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RESUMO: O presente artigo busca entender o trabalho de uma professora da 

Educação Infantil da rede regular do ensino público, que conta com um aluno com 

múltiplas deficiências. O estudo caracteriza-se por ser de cunho qualitativo sob a 

forma de um estudo de caso (YIN, 2012). Os objetos examinados são gravações das 

aulas ministradas pela professora, observações das aulas e uma entrevista 

semiestruturada concedida por ela. Adotam-se as noções de prescrições (NOULIN, 

1992) e atividade de trabalho (CLOT et. al., 2001) como forma de observar a relação 

entre o prescrito e o exercício da atividade docente. O estudo, ainda em 

desenvolvimento, possibilitou, em primeira instância verificar que a escola, contexto 

deste estudo, prescreve aos seus docentes tarefas, que acabam sendo dribladas 

pela professora, em função de um prescrito trazido por ela ao longo de sua trajetória 

profissional.     

 
PALAVRAS-CHAVE: Atividade de Trabalho; Prescrições; Atividade de Trabalho 

 

INTRODUÇÃO  
A sociedade contemporânea vive momentos de profundas transformações. Faz-se 

oportuno frisar a importância dos professores haja vista a possibilidade  do acesso 

junto à população. Logo, faz-se importante analisar o trabalho docente em situação 

de trabalho. Estes docentes contam com inúmeras prescrições que advém de 

diversas instâncias, como as da esfera institucional e, também, daquelas oriundas 

de sua trajetória profissional. Estudos que buscam entender o trabalho do professor 

em atividade vêm ao longo dos anos somando contribuições das mais diversas 

(CLOT et. al., 2001, FAITA, 2002; SOUZA-E-SILVA, 2001, 2002, 2003).  

 
OBJETIVOS  
Esta pesquisa tem como objetivo analisar a atividade do professor em situação de 

trabalho, considerando para tal as diversas instâncias de prescrições pelas quais 

este profissional está submetido. A relevância dos objetivos aqui estabelecidos 



reside na questão de que ao analisarmos a situação de trabalho no momento em 

que ela ocorre, teremos como entender alguns insucessos na da prática doente.  
 
METODOLOGIA – 200 e 500 
O estudo aqui em foco caracteriza-se por ser de cunho qualitativo sob a forma de 

um estudo de caso (YIN, 2012). A pesquisa está sendo realizada em uma escola da 

rede estadual de ensino da cidade de Mauá. O sujeito de pesquisa é uma professora 

do ensino fundamental I, que ministra aulas na disciplina de língua portuguesa. Os 

instrumentos utilizados são: a) gravação de aulas ministradas pela professora; b) 

observação participante das aulas da professora; c) entrevistas semiestruturadas 

com a participante do estudo e d) análise documental cedidos pela direção da 

escola. Todos os instrumentos vêm demonstrando eficácia em relação aos 

propósitos da pesquisa. As gravações são gravadas e transcritas pela própria 

pesquisadora. 

 

DESENVOLVIMENTO  
A pesquisa iniciou a partir da análise dos dados, que apontou para possíveis 

caminhos não muito utilizados em pesquisas da área de educação. Assim, preceitos 

advindos da Ergonomia do Trabalho como prescrito/real (NOULIN, 1992) estão 

sendo utilizados à condução do estudo. A pesquisa tem o propósito de avaliar o 

sujeito deste estudo (CLOT et. al., 2001), considerando todas as ações pensadas e 

efetivadas por ele junto aos alunos, e também aquelas não efetivadas, aqui definidas 

como contra-atividades. As ações realizadas, assim como as não realizadas vem 

sendo consideradas na análise dos dados, haja vista os propósitos teóricos oriundos 

da pesquisa.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES  
A análise realizada até o momento demonstra que a professora consegue cumprir as 

prescrições contidas nos documentos e regimentos da escola. Ademais, a análise 

aponta para o fato de que a protagonista se utiliza da experiência angariada ao 

longo de sua trajetória profissional para planejar suas aulas, priorizando, muitas 

vezes, os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. O sujeito de 

pesquisa, com o auxílio de matérias de própria autoria, trabalha em prol da busca do 

aprendizado dos alunos. A professora, a partir do próprio prescrito, oriundo de sua 



experiência profissional, consegue fazer antecipações pedagógicas de maneira a 

otimizar o andamento das atividades e a obtenção de melhores resultados em 

termos de aprendizagem.    
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