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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!
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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.

05



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
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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.

12



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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