintzberg; Quinn, 

2001) definiu estratégia como um modelo ou plano que integra os objetivos, as políticas e a 

sequência de ações em um todo coerente. No campo da Educação, os autores Anastasiou e 

Alves (2004) pontuam que estratégia é a arte de aplicar os meios e condições favoráveis 

disponíveis, visando a obtenção de objetivos específicos. 

Os autores Petrucci e Batiston (2006, p. 263) nos lembram que esse termo também 

esteve vinculado à arte militar no planejamento das ações a serem executadas nas guerras, mas 

referenciam que a palavra estratégia possui grande ligação com o ensino, a educação, pois 

“ensinar requer arte por parte do docente, que precisa envolver o aluno e fazer com que ele se 

encante com o saber, o professor precisa promover a curiosidade, a segurança e a criatividade 

para que o principal objetivo educacional, a aprendizagem do aluno, seja alcançada”. Essa visão 

complementa o que tratam Anastasiou e Alves (2004, p. 68) para justificar a escolha do termo 

estratégia de ensino, a saber que o docente “organiza os processos de apreensão de tal maneira 

que as operações de pensamento sejam despertadas, exercitadas, construídas, flexibilizadas”, 

propondo ações que desafiem ou possibilitem o desenvolvimento das operações mentais. 

Assim, o professor tem a função de um estrategista, “no sentido de estudar, selecionar, organizar 

e propor as melhores ferramentas facilitadoras para que os estudantes se apropriem do 

conhecimento” (ANASTASIOU; ALVES, 2004 p. 68). 

Destaca-se então que “uma aprendizagem verdadeira não se pode concretizar senão em 

um sistema educativo que recusa a simples transmissão de saberes e privilegia, ao contrário, a 

construção de saberes pelos atores diretamente interessados” (ECHTERNACHT; 

VERÍSSIMO, 2015, p. 296). Busca-se ter o trabalhador como sujeito do trabalho, como 

protagonista e não como seu objeto, mediante uma atuação criativa e crítica dele. Conforme 

Depresbiteris (1995, p. 146), dentro dessa estratégia de efetivamente inserir o trabalhador como 

sujeito, temos também a necessidade de posicionar o aluno como parte central do processo e 
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sistema educativo; “isso exige considerar formação em duas dimensões: a do ensino, que cuida 

das condições que são favoráveis para que o aluno aprenda, e a da aprendizagem, que deve ser 

analisada em termos das operações mentais que provoca neste aluno”; ou seja, tais processos 

também exigem a mesma atuação crítica e criativa dos demais envolvidos no processo de ensino 

e aprendizagem. 

O uso da expressão estratégia de ensino diz respeito aos métodos, procedimentos, meios, 

usados pelos professores para articular e viabilizar os processos de ensino e aprendizagem, 

conforme cada objetivo e resultado. Anastasiou e Alves (2004, p. 77) destacam que “estratégias 

visam à consecução de objetivos, portanto, há que ter clareza sobre onde se pretende chegar 

naquele momento com o processo de ensinagem”, ou seja, os objetivos devem estar claros para 

os envolvidos, documentados, e obedecer a especificidade de cada fase, curso, turma. 

Atualmente, são muitos os desafios nas atividades de ensinagem devido às dinâmicas 

que vivenciamos. Anastasiou e Alves (2004) afirmam que os alunos efetivam construções 

mentais bastante variadas nos processos de aprendizagem, citando a listagem das operações de 

pensamento de RATHS et al. (1977), apontam: 

 

Ações mentais de comparação, observação, imaginação, obtenção e organização dos 

dados, elaboração e confirmação de hipóteses, classificação, interpretação, crítica, 

busca de suposições, aplicação de fatos e princípios a novas situações, planejamento 

de projetos e pesquisas, análise e tomadas de decisão e construção de resumos 

(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 70). 

 

Dessa maneira, Anastasiou e Alves (2004) relatam que para romper com as formas 

tradicionais que privilegiam a memorização de conteúdos, a saída tem sido a criação coletiva 

de momentos de experimentação, vivência, reflexão sistemática, com relatos de experiências, 

socialização, estudos de dificuldades, visando a superação dos entraves. Tomamos como 

exemplo a formação-experimentação, relativa à aprendizagem no e pelo trabalho, que surge 

como aposta em alguns estudos, que converge para a construção do conhecimento como 

processo constante e desafiador: 

 

A aposta é, portanto, de formação-experimentação, tendo como objetivo a construção 

da realidade como processo criativo e não algo já dado a conhecer. Conhecê-la a partir 

de um processo de construção. Ter um mundo nas mãos é comprometer-se ética e 

politicamente no ato do conhecimento. É intervir sobre a realidade. Criar modos de 

fazer, perceber, sentir, mover-se, conhecer, pensar que não se separam do mundo e da 

articulação com afetos em trânsito (BONALDI; CRUZ E CORREIA, 2018, p. 76). 

 

O que se busca no ensino, nas palavras de Barato (2003, p. 158), “é sobretudo autonomia 

do aluno perante o objeto do saber. Se o conhecimento constituído na situação de ensino-
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aprendizagem for insuficiente ou incompleto, apesar de um desempenho satisfatório no âmbito 

escolar, o aluno será prejudicado a longo prazo.” Dessa maneira, o que se busca nem sempre é 

mensurável a curto prazo, dada que a mera reprodução de uma atividade pode não significar a 

real aprendizagem, e sim apenas a compreensão pela execução. 

Muitas são as estratégias de ensino e aprendizagem (“ensinagem”) que podem ser 

utilizadas pelos docentes, a serem definida por eles, conforme a particularidade de cada caso. 

Daltro (2019, p. 03), utiliza uma abordagem que visa considerar “as demandas próprias do 

ensino de técnicas”, lista dez estratégias que podem ser utilizadas pelo docente para “introduzir 

o discente na realidade profissional para a qual se está formando”, são essas: “aprendizagem 

mediada por obras; simulação; imersão; aprendizagem baseada em projetos; aprendizagem 

baseada em problemas; experimento; sala de aula invertida; estágio; dramatização; estudo de 

caso”; inserimos ainda a análise da atividade como alternativa de metodologia. 

Diante do exposto, consideramos que a escolha de estratégias de ensino e metodologias 

devem estar alinhadas com o mundo profissional dos discentes. Inclusive “para quem aprende 

(o trabalhador), a meta é desenvolver conhecimentos que lhe deem a maior autonomia possível 

no jogo interativo entre conhecimento, informação e desempenho” (BARATO, 2002, p. 197). 

Quanto ao tema formação e trabalho, convém especificar que muitas abordagens 

ocorrem de maneira equivocada, tanto por interpretações simplistas sobre o trabalho e a 

formação, bem como interpretações idealizadas sobre forma, tempo e metodologias, 

esquecendo-se muitas vezes que o conhecimento não pode ser meramente transferido em um 

procedimento mecânico, linear. Um exemplo (dessa abordagem equivocada) é a interpretação 

dada por alguns autores, conforme demonstram Bonaldi, Cruz e Correia (2018, p. 76): 

 

Várias propostas formativas são estruturadas com vistas à uma formação para o 

trabalho, estabelecendo uma distinção e uma sequência temporal ideal para tais 

processos. Disso desdobramos três conclusões: a) que a formação deve vir antes do 

trabalho; b) que há uma formação que prepara adequadamente para o exercício do 

trabalho; e c) que formação e trabalho são coisas diferentes e separadas. 

 

Ao contrário dessa descrição, Bonaldi, Cruz e Correia (2018, p. 76), explicam que a 

constituição do conhecimento é um desafio complexo e constante a ser superado, e se constrói 

em uma “consistência experiencial e concreta”, e que se procura apontar uma “perspectiva na 

compreensão da relação formação e trabalho, por meio do princípio de que o trabalhador é 

também gestor, autor e um agente fundamental na construção do conhecimento”. Dessa 

maneira, o estudante e também trabalhador estão envolvidos como protagonistas dos processos 

formativos ditos no e pelo trabalho, por meio do seu desenvolvimento, essa busca é enfatizada 
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na escolha de metodologias de ensino que atendam melhor a educação profissional e 

tecnológica, uma forma de enriquecer essa metodologia é por intermédio da avaliação crítica 

da atividade que a análise reflexiva propõe. 

 

 

2.7. Prática Reflexiva 

 

Mollo e Nascimento (2016) destacam que a atividade do trabalho é configurada em duas 

dimensões interligadas e interdependentes: uma relacionada à execução propriamente dita da 

tarefa, chamada de dimensão funcional ou produtiva, e outra relacionada à transformação 

propiciada pela atividade, denominada dimensão reflexiva ou construtiva. Peycelon, Veillard e 

Cuvillier (2017) complementam que uma dimensão da atividade está relacionada à busca do 

sujeito em transformar o mundo (produtiva ou funcional) e a outra à transformação do sujeito 

(reflexiva ou construtiva). 

 

Para Samurçay e Rabardel (2004), a atividade humana é produtiva, no sentido de 

causar transformações no mundo material, social e simbólico, e também construtiva, 

no sentido de causar transformações nas pessoas, ou seja, em última análise, aprender 

(apud FAULX; PETIT, 2011, p. 429). 

 

A atividade reflexiva, na descrição de Mollo e Nascimento (2016, p. 285), remete a uma 

“análise crítica da atividade”, visando o desenvolvimento do potencial de ação dos indivíduos, 

seja por meio de comparação ao objetivo ou referência, com função crítica ou explicativa. Essa 

análise pode ser feita simultaneamente ou a posteriori, por meio de conversas, discussões, 

apontamentos, conforme os autores nos trazem, também: “a atividade reflexiva permite 

aprender com a experiência, a partir do que foi realizado, do que não foi, do que foi impedido, 

ou ainda do que feito por outros (MOLLO; NASCIMENTO, 2016, p. 286)”. 

Nas palavras de Begon e Mairesse (2013, p. 40): “a implantação da reflexividade equi-

vale a dar visibilidade à valorização dupla, produtiva e construtiva, da atividade”. 

Almeida et al. (2019) especificam a Reflexão como a atuação cognitiva envolvendo a 

análise da situação, e o termo Reflexividade abrange a reflexão e a elucidação, a explanação 

sobre a situação, ou seja, a atuação como objeto de reflexão e teorização mediante o relato e 

explicação da atividade executada. Os autores descrevem que essa prática da reflexividade 

auxilia na construção das habilidades de reflexividade e a conscientização do agir nas 
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operações. A conscientização visa auxiliar os profissionais a agirem e tomarem decisões, saber 

o que se faz, como e porque se faz leva à otimização da própria prática. 

 

A prática reflexiva distingue-se claramente da reflexão banal pela passagem de 

representações sincréticas e intuitivas para dados mais analíticos, observações 

precisas, experiências colocadas em palavras, uma tentativa de formalizar materiais, 

uma abordagem metódica e sistêmica para a ação real (PERRENOUD, 2004, n.p.). 

 
Ao tratar da análise reflexiva, não podemos desconsiderar as proposições dadas pelo 

criador do conceito de praticante reflexivo, Schön, conforme nos aponta Vacher (2011), sobre 

a reflexão durante a ação e a reflexão a posteriori, a qual nos interessa mais especificamente na 

análise da atividade, que é também a posteriori. Vacher (2011) enfatiza a interface existente ao 

que ele chama de experiência e conhecimento teórico. Para o autor, esse tipo de prática de 

formação é uma forma de criar vínculos e significados no aprendizado, sendo a análise de 

práticas contributiva para a formação do praticante reflexivo. Chauvet (2018) explica que a 

reflexividade supõe um distanciamento da ação, uma descentralização, visualizando-se a 

situação, a ação, a maneira como foi executada, encarada, tudo isso com viés de análise. 

Uma citação a ser considerada é a de Santelmann (2017, p. 28), que descreve: 

“pedagogia ativa pressupõe a organização de espaços e momentos de reflexividade”. Esta visão 

vai ao encontro do enriquecimento das práticas pedagógicas voltadas à formação profissional 

com o uso da reflexividade no ensino. 

Para Mollo e Nascimento (2016, p. 285), “a análise reflexiva permite que se construam 

saberes e saber-fazer destinados a uma eventual utilização posterior, contribuindo para facilitar 

a execução da tarefa ou melhorar o desempenho”. Dessa maneira, aponta-se para a função de 

aprendizagem desse tipo de prática, fomentando experiências que visem também incentivo ao 

uso dela em diversas situações futuras dos envolvidos. Destaca-se ainda por Mollo e 

Nascimento (2016, p. 286), a prática da atividade reflexiva como “forma de reflexão sobre a 

ação, realizada fora do cenário funcional imediato e permitindo a análise crítica individual ou 

coletiva de uma situação de trabalho singular ou de um conjunto de situações.” 

Tratando sobre a aprendizagem no local de trabalho e a aplicação da prática reflexiva 

como um potencializador de atuação, Santelmann (2018, p. 137) relata que “as abordagens 

reflexivas visam ancorar o aprendizado por meio da formalização (escrita, oral ou filmada) do 

que aconteceu durante o episódio”. Embora esta pesquisa trate mais especificamente sobre os 

alunos como executantes das atividades, podemos fazer uma aproximação com o aluno em 

situação de observação, visando a instrumentação desse tipo de abordagem. 
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Sobre o momento da reflexividade, Muller (2013, p. 131) endossa o que outros autores 

privilegiam: “Vinatier (2012) recomenda o exercício de reflexividade tardia. Pastré (2012) 

também destaca as vantagens da análise retrospectiva de suas práticas, o que permite o retorno 

do praticante em sua ação quando ele já sabe o resultado.” Entende-se que essa volta à prática 

que se quer analisar é mais facilmente aplicável para a análise reflexiva inclusive com intuito 

da análise da atividade. 

Sobre a observação nos ambientes de trabalho, Clot (2010, apud Souto; Lima; Silva, 

2015) relata que alguns resultados são evidenciados, que se referem ao conhecimento 

fomentado sobre o que se observa especificamente (seja a tarefa, a atividade, o trabalhador, o 

objeto), e o conhecimento interno pelo diálogo consigo mesmo, produzido na observação, 

inclusive indagações sobre a prática executada. Embora o autor trate principalmente sobre a 

auto observação, podemos extrapolar para a conhecimento criado na observação do trabalho 

em si, quando se objetiva entendê-lo, buscar a compreensão e a reflexão sobre o trabalhar. 

Quanto aos métodos de assistência à prática reflexiva, conforme Mollo e Nascimento 

(2016, p. 298), visam “sustentar uma reflexão instrumentalizada pela ação (a atividade é objeto 

de análise), sobre a ação (autoanálise individual e/ou coletiva) e para a ação (melhoria, 

elaboração de novos conhecimentos e ações sobre a prática)”. Para isso, os autores tratam que 

os trabalhadores podem atuar observando de maneira externa (não executando) a tarefa, 

focando-se nas características, aprendizados envolvidos nessa tarefa e ainda, atuar como 

críticos do seu trabalho ou dos outros, visando esclarecimentos das maneiras e formas de 

execução do ofício e revelações de conhecimentos intrínsecos na atividade. 

Mayen (2018, p. 148), tratando sobre as formas de aprender com a experiência de 

situações de trabalho, aponta como uma das alternativas a aprendizagem reflexiva: “A fase de 

reflexividade, introduzida como obrigação nos experimentos de ações de formação em 

situações de trabalho, segue o mesmo espírito bem definido por Pastré na didática profissional, 

aprendemos não apenas por atividade, mas também pela análise desta atividade.” Portanto 

tomamos aqui como possível e útil a complementaridade da reflexividade dentro da análise da 

atividade. 

Outro aspecto que se revela muito útil para pensar a análise da atividade no contexto da 

formação e utiliza-se da aprendizagem reflexiva é a teoria baseada em estudos sobre Hábitos 

Interpretativos, de Zeitler (2012), que relata como é útil para a formação a teoria do aprendizado 

interpretativo. Isso reside na atitude dos formadores não utilizarem as situações como tendo 

apenas um viés interpretativo, porquanto que é preciso utilizar a ótica dos alunos para entender 

o posicionamento deles em muitos momentos, o que parece evidente muitas vezes para um 
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(docente) pode não ser percebível para outros (alunos), inclusive o entendimento das situações 

e tomada de atitudes a partir delas depende do conhecimento, interações sociais, é um 

entendimento ou construção inerente a cada pessoa. O pesquisador destaca que “desenvolver a 

interpretação que os alunos fazem do ambiente para atuar em novas situações torna-se uma 

questão essencial para a formação profissional, mas provavelmente também na escola” 

(ZEITLER, 2012, p. 45). Possui então grande valia a percepção do docente que trata da visão 

própria dos alunos sobre as situações de formação para melhor direcionar o aprendizado deles 

pelo estímulo da aprendizagem interpretativa dos alunos.  

 Propõe-se então como metodologia aplicada a análise da atividade como estratégia de 

ensino, que os alunos efetuem uma atividade observacional baseado na prática reflexiva de 

profissional atuante de sua área de formação, com ênfase nas particularidades da atividade 

executada, nos conhecimentos oriundos dela, saberes implícitos e relacionamento com 

aprendizagens de sala de aula, visando a aproximação com o universo de trabalho. Não se 

referem a análise de julgamento do trabalhador, e sim de aprendizado por meio desta prática 

reflexiva. 

 Também a lacuna existente entre trabalho prescrito e trabalho real é uma das percepções 

que se objetiva com a construção de guia para fomentar a estratégia de ensino pela análise da 

atividade, dado que a atuação em si do profissional (dificuldades, iniciativas, execuções) ficará 

configurada ao efetivamente executar o trabalho. Para Bourgeois e Hubault (2016, p. 131), “a 

atividade representa aquilo que o operador deverá/poderá/saberá colocar em prática para 

realizar o que lhe é pedido. (...)”. Portanto, o valor da atividade é a sua pertinência: ela só se 

revela em situação, em um encontro com o mundo real que realiza a sua potencialidade.” 

 Em pesquisa envolvendo o que é aprendido nos primeiros momentos do trabalho e 

como, questionando o papel da observação e a dimensão cultural da aprendizagem profissional 

precoce, Tourmen, Leroux e Beney (2014, p. 82) relatam que as observações no trabalho inicial 

merecem destaque como “oportunidade para construir os primeiros invariantes operacionais 

por abstração e generalização”. Muitas especificidades da profissão e do trabalhar podem ser 

extraídas em uma observação de uma situação de trabalho. O contato com o mundo do trabalho 

pode remeter a características culturais da profissão, maneiras de conduzir o ofício pelos pro-

fissionais: 

 

Certos autores de didática profissional também nos convidaram a pensar sobre os 

objetos da aprendizagem de maneira abrangente. O que seria aprendido em uma 

situação de trabalho não se relacionaria apenas a gestos técnicos ou domínio técnico 

dos processos de produção, mas também ao ambiente social do trabalho, através do 
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aprendizado de situações que são entendidas como formas de vida (TOURMEN; 

LEROUX; BENEY, 2014, p. 10). 

 
 Conforme nos mostram os autores Faulx e Petit (2001, p. 428) sobre aprendizagem: 

“Em relação às abordagens ergonômicas, Pastré (2005) insiste na importância da análise 

reflexiva após a ação. Para ele, aprendemos pelo menos tanto olhando para trás sua ação quanto 

observando seus efeitos, daí a importância crucial das atividades de interrogatório e de auto-

confronto”. Ousamos aqui ampliar essa interpretação de análise retrospectiva para uma 

metodologia que busque a reflexão e análise após a ação e observação da ação. 

 

 

2.8 Análise da Atividade como Estratégia de Ensino em Segurança do Trabalho 

 

Neste tópico tratamos sobre o uso da análise da atividade para o ensino de temas 

relacionados à saúde e segurança do trabalho e sobre o curso e o profissional técnico em 

segurança do trabalho, foco da aplicação da estratégia. 

 

 

2.8.1 Análise da Atividade para o Ensino de Saúde e Segurança do Trabalho 

 

A segurança e saúde no trabalho pode ser entendida como o conjunto de ciências e 

tecnologias para promover a proteção do trabalhador no seu local de trabalho, reduzindo e 

combatendo doenças e acidentes no trabalho (HASS; HELOANI, 2016). Esses autores também 

destacam que essa proteção se dá pela análise de risco dos locais e operações e pela educação 

do trabalhador e envolvidos para a atuação de forma segura. Neste sentido, é lógica a 

necessidade de metodologias que fomentem o estudante a ter visão prevencionista, 

principalmente nos cursos técnicos direcionados nessa área. 

O desenvolvimento das capacidades profissionais individuais e coletivas reflete no bem-

estar do indivíduo, sendo considerado também como um dos fatores de saúde. Isso pode ser 

destacado pela utilização da análise do trabalho na formação dos profissionais técnicos em 

segurança do trabalho. “Não há dúvidas que a formação em análise do trabalho para todos os 

que têm uma missão relacionada com a saúde e as condições de trabalho contribui para o 

desenvolvimento de competências que sustentam um novo desempenho, mais ambicioso, dessa 

mesma missão” (LACOMBLEZ; TEIGER, 2007, p. 598). 
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Para melhor compreensão da análise do trabalho, referente às ações do trabalhador, é 

preciso uma atitude de empatia com eles, “aprender a ver o mundo do trabalho pelos olhos dos 

trabalhadores não é uma atitude espontânea” (Lima, 2001, p. 141). Dessa maneira, é preciso 

superar obstáculos do senso comum e visão simplista, unilateral e carregada de julgamentos 

dos trabalhadores para que a análise e percepção sejam efetivadas na análise do trabalho. 

Conforme Lima (2001, p. 141), “além das atitudes necessárias a qualquer investigador social, 

essa mudança de personalidade está relacionada com a mudança de perspectiva que consiste 

em compreender o comportamento no trabalho por meio dos olhos do próprio trabalhador.” 

A transposição do estudante para situações efetivas de trabalho envolve a reflexão das 

ações e das atividades por esse estudante. Dessa maneira, conforme aponta Mayen (2018), 

aprender a partir e por intermédio das situações de trabalho, ou treinar por meio da atividade e 

experiência com as situações de trabalho, pressupõe assumir o potencial de aprendizagem das 

situações, utilizando como formativas tal como se apresentam, intervir na atividade de quem 

aprende e aumentar o potencial de aprendizagem da atividade com essas situações. Converge a 

isso o descrito por Bonaldi, Cruz e Correia (2018), que aduz a crença na formação no e pelo 

trabalho, em que a constituição de momentos, experiências, vivências formativas pelo estudante 

em trabalho na atuação tida como concreta na escola, possa convergir com elementos inerentes 

abordados, estudados como um todo. 

Trabalho e educação na constituição de saberes dos estudantes dos cursos técnicos pela 

atividade do trabalho, conforme descrevem Terceiro e Fischer (2016, p. 78), estão atrelados aos 

saberes científicos, experimentais acumulados e saberes que se formam na atividade, sem que 

nenhum desses polos seja superior ao outro, e o terceiro polo referente ao polo das exigências 

éticas e epistemológicas: “a produção de conhecimento em atividades de trabalho tem a 

necessidade dos saberes investidos e produzidos em diversos graus de aderência a atividade, 

como dos saberes organizacionais, disciplinares, que estão providos de uma forma de 

codificação”. 

Rabardel e Pastré (2009, p. 232) defendem que “em toda a atividade humana há sempre 

duas faces, uma atividade produtiva, que é a transformação do real, e uma atividade construtiva, 

que é a transformação de si graças à sua própria prática”. Ainda segundo esses autores, essas 

atividades produtivas e construtivas não são dissociáveis, pois toda atividade compreende, 

mesmo que uma pequena parcela, a aprendizagem. As atividades de formação pela educação 

profissional e tecnológica devem estar atreladas à visão de que o trabalho exige profissionais 

competentes, conforme Mayen (2016, p. 231): “profissionais capazes de inteligência para 

ajustar ou inventar maneiras de resolver os problemas e dar conta da complexidade das 
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situações, que exige por sua vez aprender o trabalho, e que permite, em certas condições, 

aprender e desenvolver as capacidades de pensar para agir.” 

Para Lima (2001, p. 133-134), “um dos temas centrais da Ergonomia é precisamente a 

questão da natureza das diversas competências manifestadas durante a atividade de trabalho e 

o processo de sua aquisição. O que vemos no trabalho de outros pode nos ajudar a analisar o 

nosso próprio trabalho: o de analisar a atividade.” Isso vai ao encontro das possibilidades da 

presente pesquisa para possibilitar ao futuro profissional técnico em segurança do trabalho, essa 

análise e aprendizagem a partir do acompanhamento das atividades de seus (futuros) pares que 

estão em efetivo exercício profissional, utilizando-se da análise da atividade de trabalho: 

 

O conceito de atividade de trabalho é fundamental para a análise e para a reconstrução 

das relações entre Trabalho e Educação no âmbito da educação profissional, em um 

ambiente para o trabalhador-estudante colocar-se em atividade de trabalho 

vivenciando, de certa forma, em sentido pedagógico e formativo situações e conteúdos 

da produção (...)” (TERCEIRO; FISCHER, 2016, p. 78). 

 

Conforme Echternacht e Veríssimo (2015, p. 307), na ergonomia da atividade, 

representada por autores como Alain Wisner, permitiu-se verificar as distâncias entre trabalho 

prescrito e real, afirmar essas diferenças e mostrar que o trabalho do homem, além de 

prescrições, gera a variabilidade dessas situações. Por meio dessa orientação do olhar sobre o 

trabalho, “descobre-se a diversidade das situações: doravante, reconhecer a complexidade do 

trabalho real se torna uma das condições para agir”, isso é buscado na apresentação do trabalho 

real aos estudantes de curso técnico para melhor compreensão e entendimento do ofício. 

Nesse contexto, a delimitação de um curso técnico e estudo de suas particularidades 

pode auxiliar no entendimento sobre a aplicação da análise da atividade. 

 

 

2.8.2 O Técnico em Segurança do Trabalho  

 

A profissão de Técnico em Segurança do Trabalho está regulamentada pela Lei 7.410, 

de 27 de novembro de 1985, substituindo os chamados supervisor ou inspetor em segurança do 

trabalho, sendo que o exercício da profissão é permitido exclusivamente ao portador de 

certificado de conclusão de Curso de Técnico de Segurança do Trabalho, ministrado no País 

em estabelecimento de ensino profissional de nível médio (antigo 2º Grau); a regulamentação 

da Lei foi pela publicação do Decreto 92.530, de 09 de abril de 1986. 
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Importante constar que, inicialmente, conforme Hass e Heloani (2016), a 

FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 

- foi a entidade responsável pela formação desses profissionais, cuja necessidade de formação 

de forma mais acentuada teve origem na aceleração do processo industrial. 

A Portaria 3.275 de 21/09/1989 do então Ministério do Trabalho, que dispõe sobre as 

atividades do Técnico de Segurança do Trabalho, estabeleceu 18 atribuições a esses 

profissionais, voltadas principalmente aos procedimentos, normas, execuções, análises, 

promoções, encaminhamentos, articulações, informações, orientações, cooperações, 

levantamentos, estudos, entre outros, voltados primordialmente a temas de saúde e segurança 

do trabalho, funcionando na maioria das vezes como elo entre trabalhadores e empregadores. 

Além das atribuições inerentes ao cargo citadas, fazem parte também do rol de 

atividades do técnico de segurança do trabalho, as descritas na Classificação Brasileira de 

Ocupações- CBO, que tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho, 

para fins classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares, com a Descrição 

número 3516: Técnicos em segurança do trabalho, e o Título número 3516-05 - Técnico em 

segurança do trabalho, e possuem como Descrição Sumária das atividades: 

 

Participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança do trabalho; 

realizam diagnóstico da situação de SST da instituição; identificam variáveis de 

controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem 

ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho; integram processos de 

negociação. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; investigam, 

analisam acidentes de trabalho e recomendam medidas de prevenção e controle 

(BRASIL, 2017). 
 

Consta na referida CBO também as áreas gerais de atividades, voltadas para a área de 

Segurança e Saúde no Trabalho- SST: 

 

A: Participar da elaboração da política de saúde e segurança do trabalho da instituição; 

B: Implantar a política de SST; C: Realizar diagnóstico da situação de SST da 

instituição; D: Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de 

vida e meio ambiente; E: Desenvolver ações educativas na área de SST; F: Integrar 

processos de negociação; G: Participar da adoção de tecnologias e processos de 

trabalho; H: Investigar acidentes de trabalho; Y: Comunicar-se (BRASIL, 2017). 

 

Importante também relatar as competências pessoais descritas como características 

inerentes na referida CBO para esses profissionais: 

 

1. Demonstrar capacidade de observação técnica; 2. Trabalhar em equipe; 3. 

Demonstrar capacidade de discernimento; 4. Administrar conflitos; 5. Demonstrar 
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capacidade de negociação; 6. Tomar decisões; 7. Demonstrar visão sistêmica; 8. 

Demonstrar capacidade de comunicação; 9. Delegar atribuições; 10. Demonstrar 

atitude pró-ativa; 11. Demonstrar capacidade de atentar a detalhes; 12. Demonstrar 

capacidade de nexo causal; 13. Trabalhar sob pressão; 14 Demonstrar capacidade de 

observação difusa (BRASIL, 2017). 

  

Por fim, a redação da Lei 6.514/1977, que alterou o Capítulo V do Título II da 

Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à segurança e à medicina do trabalho, dessa 

maneira, no ano de 1978, o Ministério do Trabalho aprovou, por meio da Portaria 3.214, as 

Normas Regulamentadoras (NR) relativas à Segurança e Medicina do trabalho, regendo tais 

preceitos normativos. Dentre essas NRs, temos a NR 04 – Serviço Especializado em Segurança 

e Medicina do Trabalho (SESMT), que condiciona, as empresas a manterem esse serviço 

conforme seu número de empregados e grau de risco de suas atividades. A norma estabelece a 

relação de profissionais que compõem o referido serviço especializado, dentre eles o técnico de 

segurança do trabalho, especificando competências de atuação desses profissionais envolvidos 

no SESMT. Dessa maneira, a condição legal estipulada como exigências das empresas é um 

caminho de atuação dos profissionais técnicos de segurança do trabalho. 

Quanto ao curso técnico de segurança do trabalho, ele deve possuir como base o 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), que é “um instrumento que disciplina a oferta 

de cursos de educação profissional técnica (EPT) de nível médio, para orientar as instituições, 

estudantes e a sociedade em geral” (BRASIL, 2014). Esse documento é uma referência que 

subsidia o descritivo do planejamento referente ao projeto político pedagógico institucional, e 

trata das qualificações profissionais e demais especificações que devem possuir os cursos 

técnicos de nível médio, em que a exigência de 1.200 horas de estudos dentro do eixo de 

Segurança prevê, quanto à organização dos currículos dessa temática: 

 

A organização curricular dos cursos contempla conhecimentos relacionados: leitura e 

produção de textos técnicos; raciocínio lógico; ciência e tecnologia e inovação; 

empreendedorismo; tecnologias de comunicação e informação; desenvolvimento 

interpessoal; legislação; normas técnicas; saúde e segurança no trabalho; cidadania e 

direitos humanos; responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental; qualidade 

de vida; e ética profissional” (BRASIL, 2014). 

 

Por sua vez, o campo de atuação dos profissionais técnicos de segurança do trabalho, 

conforme o referido catálogo, abrange áreas como: “Indústrias. Hospitais. Comércios. 

Construção civil. Portos e aeroportos. Centrais de logística. Instituições de ensino. Fabricação 

e representação de equipamentos de segurança. Empresas e consultorias para capacitações em 

segurança do trabalho.” (BRASIL, 2014). O curso deve ter como perfil profissional de 

conclusão: 
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Analisa os métodos e os processos laborais. Identifica fatores de risco de acidentes do 

trabalho, de doenças profissionais e de trabalho e de presença de agentes ambientais 

agressivos ao trabalhador. Realiza procedimentos de orientação sobre medidas de 

eliminação e neutralização de riscos. Elabora procedimentos de acordo com a natureza 

da empresa. Promove programas, eventos e capacitações. Divulga normas e 

procedimentos de segurança e higiene ocupacional. Indica, solicita e inspeciona 

equipamentos de proteção coletiva e individual contra incêndio. Levanta e utiliza 

dados estatísticos de doenças e acidentes de trabalho para ajustes das ações 

prevencionistas. Produz relatórios referentes à segurança e à saúde do trabalhador 

(BRASIL, 2014). 

  

O exercício da profissão do Técnico de Segurança do Trabalho depende de prévio 

registro no Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentado nos termos da Portaria nº 262, 

de 29 de maio de 2008. O requerimento é feito pelo profissional após conclusão do curso. 

O primeiro local na região de Florianópolis a ofertar o curso técnico de segurança do 

trabalho foi a Escola Pública de Ensino Profissional da Rede Federal de Ensino, em 1990. 

Destaca-se que o profissional técnico dessa área está ligado de maneira expressiva ao seu papel, 

tentando de várias formas corresponder ao que dele se espera (HASS; HELOANI, 2016). 

Dificuldades de atuação são comuns nas diversas profissões, mas ao papel de técnico de 

segurança do trabalho soma-se a função conciliadora entre empregador, empregado, dentro da 

legalidade normativa. 

Tratando das dificuldades que permeiam o ramo de atuação dos técnicos em segurança 

do trabalho, voltamos à seção da CBO sobre as condições gerais de exercício desses 

profissionais, em que se tem a presunção de dificuldades em atuação, bem como estresse 

explicitamente tratados pelo Ministério do Trabalho no descritivo: 

 

Exercem suas funções em empresas dos mais diversos ramos de atividades. São 

contratados na condição de trabalhadores assalariados, com carteira assinada. Em 

geral, atuam de forma individual, sob supervisão permanente ou ocasional, em 

ambientes fechados, no período diurno, exercendo o trabalho de forma presencial. 

Algumas de suas atividades podem ser desenvolvidas sob pressão, levando-os à 

situação de estresse. Os profissionais podem, ainda, estar expostos à ação de materiais 

tóxicos, radiação, ruído intenso e altas temperaturas (BRASIL, 2017). 

 

Uma curiosidade nesse descritivo é que ele pode sugerir como natural a execução do 

trabalho no cargo ser “desenvolvido sob pressão”, mas nos ocorre que essa presunção não deve 

ser regra, visto que situações assim podem comprometer o bom desempenho profissional e 

impactar na saúde física e mental do referido prevencionista. Inclusive, conforme apontam Hass 

e Heloani (2016, p. 124), “considerando-se a real existência de riscos à saúde e à integridade 

física e mental dos indivíduos que exercem seu métier diariamente” pela realidade que resultou 

nas normas de saúde e segurança, “ao profissional técnico de segurança do trabalho é incumbida 
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a missão de zelar pelo bem-estar dessas pessoas que trabalham”. 

Em um estudo franco-brasileiro de 2003, sobre os aspectos que podem ser melhorados 

nos cursos técnicos de segurança do trabalho, Peeters et al. (apud Ramalho; Costa, 2017) 

relacionaram algumas opiniões dos profissionais formados, tais como a dificuldade de 

participação em decisões no local de atuação, barreiras em sensibilizar trabalhadores sobre o 

tema segurança e o excesso de atribuições administrativas, além da ausência sentida do 

reconhecimento profissional.  

Ramalho e Costa (2017, p. 14) também efetuaram pesquisa em Portugal com 97 

profissionais da área, e embora não possam afirmar na referida pesquisa sobre a expressividade 

da amostra, relatam algumas conclusões sobre a atuação dos técnicos e característica das 

condições de trabalho: 

 

Muitos destes profissionais estão expostos a um ritmo intenso de trabalho, têm de 

cumprir normas de produção ou prazos rígidos e acabam por ser frequentemente 

interrompidos. Ultrapassam o horário normal de trabalho e suportam dificilmente as 

exigências do público. Em termos de Caraterísticas do Trabalho, a não existência de 

perspectiva de evolução na carreira e o facto de desenvolverem um trabalho cuja 

remuneração não permite ter um nível de vida satisfatório, são situações que se 

podem, também, entender como interferindo de modo negativo na relação com a 

atividade desses profissionais. 

 

Dessa forma, para Ramalho e Costa (2017, p. 05), os problemas encontrados foram 

“comuns às vivenciadas pelos profissionais da prevenção franceses (Atain-Kouadio et al., 

2013) e brasileiros (Inoue e Vilela, 2014)”, que seriam as questões da pouca autonomia na 

realização do trabalho, pouco reconhecimento na atuação e necessidade de ajuda de colegas 

para resolução de problemas em geral. Esses problemas comuns podem servir para reflexão de 

como as práticas de formação podem contribuir para fortalecer os futuros profissionais, nas 

questões de aprendizado e contorno ou resolução dos problemas que enfrentarão, bem como, o 

fortalecimento da classe profissional. 

Apesar de todos os obstáculos, espera-se desse prevencionista, uma práxis idealizada no 

processo de socialização, motivadora, de proatividade, guiada pela retidão e com esperança 

para o mundo do trabalho (HASS; HELOANI, 2016). Dessa maneira, a melhoria de 

metodologias de ensino em disciplinas a esses estudantes de curso técnico visa colaborar para 

fortalecer a comunidade de práticas da profissão, o referido exercício de qualidades em atuação 

profissional por meio do maior conhecimento de seus pares em atuação,  

E ainda, sobre a formação profissional, Guay (2014) relata a importância da formação 

inteligente, que o aluno consiga entender o que está acontecendo, o que está fazendo para poder 

tomar decisões embasadas, também que a formação vise a capacidade de adaptação em 
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situações diversas de trabalho e que forme profissionais que sejam agentes de transformação, e 

ainda, o princípio de reflexão das atividades instituída, que além de aplicar o que se espera, 

consiga construir e aprimorar seus conhecimentos continuamente. Ou seja, busca-se a formação 

como fator emancipatório do indivíduo e que promova possibilidades a eles de atuar de maneira 

relevante no seu meio, e não apenas replicar os conhecimentos aprendidos. 

 

 

2.9 Critérios para Construção de Análise da Atividade 

 

 Neste tópico, são apresentados os critérios pesquisados e envolvidos na construção da 

análise da atividade, de maneira que possa ser aplicada nos cursos da educação profissional, em 

específico do curso técnico em segurança do trabalho. 

A análise da atividade laboral, proposta aqui como estratégia de ensino, tem a finalidade 

de contribuir na formação dos alunos, no contato e aproximação dos discentes com o 

profissional atuante, por meio da observação dessa atuação. Portanto, o roteiro observacional a 

ser transcrito pelos alunos na forma de relatório visa levá-los para a reflexão e familiarização 

com as atividades que foram observadas, com os condicionantes e particularidades envolvidos 

na profissão. Espera-se que essa aproximação integre ainda mais o aluno com o seu universo 

profissional. A construção desse roteiro visa, portanto, potencializar essa experiência, mas 

difere do que seria um roteiro utilizado por um ergonomista por exemplo, que teria outro foco 

de intervenção no ambiente e englobaria outros critérios. O guia proposto serve para orientar a 

observação e análise em relação a aspectos que, com base na literatura das áreas da Ergonomia 

e da Didática Profissional, consideramos relevantes e facilitadores da atividade observacional 

pelos alunos, conforme destacamos. 

O guia proposto vai ao encontro da utilização nos últimos tempos da análise da atividade 

como estratégia formativa, conforme relata Vinatier (2012, apud Tourmen, 2019, p. 95): “Os 

dispositivos de formação pela análise do trabalho ganharam corpo nos últimos anos, 

notadamente na formação dos futuros professores de vertente reflexiva”. Isso possibilita 

explorar, usufruir de forma mais integrada o trabalho com a formação profissional. 

Na configuração da pesquisa em análise do trabalho em um âmbito de formação, temos 

que: 

 

A análise do trabalho foi pensada primeiro como um pré-requisito para a formação: a 

intenção era entender melhor o trabalho (definido como a articulação entre a tarefa 
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prescrita e a atividade real pelos operadores), para documentar a concepção da 

formação.(...) A contribuição esperada da análise do trabalho [para a formação 

profissional] deriva do conhecimento mais refinado e exaustivo da realidade do 

trabalho graças à análise da atividade dos praticantes e das tarefas que eles executam 

(DURAND, 2015, p. 238). 

 

 Embora existam outras diversas formas e entrelaçamentos entre análise do trabalho e 

formação, essa primeira aplicação permanece válida e atual, conforme nos mostra Durand 

(2015, p. 240). O autor cita estas outras formas de articulação: “o estudo de situações de 

formação e os efeitos induzidos sobre os atores em formação, a integração da formação em uma 

perspectiva mais ampla de transformação das organizações (...), transferência de conceitos e 

técnicas de análise do trabalho para outros profissionais”. Isso demonstra que a análise do 

trabalho visando a formação é um tema que possibilita diversos tipos de aplicação em pesquisas 

e contextos, podendo ser trazida para o universo de aplicação desejado para que contribua com 

os aspectos formativos do público desejado. 

Em relação à análise da atividade ou caracterização das situações, Daniellou e Béguin 

(2007, p. 295) especificam que “a observação precisa das situações de trabalho se estrutura de 

forma bastante diferente conforme os objetivos da intervenção”. A observação proposta com 

vistas à formação trata de determinantes envolvidas em ação de trabalho real que auxiliem o 

aluno na percepção de características da profissão almejada. Para os autores Daniellou e Béguin 

(2007), se em um primeiro momento a caracterização e descrição da atividade parece demandar 

de uma gama ilimitada de descritivos, é preciso levar em conta a finalidade e especificidade da 

ação, incluindo: meios existentes para a descrição, situação específica de trabalho selecionada, 

dimensão em si da atividade, objetivo da ação de análise proposta. Tiramos daí que não se busca 

a exaustividade na análise ou no guia da análise da atividade, e sim a especificidade da 

iniciativa. 

 Por outro lado, Aurarek (2012) relata que a análise da atividade não deve ser 

interpretada com uma simples verificação do que faz o trabalhador. Pela observação do 

trabalhador por meio de critérios selecionados, é possível extrair diversas informações, 

características e particularidades de atuação profissional, bem como saberes ou fazeres-saberes 

nem sempre formalizados ou explícitos na formação, conforme enfatiza Barato (2003). 

Objetiva-se, assim, potencializar o ensino e a percepção do estudante ao efetuar esta análise da 

atividade, bem como a aproximação com a vivência e a realidade do profissional em sua área 

de formação. 

 Observar, para Leplat (2000, p. 88, apud Silva, 2006, p. 56), é “descobrir fatos, 

acontecimentos, ações, caracterizando uma situação que escolhemos privilegiar. Toda a 
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observação é uma escolha guiada pelos princípios que podem ser muito diversos”. Nesse caso, 

a observação visa escolher um momento típico do profissional, no qual o estudante possa 

relacionar com sua formação. 

 A análise da atividade com o trabalhador em atuação visa também aguçar a percepção 

para características de execução e de tomada de decisões que este trabalhador lida diretamente 

em suas ações no ofício. Conforme Ombredane, em livro de Ombredane e Faverge (1955, apud 

Wisner 2014, p. 93-94), indica: “certos aspectos significativos da tarefa estão previstos e 

inscritos nos ensinamentos próprios da formação profissional; outros há, em número indefinido, 

que não estão previstos e estão sujeitos à descoberta do trabalhador”, ou seja, a atuação no 

campo profissional é rica de ensinamentos, muitos que poderiam ser percebidos pelos alunos 

nesta observação. Inclusive Perrenoud (2001, n.p.) cita que “A análise do trabalho, condições 

de trabalho, organização do trabalho, senso de trabalho, relações de trabalho, lacunas entre o 

trabalho prescrito e o trabalho real produz novas representações de si, do mundo, da ação”.

 A observação sistemática das atividades de trabalho é tratada por Abraão et al. (2009, 

p. 213) como “o processo que permite ao pesquisador tomar conhecimento de uma dada 

situação”. Conforme os autores, a execução se dá a partir da verificação observacional de um 

extrato, uma parcela do trabalho de quem está sendo observado. Nessa etapa da “observação 

sistemática das atividades de trabalho, bem como dos meios adotados pelos trabalhadores para 

desenvolvê-las” (OLLAY; KANAZAWA, 2016, p. 175), deve-se levar em consideração que a 

observação possa ocorrer em atuações representativas do trabalhador. 

 Destaca-se que por mais significativo ou representativo que seja o momento ou extrato 

observado, deve-se ter em mente que tratamos de um momento na vida do trabalhador, um 

recorte de ações a ser aproveitada pelos discentes para esse contato com a manifestação dos 

saberes profissionais. Não há como extrair ou julgar a totalidade de saberes profissionais, o que 

não invalida o aprendizado com essa estratégia de ensino. A percepção da imensidão de 

características que envolvem os saberes de uma profissão é benéfica aos alunos. 

 

Mesmo estabelecendo-se permanentemente no local de trabalho, não seria suficiente 

observar as ações tomadas: uma parte essencial da habilidade está aninhada no 

julgamento profissional, nas perguntas que o profissional se faz, nas hipóteses que ele 

formula em sua mente, as hesitações que experimenta, as decisões que toma, as 

modulações que ele imagina e opera, as intervenções que ele renuncia 

deliberadamente. Em resumo, sem acesso ao raciocínio profissional, a observação 

direta da ação, mesmo a longo prazo e o registro de seus resultados, não fornecerão 

realmente informações sobre as habilidades do praticante. A observação de sua (in) 

eficiência não nos permite entender as causas (PERRENOUD, 2000, n.p.). 

 Um fator importante a considerar na observação e análise da atividade do trabalhador, 

na visão de Fialho e Santos (1997), é a empatia, que engloba tanto a percepção do trabalho de 



62 

 

maneira livre de preconceitos e julgamentos tendenciosos, quanto a abertura do observador para 

a compreensão das atitudes do trabalhador e sua maneira de entrosamento e relacionamento 

com o meio de trabalho. Atitudes e estratégias de atuação do trabalhador refletem muito da sua 

habilidade profissional, face à exigência de sua profissão, adquirida ao trabalhar, busca-se então 

na análise da atividade despertar no aluno a verificação dessas nuances e características 

específicas ao exercício profissional da área que atuará. 

 

O trabalhador, numa determinada situação de trabalho, vive uma experiência que lhe 

é própria. Ele coloca em funcionamento as suas capacidades sensório-motoras e suas 

faculdades mentais para atingir determinado objetivo, desenvolvendo, assim, 

habilidades que o caracterizam como um “profissional” da área (FIALHO; SANTOS, 

1997, p. 181). 

 
Para Ferreira (2015, p. 9), no que tange a observação como técnica principal na análise 

do trabalho que está ocorrendo, a pesquisadora expressa que nenhum instrumento usado em 

observação substitui o conhecimento do trabalhador, pois na observação a busca preponderante 

é pelo que é visível. Avalia-se então a utilização de alguns critérios, como: “as posturas 

corporais ou de segmentos corporais que os trabalhadores adotam em uma determinada 

situação; as comunicações que trocam entre si; os produtos ou instrumentos que manipulam ou 

utilizam; o modo como o fazem; os caminhos que percorrem”. 

 Ollay e Kanazawa (2016, p. 177) citam questões sobre a atividade e o trabalhador que 

consideram importantes para o entendimento adequado da análise das atividades, são elas: 

 

Saber “como” as atividades são realizadas pelos trabalhadores; 

Com quais instrumentos ou uso de equipamentos o trabalhador realiza suas atividades; 

O trabalhador realiza a atividade sozinho, em dupla ou equipe; 

O trabalhador realiza suas atividades em uma única máquina ou precisa se deslocar 

de um lado para outro; 

Por que o trabalhador adota determinadas estratégias; 

O que incomoda ou constrange o trabalhador; 

Qual o tempo ou prazo que o trabalhador possui para realizar sua atividade. 

 

 No acompanhamento das atividades dos trabalhadores, o real entendimento das 

estratégias de ações usadas pelos mesmos é citado por Ollay e Kanazawa (2016) como fator 

fundamental para que se tenha clareza sobre os objetivos do trabalhador em cada ação, pois 

muitas vezes uma iniciativa é usada para deixar o trabalho mais fácil, mas pode estar suprimindo 

outras atividades importantes e mesmo levando o trabalhador a correr riscos na execução. 

 Outro aspecto relevante diz respeito à atividade do trabalho que efetivamente ocorre, 

que é possível ser constatada apenas quando da execução do trabalho. Temos que “A análise 

do ‘trabalho real’ deve reconhecê-lo de acordo com (...): descrever, compreender o que o 
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operador faz, mas também o que não pode fazer, o que não faz, o que ele impede, o que ele faz 

acontecer, o que ele busca, o que ele poderia fazer, o que ele teria que fazer (...)” (BOURGEOIS; 

HUBAULT, 2016, p. 138). 

 Dul e Weerdmeester (2012, p. 130-139) apresentam uma grande listagem de aspectos a 

serem verificados e escolhidos para nortear o estudo do ambiente de trabalho e atividades, 

referente a aspectos ergonômicos gerais, podemos então extrair e adaptar alguns quesitos 

específicos que consideramos pertinente para a atividade observacional didática desejada, 

dentro da Lista de Verificação disponibilizada na obra: 

 

Os trabalhadores estão envolvidos na solução de problemas? 

Há alternância de tarefas difíceis e fáceis? 

Os trabalhadores têm liberdade para decidir sobre o método e o ritmo de trabalho? 

É possível aplicar medidas organizacionais para proteger o trabalhador? 

Os equipamentos de proteção individual estão disponíveis? 

 

 Nessa busca de critérios para o guia, ousamos tomar emprestado alguns aspectos 

envolvendo análise da atividade da Terapia Ocupacional, embora as finalidades sejam de 

aplicações mais genéricas do que buscamos, com critérios minuciosos sobre a atividade em si, 

isso porque a eles interessam as intervenções clínicas da referida terapia, alguns aspectos podem 

ter semelhança com o que buscamos. Crepeau (2002, p. 123) ressalta perguntas que podemos 

absorver, do tipo: “quais são as habilidades que as pessoas geralmente usam para fazer esta 

atividade de uma forma típica?”, “qual o significado cultural desta atividade?”.  

Goigoux e Serres (2015) efetuaram pesquisa envolvendo a análise do trabalho real de 

docentes feita por alunos de mestrado visando desenvolver habilidades nos alunos para o 

exercício da profissão, com foco no que deveria ser apreendido por intermédio da análise para 

cumprirem sua missão. Os pesquisadores embasam critérios usados em sua pesquisa, dos quais 

podemos extrair e adaptar intenções e aspectos a serem observados/ analisados na atividade do 

profissional, tais como: descrição das atividades e comportamentos executados, comunicação, 

contexto de trabalho; coerência das atitudes observadas, identificando as razões das execuções 

ou atividades; ousar interpretar as ações do trabalhador, motivação de determinadas iniciativas 

em detrimento de outras; dilemas encontrados, resoluções de problemas, alternativas 

disponíveis, suas perdas e ganhos; outra atitudes profissionais particulares observadas. 

Dentro da estrutura para análise de atividades, alguns elementos para o trabalho em 

campo remetem responder alguns questionamentos, que podemos selecionar, baseado em Xiao 

e Vicente (2000, apud Leplat, 2002, p. 117): “Como os eventos, estados mentais e atividades 

estão associados? Qual é a situação? O que foi feito? O que aconteceu?”. Embora tratem 
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também de outras etapas envolvendo a análise da atividade em outros tipos de pesquisa, nos 

detivemos a questões diretamente envolvidas no guia. 

Da obra de Moraes e Mont´Alvão (2009) adaptamos alguns requisitos para conhecer 

melhor o trabalho, envolvendo a temática de tarefas e atividades, como: objetivos; requisitos 

exigidos; meios usados na execução; dificuldades relativas ao ambiente; comportamentos 

envolvendo gestos e posturas do trabalhador; comunicações; deslocamentos.  

Outro ponto a complementar a análise e que devem ser (na medida do possível) captadas 

são as habilidades inerentes da atividade, os conhecimentos reconhecidos da profissão 

executados nas práticas profissionais. Samurcay e Pastré (1995, p. 16) tratam sobre identificar 

essas invariantes, que são “conceituais e estratégicos que organizam atividades efetivas para o 

tratamento de uma classe de situações sempre contextualizadas e específicas. Essas unidades 

operacionais organizacionais e constituintes de conhecimento de referência são chamadas de 

conceitos pragmáticos”. Os autores associam como sendo as invariáveis de conduta 

profissionais, pode-se afirmar como sendo guias dos procedimentos daquele ofício ou atividade. 

Podemos extrair então de Pastré (2017, n.p.), ao tratar sobre identificação de conceitos 

pragmáticos de atuação, alguns pontos que consideramos importantes para a análise da 

atividade proposta, sendo: o descritivo de como acontece a ação, no caso o trabalho executado, 

e descrição de “conjunto de regras de ação, ou regras de profissão, que expressa o que é preciso 

fazer em função da situação”. Vinatier (2011) relaciona, além dos conceitos pragmáticos ditos 

nos estudos de Pastré, as invariantes situacionais (características do campo profissional) e do 

sujeito (visão relativa personalista) presentes na ação, baseada nos estudos de Vergnaud. 

Samurcay e Pastré (1995, p. 24) relatam que “conceitos pragmáticos são ferramentas notáveis 

para a compreensão de uma situação e agir sobre ela”, para a estratégia de ensino é desejável 

que os alunos identifiquem ou ao menos se habituem que existem esses conceitos de referência 

do ofício. 

Em trabalhadores em ação, ou atuantes, podemos também extrair e adaptar alguns 

pontos da grade de entrevista do trabalho de Cloutier et al. (2012), disponíveis no apêndice, 

questionamento envolvendo: principais restrições e fatores de risco do trabalho; estratégias 

observadas utilizadas na execução do trabalho; contexto macro da atividade observada; existe 

fatores de precariedades e inseguranças na atividade; convivência com outros setores, e como 

são; níveis de dificuldades observados no trabalho. 

Allain e Wollinger (2018, online), tratando sobre o “aprender as situações de trabalho e 

das situações de trabalho”, destacam a importância dessas “situações” para a aprendizagem 

ativa dos alunos. Propõem uma dinâmica de análise epistemológica do trabalho, visando 
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observar, analisar, descrever e refletir a respeito dos fazeres-saberes e outros saberes 

mobilizados em uma situação profissional precisa. Essa dinâmica engloba diversos critérios que 

podem ser envolvidos em análise da atividade para a transposição das atividades profissionais 

de interesse, inclusive aspectos a serem analisados e observados, como: 

 

(...) saberes/fazeres próprios daquela profissão: 

técnicas (ex.: técnica de corte “X” e “Y”, emenda em condutores, calibração de 

espectrofotômetro, etc.), 

métodos (conjunto de procedimentos, por ex.: instalação aparente, solda MIG, punção 

venosa), 

operações (por ex.: manuseios/usos de ferramenta, seleção por qualidade, 

administração de medicamentos), 

formas de comunicação específicas (por ex.: linguagem técnica, relatórios, formas de 

tratamento) 

saberes sobre materiais, uso de equipamentos, sobre o ambiente, sobre segurança. 

Saberes científicos necessários ao desempenho do trabalho; 

Comportamentos, atitudes, valores presentes (embora nem sempre expressos). 

(...) 

Como um professor da área poderá transpor estes fazeres/saberes para a formação de 

novos trabalhadores da área?  

 

Outra contribuição importante refere-se aos trabalhos de Rabardel e Six (1995, p. 40), 

que apresentam ferramentas de análise da atividade, segundo alguns critérios, como 

habilidades, características, condições da situação de trabalho. Embora os pesquisadores 

utilizem uma metodologia envolvendo várias fases, gravações em vídeo, auto análise e análise 

coletiva, os critérios envolvidos para a análise do trabalho nos são comuns, como informações, 

gestos, instrumentos, procedimentos, que podem ser aplicados na estratégia de ensino proposta: 

 

as ações realizadas pelo operador (gestos, movimentos, coleta de informações, 

comunicações; 

os efeitos das ações, ou seja, as sucessivas transformações ou estados do objeto da 

atividade (...); 

as ferramentas utilizadas para realizar as ações (uso e operação, etc.); 

o espaço de trabalho, sua preparação, sua organização; 

a sequência temporal da atividade e a evolução da situação. 

 

Rabardel e Six (1995, p. 44) apresentam ainda outros diversos aspectos que podem ser 

observados na análise da atividade e também como análise durante o trabalho como um todo, 

englobando descrição de como as atividades e as tarefas são feitas, como elas se seguem e se 

conectam ao longo do dia, além dos gestos, materiais, informações relevantes em geral, as 

transformações propiciadas pela atividade, sendo que algumas indagações são proveitosas 

como reflexão, tais como os aspectos considerados mais essenciais durante o trabalho: “o que 

é mais difícil; qual é o mais delicado; o que é mais doloroso; o que é mais perigoso; o que é 



66 

 

mais difícil para um iniciante aprender; dificuldades características, erros a não cometer e como 

evitar; o que é mais importante  em relação aos objetivos do negócio”. 

Temos então que a observação da atividade de trabalho deve fornecer elementos para 

visualização e descrição das características do trabalho profissional, identificando 

particularidades e características inerentes ao ofício, o que realmente é feito, bem como o 

trabalhador trata a tarefa, os raciocínios nas decisões, o esforço para executar suas atribuições 
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3 METODOLOGIA 

 
 Apresentamos neste Capítulo os métodos e técnicas que são seguidos para o atingimento 

do objetivo da pesquisa, que consistem nas Bases da Estruturação da Pesquisa; no Roteiro da 

Estruturação da Pesquisa; na Metodologia da Avaliação do Guia nos Cursos Técnicos em 

Segurança do Trabalho e na Metodologia da Avaliação do Guia nos Cursos Técnicos e Superior 

em Geral. 

 

 

3.1 Bases da Estruturação da Pesquisa 

 
 Quanto aos métodos, a pesquisa quanto a sua natureza é aplicada, que, segundo 

Appolinário (2011), é realizada com o intuito de resolver problemas ou necessidades concretas 

e imediatas. Nessa modalidade, os problemas emergem do contexto profissional e seu estudo é 

direcionado para que o pesquisador solucione uma situação-problema. 

 Sobre a abordagem, remete ao método dedutivo. Conforme Gil (1995), nesse método, 

inicia-se do geral para o particular, partindo de princípios tidos como verdades absolutas para 

a obtenção de soluções puramente formais. Nesse caso, o estudo trata da situação genérica de 

carência de integração com o mundo do trabalho pelos alunos de curso técnico. 

 O procedimento é o método monográfico, de acordo Lakatos e Marconi (2011), do 

princípio que qualquer caso que se estude em profundidade pode ser representativo de muitos 

outros. Consiste em estudar determinados casos com o propósito de obter generalizações, 

podendo ser extrapolado para outros cursos técnicos. 

 Com relação à abordagem do problema, tem-se o método quali-quantitativo, aquele tipo 

de abordagem que usa tanto os métodos quantitativos quanto qualitativos, para a realização de 

uma análise mais aprofundada sobre o tema pesquisado, pois “o estudo quantitativo pode gerar 

questões para serem aprofundadas qualitativamente, e vice-versa” (MINAYO; SANCHES, 

1993, p. 247). Flick (2004) destaca que o método quali-quantitativo traz mais credibilidade e 

legitimidade sobre os resultados obtidos. 

 A modalidade de pesquisa principal objetivada é o estudo de caso, sobre a pertinência 

da aplicação da metodologia de análise de atividade em curso técnico de segurança do trabalho, 

visando ampliar as perspectivas sobre essa metodologia de ensino. Conforme Severino (2007), 

essa pesquisa auxilia na interpretação do contexto em que o caso está inserido para compreender 

a manifestação geral do problema; busca relacionar as ações, os comportamentos e interações 
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dos envolvidos com o problema da investigação. 

 Quanto à modalidade de pesquisa secundária, sobre os objetivos do trabalho, 

classificamos como exploratório, conforme Gil (1991), uma vez que serão realizados 

levantamentos bibliográficos sobre o ensino de segurança do trabalho, métodos de ensino em 

geral, bibliografias que tratam sobre a temática que envolve a educação profissional e 

tecnológica e a segurança do trabalhador, entre outros. 

 Ainda na modalidade de pesquisa secundária e ponto de vista dos procedimentos 

técnicos, objetiva-se utilizar a pesquisa bibliográfica. Gil (1991) define que é uma pesquisa 

realizada com material publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos, 

publicações, entre outros. Acrescenta-se também a documental, que Rauen (2002) descreve 

como uma pesquisa realizada com base em documentos, podendo ser considerado documento 

qualquer veículo de comunicação, seja ele físico, escrito ou ainda visual. 

 Quanto à variável de pesquisa, tem-se as estratégias de ensino da análise de atividade 

em curso técnico de segurança do trabalho. Os docentes respondentes da pesquisa são ligados 

a Instituições diversas de ensino no território nacional, de cursos técnicos de segurança do 

trabalho, sendo o processo de coleta e organização dos dados após a execução do Guia, no 

primeiro semestre de 2020. 

 O Produto Educacional foi confeccionado na forma de Guia, direcionado a professores 

e alunos, visando estabelecer o embasamento, os critérios e os passos da aplicação da Análise 

da Atividade como metodologia de ensino. 

 O Instrumento de Pesquisa refere-se ao Questionário, com estruturação das perguntas 

de forma mista: aberta e fechada, visando obter dados sobre a efetividade da aplicação da 

estratégia da análise da atividade, pelas informações na forma de Guia da aplicação dessa 

análise, como forma de mensuração de dados e de resultados da pesquisa. 

 Para a apresentação dos resultados, foram elaborados gráficos e tabelas demonstrativos 

para melhor visualização, onde são apresentadas as medidas de posição ou medidas de 

tendência central, como a moda, que representa “o valor que ocorre com maior frequência em 

um conjunto de dados” e a média aritmética de uma amostra ou conjunto de dados, que “é a 

medida de tendência central encontrada pela soma de todos os valores, e esta soma é dividida 

pelo número total de valores. A média é considerada o ponto de equilíbrio no conjunto de 

dados” (SAMÁ; SILVA, 2020, p. 64-65). 
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3.2 Roteiro da Execução da Pesquisa 

 

Quanto aos procedimentos metodológicos, baseiam-se na aproximação do aluno com a 

atividade real da profissão. Fazem parte dessa metodologia os passos demonstrados na Figura 

3: revisão da literatura; obtenção de quesitos para o guia na integração com a literatura; 

elaboração da estratégia em forma de guia orientativo; execução de questionário aos docentes 

de cursos técnicos de segurança do trabalho e cursos gerais técnicos e superiores; análise dos 

resultados mediante dados obtidos. 

 

Figura 3: Passos da execução da metodologia 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Baseando-se nos autores utilizados, na legislação referente à carreira, atuação e 

formação de técnicos em segurança do trabalho, é possível a construção de proposta de 

atividade que venha a colaborar com o desenvolvimento profissional dos estudantes dessa área 

pelo emprego da estratégia da análise da atividade como metodologia de ensino. 

 A pesquisa foi realizada em duas etapas, sendo a primeira delas com docentes de Cursos 

Técnicos de Segurança do Trabalho, em que se busca verificar a possível efetividade do uso da 

análise da atividade de trabalho real na aprendizagem dos saberes profissionais de Técnico em 

Segurança do trabalho, pela explanação por meio de Guia sobre o tema.  

 Tal aplicação pode ocorrer nas diversas unidades de disciplinas do curso, em especial 

as específicas, como ergonomia, gestão de riscos, segurança e higiene do trabalho, entre outras, 

isto porque as temáticas das disciplinas estão mais envolvidas com aspectos ligados à 

investigação e observações envolvendo riscos, características do ambiente, de máquinas. Mas 

podem ser aplicados também em outras disciplinas por quaisquer docentes interessados em 

executar essa integração do aluno com o mundo do trabalho. Também, embora pensado para o 

curso de Técnico em Segurança do Trabalho, não existe restrição para aplicação em outros 
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cursos, isso foi percebido inclusive nas respostas obtidas pelo questionário, o que levou a 

elaboração da segunda etapa da pesquisa.  

 Na segunda etapa, a pesquisa foi realizada com docentes de cursos diversos técnicos, 

superior e de pós-graduação, em disciplinas variadas, em que também se buscou verificar a 

possível efetividade do uso da análise da atividade de trabalho real na aprendizagem dos saberes 

profissionais desses cursos e disciplinas por meio de Guia sobre o tema.  

 Dessa maneira, as questões para avaliação da opinião e perspectivas dos docentes sobre 

o Guia e a Estratégia de Ensino nos dois Questionários foram parecidas, adaptando o enunciado 

para o público específico, pois o Questionário 01- Q01 direcionava-se à aplicação da Estratégia 

de Ensino da Análise da Atividade aos cursos técnicos em segurança do trabalho e o 

Questionário 02 -Q02 foi orientado para a aplicação da referida metodologia aos cursos em 

geral, que os docentes lecionavam.  

 A elaboração dos questionários foi norteada para questões que englobassem a percepção 

do docente sobre a análise da atividade e da estruturação do Guia, de modo que os professores 

pudessem avaliar os parâmetros elencados e também discorrer suas opiniões sobre a 

metodologia e o material. Para a referida elaboração dos questionários, foram pesquisados 

modelos diversos aplicados em teses e dissertações, tendo por base a estruturação do trabalho 

de Gruber (2019), pela similaridade de tema. Os questionários Q01 e Q02 estão 

disponibilizados nos Apêndices “A” e “B”. 

 A estruturação do Guia foi pensada para que o material fosse de fácil leitura, de maneira 

não extensa, para isso: foi elaborado material de pouco mais de vinte páginas; com 

embasamentos primordiais sobre as bases conceituais da metodologia da análise da atividade; 

critérios e passos descritivos para aplicação e uso, visando entendimento tanto para alunos 

quanto docentes; também foi priorizado um Guia visualmente atrativo que através de imagens 

retratasse o universo de profissões técnicas.  

 Sendo que para a obtenção de quesitos para o guia foram extraídos elementos da análise 

da atividade e da didática profissional (inclusive descritos no referencial teórico apresentado), 

capazes de alimentar a estratégia de ensino a ser aplicada: um roteiro para guiar o aluno e o 

docente nessa análise da atividade. Também recorremos ao material de Allain (2018), sobre 

elementos relativos à análise epistemológica do trabalho, pela proposta próxima do objetivo 

desta pesquisa. O Guia está disponibilizado no Apêndice “C” e uma versão editável do Roteiro 

consta no Apêndice “D”. 
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3.3 Metodologia da Avaliação do Guia nos Cursos Técnicos em Segurança do Trabalho 

 

A avaliação do Guia Didático e da Estratégia de Ensino aconteceu por intermédio do 

encaminhamento de um Questionário – Q01 aos docentes que ministram aulas de disciplinas 

específicas e direcionadas aos cursos técnicos de segurança do trabalho, concomitante ou 

subsequente. 

 Para o envio direcionado do Questionário 01, que consta no “Apêndice A”, foi feita uma 

pesquisa na Plataforma Nilo Peçanha sobre quais Institutos Federais ofertam o curso técnico 

em segurança do trabalho. A partir disso, foi acessado o sítio eletrônico dessas Instituições, 

buscando nas informações do referido curso técnico o nome e contato dos docentes que 

ministram disciplinas mais direcionadas ao curso, tais como ergonomia, avaliação de riscos, 

segurança e saúde, entre outros, por entender que docentes dessas disciplinas seriam mais 

propensos a fazer a aplicação da estratégia do que os docentes da formação geral, como 

português, matemática, física, devido às ementas e propósitos de cada disciplina. 

 Buscou-se assim englobar amostras de respondentes nas mais diversas Instituições 

Federais. Também foi feita pesquisa online via sites de escolas técnicas estaduais e escolas 

técnicas ligadas às Universidades Federais que ofertam o curso técnico em segurança do 

trabalho, com alguns envios de questionários aos docentes dessas Instituições cujo nome e 

contato foi encontrado. Quanto aos cursos técnicos de escolas particulares em geral, embora se 

tenha executado diversas pesquisas buscando por contatos dos docentes que ministram aulas 

nesses locais, a maioria não disponibiliza nome ou contato nos sítios eletrônicos. 

 Notou-se então, nessa busca pelos dados mais específicos e direcionados, a dificuldade 

e falta de disponibilização de nomes ou contato dos professores em muitas Instituições, sendo 

que cada local possui um padrão diversificado de volume de informações sobre o curso técnico 

de segurança do trabalho em seu site Institucional. 

 O Questionário 01 foi enviado para aproximadamente 250 docentes. O envio e prazo de 

retorno foi entre os dias 27 de agosto de 2020 até o dia 14 de setembro de 2020, totalizando 19 

dias. Foram recebidas 43 respostas, quantitativo de respondentes que consideramos satisfatório 

para a avaliação do guia e da estratégia, com sugestões e observações de alguns respondentes. 

As análises que foram efetuadas a partir dessas respostas constam no Capítulo dos Resultados. 
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3.4 Metodologia da Avaliação do Guia nos Cursos Técnicos e Superior em Geral 

 

 Similarmente ao Questionário 01, para o Questionário 02 foram elaboradas com 

algumas adaptações 12 questões na escala Likert sobre a percepção dos docentes respondentes 

envolvendo o Guia Didático e a Estratégia de Ensino. 

 O questionário solicita que o respondente, a partir da leitura do “Guia para aplicação da 

Análise da Atividade como Estratégia de Ensino direcionada aos cursos da Educação 

Profissional” apresentado, responda às questões, atribuindo um valor para elas na escala Likert, 

no qual: 1 equivale a “Discordo totalmente” e 5 equivale a “Concordo totalmente”. 

Para o envio do Questionário 02 que consta no “Apêndice B”, foram feitos acessos em 

sítios eletrônicos de Institutos, Universidades e Colégios técnicos buscando informações de 

cursos, disciplinas, docentes e seus contatos, priorizando o envio para correio eletrônico em 

perfis que consideramos inicialmente como mais propensos ao uso da Estratégia descrita no 

Guia, tais como disciplinas aplicadas de curso de áreas de alimentos, enfermagem, eletrônica, 

mecânica, administração, educação, mas posteriormente ampliamos para outras diversas 

disciplinas, considerando que nessa busca de contatos feitos de maneira generalista percebemos 

que a variedade de áreas dos respondentes seria benéfica para a pesquisa. 

 Buscou-se englobar amostras de respondentes nas mais diversas localidades e regiões, 

bem como Instituições de ensino em geral, visando um apanhado geral de respondentes. A taxa 

de retorno de respostas dessa pesquisa foi baixa, sendo necessário diversos encaminhamentos 

de e-mail. Entendemos, entretanto, que os retornos que recebemos foram significativos pelas 

opiniões expressadas dos docentes dos mais variados perfis profissionais. 

 A pesquisa foi realizada entre os dias 09 a 25 de setembro de 2020, sendo obtidas 44 

respostas, quantitativo de respondentes que consideramos satisfatório e próximo da primeira 

pesquisa (do questionário 01), o que facilita a comparação entre elas. Demonstramos no tópico 

dos Resultados as análises que foram efetuadas a partir dessas respostas, bem como um 

comparativo entre os dois questionários em um tópico específico. 
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4 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 Conforme regulamento geral do Programa de Mestrado Profissional em Educação 

Profissional e Tecnológica em Rede Nacional, o PROFEPT, ele deve visar tanto a formação 

quando o desenvolvimento de recurso educacional. 

 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES define que 

o Mestrado Profissional é “uma modalidade de Pós-Graduação stricto sensu voltada para a 

capacitação de profissionais, nas diversas áreas do conhecimento, mediante o estudo de 

técnicas, processos, ou temáticas que atendam a alguma demanda do mercado de trabalho” 

(MEC, 2019). De acordo ainda com documento da CAPES, o mestrado profissional possui foco 

na aplicação do conhecimento por meio da pesquisa aplicada: “o grande protagonismo da área 

na construção e implementação de Mestrados Profissionais, para os quais obrigatoriamente 

produtos tecnológicos são pré-requisitos de titulação, mantém fonte permanente e crescente de 

produção técnica na Área” (MEC, 2013). 

 Dessa maneira, o mestrado profissional possui como diferencial a aplicação de pesquisa 

inerente ao mundo do trabalho e deve gerar obrigatoriamente um produto educacional, sendo 

que o produto educacional é elencado nas categorias “mídias educacionais; protótipos 

educacionais e materiais para atividades experimentais; propostas de ensino; material textual; 

materiais interativos; atividades de extensão e desenvolvimento de aplicativos” (MEC, 2016). 

 O produto educacional também deve estar integrado à linha de pesquisa escolhida do 

PROFEPT, nesse caso, temos a prática educativa em educação profissional e tecnológica, que 

se refere: 

 

Práticas Educativas em EPT trata dos fundamentos das práticas educativas e do 

desenvolvimento curricular na Educação Profissional e Tecnológica, em suas diversas 

formas de oferta, com foco nas estratégias transversais e interdisciplinares, que 

possibilitem formação integral e significativa do estudante, sustentados no trabalho 

como princípio educativo e na pesquisa como princípio pedagógico, em espaços 

formais e não formais (...) (MEC, 2018b). 

 

 

4. 1 Concepção de Recurso Educacional 

 
 Entre as categorias de produtos educacionais elencadas, optou-se pela escolha de 

execução de material textual na forma de Guia da aplicação da análise da atividade em curso 

Técnico de Segurança do Trabalho. A finalidade é apresentar a análise da atividade baseada na 
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ergonomia de linha Francófona com atividades que visem maior integração do estudante com 

o seu mundo do trabalho, disseminando essa prática e aproximando o estudante com a sua 

profissão, podendo também ser utilizado como material de apoio para outros cursos que 

queiram implantar a análise da atividade em metodologias de ensino. 

 Dessa maneira, o recurso educacional almejado é a efetivação de um Guia sobre a 

Análise da Atividade como Estratégia de Ensino, baseando-se em pesquisa sobre a percepção 

de docentes dos Cursos Técnicos de Segurança do Trabalho sobre essa estratégia. 

 Em geral, a análise da atividade dentro da ergonomia propõe análises de atividades em 

linha anglo-saxônica, que é igualmente importante e que utiliza-se bastante de medidas de 

tempo, movimento, usando primordialmente áreas de antropometria, fisiologia, biomecânica, 

mas que não oferece tanta possibilidade no propósito de integrar o aluno com o universo 

profissional, como pode ser executado pela linha francófona que é mais cognitiva e psicológica 

e possibilita uma análise e reflexão mais cuidadosa quanto aos conhecimentos e habilidades dos 

trabalhadores de área para cada atividade. Essas possibilidades da referida abordagem 

francófona podem ser efetivadas pela análise da atividade pela metodologia proposta, inclusive 

visando maior enfoque humanizado ao trabalhador que essa abordagem permite em maior 

contato com o mundo do trabalho em sua área pelo estudante. 

 A construção do produto foi baseada em pesquisa bibliográfica, com autores e materiais 

da área, o tema da análise da atividade e utilização da metodologia a ser executada nessa 

pesquisa de mestrado (na forma de texto guia sobre a prática). O referido produto educacional 

é pautado na necessidade de valorização do trabalhador por meio da análise da atividade pelos 

estudantes e integração com o mundo do trabalho profissional dos mesmos e pode ser usado em 

outros cursos também. 

 O produto educacional, após construído e validado pela banca, com os ajustes 

necessários, será depositado na Plataforma, sendo que ele será registrado como produto 

vinculado à dissertação de pesquisa em EPT, conforme exigência da própria CAPES. 
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5. RESULTADOS: AVALIAÇÃO DO GUIA POR DOCENTES 

 

 Apresentamos os resultados da avaliação do Guia por docentes de disciplinas técnicas 

do curso técnico em segurança do trabalho, pela aplicação do Questionário 01 e a avaliação do 

Guia por docentes de disciplinas diversas de cursos técnicos, graduação e pós-graduação, pela 

aplicação do Questionário 02. Também uma avaliação comparativa entre os dois questionários. 

 

 

5.1 Avaliação do Guia por Docentes do Curso Técnico em Segurança do Trabalho 

 

Na primeira pesquisa executada, o objetivo foi a avaliação do Guia Didático e da 

Estratégia de Ensino por docentes que ministram aulas de disciplinas técnicas dos cursos de 

Técnico em Segurança do Trabalho, isso aconteceu pelo encaminhamento de um questionário 

para que os respondentes pudessem fazer a avaliação. 

  

5.1.1 Caracterização Geral dos Participantes da Pesquisa do Q01 

 
Por meio do questionário, ocorreu a avaliação do Guia e da Estratégia da Análise da 

Atividade por 42 docentes e um tutor presencial, que lecionam aulas para o curso técnico em 

segurança do trabalho. 

 Utilizamos a Tabela 01 para demonstrar a participação de respondentes de todas as 

regiões do país, sendo 15 respostas da região nordeste, 12 da região sul, oito da região centro-

oeste, quatro da região norte e quatro da região sudeste, possibilitando assim uma boa 

representatividade de regiões e Instituições de ensino técnico do curso em segurança do 

trabalho. No total, docentes de 24 Instituições de ensino participaram da pesquisa, sendo que 

os docentes pertencem a no mínimo 29 Câmpus ou escolas diferentes, dado que muitos deles 

não identificaram nas respostas o local exato onde lecionam, apenas a Instituição. 

 

Tabela 1: Instituição e quantidade de respondentes Q01 

 Instituição dos Respondentes Câmpus e quantidade de 

respondentes 

 Região Norte = 04 respostas  

01 IFRO - Instituto Federal de Rondônia  Jaru (1); não informado (1); 

02 IFAC - Instituto Federal do Acre  Rio Branco (1); 
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03 IFTO - Instituto Federal de Tocantins Palmas (1); 

 Região Nordeste = 15 respostas  

04 IFPE - Instituto Federal de Pernambuco Abreu e Lima (1); Ipojuca (1); Recife 

(3); não informado (2); 

05 IFBA - Instituto Federal da Bahia não informado (2); 

06 IFMA - Instituto Federal do Maranhão Buriticupu (1); São Luís (1); 

07 IFPB - Instituto Federal da Paraíba Patos (1); não informado (1); 

08 IFCE - Instituto Federal do Ceará não informado (1); 

09 IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte Natal (1); 

 Região Centro Oeste = 08 respostas  

10 IF SUDESTE MG - Instituto Federal do Sudeste de 

Minas Gerais 

São João Del Rei (1); não informado 

(1); 

11 IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais Montes Claros (1); não informado 

(1); 

12 IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais não informado (1); 

13 IFSULDEMINAS - Instituto Federal do Sul de Minas 

Gerais 

Machado (1); 

14 Escola Técnica de Saúde - Universidade Federal de 

Uberlândia – Minas Gerais 

Uberlândia (1); 

15 IFGOIANO - Instituto Federal Goiano Rio Verde (1);  

 Região Sudeste = 04 respostas  

16 IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro não informado (1); 

17 IFF - Instituto Federal Fluminense Macaé (1); 

18 Colégio Técnico de Campinas/ Unicamp – São Paulo Campinas (1); 

19 CPS - Centro Paula Souza – São Paulo não informado (1); 

 Região Sul = 12 respostas  

20 IFC - Instituto Federal Catarinense Fraiburgo (2); Luzerna (1); Videira 

(1); não informado (2); 

21 IFPR - Instituto Federal do Paraná Mangueirinha (1); não informado 

(2); 

22 SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

– Paraná 

não informado (1); 

23 IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina Florianópolis (1); 

24 IFRS- Instituto Federal do Rio Grande do Sul não informado (1); 

Fonte: elaborada pela autora   

 

 Sobre a idade da maioria dos respondentes, 67,5% está entre 30 e 49 anos, dentro do 

esperado para a carreira, por ser uma faixa etária considerada de grande taxa de ocupação, 9,3% 

dos docentes possuem entre 20 e 29 anos de idade, 16,3% dos docentes entre 50 e 59 anos e, 

acima de 60 anos, temos 7% dos docentes. O Gráfico 1 ilustra a faixa etária dos 43 respondentes 

docentes que ministram aulas nos cursos técnicos em segurança do trabalho. 
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Gráfico 1: Idade dos respondentes Q01 

 Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Em relação ao tempo de atuação na área da docência, o perfil dos respondentes foi 

bastante variado, 46,6% dos docentes atuam no máximo há 10 anos na área, 32,6% dos 

professores atuam entre 11 e 20 anos e 20,9% dos docentes lecionam há 21 anos ou mais. O 

Gráfico 2 ilustra o tempo de experiência como professor dos respondentes. 

 

Gráfico 2:Tempo de atuação na docência - Q01 

Fonte: elaborada pela autora. 
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 Quanto à titulação acadêmica dos professores respondentes, 48,8% possuem o Mestrado 

como maior titulação acadêmica, 30,2% possuem doutorado e 18,6% dos docentes possuem 

especialização e um respondente possui apenas a graduação. Este último é tutor presencial para 

curso de técnico em segurança do trabalho em formato EAD – Educação a Distância da 

Instituição, que acompanha os alunos com orientações presenciais em dificuldades diversas, 

mas não elabora materiais para aulas. 

 Como nota-se que os professores da rede pública de ensino (que são a grande maioria 

dos respondentes) fazem carreira nas Instituições onde atuam, a tendência é que durante a vida 

laboral deles ocorra a sua ampliação de titulação. Entretanto, nas respostas não foi observado 

um padrão entre os anos laborais e a titulação, alguns respondentes possuíam até quatro anos 

de docência com titulação de doutorado e outros com mais de 21 anos de docência e titulação 

de especialista, e vice-versa. Podemos visualizar no Gráfico 3 a titulação dos respondentes. 

 

Gráfico 3: Titulação acadêmica dos docentes -Q01 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Visando também verificar quais disciplinas lecionadas pelos respondentes em curso 

técnico em segurança do trabalho, foi perguntado: “Já lecionou ou leciona aulas em curso 

técnico em segurança do trabalho? Se sim, quais disciplinas?”. Apenas uma resposta foi 

negativa a esse questionamento, a do tutor presencial de turma EAD do curso técnico em 

segurança do trabalho. Sobre as disciplinas, as respostas englobaram diversas temáticas, sendo 

principalmente as da área técnica do curso. 

 Nota-se que, com exceção da disciplina relatada pelo Respondente R19, de “informática 

básica”, que consideramos genérica, e de três respondentes que escreveram apenas “sim”, sem 

especificar disciplinas, todos os outros 39 respondentes afirmam ministrar disciplinas 
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direcionadas ao curso técnico. Essa caracterização fica dentro do perfil que consideramos mais 

propenso à aplicação e à avaliação do Guia. 

 As disciplinas mais citadas foram de: segurança do trabalho, por 19 docentes; 12 

docentes lecionam ergonomia, também 12 professores ministram aulas de análise de riscos, e 

12 respondentes dão aula de higiene ocupacional; legislação e normas regulamentadoras são 

lecionadas por 9 docentes; combate à incêndios são ministradas por sete professores, bem como 

prevenção de sinistros, por sete docentes; segurança no trabalho rural, por quatro respondentes; 

o restante tiveram três ou menos menções, conforme descrito na Tabela 02 a seguir sobre as 

disciplinas ministradas pelos docentes. 

 

Tabela 2: Já lecionou ou leciona aulas em curso técnico em segurança do trabalho? Se sim, 

quais disciplinas? 

R1. “Sim: Várias, em Todas As NR” 

R2. “Promoção e Prevenção em Saúde” 

R3. “Sim, Disciplina "Saúde, Meio Ambiente e Segurança Do Trabalho – Sms e Introdução a Fisiologia Hu-

mana” 

R4. “Sociologia do Trabalho e Tópicos Especiais.” 

R5. “ergonomia, saúde do trabalhador, higiene do trabalho, primeiros socorros” 

R6. “Sim, Segurança do Trabalho I, II, III, IV. Desenho Técnico CAD.” 

R7. “Higiene do Trabalho 1 e 2; Segurança do Trabalho 1, 2 e 3; Tecnologias e Processos de Trabalho; Ergo-

nomia; Prevenção e Controle de Riscos.” 

R8. “Sim” 

R9. “Sim. Seg. do Trabalho I, Processos Industriais, Seg. do Trabalho Rural e Análise de Projetos em Segurança 

do Trabalho.” 

R10. “Sim. Introdução a saúde ocupacional e políticas públicas; Toxicologia; Segurança no Trabalho nas ati-

vidades Rurais; Introdução a Segurança do Trabalho.” 

R11. “Sim. Processos de Comunicação I e II” 

R12. “Gerenciamento de Riscos, Segurança na Construção Civil e Programas de Segurança do Trabalho” 

R13. “sim, ergonomia, patologia, APH, segurança em ambiente hospitalar” 

R14. “Higiene Ocupacional I; Higiene Ocupacional II; Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho; Métodos e 

Técnicas de Combate a Incêndios e Explosões; Gerenciamento de Riscos, Tecnologia Industrial” 

R15. “Educação em Segurança no Trabalho, Psicologia do Trabalho, Pesquisa Científica” 

R16. “Sim. Todas” 

R17. “Sim. Leciono disciplinas cujos conteúdos se referem às normas regulamentadoras 

1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,19,20,21,33.” 

R18. “Sim, Higiene Ocupacional I, Higiene Ocupacional II, Segurança do trabalho II, Prevenção e controle de 

riscos.” 

R19. “Informática Básica” 
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R20. “Ergonomia, Higiene” 

R21. “Controle de perdas, introdução a segurança do trabalho, prevenção e combate a incêndio, riscos Quími-

cos e análise de risco” 

R22. “Sim. Saúde e Segurança Nível I, II, III, IV.” 

R23. “Análise de Riscos, Análise Ergonômica do Trabalho, Fundamentos Saúde e Segurança do Trabalho, 

Higiene de Segurança do Trabalho, Relações Humanas do Trabalho, Meio Ambiente em Segurança do Traba-

lho, Legislação e Normas Regulamentadoras, Gestão em Saúde, Técnicas de Estruturação de Campanhas.” 

R24. “Análise e Gerenciamento de riscos. Segurança em instalações elétricas, em máquinas e equipamentos, 

Legislação de SST. Higiene Ocupacional.” 

R25. “Medicina do trabalho, Epidemiologia, Suporte Básico a Vida nas Empresas” 

R26. “Higiene ocupacional I e II, Introdução a segurança do trabalho, Legislação e normas técnicas, Prevenção 

e combate a incêndios I e II, Instrumentação e medições técnicas, Estágio supervisionado I e II, Prevenção de 

riscos em máquinas e equipamentos e instalações, Segurança e saúde no meio rural, Gerenciamento de riscos, 

Ergonomia, entre outras” 

R27. “Segurança do trabalho” 

R28. “Tecnologia de Prevenção e combate a Sinistros, Prevenção e controle de Perdas I e II, Segurança no 

meio rural, Sistema de Gestão integrada, Segurança do trabalho, Riscos em eletricidade e outras.” 

R29. “Sim, Ergonomia, Processos Industriais, Desenho Técnico, Legislação, Higiene Ocupacional, Introdução 

a Segurança do Trabalho, Orientação para Prática Profissional e Pesquisa e Projeto Integrador.” 

R30. “Segurança do Trabalho, Higiene Ocupacional, Controle Ambiental, Análise de Riscos” 

R31. “Medicina do trabalho, ergonomia, psicologia do trabalho e tecnologias educacionais” 

R32. “Sim. Higiene e medicina, análise de riscos, segurança do trabalho II, práticas em segurança, fundamentos 

em segurança, saúde ocupacional...” 

R33. “SIM. Todas da área.” 

R34. “Sim. Higiene Ocupacional I e II, Ergonomia, Segurança na Agroindústria, Segurança na Construção 

Civil, Investigação e Análise de Acidentes, Programas de Segurança do Trabalho, Elementos de Gerenciamento 

de Riscos, Fundamentos de Proteção contra Incêndios I e II, Elementos de Gestão Ambiental, Sistemas de 

Gestão de SST, Técnicas de Segurança Industrial” 

R35. “Fundamentos de Proteção Contra Incêndios, Ergonomia, Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocu-

pacional, Investigação e Análise de Acidentes, Elementos de Gerenciamento de Riscos, Programas de Saúde e 

Segurança do Trabalho” 

R36. “Sim” 

R37. “Não. Atuo como tutora presencial do curso Técnico em segurança do trabalho” 

R38. “Ambiente e as Doenças Ocupacionais” 

R39. “Higiene do Trabalho, Introdução a Segurança do Trabalho, Segurança do trabalho ll, Desenho Técnico” 

R40. “Legislação, ergonomia” 

R41. “Segurança do Trabalho, Normas Regulamentadoras e Prevenção de sinistros” 

R42. “Sim” 

R43. “Diversas: NR, ergonomia, gestão” 

Fonte: elaborada pela autora. 
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5.1.2 Opinião e Perspectivas dos Docentes Sobre o Guia e a Estratégia de Ensino do Q01 

  

Foram elaboradas 12 questões na escala Likert sobre a percepção dos docentes 

respondentes envolvendo o Guia Didático e a Estratégia de Ensino. Destas, analisamos a seguir 

11 questões, porém avaliamos separadamente uma questão que trata do uso pelos docentes 

respondentes de alguma metodologia similar à Análise da Atividade, por considerarmos que ela 

não tem implicação direta sobre a percepção do Guia e da metodologia. 

 O questionário solicita que o respondente, a partir da leitura do “Guia para aplicação da 

Análise da Atividade como Estratégia de Ensino direcionada aos cursos da Educação 

Profissional” apresentado, responda às questões, atribuindo um valor para elas na escala Likert, 

no qual: 1 equivale a “Discordo totalmente” e 5 equivale a “Concordo totalmente”. 

 Podemos avaliar no contexto geral como bastante positiva a percepção dos respondentes 

sobre o Guia e a Análise da atividade, a média geral de todas as onze questões foi 4,32 e a moda 

geral de 5,00 com avaliação de 4 ou 5 na escala Likert em praticamente 85% das respostas. 

Todas as questões tiveram moda de 5,00, o que demonstra também a impressão geral 

positiva e avaliação favorável sobre o Guia e a Metodologia de Ensino. Sobre a média, a mais 

alta por questão foi de 4,47 e a mais baixa de 4,05. 

 A questão “A aplicação da Análise da Atividade no(s) curso(s) técnico(s) em segurança 

do trabalho em que atuo é útil para os estudantes na sua formação?” foi a que recebeu maior 

avaliação positiva dos respondentes, com 93% de resposta na avaliação 4 ou 5 da escala Likert, 

indicando concordância ou aprovação, seguida pela questão: “A proposta da Análise da 

Atividade descrita no GUIA estimula a percepção mais empática dos alunos com os 

trabalhadores e suas iniciativas?” com aproximadamente 91% de aprovação ou avaliação 

positiva.  

 A questão com aprovação menor foi “A aplicação da Análise da Atividade apresentada 

no(s) curso(s) técnico(s) em segurança do trabalho em que atuo é viável?” com 

aproximadamente 70% de aprovação, sendo todas as demais tiveram aproximadamente 80% de 

aprovação ou acima (avaliação 4 e 5 na escala Likert).  

 Em relação à questão específica analisada separadamente aqui: “Já utilizo a Análise da 

Atividade, ainda que em outros formatos ou critérios, no(s) curso(s) técnico(s) em segurança 

do trabalho em que atuo?” a média obtida foi de 3,28 e a moda 4,00 sendo que 46,5% afirmaram 

que utilizam a referida Análise da Atividade de alguma maneira no curso, o que consideramos 

bastante interessante, por indicar o conhecimento ou interesse nessa Estratégia, adaptada a cada 
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realidade de ensino. Apresentamos nas Tabelas 3 e 4 a seguir os valores referentes à moda, 

média e frequência obtidas no Questionário 01. 

 

Tabela 3: Avaliação do Guia e da Estratégia de Ensino pelos docentes respondentes -Q01 

Questionamento  Média Moda 
Frequência em % 

1 2 3 4 5 

a) A minha opinião geral sobre o GUIA apresen-

tado é positiva? 
4,3 5,0 0,0 0,0 14,0 37,2 48,8 

b) Na minha opinião, a Análise da Atividade é 

aplicável como Estratégia de Ensino? 
4,3 5,0 0,0 0,0 16,3 41,9 41,9 

c) O GUIA apresenta leitura e compreensão fácil 

para os professores sobre a aplicação da Análise 

da Atividade? 

4,3 5,0 0,0 0,0 18,6 32,6 48,8 

d) A maioria das orientações incluídas no GUIA 

são necessárias? 
4,2 5,0 0,0 2,3 18,6 34,9 44,2 

e) A aplicação da Análise da Atividade no(s) 

curso(s) técnico(s) em segurança do trabalho em 

que atuo é útil para os estudantes na sua forma-

ção? 

4,5 5,0 0,0 0,0 7,0 39,5 53,5 

g) A aplicação da Análise da Atividade no(s) 

curso(s) técnico(s) em segurança do trabalho em 

que atuo auxiliaria os estudantes na sua forma-

ção? 

4,3 5,0 0,0 2,3 9,3 39,5 48,8 

h) A aplicação da Análise da Atividade apresen-

tada no(s) curso(s) técnico(s) em segurança do 

trabalho em que atuo é viável? 

4,0 5,0 2,3 0,0 27,9 30,2 39,5 

i) A proposta da Análise da Atividade descrita no 

GUIA estimula a integração do aluno com o 

mundo do trabalho? 

4,5 5,0 0,0 0,0 11,6 27,9 60,5 

j) A proposta da Análise da Atividade descrita no 

GUIA estimula a percepção mais empática dos 

alunos com os trabalhadores e suas iniciativas? 

4,4 5,0 0,0 2,3 7,0 41,9 48,8 

k) Eu aplicaria ou incentivaria a Análise da Ativi-

dade descrita no GUIA para os estudantes do(s) 

curso(s) técnico(s) em segurança do trabalho em 

que atuo? 

4,3 5,0 0,0 4,7 11,6 30,2 53,5 

l) Na minha opinião, a Análise da Atividade des-

crita no GUIA pode ser aplicada em outras forma-

ções da educação profissional? 

4,4 5,0 0,0 0,0 11,6 39,5 48,8 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Tabela 4: Representação da avaliação da Frequência avaliada pelos respondentes sobre cada 

questionamento. – Q01  

 

Fonte: elaborada pela autora. Legenda: Freq.: Frequência em % 

 

 Apresentamos agora a opinião dos respondentes descritas nas questões abertas. Os 

trechos em itálico são transcrições das respostas dos professores respondentes.  

 

Sobre o questionamento “Você acrescentaria ou retiraria alguma informação do 

GUIA? Caso a resposta seja afirmativa, por favor, descreva no espaço abaixo.”, tivemos 

opiniões diversas e a grande maioria positiva. 

 O Respondente de número 04, que aqui chamamos de R.04 comentou: “Eu incluiria um 

estudo de caso para que eles resolvessem.”, e da mesma maneira o R.07 descreveu a sugestão: 

“Primeiramente parabéns pelo guia elaborado, achei bem organizado e fundamentado Eu 

acrescentaria um Anexo contendo um exemplo preenchido de aplicação do Guia em uma 

determinada profissão”. Consideramos inicialmente essas possibilidades de inserção no Guia, 

a apresentação ou exemplificação de um caso completo ou mesmo a proposição de exercícios, 

estudos de caso, mas entendemos que extrapolaria o objetivo do Guia como sendo um material 

Questionário Freq 1 (%) Freq 2 (%) Freq 3 (%) Freq 4 (%) Freq 5 (%)

a) A minha opinião geral sobre o GUIA apresentado é positiva?
0,0 0,0 14,0 37,2 48,8

b) Na minha opinião, a  Análise da Atividade é aplicável como 

Estratégia de Ensino? 0,0 0,0 16,3 41,9 41,9

c) O GUIA apresenta leitura e compreensão fácil para os 

professores sobre a aplicação da Análise da Atividade? 0,0 0,0 18,6 32,6 48,8

d) A maioria das orientações incluídas no GUIA são 

necessárias? 0,0 2,3 18,6 34,9 44,2

e) A aplicação da Análise da Atividade no(s) curso(s) técnico(s) 

em segurança do trabalho em que atuo é útil para os estudantes 

na sua formação? 0,0 0,0 7,0 39,5 53,5

g) A aplicação da Análise da Atividade no(s) curso(s) técnico(s) 

em segurança do trabalho em que atuo  auxiliaria os estudantes 

na sua formação? 0,0 2,3 9,3 39,5 48,8

h) A aplicação da Análise da Atividade apresentada no(s) 

curso(s) técnico(s) em segurança do trabalho em que atuo  é 

viável? 2,3 0,0 27,9 30,2 39,5

i) A proposta da Análise da Atividade descrita no GUIA 

estimula a integração do aluno com o mundo do trabalho? 0,0 0,0 11,6 27,9 60,5

j) A proposta da Análise da Atividade descrita no GUIA 

estimula a percepção mais empática dos alunos com os 

trabalhadores e suas iniciativas? 0,0 2,3 7,0 41,9 48,8

k) Eu aplicaria ou incentivaria a Análise da Atividade descrita no 

GUIA para os estudantes do(s) curso(s) técnico(s) em segurança 

do trabalho em que atuo? 0,0 4,7 11,6 30,2 53,5

l) Na minha opinião, a Análise da Atividade descrita no GUIA 

pode ser aplicada em outras formações da educação 

profissional? 0,0 0,0 11,6 39,5 48,8
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que apresenta a Análise da Atividade de maneira sucinta, destacando a aplicabilidade, 

embasamento e importância da estratégia, com os seus critérios necessários e alguns exemplos 

para condução da atividade pelos docentes, justamente porque o acréscimo de muitas 

informações (como o estudo de caso citado) deixaria o material muito extenso. De qualquer 

forma, entendemos como muito pertinentes as sugestões, podendo ser feita quando da aplicação 

da metodologia, se assim o docente desejar, bem como trazer aos alunos algum caso analisado 

para que possam compreender melhor a execução, ou mesmo se for implementada futuramente 

uma ampliação do material. 

 O docente R.06 destacou alguns aspectos do Guia que considerou necessária maior 

ênfase: “Sim, entendo que deve ser acrescentada uma fase preparatória em termos de base 

para aplicação dos métodos descritos no guia. São citados vários exemplos para condução da 

análise de atividade diretamente no local de trabalho, mas acho que necessita aprofundar o 

método. Um exemplo é a entrevista, para que o estudante possa realizar isso durante o processo 

de análise de atividade, primeiro ele precisa integrar conhecimentos sobre como elaborar e 

conduzir entrevistas. Outro exemplo é a escolha da situação de trabalho a ser analisada ou a 

execução da observação, a partir de quais conceitos, instrumentos o estudante vai realizar 

essas ações?”. Entendemos como válidas e prudentes as preocupações do docente sobre a 

preparação dos alunos, por isso orientamos no Guia que sejam esclarecidos pelo professor em 

aula os aspectos importantes a que os alunos devem se ater antes e durante o procedimento da 

Análise da Atividade, podendo aprofundar explicações, dicas e procedimentos. Inclusive 

enfatizamos que não se trata de julgamento do trabalhador e sim de entendimento e 

compreensão das iniciativas dele. Então, a experiência do aluno na observação e análise da 

atividade possuem teor enriquecedor para eles, alguns detalhes referentes por exemplo à 

“entrevista” citada pelo respondente não tem a intenção nessa estratégia de serem metódicos e 

sim uma “conversa” com o trabalhador, conforme consta no Guia. Portanto, a intenção do Guia 

não é finalística e sim de apresentar a Estratégia para que os docentes adaptem ao perfil de seus 

alunos e de suas disciplinas, mas pela sugestão do docente inserimos algumas considerações no 

Guia sobre a entrevista e sobre a escolha da situação de trabalho a ser analisada dentro das 

“Etapas para o Desenvolvimento da Análise”. 

Sobre a estruturação visual e de conteúdo, também alguns docentes sugerem para que 

sejam acrescidas informações, outros sugerem que seja mais resumido. 

 O docente R.23 descreve “Sim, acrescentaria: planilhas, pictografias dirigidas, mapa 

mental, checklist e indicativos como quiz." Consideramos muito válida a existência de um Guia 

com mais inserção de apelo visual ao leitor e facilitadores de leitura, como o R.23 sugeriu. 
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Entendemos que a partir do material elaborado podem ser criados outros check-lists, mapas 

mentais, e outros facilitadores aos alunos e docentes. 

 O professor respondente R.02 relata que “Não alteraria o texto, mas diminuiria o 

número ou o tamanho das imagens. Não que elas sejam inadequadas, mas a leitura em e-book 

(ao menos para mim, um migrante digital que ainda tenta ser fiel à leitura em papel) me parece 

mais complicada quando a página está muito cheia. Penso que um espaço menor para as 

imagens poderia permitir outra organização do texto para facilitar a leitura”. Nesse caso, 

entendemos que o formato visual apresentado do Guia pode não ter agradado todos os 

respondentes, entretanto, como no contexto geral em outras questões de avaliação, também 

existiram elogios sobre a formatação, optamos por prosseguir com o material nessa 

configuração. Sobre as informações do Guia, o respondente R.02 avaliou ao final do seu 

comentário que “(...) Quanto ao conteúdo, entendo que apresenta de forma concisa e 

consistente os conceitos básicos relativos à EPT, à Didática Profissional e a Análise da 

Atividade”. 

 O Respondente R.03 relatou que não tinha “nada a retirar e sim acrescentar mais 

informações e incentivo ao futuro profissional da área” bem como o R.38: “Acrescentaria a 

importância de ‘ouvir’ os estudantes/trabalhadores para dar o verdadeiro ‘valor’ da 

Formação da/na Educação Profissional”. Sobre o incentivo e informações ao profissional da 

área de segurança do trabalho, ponderamos que no roteiro do material elaborado não se 

encaixaria o tópico de maneira descritiva, contudo propiciar esclarecimento, integração, 

informação, contato com o mundo do trabalho são objetivos da execução da Análise do 

Trabalho, pois preparam o aluno para a vida profissional. As etapas de elaboração, análises, 

discussões em sala de aula envolvidas propiciam a reflexão do aluno e integração com sua 

profissão.  

Também assim entendemos o comentário do R.38, embora muitas informações não 

sejam colocadas na forma de tópico descritivo, a valorização da formação, do trabalhador, do 

trabalho são focos da Estratégia, inclusive “ouvir” os estudantes e a turma é considerada uma 

das etapas da Estratégia, pelas discussões em sala de aula antes e depois de terminada a Análise. 

 Alguns comentários, por outro lado, expressaram que o Guia poderia ter suas 

informações reduzidas, como o R. 35: “Sim. Tentaria ser mais objetivo no guia”. Para outros, 

não teriam informações ou acréscimos a ele, como R. 40: “Não, ficou fácil entendimento e o 

docente pode adaptar e aplicar ao seu critério.” R.42 “Nada a acrescentar!”. Os demais 

respondentes ou responderam a palavra “não” como forma de negativar a necessidade de 

acréscimo ou decréscimo de informações ao Guia, ou deixaram o questionamento em branco, 
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 Aqui tivemos um respondente, o R. 01, que utilizou o espaço não para responder 

propriamente ao questionamento proposto, mas para destacar a necessidade de suprir a carência 

estrutural da realidade vivenciada pelo curso de técnico em segurança do trabalho: “Ter 

laboratório para que possa evidenciar alguns aspectos, ter instrumentos para aulas práticas, 

ter um curso voltado para atuação profissional do estudante”. Consideramos de grande 

importância a estruturação adequada dos cursos técnicos como forma de os docentes 

conduzirem melhor suas atividades, isso (como tornou-se visível no comentário) acaba 

influenciando a aplicação da Estratégia, embora de certa forma também a própria aplicação da 

Estratégia pode ser uma forma de suprir algumas necessidades de integração profissional, 

surgindo como alternativa, mesmo em locais com as carências apresentadas pelo respondente. 

 

Seguindo, temos o questionamento “Você tem sugestões para a melhoria do GUIA? 

Caso a resposta seja afirmativa, por favor, descreva no espaço abaixo.”. Aqui os 

professores esboçaram opiniões sobre aspectos a serem melhorados ou corrigidos. 

O respondente R.05 inseriu que “acrescentaria modelo de check list para analisar 

atividades”, essa sugestão foi a mesma de outro respondente para a questão anterior, que 

conforme esclarecemos, consideramos válida e pode ser implementado check-lists extras a 

partir do Guia, inclusive pelos próprios docentes que irão executar a atividade, mas pontuamos 

aqui que o próprio roteiro proposto é um check-list, pois abrange os itens que devem ser feitos 

na condução da Análise da Atividade. 

 O docente R.06 apresenta sugestões que consideramos pertinentes, mas ao mesmo 

tempo extrapola um pouco a função do Guia proposto, dado que aprofundamentos poderiam 

tornar excessivamente extenso o material e não necessariamente a ênfase em cada parâmetro 

resultaria em uma melhor sensibilização para aplicação da Estratégia. É possível que algumas 

partes pudessem apresentar informações de forma mais exaustiva. De qualquer maneira, 

entendemos que alguns docentes, como o respondente R.06, podem ter sentido falta de 

informações mais aprofundadas no Guia, conforme o comentário: “Sim, entendo que o roteiro 

para condução da análise da atividade está bem desenvolvido/delineado, mas precisa 

aprofundar os instrumentos teóricos e práticos (ferramental), o alicerce conceitual, a teoria de 

base, que permitirá o estudante realizar cada uma das ações previstas nas etapas do 

desenvolvimento da análise.” Também acrescentamos que a finalidade do Guia não é teorizar 

sobre a Análise da Atividade, mas possibilitar aos estudantes ver coisas que a exposição de 

teorias não dão conta necessariamente de fazer. 
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 Um exemplo do que descrevemos acima é a opinião do respondente R.35, que sugere: 

“Como um guia, que ele seja menos extenso.” Também o R.17, que relata a necessidade de ter 

um texto mais resumido, conforme expôs: “Acredito que em determinadas partes o texto 

poderia ser mais conciso. Acredito também que embora a cartilha é direcionada para o docente 

poderia apresentar uma leitura mais palatável para o discente”. A respeito da ideia de adaptar 

o material, é uma opção apropositada para adaptações e trabalhos futuros, pois poderia facilitar 

o uso pelos alunos e os docentes não precisariam fazer eventuais adaptações do material ao 

fornecer aos discentes, embora consideremos também que o material no modelo atual pode ser 

fornecido livremente aos alunos com ou sem adaptações. 

 Um comentário do respondente R. 10 denota preocupação que a análise possa ser 

entendida como julgamento por algumas empresas: “Inserir um item sobre as formas de 

abordagem, visto que talvez em algumas empresas a análise crítica das práticas pode não ser 

bem vistas.” Sobre esse comentário, entendemos que foram inseridas algumas observações no 

guia (páginas 7, 11 e 21) ressaltando os cuidados referidos. 

 A respondente R.23 citou como sugestão que “Sim, promover CNAEs diversificadas; 

alteraria a imagem de uma especificidade e colocaria outras CNAEs.” Sobre isso, ponderamos 

que nas imagens tentamos trazer cursos técnicos existentes de maneira geral, pela variabilidade 

de cursos existentes no âmbito do ensino técnico. Tentamos diversificar bastante o apanhado 

de profissões técnicas ilustradas, mas poderiam ser acrescidas outras ainda, o que não 

consideramos como algo extremamente necessário, também pela limitação de páginas do Guia. 

Outro comentário nessa linha, vindo do respondente R.20, opinou sobre as imagens de maneira 

bastante positiva: “Opino que ficou muito boa a estruturação das imagens e simbologias usadas 

e formato de leitura do Guia.” 

 Tivemos um participante R.28 que ressaltou a necessidade de cuidados nos 

procedimentos dessa Estratégia, por envolver alunos em atividade externa: “Que o guia 

contemple a forma prática e relativa de executar essa Atividade levando em consideração a 

empresa, o setor, os trabalhadores, o transporte e riscos dos alunos no transporte até a 

empresa, autorização da empresa e dos trabalhadores para essa prática, enfim a viabilidade 

dessa atividade.” Consideramos o comentário e a preocupação pertinente, especialmente 

quando se trata de estudantes menores de idade, mas entendemos que cada instituição possui 

critérios e sistemáticas envolvidos nesse tipo de atividade ou em qualquer tipo de atividade de 

condução externa de visitas/ passeios com alunos e em recomendações de atividades individuais 

externas aos alunos e que não caberia ao Guia detalhar sobre os procedimentos nesse contexto. 
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Entretanto acrescentamos no Guia mais algumas informações sobre permissões e tramitações 

envolvendo atividades ‘externas’ dos alunos nas “Etapas para o Desenvolvimento da Análise”. 

 Outro respondente, R. 07, comentou também sobre as dificuldades que existem em 

deslocamentos da Instituição de ensino: “Talvez incluir um item sobre a possibilidade de 

aplicar o guia sem a visita "presencial" em um ambiente de trabalho. Sugiro isto devido ao fato 

de que uma das principais limitações que tenho com meus alunos é conseguir levar as turmas 

para visitar os ambientes de trabalho.” Nesse caso, a alternativa poderia ser de cada aluno 

executar individualmente a observação em um local escolhido, ou mesmo o docente promover 

essa atividade por meio de demonstração de alguma filmagem para que os alunos façam o 

relato. Consideramos isso válido, inclusive no contexto dos cursos que são normalmente EAD 

ou que estão na modalidade de aulas online na atual pandemia; embora entendamos também 

que a observação presencial do aluno possuiria maior riqueza de detalhes e aproximação com 

o trabalhador. Incluímos no Guia algumas informações sobre a análise da atividade nesse 

contexto citado, no tópico sobre “Prática Reflexiva”. 

 Um professor respondente, R. 11, detalhou como contribuição que: “A seção "A 

Educação e o Trabalho" não está descrita no sumário. Ela poderia ser incorporada à seção 

seguinte (Análise), ser devidamente mencionada no sumário ou, ainda, ser renomeada como 

uma uma seção de "justificativa" para o guia, uma vez que ali é descrita a fundamentação para 

a existência do material. Além disso, é necessário pensar se os professores (que pelo que tenho 

entendido, são o público alvo do material) já não tem bastante clara a necessidade de 

incorporar a formação técnica ao mundo do trabalho. Se houver essa compreensão da sua 

parte, como autora do trabalho, essa seção poderá ser diminuída e algumas partes desse texto 

inseridas apenas na análise da sua pesquisa, ficando de fora do produto por ela criado.” Nesse 

caso, corrigimos a falha na versão final, incluindo a seção “a Educação e o Trabalho” no 

sumário do Guia, como tópico do texto. Sobre o restante do comentário, tivemos variedade de 

opiniões sobre a expansão ou redução do Guia ou de alguns tópicos, como a análise global para 

o Guia e a estratégia foi positiva, entendemos como adequado manter a configuração inicial 

dele. Além disso, concordamos que os docentes da educação técnica e tecnológica possuem 

como premissas a incorporação da técnica ao mundo do trabalho, mas ainda existe a 

necessidade que ela seja mais efetivamente engajada na formação, haja vista que nossas escolas 

técnicas e instituições ainda podem potencializar isso. 

 

O próximo questionamento: “Sobre a Análise da Atividade, você sentiu falta de 

alguma informação ou esclarecimento sobre a aplicação da estratégia (etapas, roteiro de 
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análise…)? Caso a resposta seja afirmativa, por favor, descreva no espaço abaixo.”, 

propiciou alguns comentários por parte dos participantes da pesquisa, que descrevemos a seguir. 

 O participante R.02 demonstrou confiança na Estratégia e sua aplicação: “Eu não 

conhecia essa metodologia, mas pela leitura do Guia eu me sinto em condições de preparar 

uma atividade de observação com a minha turma.” 

 Outros respondentes descreveram algumas necessidades que acharam pertinentes, como 

o R. 05: “um roteiro de análise seria interessante”, mas aqui explicamos que inserimos no Guia 

um Roteiro e um Esquema das etapas para facilitar a aplicação da Estratégia pelos docentes. 

Outro docente, R.31, acrescentou “Senti falta de um roteiro resumido, que o professor possa 

imprimir e distribuir aos alunos no dia da atividade. Caso o faça, poderia acrescentar como 

instrumento de observação.”. Nessa sugestão, pontuamos que embora o Roteiro no Guia não 

esteja colocado de maneira resumida, está descrito de maneira explicativa, o que consideramos 

ser mais adequado, pois visa esclarecer dúvida dos alunos (e eventualmente dos docentes) sobre 

os pontos a serem aplicados na Análise da Atividade.  

 Um docente, o R.23, apontou que: “Acrescentaria: Mapa Mental e instrumentos 

avaliativos como ferramentas utilizadas em análises diversas: SWOT, REBA; 5W2H; 

OCRA...”. Embora sejam metodologias muito efetivas em aplicações de análises variadas, os 

diversos protocolos citados são mais voltados para intervenções ergonômicas em empresas, não 

tanto para o caráter da análise proposta, pois para esse caso consideramos que o roteiro proposto 

se encaixaria melhor na Análise da Atividade, por observar mais adequadamente as 

particularidades que entendemos necessárias que o aluno observe, reflita e conheça sobre o 

trabalhador e suas ações e possa aprofundar seu aprendizado sobre o mundo do trabalho. 

 O respondente R.06, fazendo referência aos seus outros comentários sobre fase 

preparatória e aprofundamento de ferramentas, afirma que: “Conforme destacado nos dois itens 

anteriores acredito que falta trabalhar os instrumentos que permitem realizar as etapas”. O 

docente entende como necessário o aprofundamento do Guia, de seus ferramentais, descrições 

e explicações. Esta ideia nos parece válida e pode ser utilizada em uma etapa de 

aprofundamento da Estratégia. Algumas informações citadas anteriormente pelos docentes 

sobre entrevistas, permissões, escolha de situação do trabalho e análise da atividade no contexto 

EAD foram ampliadas no Guia, como aproveitamento dessas sugestões. Também pode ser 

válida a inserção de mais dados em um trabalho futuro, conforme trata o professor R.04: “Talvez 

incluir dados sobre o mundo do trabalho no Brasil como temos uma situação de bastante 

precariedade os dados deixam isso ainda mais claro”. Esta ideia nos parece relevante, porém 

no formato do Guia proposto acreditamos que essas inclusões o tornariam muito extenso. 
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 Quanto ao questionamento: “Sobre a Análise da Atividade, você tem sugestões para 

melhoria da mesma? Caso a resposta seja afirmativa, por favor, descreva no espaço 

abaixo”, tivemos poucas inclusões de comentários, os quais descrevemos a seguir. 

 Aqui tivemos as considerações do participante R.43, que descreve: “não tenho, é muito 

importante o aluno ter convívio com ambiente e o mundo do trabalho durante sua formação e 

não apenas atividades em salas ou a externa ao final do curso (estágio)”. O comentário 

descreve muito bem a intencionalidade que buscamos materializar por meio do Guia: que o 

aluno se integre ao mundo do trabalho na trajetória do seu curso. Outro docente, R.39, pondera 

que: “Direcionando a Análise da Atividade do ponto de vista do estudante Técnico em 

Segurança do Trabalho, o ideal é que o mesmo o faça após conhecer definições e termos da 

área, como: Risco, Perigo, Riscos Ambientais, Acidente, incidente e etc”. Consideramos a 

observação pertinente, porém aqui também esta decisão dependeria do docente que conduziria 

a Análise, dos seus objetivos; de qualquer forma, é importante que o docente se sinta à vontade 

com a Estratégia proposta e perceba nos alunos o entendimento dela para a devida aplicação. 

 Para o docente R.06, alguns aspectos sobre a Análise da Atividade poderiam ser mais 

trabalhados no Guia, conforme descreve: “Retomando o exemplo da entrevista. Que tipo de 

entrevista vai ser realizada, estruturada, semi estruturada, não estruturada? Por que se opta 

por uma ou outra? Vai usar um ou mais tipos de entrevistas? Qual o referencial teórico para 

a escolha dessa opção e por quê? Entendo que esses questionamentos são importantes e servem 

com as devidas adaptações aos outros itens do roteiro. Os estudantes, na minha visão, precisam 

apreender as opções conceituais e a selecionar o instrumento de aplicação para concretizar o 

método. Citando um outro exemplo, para que o estudante consiga observar o ambiente de 

trabalho e identificar as diferenças entre trabalho real e prescrito primeiro ele(a) precisa 

passar por um processo de aproximação dos conceitos da ergonomia francesa e de seus 

processos de realização concreta do trabalho”. Sobre a entrevista citada, conforme 

descrevemos anteriormente, o processo seria uma conversa com o trabalhador, para coletar as 

informações necessárias para responder aos questionamentos que o roteiro propõe. No entanto, 

é válida a ideia de que é preciso orientar o estudante quanto à forma de abordar o trabalhador, 

quanto às perguntas que talvez sejam mais importantes (deixando aberta para questionamento 

acerca de elementos “novos” para o estudante). No que tange à necessidade de conhecimento 

de conceitos da ergonomia francófona citados pelo docente, acreditamos que não sejam 

fundamentais (no que se refere aos conhecimentos aprofundados), e algumas premissas (como 

a diferença de trabalho prescrito e real) podem ser expostos em aula preparatória da execução 

da atividade. Mas podemos arriscar que uma discussão mais aprofundada do assunto possa ser 
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desejável quando se trata da formação de um Técnico em Segurança do Trabalho, área próxima 

da ergonomia, cujos conceitos auxiliam na compreensão da atividade laboral. Em resumo, 

entendemos como não peremptórias, porém pertinentes, as considerações do docente, podendo 

ser aprofundados esses aspectos em aula ou mesmo em ampliação futura do Guia, além das 

sugestões que incluímos envolvendo alguns dos temas descritos pelo docente, conforme 

tratamos anteriormente (entrevista, permissões e documentações, contexto EAD e escolha de 

situação de trabalho a analisar). 

  

 Por fim, sobre a questão: “Caso tenha mais algum comentário sobre o GUIA, a 

metodologia ou a Análise da Atividade, por favor, deixe-o no espaço abaixo.”, todos os 

nove comentários expressaram positivamente impressões sobre o Guia e a Estratégia, além de 

acrescentar algumas considerações sobre ele. 

 O respondente R. 40 descreve sobre a opinião da Estratégia e faz algumas considerações 

pertinentes sobre a aplicação: “Gostei da proposta! Entendo que a viabilidade da aplicação 

pode variar de um lugar ao outro, pois muitos docentes temem por responsabilidades em 

atividades externas, então vai muito da autonomia e desenvolvimento da turma. Também a 

opção da análise da atividade pode ser um complemento de simplesmente fazer a "visita" 

técnica”. Aqui temos um aspecto importante citado, tendo em vista que a Análise da Atividade 

pode surgir como uma alternativa para maior aprofundamento de visitas técnicas executadas 

em algumas empresas, e concordamos que cabe a cada docente avaliar os conhecimentos e 

embasamentos que podem ser necessários para a sua turma de discentes antes de proceder à 

atividade. 

 Outro docente, R. 43, deixa subentendida a necessidade da inserção e condução da 

Estratégia por intermédio de um planejamento prévio e cita a preocupação com a carga horária 

das atividades, muito comum aos professores, pois possuem um programa, ementa da disciplina 

para cumprir: “A estratégia é bastante válida para o curso tec. de seg. do trabalho, outros 

cursos e disciplinas de aplicação vão depender do interesse ou disposição dos professores de 

fomentar atividades externas aos alunos, além do "encaixe" em CH das aulas também”. 

Acreditamos que a Análise da Atividade pode sim ser ampliada para os diversos cursos e que 

sua aplicação exige o comprometimento do docente nesse planejamento, por envolver 

execuções ditas como “externas”, e que certamente terá um retorno positivo na aprendizagem 

dos alunos, podendo o professor avaliar isso inclusive na exposição ou discussão em sala, além 

da Análise executada e entregue. 
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 Sobre a aplicação da Estratégia em outros cursos, também o respondente R 02 comenta: 

“Gostei muito da leitura do Guia e vejo como uma importante ferramenta para a Educação 

Profissional. Não consigo visualizar essa metodologia nos outros cursos do meu campus, mas 

imagino que em outros eixos esse tipo de trabalho seja bastante importante para formação 

dos/as estudantes”. Corrobora o docente aqui com nossa percepção de que para algumas 

disciplinas a Estratégia pode não ter uma boa aceitação pelos professores (por fatores 

mencionados por outros respondentes, como a carga de responsabilidade diante dos 

deslocamentos, ementas muito específicas das disciplinas, por exemplo), mas que muitas outras 

áreas podem se beneficiar do uso desta Estratégia. 

 O participante R.06 respondeu: “Observo como uma ótima iniciativa. Atualmente no 

nosso curso existe uma abordagem semelhante nas disciplinas de Ergonomia I e II mas acho 

que o guia que vocês desenvolveram aponta que esse roteiro pode ser aplicado para o ensino 

de outras disciplinas. Parabéns pela construção do guia”. Consideramos essa análise do 

docente muito valiosa, por especificar que atua com abordagem parecida, e entendemos como 

sendo um ponto de vista importante sobre a relevância do Guia. 

 Tivemos ainda uma contribuição sobre a aplicação do Guia para cursos de 

especialização e disponibilização editável para os alunos, descrito pelo R.20: “Uma sugestão é 

que poderia ter uma estruturação editável para o aluno preencher eletronicamente, como 

formulário ou check-list, pois assim fica mais fácil para eles. Talvez o material poderia ser útil 

para cursos de especialização de segurança do trabalho também”. Nesse caso, na aplicação da 

Estratégia, o Guia poderia também fornecer um link para uma versão editável do roteiro, para 

que os docentes possam utilizá-lo (e adaptá-lo) e ser fornecido aos alunos em meio eletrônico. 

 Alguns comentários foram no sentido de aprovação do Guia e da Estratégia da Análise 

da Atividade, e incentivadoras da pesquisa, como o do respondente R.04: “Gostei muito, está 

bem estruturada.”, bem como do docente R.17: “Acredito ser um produto arrojado para o nível 

de ensino aplicado e de extrema valia para o profissional técnico em Segurança do Trabalho.”, 

para o professor R.31: “Achei bem organizado e direito, facilitando o entendimento da 

proposta.”, também o R.33: “Está ótima; representa inovação educacional.”, e ainda um 

importante comentário do participante R.03: “parabenizo a equipe pela elaboração do guia, 

como coordenador do curso, se for autorizado, posso submeter aos demais colegas professores 

do IFBa. Campus de Vitória da Conquista BA”. 

 Pudemos observar nos respondentes da pesquisa muitas contribuições pertinentes e 

válidas. Muitos docentes atentaram-se aos detalhes e possíveis melhorias ou adequações, ou 

ainda adaptações que poderiam ser direcionadas para execuções. Consideramos como preciosas 
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várias sugestões, mas ao mesmo tempo a inserção ou retirada no Guia de alguns dos aspectos 

citados nesse momento poderia também descaracterizá-lo, sendo necessária uma nova 

avaliação. Incluímos no Guia alguns pontos citados pelos docentes, envolvendo comentário 

sobre a atividade no formato EAD, sobre liberações e permissões que possam estar envolvidas 

na execução, sobre as entrevistas e escolha de situação de trabalho a ser analisada.  

 Embora a avaliação no contexto geral foi bastante adequada e aplicável da Análise da 

Atividade pelos docentes, entendemos que por si só isso não garantiria a aplicação da referida 

Estratégia, mas interpretamos o resultado da pesquisa como sendo necessário e como um grande 

passo a sua aprovação pela maioria dos respondentes, justamente por atuarem diretamente no 

curso técnico em segurança do trabalho e vivenciarem no dia a dia a rotina dos alunos. 

 

 

5.2 Avaliação do Guia por Docentes em Geral de Cursos Técnicos e Superior 

 

 Na segunda pesquisa executada, o objetivo foi a avaliação do Guia Didático e da 

Estratégia de Ensino por docentes que ministram aulas de disciplinas diversas em cursos 

técnicos, de graduação e pós-graduação, isso aconteceu pelo encaminhamento de um 

questionário – Q02 para que os respondentes pudessem fazer a avaliação. 

 

 

5.2.1 Caracterização Geral dos Participantes da Pesquisa- Q02 

 

Por meio do questionário, ocorreu a avaliação do Guia e da Estratégia da Análise da 

Atividade por 44 docentes que lecionam aulas para cursos diversos de nível técnico, graduação 

e pós graduação em disciplinas variadas. 

 Utilizamos a Tabela 5 para demonstrar a participação de respondentes de todas as 

regiões do país, sendo 16 respostas da região sul, 11 da região nordeste e da centro-oeste, cinco 

da região sudeste e um da região norte, indicando assim uma boa representatividade de regiões 

e Instituições de ensino, entre Universidades públicas e privadas e Institutos Federais. No total, 

docentes de 26 Instituições diferentes de ensino participaram da pesquisa, sendo que os 

docentes pertencem a no mínimo 31 Câmpus diferentes, pois muitos deles não identificaram 

nas respostas o local exato onde lecionam, apenas a Instituição. 
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Tabela 5: Instituição e quantidade de respondentes -Q02 

 Instituição dos Respondentes Câmpus e quantidade de 

respondentes 

 Região Norte = 01 resposta  

01 UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará não informado (1); 

 Região Nordeste = 11 respostas  

02 IFPE - Instituto Federal de Pernambuco não informado (1); 

03 IFMA – Instituto Federal do Maranhão Coelho Neto (1); não informado (1); 

04 UFPE – Universidade Federal de Pernambuco não informado (3); 

05 UFRB – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Feira de Santana (1) 

06 UFBA – Universidade Federal da Bahia não informado (1); 

07 IFCE - Instituto Federal do Ceará não informado (1); 

08 IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte Natal (1); não informado (1); 

 Região Centro Oeste = 11 respostas  

09 UNIFEI - Universidade Federal de Itajubá  Itabira (1); 

10 IFSULDEMINAS - Instituto Federal do Sul de Minas 

Gerais 

Passos (2); Inconfidentes (1) 

11 UFG- Universidade Federal de Goiás não informado (1); 

12 Universidade Federal de Uberlândia Uberlândia (4) 

13 IFMS - Instituto Federal de Mato Grosso do Sul não informado (2); 

 Região Sudeste = 05 respostas  

14 IFES – Instituto Federal do Espírito Santo  não informado (1); 

14 UFF- Universidade Federal Fluminense não informado (1); 

16 IFSP - Instituto Federal de São Paulo Presidente Epitácio (1) 

17 USP – Universidade de São Paulo Pirassununga (1); 

18 UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo Santos (1) 

 Região Sul = 16 respostas  

19 IFC - Instituto Federal Catarinense Araquari (1); Blumenau (1); São 

Francisco do Sul (1); Sombrio (1); 

Videira (1); não informado (1); 

20 UFFS – Universidade Federal da Fronteira Sul Chapecó (1); 

21 IFPR - Instituto Federal do Paraná Curitiba (1);  

22 Unisinos - Universidade do Vale do Rio dos Sinos Porto Alegre (2); não informado (1); 

23 IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina Gaspar (1); 

24 IFRS -Instituto Federal do Rio Grande do Sul Rolante (1); não informado (1); 

25 IFSUL -Instituto Federal Sul Riograndense  Pelotas (1); 

26 UPF – Universidade de Passo Fundo Passo Fundo (1) 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Quanto à idade dos docentes respondentes da pesquisa, 61,4% está entre 30 a 49 anos, 

também dentro do esperado para a carreira, pela grande participação dessa faixa etária na força 

de trabalho, apenas 2,3% dos respondentes possui entre 20 a 29 anos de idade, 27,3% dos 

docentes estão entre 50 a 59 anos e acima de 60 anos temos 9,1% dos docentes. O Gráfico 4 

ilustra a faixa etária dos 44 respondentes docentes do Questionário 02. 
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Gráfico 4: Idade dos respondentes – Q02 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Sobre o tempo de atuação na área da docência, o perfil dos respondentes também variou 

bastante, 36,6% dos docentes respondentes atuam no máximo há 10 anos na área, 34,1% dos 

docentes atuam entre 11 e 20 anos e 31,8% deles lecionam há 21 anos ou mais. O Gráfico 5 a 

seguir demonstra o tempo de experiência como professor dos respondentes. 

 

Gráfico 5: Tempo de atuação na docência – Q02 

 

Fonte: elaborada pela autora. 
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No questionamento sobre a maior titulação acadêmica dos professores respondentes, a 

grande maioria, 65,9% possuem doutorado, e o mestrado é a maior titulação para 29,5% dos 

professores respondentes, e tivemos ainda 4,6% dos respondentes especialistas. Pode-se afirmar 

então que o perfil geral do respondente do questionário é de docentes com alto grau de 

escolaridade, a maioria doutores. Podemos visualizar no Gráfico 6 a titulação dos respondentes. 

 

Gráfico 6: Titulação acadêmica dos docentes – Q02 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

As próximas duas questões que foram feitas aos professores tratam sobre os cursos ou 

áreas de atuação dos docentes e as disciplinas ministradas por eles, pois como o Questionário 

02 foi encaminhado para diversas áreas de ensino e cursos, as perguntas foram necessárias para 

especificar sobre as atuações dos respondentes. 

 Conforme demonstrado na Tabela 6, em que foi perguntado aos professores: “Para 

quais Cursos ou Áreas já lecionou ou leciona atualmente?”, os cursos e áreas de atuação dos 

respondentes foram bastante diversificadas, sendo cursos técnicos, de graduação, 

especialização e mestrado. Essa diversidade de áreas e cursos de atuação pelos respondentes 

sugere que a avaliação do Guia e da Estratégia envolveu diversos segmentos e tipicidades do 

ensino. 

 

Tabela 6: Para quais Cursos ou Áreas já lecionou ou leciona atualmente? 

R1. “Técnico em Hospedagem, Técnico em Informática, técnico em Química, Técnico em Agropecuária, 

Superior em Gestão em Turismo, Licenciatura Matemática.” 

R2. “Engenharias” 

R3. “Agropecuária” 

4. “Engenharia de Produção” 
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R5. “Administração, engenharias, tecnólogos...” 

R6. “Licenciatura em Matemática, Eng Elétrica, Eng Mecatrônica, Técnicos em Informática Eletroeletrônica, 

Agropecuária.” 

R7. “Engenharia de alimentos, engenharia de Biossistemas, engenharia eletrônica e de telecomunicações.” 

R8. “Engenharia de Produção e Transportes e Geologia” 

R9. “Medicina Veterinária / Agronomia / Técnico em Agropecuária” 

R10. “Engenharia Mecânica, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção e Engenharia Elétrica.” 

R11. “Nutrição, Fisioterapia,” 

R12. “Ciências Contábeis, Administração, Engenharia Agronômica e Engenharia Ambiental.” 

R13. “Gastronomia” 

R14. “Enfermagem, medicina e administração” 

R15. “Engenharia, Técnico em Automação, Técnico em Mecânica, Técnico Segurança do trabalho, Técnico 

em Eletromecânica, Técnico em Informática” 

R16. “cursos técnicos em geral” 

R17. “Técnico em Administração, Técnico em Informática, Técnico em Vestuário, Tecnologia em Processos 

gerenciais, Administração, Ciências Contábeis” 

R18. “Engenharia Mecânica, Mecatrônica, Automação Industrial” 

R19. “Medicina, Enfermagem, Técnico em Enfermagem” 

R20. “todos os cursos de Licenciaturas” 

R21. “Educação” 

R22. “Filosofia da Educação” 

R23. “Educação (Pós-graduação) e Educação Física (graduação)” 

R24. “Comunicação, Educação” 

R25. “Curso de Graduação em Engenharia Elétrica e Curso Técnico em Eletromecânica” 

R26. “Educação, Comunicação, Direito” 

R27. “Técnicos integrados Automação, Guia e Administração” 

R28. “educação física” 

R29. “Pedagogia e Diversas Licenciaturas” 

R30. “Formação de professores em geral, no momento atuo na licenciatura e no mestrado” 

R31. “Computação, tecnologias educacionais, metodologia de pesquisa” 

R32. “Técnico Telecom e Curso Superior em Telemática” 

R33. “Curso de História e Pedagogia” 

R34. “Sou professor de Física. Já lecionei em cursos de Ensino médio; Ensino médio/técnico em Agropecuária, 

Informática e Química; em licenciatura em Química; licenciatura em Ciências; em pós graduação em 

matemática; e Mestrados profissionais.” 

R35. “Técnico em Administração EJA/EPT, Técnico em Informática para Internet” 

R36. “Administração, Automação industrial, Tecnologia da Informação” 

R37. “Química Ensino Médio, Licenciatura em Química, Licenciatura em Biologia e Licenciatura Pedagogia 

(atualmente)” 

R38. “Administração” 
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R39. “Administração” 

R40. “Engenharia”  

R41. “Licenciatura em Química; em Espanhol, 2a Licenciatura; Esp. em Tecnologias Educacionais e Ead” 

R42. “Pedagogia, Engenharia, Letras, Física e Matemática” 

R43. “Educação e Tecnologias” 

R44. “Administração, Economia, C. Contábeis, Enfermagem” 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

O próximo questionamento aos docentes foi sobre “Quais disciplinas ou áreas em 

geral já lecionou ou leciona?”, aqui tivemos grande variedade de respostas também, de áreas 

exatas, tecnológicas, sociais, humanas, biológicas, da saúde. Consideramos nessa diversidade 

de respostas que algumas disciplinas poderiam ter aplicação mais direcionada da Estratégia 

proposta e outras a aplicação poderia encontrar alguns obstáculos, pela especificidade das 

ementas típicas da disciplina, mas entendemos como pertinentes e proveitoso o julgamento 

pelos respectivos docentes que ministram aula das mais variadas disciplinas descritas na Tabela 

7 a seguir. 

 

Tabela 7: Quais disciplinas ou áreas em geral já lecionou ou leciona? 

R1. “História, Geografia,” 

R2. “Térmica e fluidos, mecânica e materiais” 

R3. “topografia, desenho técnico e solos” 

R4. “Todas específicas do curso” de engenharia de produção 

R5. “Várias: matemática, física, química, gestão manutenção, projetos, qualidade, segurança do trabalho, 

mecânica, etc...” 

R6. “Laboratório em Eletrônica, Física Geral, Física (I, II, III, IV), Mecânica Clássica, Espanhol, Controle” 

R7. “Processamento de alimentos” 

R8. “Metodologia, Leitura e produção de textos, Ética e Sociologia” 

R9. “Produção Animal / Nutrição Animal” 

R10. “Desenho Técnico, Processos de Fabricação, Integridade Estrutural e Sistemas Hidropneumáticos.” 

R11. “Nutrição Clínica, Nutrição e Dietética, Metodologia da Pesquisa, Patologia Geral” 

R12. “Contabilidade Básica, Gestão de Custos, Auditoria, Controladoria, Auditoria Ambiental, Direito 

Empresarial, Direito do Trabalho, Contabilidade para o Agronegócio, Gestão de Cooperativas, Laboratório 

Contábil, Noções de Economia, Instituições de Direito Público e Privado.” 

R13. “Alimentos e Estudos e Técnicas Gastronômicas” 

R14. “Emergência, gestão” 

R15 “Todas competentes aos cursos” de: Engenharia, Técnico em Automação, Técnico em Mecânica, Técnico 

Segurança do trabalho, Técnico em Eletromecânica, Técnico em Informática. 

R16. “administração” 
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R17. “Administração de pessoas, Administração da qualidade, Gestão de projetos e inovação, Administração 

geral, Empreendedorismo” 

R18. “Eletrônica Digital, Eletrônica Analógica, Eletrônica de Potência, Circuitos Elétricos, Programação, 

Sinais e Sistemas” 

R19. “Saúde da mulher, Saúde da criança, Fundamentos em Enfermagem, Biossegurança.” 

R20. “Pedagogia, Letras, Biologia, Matemática, História, Filosofia,” 

R21. “Gestão da Educação Básica; Didática da Educação Superior” 

R22. “Filosofia, Filosofia da Educação, Pensamento Pedagógico Brasileiro” 

R23. “Metodologia do ensino, Planejamento Educacional, Políticas e Gestão da Educação, Epistemologia, 

Metodologia da Pesquisa Científica” 

R24. “Comunicação” 

R25. “Disciplinas da área elétrica” 

R26. “Educação, Administração, Comunicação, Letras” 

R27. “Geografia” 

R28. “Filosofia/Políticas Públicas/Gestão do Esporte” 

R29. “Trabalho de Conclusão de Curso 1 e Trabalho de Conclusão de Curso 2 e, Políticas Educacionais” 

R30. “várias, na formação de professores” 

R31. “Tecnologias e Metodologia de pesquisa” 

R32. “Eletricidade, Introdução Telecomunicações e Rádio Transmissão;” 

R33. “Estágio Curricular Supervisionado; Projeto Integrado de Práticas Educativas, Metodologia do Ensino de 

História” 

R34. “Em disciplinas ligadas a Física ou Matemática. Na pós graduação disciplinas voltadas ao ensino-

aprendizagem.” 

R35. “Marketing Digital, Inovação e Competitividade, Projeto Integrador, Orientação para Atuação 

Profissional, Empreendedorismo, dentre outros.” 

R36. “filosofia, metodologia científica” 

R37. “Metodologia do Ensino de Ciências; Química-Ensino Médio” 

R38. “Marketing, Empreendedorismo, Gestão de Pessoas” 

R39. “todas da área administrativa” 

R40. “Estruturas, materiais e fundações” 

R41. “Didática Geral, Mídias Educacionais, Pesquisa Científica, Psicologia Educacional, Métodos e 

Estratégias de Ensino, etc.” 

R42. “Psicologia, Introdução à Educação, Didática, Gestão e Avaliação de Políticas Públicas, Fundamentos da 

Educação, Organização da Educação Brasileira e Ciência e Produção do conhecimento” 

R43. “Tecnologias de Informação e comunicação, outras” 

R44. “Economia, Matemática Financeira” 

Fonte: elaborada pela autora. 
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5.2.2 Opinião e Perspectivas dos Docentes sobre o Guia e a Estratégia de Ensino – Q02 

  

Similarmente ao Questionário 01, para o Questionário 02 analisamos a seguir 11 

questões, sendo avaliada separadamente apenas uma questão que trata sobre a utilização atual 

dos docentes de alguma metodologia similar à Análise da Atividade, por considerarmos que ela 

não tem implicação direta sobre a percepção do guia e da metodologia. 

 A avaliação dos respondentes sobre o Guia e a Análise da atividade no contexto geral 

foi positiva, a média geral de todas as onze questões foi 4,16 e a moda geral de 4,00 com 

avaliação de 4 ou 5 na escala Likert em pouco mais de 80% das respostas, não tendo nenhuma 

questão como moda abaixo de 4,0 no questionário. 

 A questão “A minha opinião geral sobre o GUIA apresentado é positiva?” foi a que 

recebeu maior avaliação positiva dos respondentes, com 91% de aprovação, referente a 

avaliação 4 ou 5 na escala Likert seguida pela questão “Na minha opinião, a Análise da 

Atividade é aplicável como Estratégia de Ensino?” com 86% de avaliação positiva. 

 Sobre a moda, oito questões tiveram moda 4,0 e três questões tiveram moda 5,0, 

indicando em geral a avaliação favorável e positiva sobre o Guia e a Metodologia de Ensino. A 

média mais alta por questão foi de 4,3 e a mais baixa de 3,9, sendo a única questão com média 

abaixo de 4. 

 A questão com aprovação menor foi “A proposta da Análise da Atividade descrita no 

GUIA estimula a percepção mais empática dos alunos com os trabalhadores e suas iniciativas?” 

com 73% de aprovação. 

 Em relação à questão específica analisada separadamente: “Já utilizo a Análise da 

Atividade, ainda que em outros formatos ou critérios, nos curso(s) em que atuo?” a média obtida 

foi de 3,30 e a moda 4,00 sendo que 47,7% afirmaram que utilizam a referida Análise da 

Atividade de alguma maneira no curso, o que consideramos bastante interessante, por indicar o 

conhecimento ou interesse nessa Estratégia, adaptada a cada realidade de ensino. 

 Representamos a seguir na Tabela 8 as avaliações das questões pelos respondentes em 

percentuais referentes à moda, média e frequências, com exceção do questionamento sobre a 

utilização atual da Estratégia pelos docentes, referente ao questionamento “11” e na próxima 

Tabela 9 consta a representação da frequência, nas escalas de 1 a 5 de cada avaliação pelos 

docentes, lembrando que a escala 1 representa discordo totalmente e 5 equivale a concordo 

totalmente. 
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Tabela 8: Avaliação do Guia e da Estratégia de Ensino pelos docentes respondentes – Q02 

Questionamento  Média Moda 
Frequência em % 

1 2 3 4 5 

a) A minha opinião geral sobre o GUIA apresen-

tado é positiva? 

4,3 4,0 0,0 0,0 9,1 50,0 40,9 

b) Na minha opinião, a Análise da Atividade é 

aplicável como Estratégia de Ensino? 

4,3 4,0 0,0 2,3 11,4 43,2 43,2 

c) O GUIA apresenta leitura e compreensão fácil 

para os professores sobre a aplicação da Análise 

da Atividade? 

3,9 4,0 2,3 0,0 22,7 52,3 22,7 

d) A maioria das orientações incluídas no GUIA 

são necessárias? 

4,2 4,0 0,0 2,3 15,9 45,5 36,4 

e) A aplicação da Análise da Atividade em 

curso(s) em que atuo pode ser útil para os estu-

dantes na sua formação? 

4,3 5,0 0,0 0,0 18,2 36,4 45,5 

g) A aplicação da Análise da Atividade em 

curso(s) em que atuo auxiliaria os estudantes na 

sua formação? 

4,0 4,0 0,0 2,3 20,5 50,0 27,3 

h) A aplicação da Análise da Atividade apresen-

tada em curso(s) em que atuo é viável? 

4,1 4,0 0,0 2,3 20,5 38,6 38,6 

i) A proposta da Análise da Atividade descrita no 

GUIA estimula a integração do aluno com o 

mundo do trabalho? 

4,2 5,0 0,0 2,3 15,9 38,6 43,2 

j) A proposta da Análise da Atividade descrita no 

GUIA estimula a percepção mais empática dos 

alunos com os trabalhadores e suas iniciativas? 

4,0 4,0 0,0 2,3 25,0 40,9 31,8 

k) Eu aplicaria ou incentivaria a Análise da Ativi-

dade descrita no GUIA para os estudantes de 

curso(s) em que atuo? 

4,2 5,0 0,0 2,3 20,5 29,5 47,7 

l) Na minha opinião, a Análise da Atividade des-

crita no GUIA pode ser aplicada em diversas for-

mações? 

4,2 4,0 0,2 1,6 18,0 42,5 37,7 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Tabela 9: Representação da avaliação da frequência avaliada pelos respondentes sobre cada 

questionamento – Q02 

Fonte: elaborada pela autora. Legenda: Freq.: Frequência em % 

 

 Assim como para o primeiro questionário, para que os respondentes da pesquisa 

pudessem expressar as impressões sobre o Guia e a Estratégia de ensino, foram inseridas cinco 

questões descritivas de preenchimento opcional que tratavam sobre opiniões, sugestões e 

contribuições dos respondentes. Foram recebidos diversos comentários, que apresentamos por 

questão na sequência. Os trechos em itálico são transcrições das respostas dos professores 

respondentes. 

 

Sobre o questionamento: “Você acrescentaria ou retiraria alguma informação do 

GUIA ou têm sugestões para a melhoria do mesmo? Caso a resposta seja afirmativa, por 

favor, descreva no espaço abaixo.”, obtivemos diversos comentários, a maioria positivo, 

apenas um docente comentou que o Guia parecia confuso inicialmente, e alguns docentes 

comentaram sobre alguns pontos que consideraram como necessárias melhorias ou sugestões. 

 Destacando aspectos positivos do Guia e da Estratégia, transcrevemos comentários 

como o do respondente R.05: “está apropriado como se apresenta.”; do R.06: “Está bem 

sucinto, ótimo assim.”; do R.09: “No momento considero que está tudo Ok.”; o R.22 comentou 

Questionamento Freq 1 (%) Freq 2  (%) Freq 3  (%) Freq 4  (%) Freq 5  (%)

a) A minha opinião geral sobre o GUIA apresentado é positiva? 0,0 0,0 9,1 50,0 40,9

b) Na minha opinião, a  Análise da Atividade é aplicável como 

Estratégia de Ensino? 0,0 2,3 11,4 43,2 43,2

c) O GUIA apresenta leitura e compreensão fácil para os 

professores sobre a aplicação da Análise da Atividade? 2,3 0,0 22,7 52,3 22,7

d) A maioria das orientações incluídas no GUIA são 

necessárias? 0,0 2,3 15,9 45,5 36,4

e) A aplicação da Análise da Atividade  em  curso(s)  em que 

atuo pode ser útil para os estudantes na sua formação? 0,0 0,0 18,2 36,4 45,5

g) A aplicação da Análise da Atividade em  curso(s)  em que 

atuo  auxiliaria os estudantes na sua formação? 0,0 2,3 20,5 50,0 27,3

h) A aplicação da Análise da Atividade apresentada em  

curso(s)  em que atuo  é viável? 0,0 2,3 20,5 38,6 38,6

i) A proposta da Análise da Atividade descrita no GUIA 

estimula a integração do aluno com o mundo do trabalho? 0,0 2,3 15,9 38,6 43,2

j) A proposta da Análise da Atividade descrita no GUIA 

estimula a percepção mais empática dos alunos com os 

trabalhadores e suas iniciativas? 0,0 2,3 25,0 40,9 31,8

k) Eu aplicaria ou incentivaria a Análise da Atividade descrita no 

GUIA para os estudantes de  curso(s) em que atuo? 0,0 2,3 20,5 29,5 47,7

l) Na minha opinião, a Análise da Atividade descrita no GUIA 

pode ser aplicada em diversas formações? 0,2 1,6 18,0 42,5 37,7
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que: “Não, acho que está na medida correta”; na opinião do respondente R.31: “O guia está 

bem formulado”; para o R.33: “Considero todas pertinentes”, referindo-se às informações do 

Guia; o docente R. 37 comentou positivamente: “Achei o Guia bastante objetivo nos seus 

propósitos de informar sobre os referenciais teóricos que embasam a proposta de Análise da 

Atividade e descrever com detalhes a sua estrutura e aplicação.”; na opinião do respondente 

R.38 o Guia está adequado: “Gostei muito do material, desde o conteúdo até a diagramação.”. 

 Alguns professores atentaram-se sobre eventuais complementações para o Guia, de 

acordo com o foco de quem utilizará, como destacado pelo R. 16: “A estrutura do guia está 

bastante adequada, penso que cada docente possa adaptar como quiser, por exemplo incluir 

um termo esclarecedor para o aluno entregar à empresa que for realizar a atividade. Assinado 

inclusive pelo professor esclarecendo a finalidade didática, sem fins de divulgação e exposição 

do operador e da empresa, etc.”; também o docente R. 29 comenta que: “A facilidade ou 

dificuldade, vai depender dos objetivos de quem o estiver utilizando ou vai utilizar. Assim, as 

informações devem vir de forma clara e objetiva”. Sobre o “termo esclarecedor” citado, 

pontuamos que no Guia constam diversas referências a essas permissões, liberações que muitas 

empresas solicitam, e até mesmo com função de esclarecer o trabalhador que será observado, 

mas optamos por não criar um modelo padrão, pois cada Instituição de ensino possui seus 

próprios fluxos e modelos de documentos a serem usados, direcionamos assim por descrever 

sobre essa necessidade. 

 Tivemos também uma sugestão importante que pode ser adaptada na aplicação do Guia 

pelos docentes, conforme descreve o R. 26: “O Guia está muito bem elaborado. É minucioso e 

claro nas suas orientações. Quase todas as orientações que eu esperaria ver num guia assim 

estão presentes nele. O único ponto que eu senti falta é em relação aos casos em que a atividade 

a ser observada envolve uma interação com o cliente ou usuário do serviço, o que ocorre no 

setor de serviços. Penso que, para dar conta das atividades do setor de serviços, seria 

necessário contemplar, no roteiro, categorias de análise que envolvem a interação entre o 

trabalhador observado e o destinatário do serviço, quando a atividade envolve esse contato”. 

Entendemos que como o Guia foi proposto inicialmente para o curso técnico em segurança do 

trabalho, alguns aspectos relacionados a atuações direcionadas à prestação de serviços podem 

precisar de adaptações, como o docente R.26 citou, maiores detalhes sobre essa interação com 

o cliente ou usuários, incluindo esclarecimentos e permissões envolvendo. De qualquer 

maneira, a proposta do Guia e da Estratégia pode ser aplicada para esses casos, necessitando de 

algumas adaptações que cada caso exigir, portanto, consideramos positiva a opinião do docente 
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por avaliar a área específica em que atua e ressaltar essa compatibilidade da proposta e material, 

mesmo com a necessidade de adaptações. Assim, incluímos no tópico do Guia que trata sobre 

as “Etapas para o Desenvolvimento da Análise”, no item sobre a “Escolha e Definição de um o 

Trabalhador a ser Observado”, um esclarecimento sobre a viabilidade de execução da Análise 

nas diversas profissões, inclusive do setor de serviços, no qual o docente pode fazer algumas 

adaptações que considerar pertinente, e o aluno deve atentar ao fato da necessidade de 

permissão e esclarecimento do cliente para essa observação. 

 Para o respondente R. 41, o contexto atual de atividades online exige adaptações do 

material: “O que senti falta no Guia foi espaço para as tecnologias da informação e 

comunicação tanto no que diz respeito ao mundo do trabalho, em geral, como no que diz 

respeito à formação do aluno de cursos de educação profissional em EaD (que hoje são 

inúmeros). Em tempos de home office, é preciso pensar nesse sentido; em tempos de ensino 

remoto ou de EaD, é preciso pensar nessa especificidade da modalidade”. Esse aspecto 

levantado pelo docente é importante, pois a modalidade de aula EAD ou semipresencial é uma 

realidade atualmente, e tende a crescer. Com relação ao Guia e à Estratégia, embora 

consideremos muito importante a observação presencial, pela integração entre aluno e 

trabalhador proporcionada, uma alternativa para o contexto EAD citado é a análise da atividade 

com o uso de filmagens, vídeos, gravações da atuação dos trabalhadores, possibilitando que o 

estudante conheça a atuação profissional. É preciso então realizar adaptações no roteiro do 

Guia, pelo docente que irá aplicar a Estratégia. Inclusive podem ser ampliados os materiais a 

partir da base existente, como sugere o R. 27 para a construção de: “uma planilha eletrônica”, 

inserimos no Guia comentário sobre essa questão das atividades EAD no tópico que trata sobre 

a “Prática Reflexiva” e também deixamos disponível o roteiro do Guia no formato editável 

online, que pode ser acessado pelo link compartilhado, descrito no Guia em: 

https://drive.google.com/drive/folders/1opDEVbbNLyWI3fyTptVUry9Vc6CxhVPH?usp=sha

ring . 

 Outros aspectos sugeridos pelos respondentes são desde a necessidade pela condensação 

do material como pela expansão dele. O respondente R.18 comentou que: “O guia precisa ser 

mais objetivo/pragmático”, também o R. 21: “Sugiro uma versão mais enxuta dos pressupostos 

teóricos que orientam o Guia”. Como contraponto, tivemos opiniões que apontam a 

necessidade de mais esclarecimentos, como o R. 23: “Falta no manual, descrever qual é o 

conceito de Estratégia de Ensino. O manual é fundamentado nisso, mas falta esclarecer qual o 

sentido/dignificado dado a esse conceito.”, também o R.31: “Mais exemplos aplicando a 
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análise”. Acreditamos que todas as opiniões e sugestões são bastante relevantes e podem ser 

direcionadas futuramente em revisões do Guia, e como na análise do contexto do material, a 

maioria das avaliações foram positivas, entendemos que as ampliações ou reduções sugeridas 

podem ficar a critério de cada docente nas aplicações. 

 Aqui também um docente R. 03 descreveu: “Penso que o guia está bem abrangente”. 

A ideia da aplicação do Questionário 02 foi justamente verificar essa percepção, avaliando a 

possibilidade do entendimento e aplicação em áreas diversas. Consideramos em geral a 

percepção dos docentes como positiva ou receptiva, porém também tivemos uma opinião que 

relatou dificuldades iniciais de entender a Estratégia, R.02: “O texto é confuso para quem não 

conhece o conceito ainda, como foi o meu caso”. O relato é importante, tendo em vista que 

denota que para alguns docentes a Estratégia pode parecer confusa inicialmente. De qualquer 

forma, na maioria dos comentários não tivemos outras percepções similares.  

 

O próximo questionamento do formulário foi: “Sobre a Análise da Atividade, você 

sentiu falta de alguma informação ou esclarecimento sobre a aplicação da estratégia 

(etapas, roteiro de análise…) ou têm sugestões para melhorias? Caso a resposta seja 

afirmativa, por favor, descreva no espaço abaixo”. Aqui tivemos poucos comentários, os 

docentes esboçaram algumas sugestões de aspectos a serem melhorados ou corrigidos. 

 Tivemos opiniões que sugerem mais contextualizações no material, como o R. 03: 

“Estudos de caso, pois facilitam a visualização da ferramenta em ação.”; também o R. 31, que 

cita a necessidade de: “Só os exemplos”. Embora tenham sido citados algumas exemplificações 

no Guia, entendemos que um maior aporte desses temas poderia enriquecer o material, mas ao 

mesmo tempo poderia torná-lo extenso e como a intenção é que cada docente o adapte para a 

sua realidade, os exemplos ou estudos de caso podem ser construídos com a execução da análise 

da atividade. O professor R. 03 descreveu: “O guia pode ser considerado como um referencial 

e cada curso ou cada eixo pode adaptá-lo para sua realidade específica, incluindo, 

modificando ou excluindo etapas ou partes do roteiro.” 

 Outros professores comentaram a necessidade de aplicação ou maior estudo do material 

para então propor mudanças ou melhorias, como o R.30: “As informações são adequadas, além 

disso é meu primeiro contato com essa metodologia, então não sei julgar se poderia haver mais 

dados.”; e o R. 38: “Preciso utilizar com os alunos para responder essa pergunta.” Para outro 

docente, R. 29, consta que inicialmente a descrição da Estratégia pareceu confusa, entendendo 

após uma leitura mais atenta: “A princípio, não entendi bem sobre o que estava sendo 
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perguntado, depois de fazer uma leitura mais atenta, penso que entendi. Objetividade e clareza 

nos questionamentos bem como, nas informações contidas nesses formulários, guias”. Apesar 

do docente relatar em um primeiro momento ter essa interpretação, o formato da descrição foi 

pensado de maneira a tornar o material de fácil utilização, o que não inibe algumas dificuldades 

em casos específicos. 

  

 Para a pergunta: “Você visualiza alguma Contribuição específica que a aplicação da 

Estratégia proposta poderia proporcionar aos alunos? Caso a resposta seja afirmativa e 

queira comentar, por favor, descreva no espaço abaixo”, recebemos alguns comentários por 

parte dos participantes da pesquisa, que descrevemos a seguir. 

 Os respondentes citaram contribuições relativas à integração do aluno com o mundo do 

trabalho e o trabalhador, como R.16: “Sim, proximidade com a realidade do trabalhador e 

verificação das diferenças entre tarefa prescrita e tarefa efetivamente realizada”; este docente 

descreveu como possibilidades da Estratégia: “Contribui para que o aluno se coloque no lugar 

do outro, podendo compreender as dificuldades reais vivenciadas pelos trabalhadores e 

ouvindo desses, por exemplo, o porquê de não aderirem ou aderirem a certas práticas ou o 

porquê de seguirem normas e regulamentos, etc, enfim, oportunizando uma reflexão sobre a 

prática profissional que os faça sentido!”; o R.30 comentou: “Aproximação com o mundo do 

trabalho sob a ótica do próprio trabalhador”; também o professor R.38: “Sim, deixa o aluno 

mais próximo ao mundo do trabalho”. 

 Tivemos outros comentários sobre a percepção que a Estratégia poderia proporcionar 

ao aluno sobre a profissão, como o R.41: “Sim. Um leque de oportunidades dentro do âmbito 

da profissão. No final desse processo, ao compartilhar suas análises com o grupo, nunca 

teremos uma única visão sobre o trabalhador e sua profissão. O resultado mostrará que toda 

profissão tem diversas áreas com as quais os alunos poderão se identificar. Também poderá 

ser conhecido os principais motivos de suas lutas por melhorias na profissão.”; e o respondente 

R.05: “O foco do aluno\acadêmico, deixa de ser "fazer o ensino médio técnico" para a 

percepção de: estou construindo minha profissão.”; também o R.37 trata sobre a realidade da 

atuação profissional que a metodologia pode enfatizar: “Acredito que uma visão mais realista 

da profissão”. 

 Para alguns docentes, a metodologia pode configurar aprendizagem de conteúdos e 

auxiliar os estudantes em aspectos cognitivos, conforme o professor R.03 “A contribuição mais 

relevante é a noção de aplicabilidade e sua forma de operacionalização dos diferentes 



107 

 

conteúdos desenvolvidos no curso”; o respondente R.26 comenta: “Entendo que a grande 

contribuição da proposta é organizar a observação dos alunos, treinando o foco e a atenção. 

Sem um roteiro bem pensado, como este proposto, existe a possibilidade de que os alunos 

deixem de observar aspectos relevantes da atividade profissional a ser examinada”; e o docente 

R. 29 sugere: “Uma contribuição significativa, depois de ter respondido com compreensão do 

que foi perguntado, será na análise acerca da interpretação dos diferentes sujeitos sobre os 

assuntos tratados no guia e no desencadeamento das questões.”. 

 O estímulo à pesquisa foi uma contribuição citada pelo R. 23: “A observação de fatos 

empíricos e a análise destes pode, de fato, estimular o desejo de utilizar a pesquisa como 

instrumento de conhecimento do real, tal como proposto no manual”. Para o docente R.20, a 

metodologia proposta: “facilita imensamente na orientação dos alunos”. O professor R. 31 

citou a utilização do Guia/Estratégia como uma possibilidade de fomentar discussões sobre os 

temas envolvidos nele: “A análise pode vir acompanhada de recomendações”. O professor 

R.22, embora não tenha citado contribuição específica, descreveu: “Sim. Penso que o trabalho 

está bem desenvolvido e tem aplicação”. 

 Tivemos também alguns docentes que relataram a necessidade da aplicação para 

visualizar contribuições e da dependência do entrosamento do conteúdo lecionado pelo docente 

com a proposta do Guia, como vemos no comentário do R.09: “Somente após a aplicação dessa 

estratégia que teria condições de avaliar”; e do professor R. 27: “Dependerá muito das 

conexões com os planos e projetos dos docentes”. O respondente R.06 considera mais adequado 

a aplicação em turmas perto da finalização do curso: “Seria bom aplicar nas turmas finais, 

perto de graduarem, sejam graduação ou ensino técnico.”. 

  

Quanto ao próximo questionamento: “Você visualiza alguma Dificuldade específica 

para a aplicação da Estratégia proposta no(s) cursos(s) que atua? Caso a resposta seja 

afirmativa e queira comentar, por favor, descreva no espaço abaixo”, tivemos algumas 

inclusões de comentários, os quais descrevemos a seguir. 

 Sobre as dificuldades que podem existir na aplicação da Estratégia, alguns docentes 

ressaltaram a questão de disponibilidade de tempo para a execução no caso dos discentes que 

trabalham, como citou o R.17: “Disponibilidade dos alunos trabalhadores em realizar a 

atividade, em especial, aos alunos trabalhadores”; e o docente R.35: “Eu atuo, dentre outros, 

em curso EJA/EPT e como os estudantes são trabalhadores o maior desafio seria a 

disponibilidade de tempo para que eles pudessem desenvolver a atividade.” Por outro lado, o 
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docente R.41 que atua com EAD comenta que: “Não. Mesmo atuando na educação a distância. 

É mais uma questão de adequação à modalidade”. São considerações pertinentes, já que vale 

destacar que em cursos EAD a Estratégia pode ser implementada. Para o caso de 

obrigatoriedade de as atividades de ensino serem não-presenciais, já evocamos alternativas de 

vídeos e gravações poderiam ser utilizadas para a execução da Estratégia, também inserimos 

essa observação no Guia. No que diz respeito à falta de tempo do estudante, isso pode constituir 

um entrave, mas pode-se também sugerir a realização da Análise da Atividade durante o período 

de aula em empresa ou local agendado pelo professor, incluindo alunos que são trabalhadores. 

 Além disso, o professor R.03 comenta dos recursos que podem estar envolvidos em 

deslocamentos, e aceite de empresas ou trabalhadores na participação da Análise: 

“Disponibilidade de tempo dos alunos, professores e profissionais, recursos financeiros para 

deslocamento, existência e aceitação das empresas e profissionais para participar do projeto”. 

Também o docente R. 30 citou esse ponto: “apenas a dificuldade de conseguir acesso às 

empresas”. Entendemos que as observações citadas pelos respondentes devem ser verificadas 

na execução, pois algumas Instituições de ensino não disponibilizam deslocamentos para os 

alunos, por exemplo. Então seriam necessárias alternativas, como mencionamos. Para a questão 

do aceite da empresa, podem ser necessários esclarecimentos extras documentados, conversas 

e liberações, pois muitas delas são rígidas quanto ao acesso de terceiros. Inserimos algumas 

considerações sobre isso no Guia. De qualquer maneira, entendemos que as dificuldades 

apontadas não inviabilizam a execução da Estratégia, mas podem exigir procedimentos 

específicos dos docentes para a execução de cada caso. 

 Foram citadas outras dificuldades, como a “Falta de experiencia dos docentes” relatada 

pelo docente R.02. Entendemos que a atuação docente implica desafios diários, dado que cada 

turma e alunos possui suas particularidades, em transformação, e cada estratégia nova que o 

docente empregar equivale em novas formas de planejar, mediar e avaliar a aprendizagem e sua 

própria ação. 

 Para o docente R.29, muitas perguntas poderiam ser suprimidas ou condensadas, 

conforme interpretamos do comentário: “Uma delas se centra na dubiedade de perguntas que 

podem suscitar respostas aligeiradas sem uma compreensão do que está sendo perguntado, 

isso pode gerar um resultado nem sempre fidedigno.” Nesse caso, o docente pode adaptar, 

retirando ou incluindo questionamentos do roteiro, conforme considerar mais pertinente ao 

público que leciona. 

 Tivemos também comentários sobre algumas dificuldades relacionadas com áreas de 



109 

 

atuação, como do docente R. 33: “Sim, pois considero a atividade muito voltada a aplicação e 

nas áreas que atuo a proposta consiste em uma produção coletiva”. O docente em questão 

leciona para cursos de História e Pedagogia. Entendemos que em algumas disciplinas os 

professores podem ter mais dificuldades em conciliar a ementa do curso com a proposta do 

Guia, mas mesmo nesses casos a finalidade de aproximar o estudante com o mundo do trabalho 

poderia ser considerada para aplicação da proposta. 

 Alguns aperfeiçoamentos do Guia podem ser feitos como proposta de estudos futuros 

para adaptações e melhorias em casos como o citado pelo docente R.26, que destacou as 

especificidades de cursos voltados ao setor de serviços: “Como eu comentei na resposta à 

primeira pergunta, existem algumas atividades profissionais em que existe uma interação forte 

com o usuário/cliente. Nesse caso, o roteiro, tal como elaborado, deixa de dar atenção a essa 

interação, o que faria com que a observação deixasse de contemplar aspectos importantes da 

atividade. Porém, para os casos em que essa atividade laboral acontece sem contato com o 

cliente, o roteiro está muito bem elaborado”. Também, conforme mencionamos, foi inserido 

um comentário no Guia sobre essa possibilidade de execução da Análise para o setor de 

serviços. 

 O professor respondente R. 37, embora não tenha detalhado dificuldade específica, 

comenta que: “Como análise das práticas de ensino de professores, por exemplo, acho que 

pode ser considerado.”, indicando assim possibilidade de emprego da Estratégia para além das 

formações consideradas tipicamente de “Educação profissional”. 

 As demais respostas ao questionamento foram no sentido de não terem observado 

maiores dificuldades ou não possuírem comentários sobre o tema, além das deixadas em branco 

pelos respondentes, tivemos ainda a resposta do docente R. 23 que descreveu: “Não. O Manual 

é detalhado e cumpre a sua função "estratégica" de ensinar o que se propõe”. 

 

A última pergunta aos docentes foi: “Caso tenha mais algum comentário sobre o 

GUIA, a metodologia ou a Análise da Atividade, por favor, deixe-o no espaço abaixo”. 

Com relação a isso, tivemos alguns comentários expressando positivamente impressões sobre 

o Guia e a Estratégia, um comentário atentando para a necessidade de um Guia mais objetivo, 

um comentário sugerindo mais exemplos e recomendações e outro com uma sugestão 

específica. 

 Dentre as sugestões, temos o comentário do docente R.29, que descreve: “Sugestão: Um 

guia mais objetivo, claro e preciso contribui para uma compreensão maior”. O professor R.31 
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aponta para a necessidade de “Reforçar em exemplos e recomendações”. Conforme 

comentamos em outros momentos, a elaboração do Guia foi pensada na forma de um material 

explicativo, esclarecedor e ao mesmo tempo não exaustivo ou extenso para leitura, em que 

adaptações podem ser feitas pelos usuários na aplicação. Então, ao mesmo tempo em que 

interpretamos como pertinentes as sugestões de elaborar um material mais “enxuto” conforme 

o primeiro comentário, também avaliamos o caráter informativo e formativo do guia, bem como 

explicações que consideramos necessárias para a execução da Estratégia; e a eventual inserção 

de mais recomendações e exemplificações poderia deixar o material muito extenso. 

Entendemos que embora um ou outro formato de Guia poderia se ajustar a casos específicos, a 

configuração atual atende ao proposto, pelo que observamos em geral nas avaliações, podendo 

ser feitas algumas adequações específicas em trabalhos futuros. 

 O respondente R.23 destacou a sugestão de descrições ligadas à classificação de formas 

de metodologia de ensino utilizadas, conforme seu comentário: “Para incluir no manual um 

conceito de Estratégia de Ensino, recomendo a leitura do artigo (anexado no link), dentro do 

qual é contextualizada e apresentada numa sistemática de planejamento educacional, um 

conceito de estratégia de ensino com seus respectivos fundamentos operacionais. 

<https://www.efdeportes.com/efd112/abordagens-metodologicas-do-ensino-da-educacao-

fisica-escolar.htm>”. Achamos relevante a proposta de inserir uma breve definição de estratégia 

de ensino no Guia, no tópico sobre “A Educação e o Trabalho”, mas evitando uma discussão 

muito aprofundada e que extrapolaria o âmbito do guia. 

 Tivemos ainda comentários e elogios diversos sobre o material, como do R.05: 

“Parabéns pela iniciativa e desenvolvimento do trabalho!”; do docente R.09: “Parabéns pela 

pesquisa, a qual acredito irá trazer várias contribuições para o ensino.”; do professor R.11: 

“Parabéns pela iniciativa do estudo e sucesso na sua pesquisa.”; o respondente R.16: “Está 

muito boa e aproposta para aplicação.”; o R.22: “Parabenizo pelo trabalho”; e ainda o 

respondente R.34: “Deixo um elogio ao mestrando e orientador pelo belo trabalho. O material 

está sucinto, mas apresenta todo o conteúdo necessário. Está agradável de ler. Apresenta um 

layout muito bonito e de agradável visualização. Parabéns a equipe. Agradeço a oportunidade 

de conhecer o trabalho.” 

 Assim como no Questionário 01, pudemos observar aqui muitas contribuições, 

comentários pertinentes e válidos. Muitos docentes atentaram-se aos detalhes e possíveis 

melhorias ou adequações, ou ainda adaptações que poderiam ser direcionadas para revisões 

futuras ou adaptações quando da aplicação do material. Inserimos algumas sugestões citadas no 
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Guia, como definição sobre a estratégia de ensino, comentário sobre a viabilidade da execução 

da Análise no setor de serviços, e eventuais adaptações e ainda, a inclusão de link para formato 

editável do roteiro do Guia, para eventuais adaptações dos docentes. 

 Tivemos uma grande variedade de perfis docentes dos respondentes do Questionário 02, 

relacionados a áreas e cursos diversos de atuação, bem como de inúmeras disciplinas. De 

maneira geral, pela avaliação dos docentes e pelos comentários recebidos entendemos que o 

Guia e a Análise da Atividade não demandam maiores alterações significativas no conteúdo, 

embora mudanças específicas, alterações para cada especificidade em aplicações podem ser 

feitas conforme uma ou outra necessidade.  

 

 

5.3 Avaliação Comparativa do Questionário 01 e Questionário 02 

 

 As duas pesquisas tiveram bastantes similaridades. A percepção dos docentes foi 

positiva nos dois casos, com opiniões e comentários que destacaram o papel contributivo da 

aplicação do Guia e da Análise da Atividade, tanto para o curso técnico em segurança do 

trabalho quanto para outros cursos em geral, tendo no primeiro caso uma aprovação um pouco 

maior. Dessa maneira, entendemos não sendo necessárias alterações ou mudanças significativas 

para o material neste momento.  

 A quantidade de respondentes foi bastante parecida, para o Questionário 01 - Q01, 

direcionado aos docentes que lecionam disciplinas específicas aos cursos técnicos em segurança 

do trabalho, obtivemos 43 respostas, e para o Questionário 02 – Q02, direcionado aos docentes 

de cursos e disciplinas diversos em nível técnico, de graduação e pós-graduação, obtivemos 44 

respostas, sendo que para o segundo caso foi necessário ampliar o número de envios e prazo de 

retorno para alcançar esse quantitativo, em comparação ao Q01. No total, o Guia e a Estratégia 

de ensino foram avaliados por 87 respondentes, sendo 86 docentes e 01 tutor presencial. 

 Sobre a caracterização geral dos participantes da pesquisa, ambos questionários tiveram 

participação de todas as regiões do país, de diversas Instituições de ensino, sendo no total 41 

Instituições de ensino diferentes. A maioria dos respondentes do Q01 e Q02 está entre 30 a 49, 

com tempo de atuação na área da docência bastante variado. 

Para o Q01 a maioria dos respondentes possui o mestrado como titulação acadêmica (21 

docentes) e no Q02 o doutorado representou a titulação da maioria (29 docentes). Sobre as 
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disciplinas ministradas pelos respondentes dos dois questionários, variaram bastante, no Q01 o 

direcionamento da pesquisa foi para os professores de disciplinas específicas do curso técnico 

em segurança do trabalho e no Q02 tivemos a aplicação para disciplinas variadas em cursos 

técnicos, de graduação e pós-graduação em geral, sendo que nesse caso as áreas de humanas, 

exatas, sociais, biológicas, tecnológicas, da saúde tiveram respondentes. 

 Relacionamos na Tabela 10 um comparativo entre os dois questionários referente à 

moda e média, tendo em vista que as questões foram similares, adaptadas ao perfil dos 

respondentes. Observa-se que nas médias em cada questionamento foi maior no Q01 em 

comparação ao Q02, sendo iguais para os questionamentos a), b) e c). No contexto geral os 

valores da média foram bons. Sobre a moda, também o Q01 apresentou moda maior, de 5 em 

todos os questionamentos, e no Q02 tivemos moda de 5 apenas nos questionamentos e), i) e k).  

  

Tabela 10: Representação da média e moda comparativa entre o Questionário 01- Q01 e 

Questionário 02- Q02 

 

Fonte: elaborada pela autora. Legenda: Q01: Questionário 01 referente às respostas dos docentes do curso técnico 

em segurança do trabalho; Q02: Questionário 02 referente às respostas dos docentes de cursos técnicos, de gradu-

ação e pós graduação em geral.  

Questionamentos média Q01 média Q02 moda Q01 moda Q02

a) Q01; Q02: A minha opinião geral sobre o GUIA apresentado é positiva? 4,3 4,3 5,0 4,0

b) Q01; Q02: Na minha opinião, a Análise da Atividade é aplicável como Estratégia de 4,3 4,3 5,0 4,0

c) Q01; Q02: O GUIA apresenta leitura e compreensão fácil para os professores sobre a 

aplicação da Análise da Atividade? 4,3 3,9 5,0 4,0

d) Q01; Q02: A maioria das orientações incluídas no GUIA são necessárias? 4,2 4,2 5,0 4,0
e) Q01: A aplicação da Análise da Atividade no(s) curso(s) técnico(s) em segurança do 

trabalho  em que atuo é útil para os estudantes na sua formação? / Q02:  A aplicação da 

Análise da Atividade em curso(s)  em que atuo pode ser útil para os estudantes na sua 4,5 4,3 5,0 5,0

g) Q01: A aplicação da Análise da Atividade no(s) curso(s) técnico(s) em segurança do 

trabalho em que atuo  auxiliaria os estudantes na sua formação? / Q02: A aplicação da 

Análise da Atividade em curso(s)  em que atuo auxiliaria os estudantes na sua formação? 4,3 4,0 5,0 4,0

h) Q01: A aplicação da Análise da Atividade apresentada no(s) curso(s) técnico(s) em 

segurança do trabalho em que atuo  é viável? /Q02: A aplicação da Análise da Atividade 

apresentada em curso(s) em que atuo é viável? 4,0 4,1 5,0 4,0

i) Q01; Q02: A proposta da Análise da Atividade descrita no GUIA estimula a integração do 

aluno com o mundo do trabalho? 4,5 4,2 5,0 5,0

j) Q01; Q02: A proposta da Análise da Atividade descrita no GUIA estimula a percepção 

mais empática dos alunos com os trabalhadores e suas iniciativas? 4,4 4,0 5,0 4,0

k) Q01: Eu aplicaria ou incentivaria a Análise da Atividade descrita no GUIA para os 

estudantes do(s) curso(s) técnico(s) em segurança do trabalho em que atuo? /Q02:  Eu 

aplicaria ou incentivaria a Análise da Atividade descrita no GUIA para os estudantes de 

curso(s) em que atuo? 4,3 4,2 5,0 5,0

l) Q01: Na minha opinião, a Análise da Atividade descrita no GUIA pode ser aplicada em 

outras formações da educação profissional? / Q02: Na minha opinião, a Análise da Atividade 

descrita no GUIA pode ser aplicada em diversas formações? 4,4 4,2 5,0 4,0
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Na avaliação conjunta da opinião dos respondentes sobre o Guia e a Análise da atividade 

nos dois questionários (Q01 e Q02), o contexto geral foi positivo, a média geral de todas as 

onze questões nas 87 respostas dos foi 4,20 e a moda geral de 5,00 com avaliação de 4 ou 5 na 

escala Likert em 82,5% das respostas. 

Apresentamos também na Tabela 11 a avaliação comparativa das frequências referentes 

aos Q01 e Q02. Observa-se que as frequências 1 e 2 da escala Likert foram pouco marcadas 

pelos respondentes em ambos os questionários, sendo que a maioria dos respondentes nos 

questionamentos optou pelas frequência 4 e 5, sendo que a frequência 04 foi maior em todas as 

questões para o Q02, com exceção da pergunta j), com índices similares. A frequência 5 foi 

maior para o Q01, com exceção da pergunta b), também com pouca diferenciação. Interpreta-

se, em consonância com o que foi descrito, que a maior frequência em ambos questionários dos 

índices 4 e 5 denotam um nível alto de concordância ou aprovação dos questionamentos. A 

questão específica “f” que trata sobre o uso atual da análise da atividade, ainda que em outros 

formatos ou critérios, analisamos separadamente. 

 

Tabela 11: Representação das frequências comparativas entre o Questionário 01- Q01 e 

Questionário 02- Q02 

 

Fonte: elaborada pela autora. Legenda: Quest*: Questionamento conforme tabela 10; Freq.: Frequência em %; 

Q01: Questionário 01 referente às respostas dos docentes do curso técnico em segurança do trabalho; Q02: 

Questionário 02 referente às respostas dos docentes de cursos técnicos, de graduação e pós graduação em geral. 

 

Para o questionamento específico analisado separadamente do Q01: “f) Já utilizo a 

Análise da Atividade, ainda que em outros formatos ou critérios, no(s) curso(s) técnico(s) em 

segurança do trabalho em que atuo?” e do Q02: “ f) Já utilizo a Análise da Atividade, ainda que 

em outros formatos ou critérios, nos curso(s) em que atuo?”, tivemos resultados bastante 

similares nessa questão nos dois questionários, em que para o Q01 a média obtida foi de 3,28 e 

a moda 4,00 sendo que 46,5% afirmaram que utilizam a referida Análise da Atividade de 

Quest.* Freq 1 Q01 Freq 1 Q02 Freq 2 Q01 Freq 2 Q02 Freq 3 Q01 Freq 3 Q02 Freq 4 Q01 Freq 4 Q02 Freq 5 Q01 Freq 5 Q02

a) 0 0,0 0 0,0 14 9 37 50 49 41

b) 0 0,0 0 2,3 16 11 42 43 42 43

c) 0 2,3 0 0,0 19 23 33 52 49 23

d) 0 0,0 2,3 2,3 19 16 35 46 44 36

e) 0 0,0 0 0,0 7 18 40 36 53 46

g) 0 0,0 2,3 2,3 9 21 40 50 49 27

h) 2,3 0,0 0 2,3 28 21 30 39 40 39

i) 0 0,0 0 2,3 12 16 28 39 60 43

j) 0 0,0 2,3 2,3 7 25 42 41 49 32

k) 0 0,0 4,7 2,3 12 21 30 30 53 48

l) 0 0,2 0 1,6 12 18 40 43 49 38
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alguma maneira no curso (escala 4 ou 5 de Likert), para o Q02 a média obtida foi de 3,30 e a 

moda 4,00 sendo que 47,7% afirmaram que utilizam a referida Análise da Atividade de alguma 

maneira no curso (escala 4 ou 5 de Likert) .  

Inclusive o índice de uso da Análise da Atividade (ainda que em outros formatos ou 

critérios) foi um pouco maior no Q02, dos docentes de cursos em geral. Os resultados sugerem 

que praticamente a metade dos respondentes utiliza de alguma maneira a Estratégia, 

demonstrando interessados nos diversos tipos de curso. Apresentamos a seguir na Tabela 12 as 

frequências para o questionamento “f” citado. 

 

Tabela 12: Representação das frequências comparativas entre o Questionário 01- Q01 e 

Questionário 02- Q02 para a questão “f)” 

 

Fonte: elaborada pela autora. Legenda: Freq.: Frequência em %; Q01: Questionário 01 referente às respostas dos 

docentes do curso técnico em segurança do trabalho; Q02: Questionário 02 referente às respostas dos docentes de 

cursos técnicos, de graduação e pós graduação em geral. 

 

  

Freq 1 Q01 Freq 1 Q02 Freq 2 Q01 Freq 2 Q02 Freq 3 Q01 Freq 3 Q02 Freq 4 Q01 Freq 4 Q02 Freq 5 Q01 Freq 5 Q02

12 14 19 9 23 29 23 30 23 18

Questionamento: Q01: “f) Já utilizo a Análise da Atividade, ainda que em outros formatos ou critérios, no(s) curso(s) 

técnico(s) em segurança do trabalho em que atuo?” / Q02: “ f) Já utilizo a Análise da Atividade, ainda que em outros formatos 

ou critérios,  nos  curso(s)  em que atuo?
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho tratou da proposição da Análise da Atividade de Trabalho como Estratégia 

de Ensino na formação do técnico em segurança do trabalho. Para isso, foi desenvolvido e 

avaliado um Guia para a aplicação da Estratégia da Análise da Atividade na educação 

profissional, tendo como base abordagens da Ergonomia francófona e a Didática Profissional. 

Ao final desta pesquisa, retomamos aqui as principais considerações sobre o processo 

desenvolvido e executado. 

 Foram apresentados os embasamentos teóricos sobre educação, o mundo do trabalho e 

a necessidade de aperfeiçoamentos ou alternativas metodológicas nas quais os estudantes sejam 

sujeitos ativos na formação e construção do conhecimento. Para isso, encontrou-se nos estudos 

e pesquisas oriundos da ergonomia francófona e da didática profissional, que utiliza a análise 

do trabalho para a formação de habilidades profissionais, a base para a elaboração do Guia 

apresentado, que consolida passo a passo a utilização da Análise da Atividade como Estratégia 

de Ensino. 

 Como um dos objetivos do trabalho era identificar potencialidades da análise da 

atividade como estratégia de ensino na educação profissional, buscou-se elencar, por intermédio 

de pesquisas em materiais e dados envolvendo trabalhos sobre a análise da atividade, os 

principais critérios que poderiam estar envolvidos na Estratégia a ser construída, e quais passos 

seriam descritos no Guia como necessários para que os docentes pudessem orientar os alunos 

para a melhor realização da referida Análise da Atividade do Trabalho. 

 Visando adaptar a análise da atividade para o ensino em curso técnico de segurança do 

trabalho, foram selecionadas e construídas as informações julgadas como adequadas e 

pertinentes na elaboração do Guia para que ele fosse de fácil entendimento e implementação e 

em um formato e tamanho julgados adequados para a maioria dos casos, podendo ainda ser 

adaptado, ampliado ou reduzido conforme cada situação exigisse. 

 Esclarecemos aqui que inicialmente a proposta do estudo em um de seus objetivos 

envolvia a implementação da Estratégia citada em um curso técnico de segurança do trabalho, 

com acompanhamento de um docente de disciplina do curso, mas com a alteração no cenário 

mundial envolvendo a necessidade de distanciamento social, foram encontradas muitas 

barreiras nessa aplicação, pois os docentes se viram obrigados a dedicar-se na adaptação EAD 

de suas aulas, mudanças de calendários acadêmicos e alterações em suas programações, 

gerando dificuldades para a consolidação da pesquisa com o novo cronograma dos docentes no 
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momento. Diante disso, optou-se pela avaliação da Estratégia de Ensino consolidada na forma 

de um Guia, utilizando um questionário respondido pelos professores de cursos em segurança 

do trabalho, com retorno muito positivo para esta pesquisa. 

 No transcorrer do trabalho, consideramos a aplicação da Estratégia da Análise da 

Atividade direcionada aos cursos técnicos em segurança do trabalho poderia também ser 

ampliada para outros cursos, dado que a proposta da aproximação com o mundo do trabalho é 

desejável para todos os estudantes. Inclusive pela própria avaliação dos docentes que ministram 

aulas no curso técnico em segurança do trabalho, que avaliaram que poderia ser viável essa 

aplicação. Diante isso, para avaliar a percepção dos docentes de outras áreas e cursos sobre o 

Guia e a referida Estratégia de Ensino, foi adaptado e direcionado um segundo questionário 

para docentes de áreas e cursos diversos técnicos, de graduação e pós graduação. 

 O retorno e avaliação da percepção do Guia e da Estratégia do segundo questionário 

também foi positivo. A avaliação geral foi um pouco menos favorável que a obtida no primeiro 

questionário aos docentes do curso técnico em segurança do trabalho, mas no contexto 

observou-se que a metodologia pode ser considerada como relevante para os diversos cursos, 

com algumas adaptações e peculiaridades, quando necessárias e desejadas pelos docentes. 

 As avaliações dos respondentes das duas pesquisas mostraram-se favoráveis e 

entusiastas do Guia e da Estratégia, trazendo opiniões e considerações pertinentes conforme 

analisados nos tópicos dos Resultados. Estimamos que as avaliações feitas por 87 docentes por 

meio dos dois Questionários não exigem maiores mudanças no Guia e na Estratégia proposta, 

mas foram inseridos alguns pontos no Guia, sugeridos pelos respondentes, que consideramos 

adaptáveis ao material, sem descaracterizar a estrutura inicial, tais como inclusões sobre: 

atividades no formato EAD, online e as possibilidades de realização da atividade; permissões, 

documentações e liberações envolvidas na análise da atividade em ambiente externo; tipos de 

entrevistas que podem ser executadas pelo aluno na atividade; pontuações sobre a escolha da 

situação de trabalho a ser analisada/observada; execução da análise no setor de serviços; 

inserção de link editável do roteiro da atividade no Guia; apresentação de definição de 

Estratégia de Ensino.  

Assim, temos ao final da pesquisa disponibilizado o modelo do Guia proposto como 

produto educacional, como efetivação de outro objetivo da pesquisa. 

 Consideramos também que, embora o Guia e a Estratégia não tenham sido aplicados em 

turmas reais, a percepção dos docentes em sua maioria não levantou dúvidas sobre essa 

aplicabilidade e sobre os potenciais benefícios aos estudantes. Entendemos que isso possa ser 
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fruto do embasamento apresentado e da descrição do passo-a-passo. Muitas sugestões ou 

apontamentos dos respondentes foram relevantes, denotando análise minuciosa do guia bem 

como a validade desta etapa de avaliação do guia por docentes. 

Por fim, entendemos que o Guia e a Estratégia da Análise da Atividade pode servir de 

base para trabalhos futuros que tratam sobre temas relacionados, podendo ser aplicada a 

metodologia, gerando aprimoramentos, adaptações e melhorias no Guia e na Estratégia, o que 

validaria a avaliação positiva em geral recebida por meio dos questionários. Inclusive, conforme 

respostas dos docentes, existe a utilização de metodologias parecidas por alguns profissionais, 

ainda que em outros formatos ou com outros critérios. Se a Análise da Atividade do Trabalho 

no Brasil vem sendo estudada cada vez mais, esperamos que ela se consolide como estratégia 

de ensino, uma vez que ela oferece uma alternativa para uma maior aproximação e integração 

dos discentes com a realidade do mundo do trabalho, valorizando a inteligência do trabalhador 

e a formação focada na autonomia do sujeito. 
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PESQUISA DE MESTRADO
Olá, Professor/a! 
Sou aluna do Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do IFSC e 
estou realizando uma pesquisa direcionada aos docentes que lecionam ou já 
lecionaram para alunos de Cursos Técnicos em Segurança do Trabalho ou 
outros cursos de Educação Profissional.  

Considerando sua experiência nesta área, solicitamos que avalie uma estratégia 
de ensino chamada Análise da Atividade apresentada na forma de um Guia ao 
Professor. Após a leitura do Guia, pedimos que responda o questionário de 
avaliação do Guia. A Análise da Atividade como Estratégia de Ensino é 
direcionada aos cursos da Educação Profissional, tendo como base a 
Ergonomia Francófona e a Didática Profissional.  

Os resultados obtidos serão utilizados apenas para fins acadêmicos, sem 
identificação do respondente. 
O presente Guia é o produto educacional a ser apresentado como parte da 
Dissertação de Mestrado, e o questionário é um instrumento de pesquisa 
elaborado pela mestranda Luciane Joch, sob a orientação do Prof. Dr. Olivier 
Allain, do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC. A sua participação é 
fundamental para o sucesso desta pesquisa.  

Para iniciar, conheça o Guia  no endereço  a seguir (link também disponibilizado 
no formulário):  
https://drive.google.com/file/d/1oDf1mDMvPyOKne3JEWbsC3TJJvtf1Lj2/view?
usp=sharing  
Em seguida, pedimos que preencha o questionário no link do Google Forms. 

Pedimos a gentileza de responder  até o dia 14/09/2020. 
Agradecemos sua colaboração! 

Caso seja possível, pedimos ainda que divulgue aos docentes que lecionam ou 
lecionaram no curso Técnico em Segurança do Trabalho. 
*Obrigatório

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1oDf1mDMvPyOKne3JEWbsC3TJJvtf1Lj2/view?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1606092691309000&usg=AFQjCNHcgFHsqcxNggCgG3KB0GLVxfX_Pg
maiqu
Texto digitado
APÊNDICE A- Questionário 01 Aplicado aos Docentes de Curso Técnico em Segurança do Trabalho

maiqu
Texto digitado
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Termo de
Consentimento
Livre e
Esclarecido -
TCLE

O(a) senhor(a) docente está sendo convidado (a) a participar 
de uma pesquisa sobre a Análise da Atividade como Estratégia 
de Ensino, através da avaliação de um Guia Didático. 
 
O questionário será aplicado através de um formulário 
eletrônico. A pesquisa terá como objetivo principal avaliar a 
aplicabilidade e características gerais deste Guia.  
 
Ao aceitar participar da pesquisa, deverá: 
Eletronicamente aceitar participar da pesquisa, o que 
corresponderá a dar seguimento para responder as etapas do 
questionário on-line. 
 
O respondente  não terá despesas e nem será remunerado pela 
participação na pesquisa. 
O risco da pesquisa é mínimo por envolver apenas a resposta 
ao questionário online, o qual foi elaborado com o intuito de 
que o tempo gasto para seu preenchimento seja mínimo. 
Todos os dados obtidos na pesquisa serão utilizados 
exclusivamente com finalidades científicas. Não existe 
benefício ou vantagem direta em participar deste estudo. Os 
benefícios e vantagens em participar são indiretos, 
proporcionando retorno através de melhorias na metodologia 
proposta e da publicação dos resultados da pesquisa em 
periódicos científicos.  
 
Remotamente as pessoas que estarão acompanhando os 
procedimentos serão o docente e a aluna citados na 
Apresentação, não sendo possível atribuir a resposta do 
questionário ao respondente, através dos formulários Google. 
 
Caso tenha dúvidas ou sugestões, pode entrar em contato 
através do e-mail: luciane.joch@ifsc.edu.br 
Agradecemos a colaboração. 

Dados do respondente

1. Instituição onde atua e localização: *

mailto:luciane.joch@ifsc.edu.br
maiqu
Texto digitado
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2.

Marque todas que se aplicam.

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

Acima de 60 anos

3.

Marque todas que se aplicam.

até 4 anos

de 5 a 10 anos

de 11 a 15 anos

16 a 20 anos

21 anos ou mais

4.

Marcar apenas uma oval.

Técnica

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

Idade (opcional):

Tempo de atuação na área da docência: *

Maior titulação acadêmica: *

maiqu
Texto digitado
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5.

Opiniões
sobre o
Guia:

A partir da leitura do “Guia para aplicação da Análise da Atividade como 
Estratégia de Ensino direcionada aos cursos da Educação Profissional” 
apresentado, pedimos que responda às questões a seguir, atribuindo 
um valor, no qual: 
 1 equivale a “Discordo totalmente” e 5 equivale a “Concordo 
totalmente”  

6.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

7.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

Já lecionou ou leciona aulas em curso técnico em segurança do
trabalho? Se sim, quais disciplinas? *

a) A minha opinião geral sobre o GUIA apresentado é positiva? *

b) Na minha opinião, a Análise da Atividade é aplicável como
Estratégia de Ensino? *
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8.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

9.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

10.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

c) O GUIA apresenta leitura e compreensão fácil para os professores
sobre a aplicação da Análise da Atividade? *

d) A maioria das orientações incluídas no GUIA são necessárias? *

e) A aplicação da Análise da Atividade no(s) curso(s) técnico(s) em
segurança do trabalho em que atuo é útil para os estudantes na sua
formação? *
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11.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

12.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

13.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

f) Já utilizo a Análise da Atividade, ainda que em outros formatos ou
critérios, no(s) curso(s) técnico(s) em segurança do trabalho em que
atuo? *

g) A aplicação da Análise da Atividade no(s) curso(s) técnico(s) em
segurança do trabalho em que atuo auxiliaria os estudantes na sua
formação? *

h) A aplicação da Análise da Atividade apresentada no(s) curso(s)
técnico(s) em segurança do trabalho em que atuo é viável? *

maiqu
Texto digitado
137



14.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

15.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

16.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

i) A proposta da Análise da Atividade descrita no GUIA estimula a
integração do aluno com o mundo do trabalho? *

j) A proposta da Análise da Atividade descrita no GUIA estimula a
percepção mais empática dos alunos com os trabalhadores e suas
iniciativas? *

k) Eu aplicaria ou incentivaria a Análise da Atividade descrita no
GUIA para os estudantes do(s) curso(s) técnico(s) em segurança do
trabalho em que atuo? *
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17.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

Comentários
sobre o Guia

Pedimos que responda as próximas  perguntas, que tratam 
sobre impressões gerais sobre o Guia

18.

19.

l) Na minha opinião, a Análise da Atividade descrita no GUIA pode
ser aplicada em outras formações da educação profissional? *

Você acrescentaria ou retiraria alguma informação do GUIA? Caso a
resposta seja afirmativa, por favor, descreva no espaço abaixo.

Você tem sugestões para a melhoria do GUIA? Caso a resposta seja
afirmativa, por favor, descreva no espaço abaixo.
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20.

21.

22.

Sobre a Análise da Atividade, você sentiu falta de alguma
informação ou esclarecimento sobre a aplicação da estratégia
(etapas, roteiro de análise…)? Caso a resposta seja afirmativa, por
favor, descreva no espaço abaixo.

Sobre a Análise da Atividade, você tem sugestões para melhoria da
mesma? Caso a resposta seja afirmativa, por favor, descreva no
espaço abaixo.

Caso tenha mais algum comentário sobre o GUIA, a metodologia ou
a Análise da Atividade, por favor, deixe-o no espaço abaixo.
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PESQUISA DE MESTRADO
Olá, Professor/a! 
Sou aluna do Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica e estou 
realizando uma pesquisa direcionada aos docentes, sobre a avaliação de uma 
Estratégia de Ensino.  

Elaborada inicialmente para o Curso Técnico Profisionalizante de Segurança do 
Trabalho, gostaríamos de avaliar a percepção de docentes de outros cursos e 
áreas em geral sobre a aplicação dessa Estratégia. 

Então, considerando sua experiência na docência, solicitamos que avalie uma 
estratégia de ensino chamada "Análise da Atividade" apresentada na forma de 
um "Guia ao Professor". Após a leitura do Guia, pedimos que responda o 
questionário de avaliação do Guia. A Análise da Atividade como Estratégia de 
Ensino possui  como base a Ergonomia Francófona e a Didática Profissional.  

Os resultados obtidos serão utilizados apenas para fins acadêmicos, sem 
identificação do respondente. 
O presente Guia é um produto educacional a ser apresentado como parte da 
Dissertação de Mestrado, e o questionário é um dos  instrumento de pesquisa 
elaborado pela mestranda Luciane Joch, sob a orientação do Prof. Dr. Olivier 
Allain, do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC. A sua participação é 
fundamental para o sucesso desta pesquisa.  

Para iniciar, conheça o Guia  no endereço  a seguir (link também disponibilizado 
no formulário):  
https://drive.google.com/file/d/15E54bW7VmFPSIxeegU-qwM_9W-
mQNCpv/view?usp=sharing 
Em seguida, após a leitura e concordância com o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido, pedimos que preencha o questionário no link do Google Forms. 

Pedimos a gentileza de responder  até o dia 25/09/2020. 
Agradecemos sua colaboração! 
Caso seja possível, pedimos ainda que divulgue aos docentes que o possam 
responder. 
*Obrigatório

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/15E54bW7VmFPSIxeegU-qwM_9W-mQNCpv/view?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1606093193719000&usg=AFQjCNHPLrBvPI6NJQV3NGa1Mk1i4gN4rw
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APÊNDICE  B - Questionário 02 Aplicado aos Docentes de Cursos Diversos
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Termo de
Consentimento
Livre e
Esclarecido -
TCLE

O(a) senhor(a) docente está sendo convidado (a) a participar 
de uma pesquisa sobre a Análise da Atividade como Estratégia 
de Ensino, através da avaliação de um Guia Didático. 
 
O questionário será aplicado através de um formulário 
eletrônico. A pesquisa terá como objetivo principal avaliar a 
aplicabilidade e características gerais deste Guia.  
 
Ao aceitar participar da pesquisa, deverá: 
Eletronicamente aceitar participar da pesquisa, o que 
corresponderá a dar seguimento para responder as etapas do 
questionário on-line. 
 
O respondente  não terá despesas e nem será remunerado pela 
participação na pesquisa. 
O risco da pesquisa é mínimo por envolver apenas a resposta 
ao questionário online, o qual foi elaborado com o intuito de 
que o tempo gasto para seu preenchimento seja mínimo. 
Todos os dados obtidos na pesquisa serão utilizados 
exclusivamente com finalidades científicas. Não existe 
benefício ou vantagem direta em participar deste estudo. Os 
benefícios e vantagens em participar são indiretos, 
proporcionando retorno através de melhorias na metodologia 
proposta e da publicação dos resultados da pesquisa em 
periódicos científicos.  
 
Remotamente as pessoas que estarão acompanhando os 
procedimentos serão o docente e a aluna citados na 
Apresentação, não sendo possível atribuir a resposta do 
questionário ao respondente, através dos formulários Google. 
 
Caso tenha dúvidas ou sugestões, pode entrar em contato 
através do e-mail: luciane.joch@ifsc.edu.br 
Agradecemos a colaboração. 

Dados do respondente

1. Instituição onde atua (ou atuou) e localização: *

mailto:luciane.joch@ifsc.edu.br
maiqu
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2.

Marque todas que se aplicam.

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

Acima de 60 anos

3.

Marque todas que se aplicam.

até 4 anos

de 5 a 10 anos

de 11 a 15 anos

16 a 20 anos

21 anos ou mais

4.

Marcar apenas uma oval.

Técnica

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

Idade (opcional):

Tempo de atuação na área da docência: *

Maior titulação acadêmica: *
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5.

6.

Opiniões
sobre o
Guia:

A partir da leitura do “Guia para aplicação da Análise da Atividade como 
Estratégia de Ensino” apresentado, pedimos que responda às questões 
a seguir, atribuindo um valor, no qual: 
 1 equivale a “Discordo totalmente” e 5 equivale a “Concordo 
totalmente”  

7.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

Para quais Cursos ou Áreas já lecionou ou leciona atualmente? *

Quais disciplinas ou áreas em geral já lecionou ou leciona? *

a) A minha opinião geral sobre o GUIA apresentado é positiva? *

maiqu
Texto digitado
144



8.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

9.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

10.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

b) Na minha opinião, a Análise da Atividade é aplicável como
Estratégia de Ensino? *

c) O GUIA apresenta leitura e compreensão fácil para os professores
sobre a aplicação da Análise da Atividade? *

d) A maioria das orientações incluídas no GUIA são necessárias? *
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11.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

12.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

13.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

e) A aplicação da Análise da Atividade em curso(s) em que atuo
pode ser útil para os estudantes na sua formação? *

f) Já utilizo a Análise da Atividade, ainda que em outros formatos ou
critérios, nos curso(s) em que atuo? *

g) A aplicação da Análise da Atividade em curso(s) em que atuo
auxiliaria os estudantes na sua formação? *
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14.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

15.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

16.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

h) A aplicação da Análise da Atividade apresentada em curso(s) em
que atuo é viável? *

i) A proposta da Análise da Atividade descrita no GUIA estimula a
integração do aluno com o mundo do trabalho? *

j) A proposta da Análise da Atividade descrita no GUIA estimula a
percepção mais empática dos alunos com os trabalhadores e suas
iniciativas? *
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17.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

18.

Marcar apenas uma oval.

discordo totalmente

1 2 3 4 5

concordo totalmente

Comentários
sobre o Guia

Pedimos que responda as próximas  perguntas, que tratam 
sobre impressões gerais sobre o Guia

19.

k) Eu aplicaria ou incentivaria a Análise da Atividade descrita no
GUIA para os estudantes de curso(s) em que atuo? *

l) Na minha opinião, a Análise da Atividade descrita no GUIA pode
ser aplicada em diversas formações? *

Você acrescentaria ou retiraria alguma informação do GUIA ou têm
sugestões para a melhoria do mesmo? Caso a resposta seja
afirmativa, por favor, descreva no espaço abaixo.
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20.

21.

22.

Sobre a Análise da Atividade, você sentiu falta de alguma
informação ou esclarecimento sobre a aplicação da estratégia
(etapas, roteiro de análise…) ou têm sugestões para melhorias? Caso
a resposta seja afirmativa, por favor, descreva no espaço abaixo.

Você visualiza alguma Contribuição específica que a aplicação da
Estratégia proposta poderia proporcionar aos alunos? Caso a
resposta seja afirmativa e queira comentar, por favor, descreva no
espaço abaixo.

Você visualiza alguma Dificuldade específica para a aplicação da
Estratégia proposta no(s) cursos(s) que atua? Caso a resposta seja
afirmativa e queira comentar, por favor, descreva no espaço abaixo.
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23.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Caso tenha mais algum comentário sobre o GUIA, a metodologia ou
a Análise da Atividade, por favor, deixe-o no espaço abaixo.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PRODUTO EDUCACIONAL

ANÁLISE DA ATIVIDADE
COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO

NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Luciane Joch Gaioski
Orientador: Olivier Allain
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APÊNDICE C- Guia da Análise da Atividade como Estratégia de Ensino
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Prezado Professor,

Apresentamos aqui um Guia para aplicação da Análise da A�vidade como Estratégia de Ensino em 

cursos da Educação Profissional. 

 Esta estratégia consiste, como o nome indica, na  observação e análise da a�vidade  profissional 

enquanto modo dos estudantes da Educação Profissional aprofundarem a compreensão do exercício 

profissional e o desenvolvimento dos fazeres/saberes do trabalho, no trabalho.

 Este Guia cons�tui o produto educacional proposto como resultado de uma pesquisa de Mestrado 

Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, envolvendo as temá�cas de educação, trabalho e 

estratégias de ensino para a Educação Profissional. Parte-se de pressupostos da ergonomia de linha fran-

cófona, bem como da Didá�ca Profissional, campo de estudos que vêm se cons�tuindo há mais de duas 

décadas. Estas abordagens permitem materializar o preceito do trabalho como princípio educa�vo ao 

colocar à disposição reflexões e meios de aproximação da formação com o mundo do trabalho. Um desses 

meios, a análise da a�vidade, inicialmente pensada como etapa fundamental para desenhar a�vidades 

forma�vas ou currículos de cursos, mas que aqui passa a ser proposta, na esteira de alguns autores, como 

estratégia de ensino durante a formação e que visa integrar formação e mundo do trabalho. 

 Para orientar aqueles interessados em aplicar esta estratégia de ensino, desenvolvemos em um 

Roteiro uma sugestão de passo a passo para a aplicação desta metodologia que podemos considerar a�va. 

Pensado inicialmente para cursos técnicos de segurança do trabalho, pode ser u�lizado como material de 

apoio para outros cursos que queiram implantar a análise da a�vidade em metodologias de ensino.

 

 

Boa leitura!

APRESENTAÇÃO
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A nossa Cons�tuição Federal situa a Educação 

Profissional e Tecnológica na união de dois direitos 

fundamentais do cidadão: “o direito à Educação e o 

direito ao Trabalho, o que significa dizer, em úl�ma 

instância, o direito ao exercício de sua cidadania 

com dignidade” (BRASIL, 2013, p. 218).

Ou seja, Educação e Trabalho caminham 

juntos: 

Esse vínculo é tão necessário quanto desafia-

dor, principalmente dentro da educação profissio-

nal e tecnológica, que deve integrar efe�vamente a 

educação dos alunos às dimensões do trabalho na 

nossa sociedade.

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional- LDB (BRASIL, 2013, p. 162), “a concepção do 

trabalho como princípio educa�vo é a base para a 

organização e desenvolvimento curricular em seus 

obje�vos, conteúdos e métodos”.

Para isso, existe a necessidade de se observar as 

par�cularidades do saber técnico na educação, sobre-

maneira na Educação Profissional. Conforme Barato 

(2003, p. 81), “técnicas e habilidades exigem tratamen-

to metodológico que garanta bons resultados do 

aprender a trabalhar, essa circunstância coloca o desa-

fio de construir uma pedagogia para o saber técnico.”

A EDUCAÇÃO E O TRABALHO

“A educação escolar deverá 

vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prá�ca social 

(BRASIL, 1996)”.  
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É bom destacar que a valorização do trabalhador 

passa pela observação mais minuciosa e empá�ca das 

a�vidades de trabalho que são de fato empreendidas, a 

exemplo do autor estadunidense Mike Rose (2007, p. 

24), que ressalta: “em todo trabalho digno, há par�cipa-

ção de uma mente e seu saber, e os valores que lhe são 

atribuídos estão in�mamente relacionados ao raciocínio 

e à ação.” 

Entendemos que a reflexão e o estudo de meto-

dologias de ensino que viabilizem maior integração dos 

estudantes com o seu mundo de trabalho ampliam a 

possibilidade de melhorias em suas atuações e no seu 

aprendizado.

Como Estratégia de Ensino, entendemos os meios 

e formas usados pelos professores no processo de 

ensino, conforme os resultados esperados, de maneira a 

impulsionar uma aprendizagem a�va e significa�va aos 

alunos.

Os autores Anastasiou e Alves (2004) pontuam 

que estratégia é a arte de aplicar os meios e condições 

favoráveis disponíveis, visando a obtenção de obje�vos 

específicos. Para Moran (2015, p. 18), “quanto mais 

aprendamos próximos da vida, melhor. As metodologias 

a�vas são pontos de par�da para avançar para proces-

sos mais avançados de reflexão, de integração cogni�va, 

de generalização, de reelaboração de novas prá�cas”.

Os autores Gruber, Allain e Wollinger (2019) 

alertam para o fato de que muito dos discursos educa-

cionais acerca da Educação Profissional e tecnológica 

brasileira, embora remetam a uma indissociabilidade 

entre teoria e prá�ca, do saber e da ação, ou deixam de 

aprofundar ou explicar essas relações, o que se torna 

insuficiente para avançar nesse tema, ou se valem 

deste binômio de modo a sempre privilegiar o polo 

Teoria e com isso perde-se grande parte da cons�tui-

ção efe�va dos saberes-fazeres do trabalho. 

Incen�va-se, então, o estudo e disseminação da 

Didá�ca Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica - EPT como forma de empoderamento de 

novas abordagens para a formação dos trabalhadores.
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Esta alterna�va da Didá�ca Profissional (DP) 

u�liza a Análise para conceber as formações 

profissionais e desenvolver competências profis-

sionais.

A DP nasceu “na França nos anos 1990, na 

confluência de um campo de prá�cas – a formação 

de adultos – e de três correntes teóricas – a psico-

logia do desenvolvimento, a ergonomia cogni�va e 

a didá�ca – ela se apoia na teoria da conceituação 

na ação de inspiração piage�ana” (PASTRÉ, 

MAYEN; VERGNAUD, 2019, p.11). 

A Didá�ca Profissional é então uma disciplina 

recente que busca evidenciar diversas dimensões 

nem sempre visíveis da a�vidade real do trabalho, 

para além do que se chama em ergonomia da 

“tarefa prescrita” e que permite assim alimentar a 

programação da sua (re) transmissão (LACOMB-

LEZ; TEIGER, 2007).

A análise da a�vidade, além de importante 

ferramenta para desenhar currículos e situações 

didá�cas, pode ocorrer durante a formação, como 

estratégia de ensino. Consiste, em ambos os 

casos, do “uso de situações de trabalho, reais ou 

simuladas, para servir de suportes às aprendiza-

gens” (PASTRÉ, MAYEN, VERGNAUD, 2019, p. 66).

Essa experiência pode ser muito ú�l para 

descobrir a realidade da profissão fora da sala de 

aula pelos estudantes, que, ao analisar o trabalho 

dos profissionais em sua área de formação, apro-

ximam-se do seu mundo laboral, com a realidade, 

conquistas e desafios do mesmo, causando 

menos estranheza e mais integração quando 

precisarem atuar profissionalmente.

Faz-se necessário esclarecer  que a análise 

da a�vidade como estratégia forma�va não impli-

ca necessariamente dos mesmos obje�vos e 

resultados daquela empreendida em Ergonomia, 

porém dela �ra inúmeros e pro�cuos ensinamen-

tos.

ANÁLISE DA ATIVIDADE
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Para melhor compreensão da análise, referente às 

ações do trabalhador, é preciso uma a�tude de empa�a, 

ver o mundo do trabalho pelos olhos dos trabalhadores, 

superar obstáculos do senso comum e visão simplista, 

unilateral e carregada de julgamentos dos trabalhadores, 

ampliando a percepção, a análise, o conhecimento que 

temos das situações de trabalho, suas estruturas, sua 

riqueza, seus desafios. Abre-se, então, novas possibilida-

des forma�vas.

Mais do que uma possibilidade, estudiosos da 

análise da a�vidade afirmam que esta orientação do 

olhar sobre o trabalho e descoberta da diversidade de 

situações nos demonstram que:

Para os autores Yvon e Garon (2006, p.54) “a etapa 

da análise da a�vidade que representa o coração da 

análise ergonômica do trabalho (...), é a realização de 

uma observação cuidadosa das ações dos trabalhadores, 

(...) [e] consiste, portanto, em ficar na frente de situações 

de trabalho para estudar o trabalho dos operadores”.

Clou�er et al (2012, p. 12) relatam que “a análise da 

a�vidade consiste, portanto, em documentar o processo 

de ação e interação de um indivíduo envolvido em seu 

contexto sociocultural de ação (profissão, organização, 

cole�vo, trabalho, etc.) onde ação e transmissão são 

aspectos inseparáveis”. 

“reconhecer a complexidade 

do trabalho real se torna uma 

das condições para agir” 

(ECHTERNACHT; VERÍSSIMO, 

2015, p. 307)
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Além da análise da a�vidade, deve-se estabe-

lecer sistemá�cas em que o futuro profissional 

(aluno) possa reconhecer e refle�r sobre caracte-

rís�cas, ações e premissas envolvendo o profissio-

nal atuante, dando a oportunidade de aproxima-

ção do aluno com a realidade do trabalho.

Tourmen (2019, p. 96) relata que um dos 

diferenciais que a análise da a�vidade traz é que 

“os par�cipantes exploram e explicitam sua experi-

ência de trabalho”, ao analisar e descrever a expe-

riência através da confrontação com as perspec�-

vas, com a ajuda  e o direcionamento dessa análise 

pelo professor. A autora destaca o papel do forma-

dor como fundamental nessa execução, seu geren-

ciamento de equipes, seu entusiasmo e sua capaci-

dade de se fazer entender.

A a�vidade reflexiva, como o próprio nome 

diz, visa uma análise reflexiva ou crí�ca da a�vida-

de, obje�vando o desenvolvimento do potencial 

de ação dos indivíduos, seja por meio de compara-

ção ao obje�vo ou referência, com função de crí�-

ca ou explica�va. Essa análise pode ser feita simul-

taneamente ou a posteriori, por meio de conver-

sas, discussões, apontamentos.

PRÁTICA REFLEXIVA
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Almeida et al (2019) especificam a “Reflexão” 

como a atuação cogni�va envolvendo a análise da 

situação, já o termo “Reflexividade” abrange a reflexão 

e mais a elucidação, a explanação sobre a situação, ou 

seja, a atuação como objeto de reflexão e teorização 

através do relato e explicação da a�vidade executada.

Na aprendizagem no local de trabalho, a 

aplicação da prá�ca reflexiva é �da como um poten-

cializador de atuação, já que “as abordagens reflexi-

vas visam ancorar o aprendizado através da formali-

zação (escrita, oral ou filmada) do que aconteceu 

durante o episódio (SANTELMANN, 2018, p. 137)”.

A reflexividade vai ao encontro da máxima de 

que aprendemos não apenas por a�vidade, mas 

também pela análise desta a�vidade.

Para desenvolver, então,  a estratégia de 

ensino da  análise da a�vidade profissional, apre-

sentamos as possíveis etapas de seu desenvolvi-

mento, bem como uma sugestão de Critérios a 

serem levados em consideração durante a observa-

ção e análise da a�vidade. São propostas susce�veis 

de adaptação para cada contexto e intencionalidade 

pedagógica.

“A a�vidade reflexiva permite 

aprender com a experiência, 

a par�r do que foi realizado, 

do que não foi, do que foi 

impedido, ou ainda do que 

feito por outros (MOLLO; 

NASCIMENTO, 2016, p. 286)”
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a) Análise da “tarefa prescrita”

Tarefa prescrita aqui significa todas as infor-

mações, normas e pré-determinações sobre a a�vi-

dade profissional a ser analisada antes da observa-

ção efe�va da a�vidade. Assim, sugerimos, nesta 

etapa: 

1. Levantar dados sobre a profissão e a a�vi-

dade (a par�r do que já foi estudado, do material 

trazido pela/o professor, de pesquisa, de conversa 

prévia com profissional da área…).

2. Analisar: legislação e regras da profissão, 

normas de conduta, regras de ação da empresa em 

que o técnico/profissional atua. Também pode-se 

analisar referenciais profissionais (de ins�tuições 

de ensino, Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, 

Classificação Brasileira de Ocupações).

b) Escolha do Tipo de Organização da Turma para 

a Observação e Análise

Existem dois formatos principais para esta 

organização:

1. O primeiro seria o docente acompanhar a 

turma toda (ou em grupos) para observar o profis-

sional (ou os profissionais) que se deseja analisar, 

neste caso toda a turma faria  análise do mesmo 

profissional, ou grupo profissional, como a�vidade 

de aula.

2. No segundo formato, os alunos (individual-

mente, em duplas ou equipes) fariam o acompa-

nhamento ao seu encargo, escolhendo o profissio-

nal que gostaria de analisar e executando a análise 

em horário agendado com o respec�vo profissio-

nal, sempre podendo contar com orientação do 

docente.

Aqui é preciso que o docente considere os 

riscos de algumas profissões ou ambientes a que 

os alunos poderiam estar expostos ao fazer a análi-

se, por exemplo fundições, tornearias, entre outros 

locais que demandam uso de EPI aos alunos e 

maiores cuidados na movimentação e observação, 

podendo não ser aconselhável a referida análise 

nesses ambientes, dependendo de cada caso.

ROTEIRO DA ESTRATÉGIA DE ENSINO

1. ETAPAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ANÁLISE

10

A Estratégia foi pensada inicialmente de 

modo que os alunos tenham uma observação 

presencial, visando riqueza de detalhes e apro-

ximação com o trabalhador, mas ela pode ser 

adaptada e executada para o contexto de 

turmas EaD “tradicionais” ou que estejam acon-

tecendo nesse formato por algum mo�vo.

A alterna�va seria a análise da a�vidade 

através de filmagens, vídeos, gravações da 

atuação dos trabalhadores, possibilitando que 

o estudante conheça assim a atuação profissio-

nal. Isso se dá realizando algumas adaptações 

no roteiro do Guia, pelo docente que irá aplicar 

a Estratégia.



Tanto um como outro formato de execução vão depender do que o docente condutor da 

estratégia considere mais adequado para o perfil da turma, condições de atuação e critérios 

envolvendo a disponibilidades de condução da mesma para um local ou deixar ao encargo 

dos alunos a busca pelo profissional.
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Outro aspecto a ser verificado, que varia em cada 

Ins�tuição de ensino é sobre a documentação e trami-

tações envolvidas para a�vidades �das como “exter-

nas”. O docente pode elaborar um documento padrão 

explica�vo, passível de adaptações, para que o aluno 

encaminhe previamente para o trabalhador que será 

observado, onde consta documentado a finalidade 

didá�ca da observação. Também muitas empresas 

podem exigir liberações prévias documentadas de 

acesso aos alunos, entre outros, demandando que o 

docente ar�cule com o setor de segurança de trabalho 

de sua Ins�tuição, ou outro setor responsável, esses 

quesitos para a visitação, para a segurança de todos. 

c) Etapa de Sensibilização dos Alunos

Aqui temos a sensibilização dos alunos pelo 

docente sobre a importância da Análise da A�vidade, a 

explicação do que trata a mesma e como pode auxiliar 

na percepção da realidade do trabalho. Inclui-se na 

preparação dos alunos para a realização desta a�vida-

de, aspectos de como fazer contato, que cuidados deve 

ter na observação, como se comportar.

Estes aspectos envolvem a autorização prévia do 

profissional sobre fotos, filmagens executadas, cuidan-

do para não constrangê-lo; não interferir ou atrapalhar 

a execução do trabalho do profissional; estabelecer 

previamente um tempo para efetuar a observação da 

a�vidade; esclarecer o profissional que não se obje�va 

julgamento sobre as operações executadas pelo 

mesmo; entre outros.

O professor deve ler e explicar o Roteiro de Análi-

se de A�vidade antes dos alunos executarem a obser-

vação para que o procedimento fique claro e os alunos 

possam sanar dúvidas iniciais sobre a execução.

O Roteiro pode ser elaborado pelo docente, mas 

também pode ser construído ou complementado 

junto com os estudantes, incorporando aspectos que 

estes tenham levantado ou expecta�vas a serem testa-

das. Apresentamos uma sugestão de Roteiro que pode 

ser u�lizado  no tópico “2” do Guia descrito mais à 

frente.



 d) Escolha e definição de um Trabalhador a ser 

Observado

Este roteiro tem como foco o trabalhador na 

profissão de Técnico em Segurança do Trabalho 

com o qual ambos os formatos descritos acima 

podem ser empregados, para que os alunos 

tenham um contato próximo com o profissional 

atuante da área.

Contudo, é possível adaptar a escolha para a 

análise de diversos outros profissionais ou para a 

análise de a�vidades profissionais correlatas, que 

possam contribuir para a compreensão de determi-

nado aspecto da formação. 

Ou seja, a Análise pode acontecer nas mais 

diversas profissões, inclusive relacionadas ao setor 

de serviços, para esse caso é necessário que o 

docente e o aluno observem questões relacionadas 

à privacidade dos clientes envolvidos, esclarecendo 

previamente mediante documentação e autoriza-

ção deles sobre a observação. Também podem ser 

necessárias algumas adaptações ou inclusões no 

Roteiro, conforme considerarem necessário. 

e) Escolha da situação de trabalho a ser analisada

Definir se a análise será de situação corriqueira, 

usual do trabalho do operador, rela�va a sequências 

que ele está habituado a realizar ou então uma situa-

ção diferenciada, específica de alguma operação que 

se queira analisar, na qual os procedimentos podem 

variar bastante conforme a a�vidade vai sendo execu-

tada, ou até mesmo sem previsibilidade. 

Levantar possibilidades junto ao(s) profissionais 

que serão acompanhados (ou outros previamente) 

para mapear situações mais crí�cas, que requerem 

competências de adaptação ou com foco em aspecto 

da a�vidade profissional visada pelo professor, e 

pactuar uma situação a ser observada - ou mais de 

uma, se for oportuno.

Aqui também, conforme a turma, o docente 

pode ter conversas prévias com cada aluno ou grupos 

de alunos sobre a situação de trabalho que será anali-

sada, deixando sugestões, dicas e reflexões sobre a 

per�nência e viabilidade dessas análises, para que o 

aluno se sinta mais preparado para a execução da 

a�vidade.
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f)Execução da Observação pelos alunos

O estudante deve observar a a�vidade 

do profissional técnico e fazer registros, des-

�nados tão somente à aprendizagem da 

profissão, reflexão sobre diversos aspectos 

desta e socialização dos conhecimentos 

adquiridos junto aos demais estudantes e 

professores do curso, sem finalidade comer-

cial ou de julgamento algum.

Na observação, o estudante deve: pres-

tar atenção a todos os detalhes e tomar 

notas rapidamente, se possível; não incomo-

dar o trabalhador analisado; procurar trans-

crever os detalhes e complexidade de ações 

do trabalhador; observar sem alterar o com-

portamento do protagonista.

Buscar correlacionar os critérios de 

análise com a análise da tarefa prescrita, de 

forma a complementar/aperfeiçoar o rotei-

ro. Pode-se simular situações em sala de 

aula na etapa de sensibilização dos alunos 

para ajudar a visualizar e escolher a forma 

de coleta de dados e critérios de observa-

ção.

O(s) estudante(s), em grupos ou indivi-

dualmente, deverá(ão) expressar suas 

percepções e reflexões acerca dos aspectos 

propostos no roteiro e registrá-los por meio 

da escrita, de imagens, áudio e vídeo, em 

relatório cujo formato poderá variar (oral, 

audiovisual, escrito, por�ólio), porém deci-

dimos por propor aqui uma base escrita 

complementada por imagens, áudio e vídeo. 

Isso ajudará a retomar os aspectos observa-

dos para análise e socialização futuras. É 

possível realizar a a�vidade em grupos 

maiores, menores ou individualmente. 
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g) Entrevista ou conversa com o profissional                  

observado

Um momento importante dessa estratégia de 

ensino é a entrevista ou conversa, em que o profissio-

nal observado irá esclarecer dúvidas sobre o obje�vo 

da a�vidade que executa, o desenvolvimento da 

mesma, externar dificuldades, desafios, além de carac-

terís�cas da atuação, par�cularidades.

Também poderá compreender melhor os passos 

do trabalho executado, ouvir os sen�mentos do profis-

sional acerca de sua a�vidade, entre outros. 

A literatura fala em “autoconfrontação”, quando 

o profissional é ques�onado sobre o que fez durante a 

observação ou em geral neste �po de situação.

Para o caso em que ocorrer a observação da 

turma toda (ou em grupos) de um profissional, é 

importante que o docente proporcione uma conversa 

inicial com o profissional para que o mesmo se apre-

sente e esclareça brevemente qual a�vidade irá execu-

tar e, em outro momento ao final do trabalho, estabe-

lecer um tempo para uma conversa para esclarecer 

dúvidas, responder perguntas pontuais para toda a 

turma que sejam de interesse geral.

Nesse �po de abordagem, dificilmente o profis-

sional terá disponibilidade para esclarecimentos e um 

contato mais direto com todos os alunos para esclare-

cimentos durante a a�vidade e obje�va-se não intervir 

diretamente no trabalho do profissional. 

Já para o caso de cada aluno (ou pequenos 

grupos) ficar  responsável por observar um profissional 

em atuação no local de trabalho (sendo o segundo 

formato da observação), recomenda-se explicar com 

antecedência ao profissional sobre a observação e 

consultar o mesmo sobre a possibilidade de interpelá-

-lo durante a execução da a�vidade. 

É desejável que o aluno interfira o menos possí-

vel na atuação do profissional técnico. Entretanto, isso 

também vai depender do que o profissional permi�r 

ou desejar na a�vidade. Aqui também é importante 

pelo menos uma conversa inicial e final com o observa-

do para ques�onamentos sobre o o�cio, a atuação e a 

a�vidade desenvolvida pelo mesmo.

Essa etapa da entrevista, ou conversa, pode 

variar conforme o entendimento da turma, julgado 

pelo docente, estabelecido previamente. Pois ela 

pode ser feita como semiestruturada, ou seja, para 

ques�onar o trabalhador o aluno elege algumas 

perguntas chaves do extraídas do roteiro-base 

proposto que ficaram pendentes de respostas duran-

te a observação. Ou mesmo algumas perguntas 

padrão extraídas previamente pelo docente (ou 

aluno) do roteiro-base proposto, na forma de uma 

entrevista fechada. Ou ainda, deixar como entrevista 

aberta, nas quais o aluno es�pula livremente as 

perguntas que deseja fazer conforme necessidade na 

observação.

A condução desse momento vai variar conforme o �po da execução escolhida. O docente condutor 

da a�vidade deve esclarecer ao aluno como proceder com a conversa ou entrevista ao trabalhador 

observado, devendo ocorrer ao final da observação da a�vidade, mas pode ocorrer inicialmente ou 

durante a a�vidade, conforme possibilidade acordada inicialmente com o profissional observado.



h) Análise e socialização da a�vidade em sala de 

aula

A análise e socialização trata-se de retomar os 

registros, analisar e promover a discussão em sala 

de aula. Propõe-se uma reflexão sobre os dados 

ob�dos, correlação entre análise da tarefa e análi-

se da a�vidade e da entrevista. Comparar o prescri-

to com o que foi observado na a�vidade e também 

pode-se comparar com as análises dos outros estu-

dantes na socialização. 

Uma forma de registro da observação e de 

análise recomendada aqui é por meio de um 

relatório que contemple os critérios sugeridos a 

seguir. Formatos de registro que não sejam escritos 

também são possíveis e recomendáveis, pois 

ajudarão a retomar os aspectos observados para 

análise e socialização  (áudio, vídeo…). 

Posteriormente a essa entrega da a�vidade 

pelo aluno, considera-se importante a discussão 

em sala de aula sobre os aspectos observados e 

analisados para socialização, compar�lhamento e 

trocas de experiências, visa-se que o aluno fique à 

vontade para expor suas impressões, comentários, 

curiosidades e aspectos relevantes que considerou 

nesta análise. É desejável que o estudante exponha 

sobre suas expecta�vas iniciais com a a�vidade e 

suas impressões com a execução e finalização da 

mesma.

ESQUEMA DAS ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DA ANÁLISE:

a) Análise da “tarefa prescrita”

b) Escolha do Tipo de Organização da 
Turma para a Observação e Análise

c) Etapa de Sensibilização dos Alunos

d) Escolha e definição de um 
Trabalhador a ser Observado

e) Escolha da situação de trabalho a ser 
analisada

f) Execução da Observação pelos alunos

g) Entrevista ou conversa com o 
profissional observado

h) Análise e socialização da a�vidade em 
sala de aula
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Com as definições dos procedimentos da 

observação, seguem as questões que devem ser 

respondidas pelos alunos, que cons�tuem 

aspectos a serem observados e  critérios de 

análise da a�vidade e das conversas ou entre-

vistas com o trabalhador observado.

O roteiro é orienta�vo e deve-se esclare-

cer ao estudante a importância de conseguir 

captar o máximo de informações possíveis na 

análise da a�vidade. Entretanto não há necessi-

dade da rigidez excessiva nessa cobrança, já 

que algumas questões podem não ser respondi-

das e esclarecidas aos alunos na observação. 

Lembrando que, a par�r da análise da 

tarefa prescrita, bem como de possível obje�vo 

de aprendizagem específico buscado pelo 

professor responsável, o roteiro pode ser adap-

tado.

1. Iden�ficação do Profissional Observado

● Profissão;

● Tempo de atuação do trabalhador na 

profissão;

● Requisitos de formação, competência, 

experiência considerados imprescindíveis para a 

execução da a�vidade a ser analisada, na visão do 

profissional.

● Análise da tarefa prescrita (o aluno deve 

tomar conhecimento, para posteriormente poder 

analisar, sobre qual é a tarefa designada ao profis-

sional, o  que foi formalizado para ser executado 

pelo profissional).

2. Condições gerais da A�vidade e da Observação

● Situação específica de trabalho selecionada 

(qual é a atividade a ser analisada, o que o traba-

lhador irá executar); 

● Finalidade da (s) a�vidade (s) observada (o 

que o trabalhador almeja ou busca cumprir com a 

atividade ou tarefa em questão);

● Tempo de observação.

3. Situação de trabalho, descrição e análise

● Descrição do trabalho executado (relatar o 

que é realizado, como é realizado, quais as etapas 

executadas, no que consiste a atividade executa-

da); 

2. ROTEIRO COM CRITÉRIOS PARA  OBSERVAÇÃO E ANÁLISE

Disponibilizamos no formato editável o roteiro no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1opDEVbbNLyWI3fyTptVUry9Vc6CxhVPH?usp=sharing
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● Representa�vidade da a�vidade observada 

dentro do contexto de trabalho profissional (a 

atividade é realizada com qual frequência, em que 

circunstâncias, é atividade rotineira? questionar o 

profissional); 

● Diferenças observadas entre o trabalho 

prescrito e o trabalho real (questionar o trabalha-

dor sobre quais informações, orientações ou 

ordens ele possui para realizar o trabalho, verificar 

o que estava previsto e o que foi efetivamente 

executado, verificar a diversidade e quantidade de 

desdobramentos que a atividade gerou); 

● Listar comportamentos envolvendo gestos 

e posturas do trabalhador (buscar identificar as 

razões das execuções ou atividades); 

● Níveis de dificuldades da a�vidade executa-

da (questionar o trabalhador sobre a complexidade 

e nível de dificuldade da atividade, se há alternân-

cia de tarefas difíceis e fáceis, na opinião do 

mesmo);  

● Quais regras de ação, ou regras de profis-

são que o trabalhador precisou u�lizar? (listar as 

particularidades que podem ser atribuídas ao 

ofício, alguma estratégia específica, característicos 

do campo profissional, que você conseguiu obser-

var);

4. Condições e ambiente de trabalho

● Com quais instrumentos, ferramentas, 

equipamentos o trabalhador realiza as a�vidades 

(indicar para que servem, no que são usados os 

equipamentos, máquinas, ferramentas pelo traba-

lhador);

● O trabalhador realiza a a�vidade sozinho, 

em dupla ou equipe?

● Como é a comunicação e convivência com 

os demais setores ou trabalhadores durante a a�vi-

dade? (relatar o observado); 

● Relatar formas de comunicação específicas 

observadas (por ex.: linguagem técnica, relatórios, 

tratamento);
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● O trabalhador realiza suas a�vidades em 

um único local, única máquina, ou precisa se 

deslocar de um lado para outro;

● O trabalhador tem liberdade para decidir 

sobre o método e o ritmo de trabalho? (na ativi-

dade observada , questionar o trabalhador);

● Qual o tempo ou prazo que o trabalha-

dor possui para realizar a a�vidade analisada;

● Os equipamentos de proteção individual 

estão disponíveis, são usadas pelo trabalhador 

na a�vidade?

● Principais restrições e fatores de risco 

do trabalho observados na a�vidade (o local e a 

atividade carecem de medidas organizacionais 

para proteger o trabalhador?);

● Dificuldades ou pontos nega�vos obser-

vados em relação ao ambiente e condições de 

trabalho (em aspectos gerais, tais como espaço 

de circulação restrito, barulho, materiais em 

más condições, cobrança da chefia, pouco 

tempo para realizar as atividades, complexida-

de da atividade, o que incomoda ou constrange 

o trabalhador, na visão do trabalhador e na 

visão do aluno);

● Facilidades ou pontos posi�vos observa-

dos em relação ao ambiente e condições de 

trabalho (em aspectos gerais, tais como amplo 

espaço de circulação, tranquilidade, liberdade 

de atuação, materiais à disposição, equipamen-

tos em boas condições, equipe de trabalho amis-

tosa, domínio da atividade, entre outros, na 

visão do trabalhador e na visão do aluno);

5. Aspectos relacionados aos conhecimentos e 

saberes envolvidos da profissão 

● Quais as Técnicas que o trabalhador usa 

na a�vidade (por ex.: técnicas de cortes, cuida-

dos com higiene, calibração de medidores, 

etc.);

● Quais são as habilidade percebidas, 

envolvidas para fazer esta a�vidade de uma 

forma �pica (quais saberes científicos necessá-

rios ao desempenho do trabalho);

● Quais Métodos ou Operações são 

empregados ou executados na a�vidade (con-

junto de procedimentos usados na atividade, 

por ex.: inspeção em EPI´s, elaboração de 

ordem de serviço, verificação de proteções cole-

tivas; rotinas de higiene, calibrações. Em caso 

de outras profissões: instalação, soldagem, 

punção venosa, etc.);

● Saberes e conhecimentos em geral 

observados na realização da a�vidade, sobre 

materiais, uso de equipamentos, sobre o 

ambiente, sobre segurança;

● Quais comportamentos, a�tudes, valo-

res presentes foram notados na a�vidade (em-

bora nem sempre expressos, considerados 

como culturais ou inerentes do trabalhador que 

o aluno consegue perceber como particulares 

da profissão, profissional ou atividade).

● Impressão geral do estudante sobre as 

execuções no trabalho e suas similaridades com 

o ambiente vivenciado em sala de aula (descre-

ver em algumas linhas se encontrou muitas 

semelhanças e correlações com suas aulas, ou 

foram atividades diferenciadas).
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Nesse Guia para aplicação da Análise da A�vi-

dade como Estratégia de Ensino direcionada aos 

cursos da Educação Profissional, buscou-se apre-

sentar o embasamento e a caracterização por trás 

dessa proposta, além de estabelecer as Etapas para 

facilitar a aplicação da análise e descrever os Crité-

rios envolvidos na observação da análise.

Acreditamos na proposta de metodologias 

que propiciem maior envolvimento do aluno com o 

mundo do trabalho para o�mizar e potencializar o 

desenvolvimento da educação em cursos técnicos 

e tecnológicos e para a formação de profissionais 

capazes e com autonomia para aprender, transfor-

mar e melhorar o mundo do trabalho para si e para 

os outros.

Dessa maneira, espera-se que o Guia possa 

auxiliar os alunos da Educação Profissional e Tecno-

lógica a percorrerem suas trajetórias mais prepara-

dos para a vivência da atuação profissional em um 

mundo cada vez mais complexo e desafiador.
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ROTEIRO COM CRITÉRIOS PARA OBSERVAÇÃO E ANÁLISE 

 

Com as definições dos procedimentos da observação, seguem as questões que 

devem ser respondidas pelos alunos, que constituem aspectos a serem observados e 

critérios de análise da atividade e das conversas ou entrevistas com o trabalhador 

observado. 

 

O roteiro é orientativo e deve-se esclarecer ao estudante a importância de 

conseguir captar o máximo de informações possíveis na análise da atividade. Entretanto, 

não há necessidade da rigidez excessiva nessa cobrança, já que algumas questões podem 

não ser respondidas e esclarecidas aos alunos na observação. 

Lembrando que, a partir da análise da tarefa prescrita, bem como de possível 

objetivo de aprendizagem específico buscado pelo professor responsável, o roteiro pode 

ser adaptado. 

 

Questões a serem respondidas pelos alunos: 

 

1. Identificação do Profissional Observado 

 

● Profissão; 

● Tempo de atuação do trabalhador na profissão; 

● Requisitos de formação, competência, experiência considerados imprescindíveis 

para a execução da atividade a ser analisada, na visão do profissional. 

● Análise da tarefa prescrita (o aluno deve tomar conhecimento, para 

posteriormente poder analisar, sobre qual é a tarefa designada ao profissional, o 

que foi formalizado para ser executado pelo profissional). 

 

2.  Condições gerais da Atividade e da Observação 

 

● Situação específica de trabalho selecionada (qual é a atividade a ser analisada, o 

que o trabalhador irá executar);  

● Finalidade da (s) atividade (s) observada (o que o trabalhador almeja ou busca 

cumprir com a atividade ou tarefa em questão); 

● Tempo de observação. 

 

3. Situação de trabalho, descrição e análise 

 

● Descrição do trabalho executado (relatar o que é realizado, como é realizado, 

quais as etapas executadas, no que consiste a atividade executada);  

● Representatividade da atividade observada dentro do contexto de trabalho 

profissional (a atividade é realizada com qual frequência, em que circunstâncias, 

é atividade rotineira? questionar o profissional);  
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● Diferenças observadas entre o trabalho prescrito e o trabalho real (questionar o 

trabalhador sobre quais informações, orientações ou ordens ele possui para 

realizar o trabalho, verificar o que estava previsto e o que foi efetivamente 

executado, verificar a diversidade e quantidade de desdobramentos a atividade 

gerou);  

● Listar comportamentos envolvendo gestos e posturas do trabalhador (buscar 

identificar as razões das execuções ou atividades);  

● Níveis de dificuldades da atividade executada (questionar o trabalhador sobre a 

complexidade e nível de dificuldade da atividade, se há alternância de tarefas 

difíceis e fáceis, na opinião do mesmo);   

● Quais de regras de ação, ou regras de profissão que o trabalhador precisou utilizar? 

(listar as particularidades que podem ser atribuídas ao ofício, alguma estratégia 

específica, característicos do campo profissional, que você conseguiu observar); 

 

4.  Condições e ambiente de trabalho 

 

● Com quais instrumentos, ferramentas, equipamentos o trabalhador realiza as 

atividades (indicar para que servem, no que são usados os equipamentos, 

máquinas, ferramentas pelo trabalhador); 

● O trabalhador realiza a atividade sozinho, em dupla ou equipe? 

● Como é a comunicação e convivência com os demais setores ou trabalhadores 

durante a atividade? (relatar o observado);  

● Relatar formas de comunicação específicas observadas (por ex.: linguagem 

técnica, relatórios, tratamento); 

● O trabalhador realiza suas atividades em um único local, única máquina, ou 

precisa se deslocar de um lado para outro; 

● O trabalhador tem liberdade para decidir sobre o método e o ritmo de trabalho? 

(na atividade observada, questionar o trabalhador); 

● Qual o tempo ou prazo que o trabalhador possui para realizar a atividade 

analisada; 

● Os equipamentos de proteção individual estão disponíveis, são usadas pelo 

trabalhador na atividade? 

● Principais restrições e fatores de risco do trabalho observados na atividade (o local 

e a atividade carecem de medidas organizacionais para proteger o trabalhador); 

● Dificuldades ou pontos negativos observados em relação ao ambiente e condições 

de trabalho (em aspectos gerais, tais como espaço de circulação restrito, barulho, 

materiais em más condições, cobrança da chefia, pouco tempo para realizar as 

atividades, complexidade da atividade, o que incomoda ou constrange o 

trabalhador, na visão do trabalhador e na visão do aluno); 

● Facilidades ou pontos positivos observados em relação ao ambiente e condições 

de trabalho (em aspectos gerais, tais como amplo espaço de circulação, 

tranquilidade, liberdade de atuação, materiais à disposição, equipamentos em 
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boas condições, equipe de trabalho amistosa, domínio da atividade, entre outros, 

na visão do trabalhador e na visão do aluno); 

 

5. Aspectos relacionados aos conhecimentos e saberes envolvidos da 

profissão 

 

● Quais as Técnicas que o trabalhador usa na atividade (por ex.: técnicas de cortes, 

cuidados com higiene, calibração de medidores, etc.); 

● Quais são as habilidade percebidas, envolvidas para fazer esta atividade de uma 

forma típica (quais saberes científicos necessários ao desempenho do trabalho); 

● Quais Métodos ou Operações são empregados ou executados na atividade 

(conjunto de procedimentos usados na atividade, por ex.: inspeção em EPI´s, 

elaboração de ordem de serviço, verificação de proteções coletivas; rotinas de 

higiene, calibração de instrumentos. Ou em caso de outras profissões: instalação, 

solda MIG, punção venosa, etc.); 

● Saberes e conhecimentos em geral observados na realização da atividade, sobre 

materiais, uso de equipamentos, sobre o ambiente, sobre segurança; 

● Quais comportamentos, atitudes, valores presentes foram notados na atividade 

(embora nem sempre expressos, considerados como culturais ou inerentes do 

trabalhador que o aluno consegue perceber como particulares da profissão, 

profissional ou atividade). 

● Impressão geral do estudante sobre as execuções no trabalho e suas similaridades 

com o ambiente vivenciado em sala de aula (descrever em algumas linhas se 

encontrou muitas semelhanças e correlações com suas aulas, ou foram atividades 

diferenciadas). 
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