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RESUMO  

   

  

Esta monografia apresenta uma análise do trabalho do auxiliar de educação infantil, a 

partir dos referenciais teóricos da Ergonomia da Atividade, do conceito de saúde 

elaborado por Canguilhem e de alguns conceitos da Ergologia. Tem como objetivo 

conhecer o trabalho prescrito do Auxiliar de Educação, analisar seu trabalho real e 

apontar para o conceito de atividade, presente nas práticas cotidianas de trabalho, mas 

sem muita visibilidade. Foram utilizados dados coletados por pesquisa de documentos, 

observação e entrevistas. Verificou-se o distanciamento entre o trabalho prescrito e o 

trabalho real e o quanto a análise do trabalho possibilita uma reflexão sobre a saúde do 

trabalhador, e pode contribuir para transformações significativas no trabalho.  

  

 Palavras-chave: Atividade. Ergologia. Saúde. Educação Infantil.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



  

ABSTRACT  

  

  

This monograph presents an analysis of the work of the infant education auxiliary, based 
on the theoretical references of the Ergonomics of Activity, the concept of health 
elaborated by Canguilhem and some concepts of Ergology. It aims to know the prescribed 
work of the Education Auxiliar, analyze their real work and point to the concept of activity, 
present in daily work practices, but without much visibility. Data collected through 
document research, observation and interviews were used. The distance between the 
prescribed work and the actual work was verified and the analysis of the work allows a 
reflection on the health of the worker, and can contribute to significant changes in the 
work.  

  

 Keywords: Activity. Ergology. Health. Infant Education.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
O Auxiliar de Educação Infantil atua, no primeiro contato da criança pequena ao 

ambiente escolar, com o trabalho de estimulação precoce em crianças de 0 a 5 anos e 

tal prática é também determinante para o desenvolvimento do ser humano; sendo 

assim, o trabalho desse profissional provoca efeitos na educação das crianças 

matriculadas nesse setor. Esta monografia se propõe a compreender o trabalho do 

Auxiliar de Educação, na Educação Infantil, considerando sua complexidade, a partir do 

conceito de atividade na Ergonomia da Atividade. 

Ampliar o olhar sobre o trabalho é fundamental para compreender as nuances 

emaranhadas neste ambiente, que é indubitavelmente complexo. Por experiência 

própria na área da Educação, vivenciada na Educação Infantil, há quase dez anos, foi e 

é possível constatar as particularidades que envolvem o universo escolar e toda lógica 

envolvida, repleta de prescrições, sejam documentadas ou acordadas em cada unidade 

escolar, bem como as situações reais, imprevisíveis, inusitadas ou não, e os afetos 

envolvidos na prática cotidiana. 

Neste contexto diário, é perceptível que há poucas oportunidades para a 

reflexão sobre as questões do trabalho, com análises que podem impactar até mesmo 

na transformação destes modos de fazer que se constituem na situação real de 

trabalho. Entretanto, através do contato com as referências teóricas, como a Ergonomia 

da Atividade, o conceito de Saúde desenvolvido por Canguilhem e a Ergologia, que 

corroboram a importância deste tipo de investigação, emerge a possibilidade de 

transformação dos meios de trabalho, inclusive repensar a  produção de saúde nos 

espaços escolares. 

Tal tema, engajado em uma pesquisa, poderá melhorar a qualidade de vida dos 

trabalhadores desta área (Educação Infantil), ao analisar como se dá o trabalho que se 

realiza, quais são as estratégias utilizadas para lidar com os imprevistos dados no real, 

como contribuir para a elaboração de prováveis prescrições que auxiliem uma 

coletividade a agir em situações reais de trabalho, e assim, com ampliação da  

compreensão  desta  atividade,  com  as  significações  atribuídas  às ações, 

reorganizar sua implicação naquele trabalho, com oportunidades para se produzir 
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saúde. 

Trata-se de profissionais que têm queixas de não serem ouvidos, dadas as 

condições de trabalho, o contexto da unidade escolar, bem como as diferenciações 

significativas entre o trabalho do professor e o que as auxiliares desempenham (apesar 

de às vezes cumprirem tarefas do professor, em sua ausência, por exemplo, não se 

sentem valorizados). 

Sendo assim, esta monografia tem como objetivos conhecer o trabalho 

prescrito do Auxiliar de Educação, analisar o trabalho real deste profissional e apontar 

para o conceito de atividade, que está presente nas práticas cotidianas de trabalho, 

mas não é percebido, a menos que se reflita. 

 

2 REFERENCIAIS TEÓRICOS: 
 
 

2.1 ERGONOMIA DA ATIVIDADE 
 

Na busca pela compreensão do trabalho, é relevante enunciar que há muito 

mais aspectos a serem considerados, do que questões aparentes. 

Segundo Guérin et al. (2001, p. 2- 4), quando se descreve um trabalho, é 

comum que seja mencionada a estrutura física, os equipamentos utilizados, os 

recursos disponíveis, ações previstas, mas a atividade de trabalho dos operadores, é 

negligenciada, como por exemplo, os critérios que o trabalhador utiliza para decidir sua 

ação, o modo como agem sobre as ferramentas e equipamentos, bem como gestos, 

atitudes, posturas adotadas. Contudo, atentar-se para a atividade de trabalho é 

fundamental para sua compreensão e para facilitar a elaboração/reelaboração de 

meios materiais para que os trabalhadores realizem os objetivos esperados e em 

condições que preservem seu estado físico, psíquico e social; assim sendo, muitos 

problemas encontrados na realização de uma função e numerosos impactos na saúde 

dos trabalhadores, têm sua origem no desconhecimento do trabalho, ou seja, pensa-se 

que o trabalho pode ser conhecido apenas pela prescrição. 

Dito isso, é preciso definir o que a Ergonomia da Atividade concebe por 

trabalho, tarefa e atividade. 
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2.1.1 TRABALHO 

 

Apesar de, na prática ser inseparável, trabalho é entendido como a unidade dos 

três componentes: atividade, as condições e o resultado da atividade. 

A dimensão pessoal do trabalho aparece concretamente nos mecanismos 

empregados pelo trabalhador para realizar sua tarefa, e a análise ergonômica implica 

em saber como este operador, tendo suas particularidades, faz para cumprir os 

propósitos em função da tarefa que lhe foi confiada. 

Ainda que as condições sejam predeterminadas, é necessária uma ação de 

gerenciamento desta tarefa e uma apropriação pessoal para que se concretize o 

trabalho, portanto o resultado da atividade de um trabalhador é sempre singular, uma 

obra pessoal, sinal da habilidade e personalidade daquele que a produziu. 

Guérin et al. (2001) afirmam que, para o trabalhador, o significado da sua 

atividade ao efetivar-se no resultado, está imbuído de sentido de relação com o mundo, 

que é um aspecto determinante da construção de sua personalidade e de sua 

socialização, logo, trabalhar é ter um lugar, é desempenhar um papel: 

 

Interessar-se pela atividade de trabalho é saber discernir, no seu resultado, esse 

esforço permanente do trabalhador para dar sentido à sua tarefa, para além do 

sistema psicossociológico de reconhecimento psicossocial. (GUÉRIN et al. 2001, 

p.18). 

 

Sendo assim, trabalho pode ser entendido como uma produção pessoal, onde 

o próprio trabalhador avalia o que produziu (“fiz um bom trabalho”, por exemplo), ou 

seja, o próprio operador observa a qualidade de seu trabalho. E do mesmo modo que 

há esta apreciação do próprio trabalho, também há um reconhecimento social 

daquele trabalho, que é valorado e comercializado. O trabalho também tem esse 

caráter socioeconômico, e confere um lugar, um status social. 

2.1.2 TAREFA 

Segundo Guérin et al. (2001), tarefa é “um resultado antecipado, fixado dentro 

de condições determinadas”; equivale a um conjunto de prescrições, objetivos definidos 
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externa e previamente, que especifica instruções, normas de segurança e modos 

operatórios para alcançar um propósito. No entanto, há uma diferença entre expectativa 

e realidade, pois as condições determinadas não são as mesmas circunstâncias reais, e 

o resultado antecipado não é o resultado efetivo. 

Também é um princípio que impõe um modo de definição do trabalho em 

relação ao tempo (está ligado à necessidade de estabelecer métodos de gestão que 

permitam definir e medir a produtividade decorrente da relação entre os gestos dos 

operadores e as ferramentas mecânicas de produção). E esse processo de elaboração 

desses métodos de gestão, se caracteriza pela exterioridade em relação ao trabalhador 

envolvido, sem levar em conta as particularidades dos operadores, nem o que eles 

pensam sobre as escolhas feitas e impostas. 

Deste modo, tarefa corresponde ao trabalho prescrito, que é toda antecipação 

possível do trabalho, ‘aquilo que se deve fazer’, seja acordado coletivamente, seja 

fixado como objetivo a ser alcançado, às técnicas a serem utilizadas, as regras 

predeterminadas, todas as condições esperadas e planejadas, aos procedimentos 

metodológicos, etc. (BRITO, 2009). 

 

2.1.3 ATIVIDADE DE TRABALHO 

 

Para Guérin et al. (2001, p.14) atividade de trabalho “é o modo como os 

resultados são obtidos e os meios utilizados”, são as condições reais em que se 

desempenha uma função, e os resultados efetivos. 

 
[...] a atividade de trabalho é uma estratégia de adaptação à situação real de 

trabalho, objeto da prescrição. A distância entre o prescrito e o real é a 

manifestação concreta da contradição sempre presente no ato de trabalho, 

entre “o que é pedido” e “o que a coisa pede” (GUÉRIN et al. 2001, p. 14). 

 

A análise ergonômica da atividade é a análise das estratégias (regulação, 

antecipação, etc.) usadas pelo operador para administrar essa distância, ou seja, a 

análise do sistema homem/tarefa (GUÉRIN et al. 2001, p. 15). 

Deste modo, ‘atividade’ é concebida como trabalho real, é aquilo que 

efetivamente acontece nas situações de trabalho, considerando os imprevistos, os 

ajustamentos feitos pelo indivíduo, para ‘dar conta’ do trabalho, as variabilidades que 
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ocorrem no cotidiano, etc. (BRITO, 2005). 

A distinção entre trabalho prescrito e trabalho real é fundamental para o 

entendimento do trabalho (aqui, como unidade entre atividade, condições e resultado da 

atividade) e dos atravessamentos, dos efeitos produzidos nas situações de trabalho. 

 

2.1.3.1 A função integradora da atividade trabalho 

 
 

A atividade de trabalho é o elemento central que organiza e estrutura os 

componentes da situação de trabalho, e é uma resposta aos constrangimentos 

determinados exteriormente ao trabalhador, e ao mesmo tempo é capaz de 

transformá-los. Estabelece, portanto, pela sua própria realização, uma 

interdependência e uma interação estreita entre os componentes. (GUÉRIN et 

al. 2001, p. 26) 

 

 
De um lado está o trabalhador com suas características específicas, do outro a 

empresa ou instituição, com suas regras de funcionamento, o contexto da realização 

do trabalho, e no centro, o que contribui para a organização desses dois conjuntos: o 

estatuto do trabalhador e o salário, objetos de negociação; a tarefa (prescrições, 

objetivos, definidos exteriormente ao trabalhador) e a atividade de trabalho (maneira 

como um trabalhador alcança os objetivos que lhe foram designados). 

Os resultados da atividade de trabalho devem ser relacionados com a 

produção, tanto de um ponto de vista quantitativo, como qualitativo, e por outro lado 

com as consequências que acarretam aos trabalhadores (efeitos esses que podem ser 

positivos, como enriquecimento na experiência, ou negativos como alteração da saúde 

física, psíquica e social). 

É importante salientar que, embora haja grande distância entre o prescrito e o 

real, a prescrição, é de suma importância para que o trabalho se efetive. A falta de 

prescrição também dificulta a execução do trabalho; por sua vez, a dimensão real, 

embora seja ignorada, ela também estabelece, incute modos de fazer, que podem 

vir a ser uma prescrição, mesmo que não seja formal. Nesse sentido, há possibilidades 

de transformação. É um equívoco polarizar essas dimensões e classificá-las como 

antagônicas, pois na verdade, se relacionam e compõem o processo de trabalho. 
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2.2 O CONCEITO DE SAÚDE DE GEORGES CANGUILHEM 

 
Canguilhem, desenvolve um conceito de saúde que implica em conceber 

saúde, como um movimento, e não como algo dado à prori e inerte. 

Em seu livro “O normal e o patológico” (2009), ele fundamenta esse conceito, 

estabelecendo a diferenciação entre o que seja normal e patológico. Ele critica o 

postulado sobre as considerações da medicina, em sua conceituação sobre o que é 

normal, que se utiliza de mensurações estatísticas, quantitativas para marcar e 

determinar a normalidade individual; em contraponto, Canguilhem destaca a 

capacidade vital que o indivíduo possui para instituir suas próprias normas de 

funcionamento. 

Assim, assume que ser saudável: 
 

[…] significa não apenas ser normal em uma situação determinada, mas ser, 

também, normativo, nessa situação e em outras situações eventuais. O que 

caracteriza a saúde é a possibilidade de ultrapassar a norma que define o 

normal momentâneo, a possibilidade de tolerar infrações à norma habitual e de 

instituir normas novas em situações novas (CANGUILHEM, 2009, p. 77). 

 
 

Segundo ele, cada indivíduo tem sua própria norma de funcionamento e criar 

novas normas para si constitui o viver. Para viver onde novas situações emergem, 

ainda que no cotidiano, o ser humano precisa refazer suas normas para lidar com estas 

circunstâncias. E este movimento de produzir uma norma, diferente daquela que está 

habituado, caracteriza a saúde. 

Canguilhem (2009, p. 54) considera que aquele que é capaz de estabelecer 

novas normas, ainda que orgânicas, este é o homem normativo, portanto, normal. 

Por sua vez, entende a patologia da seguinte forma: “Patológico implica pathos, 

sentimento direto e concreto de sofrimento e de impotência, sentimento de vida 

contrariada” (CANGUILHEM, 2009, p. 53). 

Deste ponto de vista, reconhece-se por patológico, a incapacidade de novas 

normas serem criadas pelo próprio indivíduo. Quando ele diz “sentimento de vida 

contrariada” traz a ideia de que enquanto há vida, há normas para se viver; existe uma 

lógica que orienta o sujeito, que está a todo tempo em movimento, que se reforça ou se 

altera. Mas, quando há a patologia, as normas habituais do indivíduo não são capazes 

de nortear aquela nova situação; então, não há como esta dinâmica (de instituir novas 
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normas), acontecer. 

 
Portanto, devemos dizer que o estado patológico ou anormal não é 

consequência da ausência de qualquer norma. A doença é ainda uma norma de 

vida, mas uma norma inferior, no sentido que não tolera nenhum desvio das 

condições em que é válida, por ser incapaz de se transformar em outra norma. 

O ser vivo doente está normalizado em condições bem definidas, e perdeu a 

capacidade normativa, a capacidade de instituir normas diferentes em 

condições diferentes (CANGUILHEM, 2009, p. 72). 

 

Essa concepção de doença traz um caráter mais amplo, pois define o doente 

como aquele que não consegue ser normativo, onde não há possibilidade de criar 

outras normas, o que não significa que não tenha norma nenhuma. Quando alguém 

está doente, este não é capaz de criar outra norma, a não ser aquela na qual ele está 

orientado, ou seja, vive limitado. 

Essa ponderação, portanto, retira o caráter estritamente objetivo e estatístico de 

comparação coletiva para delimitar o que é saudável ou não. 

 
A fronteira entre o normal e o patológico é imprecisa para diversos indivíduos 

considerados simultaneamente, mas é perfeitamente precisa para um único e 

mesmo indivíduo considerado sucessivamente. Aquilo que é normal, apesar de 

ser normativo em determinadas condições, pode se tornar patológico em outra 

situação, se permanecer inalterado. O indivíduo é que avalia essa 

transformação porque é ele que sofre suas consequências, no próprio momento 

em que se sente incapaz de realizar as tarefas que a nova situação lhe impõe 

(CANGUILHEM, 2009, p. 71). 

 
 

Nesse sentido, o que é bom ou ruim, saudável ou doentio, se torna um “valor” 

(termo utilizado pelo autor), e esse valor é perpassado pelo meio, pelo contexto 

histórico no qual o indivíduo está inserido. E este meio, é passível à adversidades, 

imprevistos, o que ele chama de “infidelidades do meio”. ‘ A saúde é uma margem de 

tolerância às infidelidades do meio’ (CANGUILHEM, 2009, p. 78). 

Saúde, logo, comporta em certo grau a instabilidade, e é a normatividade vital 

que irá conferir esse estado de tolerância às situações adversas. 

 
Pelo fato de o ser vivo qualificado viver no meio de um mundo de objetos 

qualificados, ele vive no meio de um mundo de acidentes possíveis. Nada 

acontece por acaso, mas tudo ocorre sob a forma de acontecimentos. É nisso 

que o meio é infiel. Sua infidelidade é exatamente seu devir, sua história. 

[...]com um meio em que há fugas, vazios, esquivamentos e resistências 

inesperadas (CANGUILHEM, 2009, p. 78). 
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Em consonância com a proposta desta pesquisa, analisar a atividade de 

trabalho é compreender que há infidelidades deste meio. Em situações reais, onde o 

trabalho se efetiva, ocorrem muitas situações inesperadas, conflitos, dificuldades, onde 

o indivíduo é convocado a agir. E conforme citado supra na Ergonomia da Atividade, a 

situação de trabalho integra a subjetividade do trabalhador; e imerso nesse “meio infiel”, 

que sua normatividade vital se coloca. 

Quando se trata de refletir sobre saúde e trabalho, é possível afirmar que, nas 

situações reais de trabalho, especialmente, no trabalho real, o trabalhador está exposto 

a imprevistos, que o convocam a agir naquele momento, onde fará uso de sua saúde 

em sua “normatividade vital”, para lidar com tais adversidades, alterando assim, sua 

própria norma. E ao analisar o trabalho, há possibilidade desse ambiente escolar, no 

caso, de se produzir saúde, ou não, dependendo das condições. 

 

2.3 ERGOLOGIA 
 

Ergologia, é uma abordagem que tem por intento conhecer e intervir sobre as 

situações de trabalho, buscando transformá-las. 

E este mergulho nestas situações de trabalho não acontece sob outra 

perspectiva, senão por aquele que trabalha e que realiza o trabalho. Assim sendo, 

encontra-se aqui, um olhar focado no processo em que a atividade se dá. 

Com as contribuições da Ergonomia da Atividade e do conceito de saúde de 

Canguilhem, além de outros autores, a Ergologia, amplifica o entendimento do conceito 

de Atividade, proposto pela Ergonomia, apontando não apenas para a discrepância 

entre trabalho prescrito e trabalho real ou para a impossibilidade de o trabalho prescrito 

ser simplesmente cumprido, mas expõe a ideia de que existem complexidades para 

além desta diferenciação e constatação sobre trabalho prescrito e real, e destaca 

aspectos como “uso de si” e valores. 

 

2.3.1 CONCEITO DO “USO DE SI” 

 

A Ergologia usa o termo “uma dramática do uso de si”, para evidenciar que 

existe uma vastidão nesta dimensão subjetiva, que sempre foi considerada como 
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pequena, ou passível de descaso. Diz respeito à mobilização do indivíduo em amplo 

sentido (corporal, psicológico, social, história pessoal), para que o trabalho aconteça: 

“[...] eu chamo de ‘dramáticas do uso de si no trabalho’ tudo aquilo que é a 

confrontação em um momento particular, no qual tentamos encontrar uma solução, com 

toda a nossa história” (SCHWARTZ e DURRIVE. 2007, p. 89). 

Em concordância com Canguilhem, considerando as ‘infidelidades do meio’, 

Schwartz e Durrive (2007, p. 191 e 192) chamam a atenção para as situações reais de 

trabalho, que nunca acontecem da mesma maneira, e nesse contexto em que novas 

situações aparecem, incapazes de serem precisamente prescritas ou previstas, é que 

sucede não apenas uma execução de algum procedimento, mas um uso de si. 

É quando, no real do trabalho não há nenhuma prescrição ou nenhuma norma, 

capaz de dar conta da situação em questão, (“vazio de normas”), então faz-se o uso de 

si para agir. É importante destacar que não existe norma que antecipe tudo, ou seja, 

sempre há de se fazer uso de si (SCHWARTZ e DURRIVE. 2007, p.193). 

O uso de si se revela na atividade de trabalho e só é possível reconhecê-la 

quando o trabalho é visto de perto. 

 

2.3.1.1 “Uso de si por si, uso de si pelos outros” 
 

Este “uso de si” não decorre apenas no plano individual, mas também no 

coletivo. Há uma multiplicidade de normas “científicas, técnicas, organizacionais, 

gestionárias, hierárquicas, que remetem    a    relações    de   desigualdade, de 

subordinação, de poder - há tudo isso junto” (SCHWARTZ e DURRIVE. 2007, p. 196), 

que exigem do indivíduo o uso de suas capacidades, recursos, competências, etc. 

Assim, como o próprio trabalhador faz uso de si, com suas habilidades, 

competências, inteligência, criatividade, de suas ideias, seus recursos, sua 

corporeidade, etc. para tornar seu trabalho possível e realizável, este uso de si também 

é feito pelos outros, que podem ser o coletivo de trabalhadores daquela instituição, ou 

ainda outros agentes sociais, como órgãos fiscalizadores, diretores, outras instâncias, 

que mesmo que não estejam fisicamente em contato com o trabalhador, permeiam as 

relações de trabalho e subjetividades produzidas no trabalho real. Segundo a Ergologia, 

ninguém trabalha sozinho, há sempre um entrelaçamento de vários agentes que 
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compõem a atividade. Deste modo, tal perspectiva tece um olhar que é plural, mas 

também singular. 

 

[…] é necessário articular permanentemente o uso de si pelos outros e o uso de 

si por si: pelos outros que cruzam, como foi dito, toda atividade de trabalho; e 

por si, pois há sempre um destino a ser vivido, e ninguém pode excluí-lo dessa 

exigência. Tal exigência é uma oportunidade, claro, pois é a possibilidade de 

“desanonimar” o meio, tentando fazer valer ali suas próprias normas de vida, 

suas próprias preferências, através de uma síntese pessoal de valores 

(SCHWARTZ e DURRIVE. 2007, p. 197). 

 

Sendo assim, pode-se dizer que há uma articulação entre este “uso de si” e o 

“uso de si pelos outros”, que se constroem dadas as situações reais, onde o trabalhador 

precisa administrar/gerir. 

 

2.3.3 VALORES 

 

 
Considerando que atividade não pode ser simplificada, dada a complexidade do 

trabalho e do humano, bem como os agentes envolvidos, pode-se enfatizar que os 

valores estão presentes em todo contexto de situações de trabalho e que ignorá-los é o 

mesmo que impedir a tentativa de compreender o trabalho. 

Segundo Schwartz, a todo instante, o trabalhador precisa fazer escolhas, e 

essas escolhas são feitas, a partir dos valores. E neste processo de tomada de 

decisões, se apresenta um debate, chamado “debate de normas”, que “podem ser 

debates consigo mesmo, ou aqueles de ordem social”. 

Schwartz e Durrive (2007), exemplificam algumas escolhas com base em 

valores, e faz uma articulação com as relações sociais constituídas no ambiente de 

trabalho: 

 

[…] é que escolhendo as hipóteses, escolhendo trabalhar com tal pessoa mais 

do que com outra, ser atento mais com isto do que com aquilo, tratar a pessoa 

que se tem à sua frente de tal maneira mais do que de outra, enfim, fazendo 

todas essas escolhas, engajamos os outros com os quais trabalhamos 

(SCHWARTZ e DURRIVE. 2007, p.193). 

 

Os autores também apontam para atravessamentos no que tange aos valores: 

Segundo Schwartz e Durrive (2007), tais escolhas são um risco, pois comportam a 

possibilidade de ‘dar errado’, e salienta que daí procedem sofrimentos no trabalho, pois, 
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“há o risco de falhar, de criar dificuldades novas, de desagradar, [...]”. À medida que o 

trabalhador escolhe, também será responsabilizado por suas atitudes, e não se tratam 

de caprichos; muitas vezes para concluir a ação que se propõe no trabalho, é preciso 

escolher e agir, e quando não há como antecipar um ‘modo de fazer’ o trabalhador, a 

partir de valores (pessoais ou socialmente acordados) toma decisões. Para tanto, não 

há um controle preciso sobre estas ações/decisões, pois cada indivíduo possui suas 

próprias preferências, seus próprios julgamentos, sua história de vida, etc. 

 

2.3.4 NORMAS ANTECEDENTES E RENORMATIZAÇÃO 

 

 
Ao observar de perto a situação de trabalho, verifica-se uma série de 

antecipações que o indivíduo faz, antes mesmo da situação de trabalho acontecer. 

Existem normas, acordos, leis que se apresentam, seja pela própria prescrição técnica 

(externa ao trabalhador), seja pela rotina apreendida naquele contexto, que é 

autorizada, convencionada pelo coletivo de trabalho daquela conjuntura, e tais 

preceitos, norteiam a atividade. Essas são chamadas de “normas antecedentes” ou 

“Registro Um” (SCHWARTZ e DURRIVE. 2007, p.95). 

Segundo a Ergologia, há também o “Registro Dois”, ou a “ Renormatização”, que 
é: 

 

[...] tudo aquilo que diz respeito à ressingularização, à desneutralização dessas 

normas que podemos chamar normas antecedentes (as normas do registro Um); 

esse segundo registro é um fato tão universal quanto o primeiro - pelas razões 

que já foram assinaladas - dadas as variabilidades inelimináveis, ou as 

infidelidades sempre renovadas do meio da atividade (esse conjunto de regras se 

atualiza no decorrer, seja das tarefas, dos problemas encontrados ou do partilhar 

das experiências pelas pessoas) (SCHWARTZ e DURRIVE. 2007, p.95). 

 

Em consonância com esta ideia de renormatização, Schwartz e Durrive (2007, 

p.79) chamam a atenção para essa construção de normas, após essa apreciação das 

“normas do ambiente”, que é singularizada, única e se dá diante da confrontação com o 

real. 

 

[...] a renormatização remete sem parar a este esforço de antecipação diante da 

confrontação com o real, único e singular - e poderíamos gerir esta 

confrontação na medida em que nos construímos nós mesmos normas que 

levam em consideração as normas do ambiente. (SCHWARTZ e DURRIVE, 

2007, p. 79) 
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Ainda sobre essa dialética constante entre as normas antecedentes e a 

renormatização, é relevante ressaltar que são os valores que fazem com que as normas 

antecedentes sejam reconfiguradas, e assim sejam renormatizadas. 

Sendo assim, é importante dizer sobre a preciosidade da norma, do prescrito. 

Quando se fala do distanciamento entre o trabalho real e prescrito, não se diz contra o 

prescrito, como incorreto; a prescrição pode funcionar como referência para a atividade. 

 

3 METODOLOGIA 
 

Com base na abordagem teórica da Ergonomia, que denomina trabalho 

prescrito como a tarefa e os elementos previamente determinados do trabalho, é 

importante considerar toda prescrição possível. Ou seja, para analisar o trabalho do 

Auxiliar de Educação, é preciso conhecer os elementos prescritos, que podem ser 

documentos com orientações prévias, bem como normas estabelecidas no contexto 

geral ou específico, do local de trabalho. 

Nesta pesquisa, foram coletados dados que revelam esta prescrição, e estas 

informações foram retiradas do edital do concurso público, realizado pela prefeitura, no 

ano de 2013 e também de um documento contendo as atribuições do Auxiliar de 

Educação que é entregue na própria unidade escolar. 

 

3.1 TRABALHO PRESCRITO DOCUMENTADO 
 

 
3.1.1 TRECHOS DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 

 

 
Conforme o edital do concurso

1

, para o profissional que ocupa o cargo de 

Auxiliar de Educação Infantil, existe a seguinte prescrição: 

 

Cargo:              Auxiliar              de              Educação              Infantil  

                                                
1  link da fonte retirada do site Portal VR, referente ao concurso público para vagas de Auxiliar de 

Educação Infantil - EDITAL N.º 008/2013 

http://www.portalvr.com/fevre/mod/concursopublico/mod/restrito/concurso/concursos/edital_file.php?id 

=56 
 

http://www.portalvr.com/fevre/mod/concursopublico/mod/restrito/concurso/concursos/edital_file.php?id=56
http://www.portalvr.com/fevre/mod/concursopublico/mod/restrito/concurso/concursos/edital_file.php?id=56
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Habilitação/ Exigência mínima de Escolaridade: Ensino Fundamental Completo 

Jornada de trabalho mensal: 220 horas 

Atribuições: 
 

● Garantir as condições de higiene ambiental. 

● Submeter-se aos treinamentos promovidos pela SME. 

● Trocar fraldas, dar banhos, orientar a escovação dos dentes de forma atenciosa 

e estimuladora.  

● Ajudar, prontamente, a criança na sua higiene pessoal sempre que necessário e 

nos horários estabelecidos. 

● Providenciar lavagem dos brinquedos e roupas. 

● Auxiliar a criança em seus horários de alimentação, incentivando-a a se tornar 

independente. 

● Preparar o ambiente (colchonetes, lençóis etc.) e acompanhar a criança durante 

o período de repouso. 

● Brincar com a criança durante as atividades recreativas. 

● Providenciar, controlar e guardar o material pedagógico de uso diário. 

●  Prestar primeiros socorros sempre que necessário seguindo criteriosamente 

orientações dadas pela direção. 

● Administrar medicamentos somente com prescrição médica. 

● Responsabilizar-se em receber as crianças e aguardar os pais, após o horário 

regular de saída, cuidando de sua segurança e bem-estar. 

● Atender a criança sempre que se fizer necessário, na ausência do professor, 

mantendo a linha de ação da Unidade Escolar. 

● Participar de estudos e reuniões realizadas pela direção da SME. 

● Exercer outras atribuições da mesma natureza e mesmo grau de 

complexidade, de conformidade com as determinações superiores. 

 

3.1.2 CÓPIA DO DOCUMENTO, RECEBIDO NO LOCAL DE TRABALHO, COM AS INCUBÊNCIAS 
 
 

Além do documento descrito acima, também há um documento com as 

atribuições do Auxiliar de Educação Infantil, que é entregue ao funcionário na unidade 

de ensino, em que irá atuar: 
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ATRIBUIÇÕES DAS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 
● Assessorar a professora nos momentos de rodinha, auxiliando na disciplina dos 

alunos, anotando observações sobre o desenvolvimento dos alunos para 

enriquecimento dos relatórios bimestrais. 

● Auxiliar na confecção dos portfólios. 

● Colaborar com os professores na seleção e na organização do material a ser 

utilizado pelos alunos. 

● Participar da brincadeira com a criança durante as atividades recreativas e 

estimulativas. 

● Atender a criança sempre que se fizer necessário, na ausência do professor, 

mantendo a linha de ação da Unidade Escolar. 

● Observar e acompanhar os alunos nas atividades, prestando informações ao 

professor quando solicitado. 

● Participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas com os alunos. 

● Participar com os professores na realização das atividades diárias. 

● Zelar pela segurança do grupo de crianças pelo qual é responsável, durante 

todas as atividades. 

● Preparar o ambiente (colchonetes, lençóis etc.) e acompanhar a criança durante 

o período de repouso. 

● Em caso de acidente, socorrer a criança seguindo criteriosamente as orientações 

dadas pela direção. 

● Administrar medicamentos, somente com prescrição médica e conhecimento da 

direção. 

● Responsabilizar-se em receber as crianças e aguardar os pais, após o horário 

regular de saída, cuidando de sua segurança e bem-estar. 

● Participar de estudos e reuniões realizadas pela direção e SME. 

● Trocar fraldas, dar banhos, orientar a escovação dos dentes de forma atenciosa 

e estimuladora. 

● Participar da avaliação pedagógica. 
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● Auxiliar a criança em seus horários de alimentação, incentivando-a a se tornar 

independente. 

● Exercer outras atribuições, da mesma natureza e mesmo grau de 

complexidade, conforme orientação da direção. 

● Cuidar do asseio e higiene das crianças e do ambiente (brinquedos e materiais 

utilizados). 

 

3.2 ANÁLISE DAS PRESCRIÇÕES 
 

 
3.2.1 ANÁLISE DOCUMENTADAS NO EDITAL 

 

É importante enfatizar que o nível de escolaridade exigido é Ensino 

Fundamental Completo, ou seja, para assumir esse cargo não é requerido nenhum 

curso associado à Educação. E esta informação é mais uma vez reforçada aqui, para 

que se considere as análises deste documento, como norteador de uma prática. Para 

tal análise, aqui foram adotadas as seguintes formatações: em itálico e sublinhado são 

a cópia exata da prescrição do edital, e em letra normal as reflexões sobre as mesmas. 

Em uma análise simples, é notável que termos como: ‘higiene’, ‘limpeza’, 

‘lavagem’, aparecem em quatro, das quinze atribuições descritas, e são os primeiros a 

serem listados. 

No edital do concurso, não há norteadores que indiquem qual é a relação entre 

o trabalho do Auxiliar de Educação e do Professor; também não é revelada a hierarquia 

do Auxiliar de Educação, no contexto escolar, inclusive parece que as funções entre 

professor e auxiliar são independentes uma da outra para acontecer. 

Segundo o edital do concurso, quando está exposto: 

 
“forma atenciosa e estimuladora”. 

 

 
Apresenta-se a primeira atribuição que traz consigo uma ideia de estimulação 

precoce, que é uma das funções da Educação Infantil. 

 

“ … horários de alimentação,  incentivando-a a se tornar independente”. 
 

 

Aqui também traz consigo a noção de um dos objetivos da Educação Infantil 
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(Incentivar a autonomia da criança pequena). 

 

“Brincar com a criança durante as atividades recreativas”. 
 

 

O brincar é o principal eixo, o pressuposto fundamental das práticas na 

Educação Infantil, pois considera-se que somente a partir da brincadeira que os 

objetivos para que se propõe serão alcançados. É claro que isso não garante que o 

auxiliar ao ler tais atribuições tenha consciência desse objetivo. 

Nestas prescrições, acima citados, são utilizados termos que dizem respeito às 

matrizes teórico-metodológicas do que é entendido por Educação Infantil no Brasil, e 

nesta rede municipal. Entretanto isso não fica evidente para o candidato que não tem 

esse conhecimento prévio, e sem conhecimento sobre o que é a Educação Infantil, do 

que se faz ou o que deveria ser oferecido aos alunos nesta faixa etária, as atribuições 

parecem ações aleatórias, de cunho puramente assistencial ao corpo, como cuidados 

físicos (o que não corresponde à realidade: há muito mais do que assistências ao corpo 

ou a objetos). Se o profissional não conhece desses conceitos norteadores, corre o 

risco da prática se dar com esse cunho (agir como uma babá, sem qualquer julgamento 

de valor sobre essa profissão) e assim ter uma prática esvaziada do correto sentido de 

uma Educação Infantil implicada com o desenvolvimento da criança em amplo sentido 

(reconhecendo que as bases em sua construção de: identidade, socialização e preparo 

para a próxima etapa escolar - Ensino Fundamental - são fundamentais para a criança). 

Outro fato é que alguns termos empregados neste documento são obscuros e 

imprecisos, como é o caso da última atribuição, que consiste em uma elaboração que 

não orienta para as situações de trabalho. 

 

“Exercer outras atribuições da mesma natureza e mesmo grau de complexidade, em 

conformidade com as determinações superiores ”. 
 

 

Cabem aqui indagações como: Que outras atribuições seriam essas? O que 

seriam atribuições de mesma natureza e mesmo grau de complexidade? Quem são 

esses superiores, que determinariam outras atribuições (visto que, no edital, não há 

referência alguma de nenhum outro profissional que trabalhe com o Auxiliar de 

Educação)? 
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3.2.2 - ANÁLISE DO PRESCRITO, RECEBIDO NA UNIDADE ESCOLAR 

 

 
Este documento, entregue na unidade escolar, se apresenta um pouco diferente 

do contido no edital do concurso. Neste, já aparecem aspectos que se aproximam mais 

das ações realizadas no cotidiano, prevendo maior envolvimento com práticas 

pedagógicas, inclusive em vários momentos é citada a interação do Auxiliar de 

Educação com o professor, que é o profissional com quem o Auxiliar trabalha 

diretamente.  Entretanto, ainda se configura como distante daquilo que foi observado 

nas práticas cotidianas, e como (já dito anteriormente) não há curso específico que 

capacite para a função, tal documento consiste no guia que, por sua vez, não fornece 

instruções capazes de nortear, de fato as situações reais de trabalho. E ainda assim, 

apesar de constarem outras atribuições que estão mais próximas da rotina deste 

trabalhador, o restante das atribuições são praticamente idênticas às descritas no edital, 

que também se distanciam muito do trabalho real. Para tal análise, aqui foram adotadas 

as seguintes formatações: em itálico e sublinhado são a cópia exata da prescrição da 

unidade escolar, e em letra normal as reflexões sobre as mesmas. 

 

“Assessorar a professora nos momentos de rodinha, auxiliando na disciplina dos 

alunos, anotando observações sobre o desenvolvimento dos alunos para enriquecimento 

dos relatórios bimestrais”. 
 

 

Este aspecto se aproxima da prática, pois além de integrar o Auxiliar de 

Educação com a consciência dos objetivos e necessidades das ações desenvolvidas 

com alunos, favorece para que a prática educacional se dê com o devido suporte. 

 

“Auxiliar na confecção dos portfólios”. 
 

 

Consiste numa prática regular do Auxiliar de Educação, mas também é vago, 

pois não descreve como isso é feito nem diz no que consiste um portfólio; como deve 

ser esse auxílio, se diz respeito ao aluno e/ou, diretamente, se é providenciando 

materiais para esta confecção ou qualquer outro meio. 
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“Colaborar com os professores na seleção e na organização do material a ser utilizado pelos 

alunos”. 
 
 

“Participar da brincadeira com a criança durante as atividades recreativas e estimulativas”. 
 
 

“Observar e acompanhar os alunos nas atividades, prestando informações ao professor 

quando solicitado”. 
 
 

“Participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas com os alunos”. 
 
 

“Participar com os professores na realização das atividades diárias”. 
 
 

“Zelar pela segurança do grupo de crianças pelo qual é responsável, durante todas as 

atividades”. 
 
 

“Participar da avaliação pedagógica”. 
 

 

Todas essas atribuições também se aproximam das práticas reais, pois fazem 

parte da realidade da escola, mas tornam-se obscuras e imprecisas, quando se trata, 

principalmente, de alguém sem experiência ou formação na área da Educação Infantil. 

E como qualquer outra prescrição, por mais aproximada que seja, não se configura 

como capaz de antecipar as situações reais de trabalho. 

As demais atribuições que constituem o documento em questão, são 

praticamente as mesmas do edital, e as considerações acerca deste já foi realizada 

acima. 

 

3.3 APROXIMAÇÃO AO TRABALHO REAL 
 

 
Para a realização da pesquisa de campo, optou-se por separar basicamente 

em três etapas. A primeira é uma entrevista, onde a Auxiliar de Educação fala sobre seu 

trabalho; a segunda é uma observação, de como aquele trabalho se dá realmente; e a 

terceira, é outra entrevista que confronta elementos da primeira entrevista, dos 

documentos prescritos e também do que foi observado. 

Maria (nome fictício), 62 anos de idade, funcionária pública da Prefeitura 
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Municipal de Volta Redonda no cargo de Auxiliar de Educação há 7 anos. Trabalha em 

um C.M.E.I. (Centro Municipal de Educação Infantil), que atende crianças entre 1 a 5 

anos de idade, no mesmo município. Sua carga horária é de 44 horas semanais, (das 7 

às 17:30hs de segunda a quinta-feira e das 7 às 17hs na sexta-feira). Seu vínculo 

empregatício com a prefeitura é por via de concurso público no regime estatutário. 

Desde que foi tomou posse, sempre trabalhou nesta unidade escolar e mesmo 

recebendo propostas para trabalhar em outras localidades, por opção, escolheu 

trabalhar nesta escola. 

Antes de trabalhar como Auxiliar de Educação trabalhou em setores 

administrativos em algumas empresas. Maria já morou em outros estados e veio para a 

cidade de Volta Redonda, acompanhando a filha que mudou-se para a cidade em 

virtude de seus estudos na universidade. 

Maria trabalha com duas professoras, uma em cada turno, e acompanha o 

trabalho destas docentes, durante todo ano letivo. No ano em que esta pesquisa foi 

feita, Maria disse que trabalha na mesma sala de aula em ambos os turnos, tendo 

alunos com a mesma faixa etária (cinco anos de idade). 

Relatou que está passando uns ‘apertos’ no turno da tarde, pois a professora 

que auxilia, está frequentemente ausente por licença médica e por este motivo Maria 

assume frequentemente a turma. 

 
3.3.1 ENTREVISTA INICIAL - CONVERSA SOBRE O TRABALHO DO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

 

 
Maria participou de uma entrevista semiestruturada na escola em que trabalha, 

para falar sobre o trabalho que realiza como Auxiliar de Educação Infantil. No decorrer 

do diálogo, ao citar situações reais que vivenciou, Maria precisou explicar alguns 

procedimentos específicos da rotina em uma escola. A entrevista foi gravada em áudio 

e parcialmente transcrita abaixo (as perguntas feitas pela entrevistadora estão em 

formato negrito, as respostas da entrevistada, em itálico, e as de letra normal são as 

observações da autora, a fim de explicar algum fato ou termo utilizado pela profissional 

em questão). 

 

Entrevistadora - O que faz um Auxiliar de Educação? Fale-me sobre o seu 

trabalho. 
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Maria - Acho que Auxiliar tem que dar o suporte para o professor, auxiliar no máximo o 

professor. Por exemplo, ela (professora) está fazendo alguma atividade, enquanto isso 

eu ‘faço as agendas’. 

Maria explicou que agenda é o caderno, é a via de comunicação entre a escola 

e os pais dos alunos - fazer a agenda é verificar se há algum bilhete ou enviar algum 

recado da escola para a casa da criança. E continuou: 

 

Maria - Isso eu tenho que fazer. Conferir os exercícios, quem fez, quem ainda não fez, 

checar os deveres que chegam de casa… 

 

Entrevistadora - O que não é da sua atribuição? 
 

 
Maria - Não é, por exemplo, fazer a rodinha, mas eu faço porque eu gosto. Eu prefiro 

fazer do que ficar à toa, com essas crianças gritando na minha cabeça (risos). 

 

Para ilustrar ações cotidianas, que segundo ela, não são de sua 

responsabilidade, Maria explicou alguns funcionamentos internos que exemplificam 

estas situações. 

A Auxiliar de Educação relatou que as escolas municipais recebem visitas 

periódicas e repentinas de responsáveis pela Orientação Pedagógica da SME 

(Secretaria Municipal de Educação) que verificam práticas desenvolvidas nas escolas e 

emitem uma espécie de notificação (um termo que descreve o que foi visto e as 

orientações específicas para as possíveis falhas encontradas). Também explicou que 

mensalmente há reuniões na própria escola, onde instruções sobre procedimentos 

quanto à prática pedagógica são transmitidos e estas informações partem da SME (a 

equipe da SME contata cada escola e orienta como devem ser as práticas de ensino); e 

que, uma ou duas vezes ao ano, professores e/ou auxiliares são convocados para 

comparecerem à sede da SME, onde recebem treinamento. 

Durante a entrevista Maria descreveu uma situação em que recebeu uma 

destas visitas (de uma supervisora da SME), que emitiu um parecer sobre determinada 

prática que a Auxiliar de Educação em questão, desempenhou. 

Narrou que neste dia a professora da turma não estava presente e quem estava 

direcionando os alunos era ela mesma. Então, a supervisora entrou na sala, olhou, e 
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elogiou, pois a turma estava concentrada no desenho que estava fazendo - 

coordenados por Maria - e foi embora. No dia seguinte, soube que a supervisora fez 

uma observação, corrigindo-a pela ação pedagógica que realizou. 

Para compreender esta atuação é preciso considerar que entre as atividades 

rotineiras dos alunos, está: sentar todos em roda (no chão), para a realização das 

tarefas, com conversas sobre os assuntos estudados, com músicas, combinados  para 

o dia, e durante essas rodas de conversa, o professor registra no quadro, a data, chama 

a atenção para a percepção de como está o tempo naquele dia (nublado, chuvoso, 

etc.), com os alunos, faz a contagem dos alunos presentes e ausentes e escreve no 

quadro essa quantidade, dentre outras ações diárias; Maria, conduzindo essa roda de 

conversa, escreveu alguns dizeres no quadro negro, que registravam a quantidade de 

alunos que estavam presentes e ausentes no dia, assim como a data. Entretanto, há 

uma norma específica transmitida aos professores, de como se deve registrar no 

quadro essas quantidades e a data (que segundo estudos da SME, são mais 

adequados para favorecer a melhor compreensão das crianças), mas, como isso diz 

respeito ao ‘trabalho do professor’, só ele é treinado para tal ação, ou seja, era 

desconhecido por Maria. 

 

Maria - Outro dia eu escrevi ali no quadro 30-de-maio-de-2017, lembro até o dia, à 

tarde. Aí a supervisora entrou, elogiou, porque as crianças estavam sentadas e 

concentradas na atividades da rodinha, e foi embora. Aí, depois, vieram dizer “NÃO SE 

ESCREVE 30-DE-MAIO!” 

 

Outro detalhe importante, é que esta objeção foi comunicada a Maria por 

terceiros. A supervisora fez a ponderação à direção da escola, que falou à professora - 

que Maria estava substituindo - e que disse à Maria. A Auxiliar de Educação disse que a 

professora foi corrigida pelo ato de Maria ao escrever daquele modo no quadro. 

 

Maria - Ficou como se eu tivesse repetido o que a professora costuma fazer, mas não 

foi bem assim. Realmente, a data eu coloquei igual a professora faz, mas a soma, da 

contagem dos alunos, eu fiz do jeito que achei que era. 

 

Maria afirmou que realizou uma brincadeira na roda, que consistia em um jogo 
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com um dado grande. A criança jogava o dado, e para cada quantidade que aparecia, o 

aluno ganhava a mesma quantidade em tampinhas. Esse procedimento era feito duas 

vezes, e a criança deveria somar essas quantidades: 

 

Maria - Pra mim, eu estava ajudando as crianças! Todo dia estava pegando as 

tampinhas e as crianças adoram! Eu fazia assim: Vamos dar um palpite! Joga o dado; 

saiu o 4; pega 4 tampinhas; Joga o dado de novo; saiu 2; Pega as tampinhas; Quantas 

tampinhas você tem agora? 

 

Também argumentou, com a entrevistadora, a atitude da supervisora: 

 

 
Maria - Ah, se ela tivesse falado comigo, eu teria questionado ela, porque não pode 

escrever daquele jeito no quadro! 

Talita, desenvolve o raciocínio da criança, a hora passa, e porque não pode?! O que eu 

ia fazer? Eu achei que estava ajudando eles, eu não podia entrar no pedagógico! 

 

Segundo Maria, há várias orientações pedagógicas, que partem da SME, 

quanto às práticas rotineiras, muito explícitas, que nem sempre são seguidas, pois no 

real, onde o funcionário vê resultados no desenvolvimento do aluno, isso se confronta: 

as orientações e as situações reais. Como é o caso desta situação descrita a seguir: há 

uma orientação que a criança daquela faixa etária ainda não está pronta para escrever, 

então, outras atividades devem ser oferecidas. Maria conta uma situação que se 

confronta com essa norma; mencionou que contou uma história, e escreveu o título no 

quadro, depois pediu para que os alunos copiassem. Ela narrou que chegou na sala 

outra auxiliar e disse “Maria, isso não pode”. 

 

Maria - Teve um dia que eu escrevi, filha! Contei uma história, e escrevi o nome da 

história no quadro, depois pedi para as crianças copiarem. É claro que eu não cobrei 

essa escrita, mas eles estavam escrevendo! Minha filha, quando eu estudei lá atrás, era 

assim […], e hoje em dia não pode! Induzir a criança a somar, a raciocinar! E aí, qual 

vantagem, da onde eles tiraram isso?! 

É o que estou dizendo, eu sei que o trabalho do auxiliar só pode ir até um lugar. Mas, 
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tem um monte de coisas que dizem que tem que ser, mas a gente sabe que não 

acontece. 

 

Entrevistadora: Você recebeu capacitação ou treinamento antes de assumir o 

cargo? Se sim, o que disseram lá, que informações foram dadas? 

 

Maria - Tive. Eles falam que a gente pode brincar, cantar, essas bobagens! Eles falam 

umas coisas que tudo na escola não pode. Tudo o que eles falam lá, chega aqui não 

pode, Talita! Sabe umas coisas que não entram na cabeça, que ninguém sabe 

explicar?! Então, por fim, você age como acha que tem que ser, eu quero ajudar as 

crianças, eu vou ficar aqui à toa olhando para o tempo? 

 

Entrevistadora: Você está há quanto tempo, ficando sozinha, assumindo papel de 

professora? 

 

Maria - Tem sete dias direto. E eu vou ficar à toa? E eles aceitam as propostas, as 

atividades com massinha, por exemplo, eu sento com eles nas mesas, e falo: Vamos 

fazer animais do mar, e eles fazem, tranquilos. “Entendeu?! Eu gosto de fazer assim! Eu 

também sento pra jogar dominó, essas coisas! 

 

Aqui, ela expôs algumas ações com as crianças, em forma de brincadeira, e 

disse que não é porque ela não é a professora da turma, que as crianças deixam de 

reconhecer sua autoridade; os alunos agem como se ela fosse a professora, no sentido 

de conduzir a aula. 

 

Entrevistadora: Como você sabe que dá pra fazer isso ou aquilo, jogar dominó, 

por exemplo? 

 

Maria - A gente vai chamando, vai trocando, tem criança que pega bem. Eu tomo por 

base a professora da manhã, a gente se ajuda muito, com ela eu tenho mais liberdade. 

Mas, ficar sozinha é tranquilo, Talita, quando põe alguma coisa pra fazer. Sempre tem 

uma criança “que sabe”, assim as coisas vão acontecendo. 
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Neste momento, ela dá um exemplo de “uma menina que sabe tudo e ensina 

aos amigos”. Disse que nas conversas na roda, sobre qualquer assunto que ela 

costuma perguntar, tem uma aluna que sempre compreende bem e expõe aos outros. 

Se é a brincadeira de contar os alunos, ela é primeira a contar, se é uma conversa 

sobre como está o tempo, ou onde mora, ela costuma atingir o objetivo da pergunta 

feita por Maria. Ela completou com esse exemplo para esclarecer que as crianças 

colaboram com aquilo que ela propõe, e isso também baliza as opções dela para fazer 

isso ou aquilo. 

 

Entrevistadora - Você acha que essas intercorrências que você acabou de relatar, 

têm algum impacto para a sua saúde? 

 

Maria - (Risos) Com certeza, é o que mais dá, e esse pouco caso da direção! 
 

 
Contou que ficou com uma rouquidão por alguns dias, que chega muito 

cansada em casa, e também deu exemplos de outras funcionárias da escola que 

pediram afastamentos, por motivos semelhantes. 

Além disso, atribuiu à direção da escola a responsabilidade por colaborar para 

esses incômodos. Relatou que a diretora ofereceu à auxiliar de limpeza, a vaga para 

ser Auxiliar de Educação e completou dizendo: 

 

Maria- Então ela não vê o trabalho da gente (aqui, o Auxiliar de Educação), ela não 

enxerga, se a pessoa sabe falar… pra ela tanto faz, ela quer alguém pra substituir à 

outra que não veio. É isso tudo que atrapalha. E é um efeito dominó, se uma não veio e 

passa mal, a outra não vem, passa mal… 

 

Maria citou alguns exemplos, que tratam sobre a questão da saúde de algumas 

funcionárias da escola. Falou do grande quantitativo de pessoas que estão com 

variados problemas de saúde, e que quando alguém falta, sobrecarrega aquele que foi 

trabalhar. Falou que se sente contrariada, quando vê muitas faltas, uma vez que as 

ações na escola acabam sendo paliativas, pois é sempre um funcionário, que já tem 

suas funções, tendo que assumir as do outro. 
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Maria - [… ] Isso não te contraria? Você vem todo dia, se esforça, pra ver essas coisas! 

E tem mais, você trabalha nessa instituição; é na Educação, Talita! E o ensino vai 

caindo! As crianças vão aprender como?! Aí é não valorizar a gente que está aqui! Não 

tem gente para ajudar a fazer a turma andar! Ou não sabe o que é base, o que é 

Educação de base? Acho que não sabem! Quando você vai fazer uma casa, se a base 

for boa, você cobre três andares, se for fraca, você faz um se dar um vento ainda tá 

arriscado a casa cair! O que é Educação de Base? É induzir a criança a pensar, 

desenvolver hábitos! Isso aqui é creche, não é educação, é creche pra mãe trabalhar, 

agora Educação é outra coisa! Tem lá os requisitos, mas só quem vive aqui, não quer 

fazer só aquilo. 

 

3.3.2 ANÁLISE DOS DADOS DA ENTREVISTA INICIAL 

 

 
A Auxiliar de Educação, Maria, já apropriou-se da prescrição para seu cargo e 

esta concepção é o valor que norteia suas ações. E é interessante notar que esta 

norma, parece não ter ligação direta com o edital do concurso público. A experiência de 

Maria, com seus valores pessoais, sócio-históricos, etc. e com as normatizações e 

renormatizações dadas nas situações reais de trabalho, que possibilitaram que ela 

construísse este conceito. 

“Acho que Auxiliar tem que dar o suporte para o professor”. 
 

 

Quando Maria responde sobre o que não é de sua atribuição, ao invés de citar 

ações realmente distantes do que seja sua função na escola, como cozinhar para os 

alunos, por exemplo, ela menciona algo que é dito como de obrigação exclusiva do 

professor, que é fazer a rodinha, e ao mesmo tempo, aponta que faz isso, dadas as 

situações em que isso é necessário ser feito por ela. 

 

“Não é, por exemplo, fazer a rodinha, mas eu faço porque eu gosto.” 
 

 

Essa resposta de Maria, aponta para situações reais, onde faz algo que não 

está prescrito para que ela faça, mas, por outro lado, ela só consegue dar conta do 

trabalho, tornando vivível, como diz Canguilhem, infringindo as regras. 



32  

Outro aspecto a ser analisado é o seguinte trecho: 

 

 
“Ficou como se eu tivesse repetido o que a professora costuma fazer.” 

 

 

O próprio procedimento de corrigir a professora por uma ação de Maria, 

evidencia a segregação contida na concepção do que é auxiliar, se foi Maria quem 

realizou aquela rodinha, se ela julgou como deveria escrever, e conduzir aquela aula 

(visto que a professora não estava presente), a própria Auxiliar poderia ter sido 

orientada pelo procedimento correto, adotado pela rede municipal de ensino. Mas o que 

aconteceu, foi a cobrança recair sobre a professora. 

No trecho a seguir: 

 

 
“É o que estou dizendo, eu sei que o trabalho do Auxiliar só pode ir até um lugar. 

Mas, tem um monte de coisas que dizem que tem que ser, mas a gente sabe que não 

acontece. ” 
 

 

Maria reconhece que há impossibilidades, no real, que impedem que o 

prescrito, ainda que informal, aconteça; e nesse sentido, um distanciamento claro entre 

trabalho prescrito e real. 

No fragmento a seguir, onde Maria fala de algumas situações onde não sabe 

bem como agir, mas diante da circunstância apresentada, toma atitudes segundo que 

considera melhor, segundo seus valores, de colaborar com o desenvolvimento das 

crianças. 

 

“por fim, você age como acha que tem que ser, eu quero ajudar as crianças, eu vou ficar 

aqui à toa olhando para o tempo. ” 
 

Percebe-se aqui, o uso de si para dar conta do trabalho. Quando a prescrição 

não se adequa à situação nova, ela inventa modos de fazer. 

Quando Maria é perguntada sobre como é que sabe que dá pra fazer isso ou 

aquilo, ela explica contando situações. É uma pergunta difícil de verbalizar, senão pelos 

exemplos. É só na relação com o que está acontecendo em momentos específicos, que 

se pode 'saber' o que fazer, então faz-se o uso de si e realiza tentativas: 
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“A gente vai chamando, vai trocando, tem criança que pega bem”. 
 

 

Outro ponto a se analisar é a questão da saúde: Não se pode negar os danos à 

saúde quanto aos esforços vocais e corporais ao trabalhar com crianças pequenas, que 

exigem cuidado, atenção, agilidade e constante sobrecarga de trabalho, principalmente 

quando, como neste caso, há falta de profissionais, seja por licença médica ou outros 

motivos. 

É necessário que muitos ‘ajustamentos criativos’ (Canguilhem) sejam feitos, 

para trabalhar num ambiente que foge das condições regulares para se trabalhar, por 

exemplo, com a falta de professor. E este quadro de adversidades, é acrescido das 

relações de trabalho, onde há o sentimento de injustiça e desvalorização, que também 

acentua o desgaste psíquico: 

“Então ela não vê o trabalho da gente”. 
 

 

3.4 OBSERVAÇÃO: TRABALHO REAL 
 

 
A Auxiliar de Educação Maria foi observada no momento inicial da aula. Ela 

tinha sabido há poucos minutos que a professora, a quem deve auxiliar, mais uma vez 

não estaria presente, pois tinha tirado uma licença médica de cinco dias. Ela já chegou 

se queixando daquela situação, onde mais uma vez teria que assumir a turma, no lugar 

da professora. 

Na mesma sala de Maria, estavam presentes, uma estagiária do curso Normal 

ou Magistério (que estava temporariamente na escola, e neste dia estava nesta turma), 

além de uma Cuidadora, (profissional que media atividades com alunos com alguma 

deficiência) - nesta sala, estuda um aluno com deficiência e necessita deste tipo de 

acompanhamento. Sendo assim, no dia observado, Maria estava na companhia de mais 

dois adultos. 

Maria estava na sala, pegando alguns materiais no armário, e os alunos 

começaram a chegar. A estagiária olhou para Maria e ela disse: “Tem bilhete, tem 

bilhete pra colar!” (Pedindo para a estagiária colar os bilhetes). Mas instantaneamente 

desfez: “Ó é melhor não colar, não cola não! Tenho que ver com alguém da direção se 

essa reunião está de pé.” Aqui, Maria estava se referindo a um bilhete da direção da 

escola que informava aos responsáveis que haveria uma reunião com a professora, 
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mas como sabia que a professora estava licenciada, então, supôs que a reunião 

poderia ser cancelada. 

Recebeu as crianças, acolhendo-as com “boa tarde”. Alguns alunos vieram até 

ela, cumprimentando-a. Os responsáveis pelos alunos levavam as crianças até à sala; 

alguns cumprimentavam Maria, outros não. Entretanto, nenhum perguntou onde estava 

a professora. 

Sentou-se à roda, chamou os alunos pelo nome, pediu para que os alunos que 

ainda estavam em pé se sentassem para iniciar a aula. Maria sentou-se em uma 

cadeira de adulto (todas as outras mesas e cadeiras disponíveis na sala são adequadas 

ao tamanho das crianças) e os alunos sentaram-se no chão, um ao lado do outro, de 

pernas cruzadas e logo silenciaram-se. 

Logo olhou para a turma e falou com a cuidadora: “ Nossa, veio todo mundo 

hoje, hein! ”. Mas a cuidadora e as crianças, olharam-se uns para os outros, como se 

estivessem procurando os possíveis faltosos, e descobriram que duas crianças estavam 

ausentes (neste dia tinham quase vinte alunos na sala de aula). 

Começou a cantar uma música que cumprimenta com ‘boa tarde’, mostrou num 

calendário a data, foi fazendo perguntas e as crianças foram respondendo em coro, em 

qual mês e ano estavam; então começou a perguntar sobre a escola: Qual era o nome 

da escola em que estudavam, quais eram os nomes das diretoras, em qual bairro ficava 

situada a escola, qual era o nome do município, do estado e do país. (As crianças 

respondiam prontamente às perguntas e não interrompiam enquanto ela falava). Depois 

começou a perguntar qual era o bairro onde as crianças moravam (as crianças já 

sabiam dizer mais ou menos, inclusive onde os colegas moravam).   Durante essas   

perguntas   e   respostas, tanto   Maria   fazia   alguns comentários, como, “vou tomar 

um café lá na sua casa”, como as crianças diziam que já estiveram na casa de 

determinado colega, ou que é pertinho da escola, etc.. Apesar de responderem em 

coro, era um momento de conversa, onde as crianças interagiam com o assunto. 

Pediu para que os alunos olhassem para o colega que estava sentado à sua 

direita, e dissessem o nome dele, depois pediu para levantarem o braço direito. Foi 

perguntando um por um quem era o amigo da direita, e as crianças realizaram. 

Na sala de aula, há um mural fixado na parede, onde as crianças colocam uma 

placa com os nomes de cada um e fica exposto durante a aula (os alunos aprendem a 

identificarem seu próprio nome, bem como o dos colegas - tendo em vista que ainda 

não são crianças alfabetizadas). Rotineiramente, os alunos colocam sua placa no mural, 
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um de cada vez. 

Então, após perguntar um a um, quem estava do lado direito, Maria colocou 

todas as placas com os nomes no chão e começou a chamar “Vitor (nome fictício), 

venha encontrar o nome do colega que está à sua direita”. Então as crianças foram 

participando, tanto a que estava indo à frente quanto as que estavam observando. 

Maria acompanhou a turma, e ajudou aquelas crianças que tinham dificuldade de 

concluírem a tarefa. 

Logo após, ela disse que estava na hora do lanche ser servido, começou a 

preparar os alunos para a higienização das mãos e convidá-los para caminharem em 

direção ao refeitório, que fica em outro ambiente da escola. 

 

3.4.1 ANÁLISE DA OBSERVAÇÃO 

 

 
Neste dia, o trabalho real de Maria, foi ser a ‘professora’, pois ela coordenou as 

tarefas com a turma. Ela, do seu modo, fez a roda de conversa, onde interagiu com os 

alunos e eles corresponderam aos comandos dela. E em relação à descrição inicial que 

Maria forneceu à pesquisa, dizendo que seu trabalho era o de dar suporte ao professor, 

não se efetivou pois a professora não estava presente. No início da observação ela 

expressou sua insatisfação ao saber que mais uma vez teria que realizar essa função. A 

norma estabelecida (transmitida na SME), como a que presume que a Auxiliar de 

Educação não ficará sozinha fazendo o serviço   do professor não se efetiva, e assim 

sendo, Maria, parece já ter renormatizado. Tais renormatizações são percebidas 

também quando Maria decide não colar o bilhete, sem antes verificar com a direção da 

escola, pois, agora com a situação nova (da ausência da professora) rapidamente, 

reformula sua prática. 

Assim que chegou na sala deparou-se com aquela situação, sua norma 

antecedente, de como seria naquele dia teve que ser reformulada, pois agora ela teria 

que dar conta daquela situação (falta da professora), estabeleceu um uso de si, com 

sua corporeidade, criatividade, onde conversou com as crianças sobre o bairro em que 

moravam, bem como na brincadeira com o dado e as tampinhas. Isso demonstra o 

quão dinâmico é o trabalho, e o quanto essas dificuldades se colocam a todo tempo. 

O trabalho com a criança pequena exige uma série de requisitos, como 

ludicidade, criatividade, voz ativa, observação, percepção, etc., e isso não se restringe 

ao professor, mas o Auxiliar de Educação também. A ideia de máxima subordinação, 
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como se não houvesse pensamento, criação, auto ajustamento do trabalhador ao seu 

trabalho se apresenta como falsa. Continuamente o Auxiliar de Educação é convocado 

a agir, a optar, conforme seus valores, suas prescrições, dadas as condições. 

Outra consideração sobre a observação é que a cuidadora que estava na sala 

de aula junto com Maria e a estagiária, por várias vezes justificava suas ações em 

relação ao aluno que acompanha, mesmo sabendo que ela não era alvo da observação 

(antes de ir à sala observar o dia de trabalho da Auxiliar de Educação, a cuidadora e a 

estagiária foram informadas sobre o procedimento e sobre a pesquisa). Isso indica que 

a presença da pesquisadora no ambiente de trabalho, já ocasionou reflexões sobre 

suas ações. 

 

3.5 ENTREVISTA APÓS A OBSERVAÇÃO 
 

 
Foi realizada uma outra entrevista após a observação, que foi gravada em 

áudio e parcialmente transcrita aqui. 

Antes mesmo que esta entrevista fosse marcada, aconteceu algo interessante:   

Maria procurou a entrevistadora para falar sobre os encontros anteriores (primeira 

entrevista e observação). A Auxiliar de Educação fez a seguinte colocação: “Quero falar 

com você, porque talvez você não tenha entendido bem o que eu quis dizer, quando 

falei, sabe?!” Ela queria ter certeza de que foi compreendida em suas colocações. 

Esta etapa tinha como objetivo confrontar as ideias colocadas na primeira 

entrevista com a documentação prescrita (via edital e documento da unidade escolar) e 

com fatos observados em um dia de trabalho da Auxiliar de Educação. 

Foi um momento tranquilo onde Maria, sentiu-se à vontade para expor seus 

relatos, além de contar sobre situações familiares, e fatos do cotidiano. 

Outro ponto importante, é que durante a entrevista, outras funcionárias da 

escola aparecem, e uma em especial, ao ouvir a conversa, sentou-se próximo a Maria e 

interferiu por algumas vezes, falando a respeito de seu trabalho, reforçando 

posicionamentos de Maria. Algumas participações desta funcionária, que também é 

Auxiliar de Educação, estão contidas na transcrição da conversa, e aparecem em letra 

de caixa-alta. As perguntas da entrevistadora, estão com formatação de letra em 

negrito; as falas de Maria, em itálico, e algumas ponderações da autora em formatação 

normal. 
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Entrevistadora: Maria, hoje a nossa conversa será a respeito dos documentos 

escritos que falam das suas atribuições e também sobre o dia em que te observei 

na sala. Fique à vontade para dizer sobre seu trabalho. 

 

Maria - Olha Talita, eu também vi assim: lá em casa, com as minhas filhas, pelas 

reclamações delas, eu vi que é a mesma minha: a gente faz um monte de coisa que 

não é pra gente fazer. Mas a gente faz porque a gente quer. É da natureza da pessoa 

também. A gente reclama, mas se a gente fizesse o que está escrito a gente não iria 

fazer nada, assim, e eu não quero ficar sem fazer nada, e elas (suas filhas) também. Aí 

se sente … porque o outro não faz…, aí fica com raiva, e aí eu falei com elas: Gente 

essa é a nossa natureza! 

Sobre as atribuições descritas no edital disse: 

Maria - Inclusive, elas são muito assim… (o que está escrito nas atribuições do edital), 

não tem como! Se você fizer aquilo ali, você não ajuda o professor, não é?! 

Por exemplo, sobre levar ao banheiro, se a gente fizer isso, eu vou passar o dia levando 

criança no banheiro. E eu vou sentar que horas, pra ajudar o professor? 

Se for ler, não tem como. Se a gente for fazer aquilo ali, a gente não faz outra coisa. É 

que fala assim, é dúbio: “Providenciar a limpeza dos colchões”. Eles colocam 

“providenciar”, porque se não tiver quem faça, a gente tem que fazer. E se a gente for 

fazer, a gente não faz mais nada. Isso que é ruim no Auxiliar, Talita! 

 

Entrevistadora - “Trocar fraldas, dar banhos, orientar a escovação dos dentes de 

forma atenciosa e estimuladora.” 

 

Maria - A gente não faz. Tá errado né?!. Porque o dente... a criança tem que entender 

que ela tem que limpar o dente. Tem que ter fio dental, né Talita, porque isso é saúde. 

E a saúde reverte assim: em você gastar menos com posto de saúde, com a própria 

prefeitura, né?! Mas a gente tem esse tempo? É tudo tão corrido - Vamo fulano, bora 

ciclano […] hoje o (nome de um aluno) estava lavando a escova dele numa poça da pia! 

(risos) 
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Maria expõe sua ideia sobre a atenção dada ao Segmento Educação Infantil: 

 
Maria - Isso que eu falo: Eles falam que chama Educação Infantil, e não dá atenção pra 

Educação Infantil! Se fosse mesmo, teria muita condição mesmo. Se a gente fosse 

Auxiliar de ajudar, se exigisse de nós um Normal (Curso chamado Magistério que forma 

professores para Ensino Fundamental e Educação Infantil) e das professoras uma 

faculdade, olha que parceria, Talita! 

Igual à inclusão: chega aqui eles falam o que tem que fazer direito com essas crianças? 

(Aqui Maria fala a respeito das orientações específicas aos alunos com deficiência, que 

são dadas em visitas repentinas na escola com supervisoras da SME, que segundo ela, 

também são instruções vagas). 

 

Entrevistadora: Então, o que disso (atribuições lidas, até agora) você faz, de fato? 

 

Maria -Eu quase não faço (risos). Eu não lavo brinquedo, não vou lavar. 

Eu limpo as mesas, eu organizo, mas o chão eu não estou varrendo. Não vou varrer. 
 

 
Entrevistadora - Prestar primeiros socorros sempre que necessário seguindo 

criteriosamente orientações dadas pela direção: 

 

Maria - Olha, o primeiro, do primeiro, do primeiro. É isso que a gente tá falando: pede 

Ensino Fundamental e quer que a gente faça primeiros socorros! Não tem como, gente! 

[…] 

[…] Remédio também, isso eu não concordo: eu acho que a gente não tinha que 

administrar remédio. Em casa se você administra, se a criança passar mal você fica 

louca, imagina filho dos outros, gente, que conta você vai dar, Talita? Eu acho que não 

tem que dar, isso tá errado [...]. 

 

Entrevistadora - “Participar de estudos e reuniões realizadas pela direção da 

SME; 

Exercer outras atribuições da mesma natureza e mesmo grau de complexidade, 

de conformidade com as determinações superiores”: 
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Maria - É muito vago! Já faz amplo, pra você ter a obrigação, mas ninguém mandou 

você fazer. Se você entrar na justiça, eles dizem: Mas não tá mandando fazer, ela fez 

porque ela quis. 

 

Neste momento, a outra Auxiliar, que participava da conversa, aumenta seu 

tom de voz e fala de sua indignação: 

 

“É MUITA INJUSTIÇA” 
 

 
Maria - (Inflamada, continua dizendo:) Olha, eu vou te dizer uma coisa, você vai 

entender: esse cargo não existia, [...], porque eram duas professoras que trabalhavam 

juntas e aí não deu certo [...]. 

 

Entrevistadora - Você reparou que no documento do edital, não fala da relação do 

Auxiliar com o professor, que é com quem ele vai trabalhar todo dia? Que a única 

hora em que cita o professor, é a hora que fala de quando ele está ausente? 

 

_QUANDO   O   PROFESSOR   TIVER,  VOCÊ   NÃO   PRECISA   MARIA!_  Disse 

ironicamente a outra auxiliar (risos) 
 

 
Maria - Isso aí pra você ver, e o que a gente mais faz, né? _FICA SOZINHA_; e mesmo 

assim, se alguém não veio, bota a auxiliar lá, pra ficar lá [...] 

 

Aqui, Maria se refere à norma de que o Auxiliar não deve ficar sozinho com a 

turma, que de fato não acontece; aliás, é a situação que está acontecendo com maior 

frequência, em sua rotina. 

 

Entrevistadora - E no documento da escola fala: Assessorar a professora nos 

momentos de rodinha, auxiliando na disciplina dos alunos, anotando 

observações sobre o desenvolvimento dos alunos para enriquecimento dos 

relatórios bimestrais. 
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Maria - E eu entendo isso! E eu já assisti um filme, que a moça senta do lado e fica ali 

junto, e é o que eu gosto de fazer! Eu nem tenho ficado na rodinha, porque não tô 

vendo necessidade. (Aqui, Maria diz sobre a rotina da turma do turno da manhã, onde a 

professora está sempre presente) Mas eu acho que é isso, a função é essa! […] 

 

Entrevistadora - No documento da escola (contendo as atribuições) já tem 

Auxiliar   com   informações   para   os   relatórios, observações   na   rodinha, 

desenvolvimento dos alunos, colaborar com os professores, seleção de material, 

participar das brincadeiras […], e uma remodelação do edital: 

 

Maria - Porque deve ter muita queixa. Você nunca foi no sindicato, nessas coisas, não, 

né?! [...] 

Por exemplo, aqui, (escola) elas falam que a gente tem que ajudar assim: o que que a 

gente vê de diferente na criança, o que ele falou; como é que a gente vai fazer isso se a 

gente não tem a capacitação, e a gente não sabe quando que aquilo é importante? Pra 

gente aquilo é normal! _A GENTE NÃO TÁ ENXERGANDO A NOÇÃO DE 

IMPORTÂNCIA_ é, entendeu?! Olhando essas descrições aí, né. Quem tá ali, junto e 

quer ver, igual a Rita (nome fictício) que tem experiência com esses menino (com 

deficiências), eu também que quero ver essas crianças crescer, eu observo e falo: viu 

fulana, você viu o que ele falou?! Tem criança aí, tem menina aí, que ó não tá nem aí, 

não quer nem saber _É IGUAL A GENTE TAVA FALANDO, QUEM  QUER  VER  O  

CRESCIMENTO  DA  CRIANÇA,  ENXERGA,  QUEM  NÃO QUER, SÓ VEIO PRA […] 

_ é o que tem essa mentalidade, porque quem não tem pensa assim: eu não ganho pra 

isso, não vou ajudar! Tem muitas entrando assim, porque faz pensar assim (a descrição 

das atribuições). 

 

Aqui Maria e a outra auxiliar falam que para colaborar com informações para o 

relatório (método de avaliação da criança) é preciso conhecer noções pedagógicas, 

para reconhecer nas ações dos alunos o que é um progresso em seu desenvolvimento. 

E também falaram das relações e condições de trabalho: 

 

Maria - […] e você tem que trabalhar de parceria, que se você é amiga dela, ela vai te 
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ajudar! Você precisa de uma ajuda aqui, de uma ajudante, não é?! ; que vai enxergar 

com os seus olhos. 

_EU JÁ VI AUXILIAR QUE NÃO BENEFICIAVA EM NADA A PROFESSORA_ 

Aí começa a confusão, e aqui tem muito aqui assim: A tia não veio num dia, no outro ela 

não vê*io; você pode reparar, mas são pessoas que estão se achando exploradas, 

porque no fundo é uma exploração. É assim, que não devia, eles estão pagando pouco, 

o nosso horário é muito grande e isso aí vai da índole. 

[...] mas é a própria função é assim, entendeu?! Você pode ver as meninas aí que estão 

faltando muito aí, é isso! E gera isso mesmo, né, em qualquer lugar. 

 

Entrevistadora - O que que tem a ver a conversa que tivemos primeiro, com essa 

de hoje? Com as atribuições que estão escritas com as que você acha que tem 

que fazer? 

 

Maria - Eu acho que tem que ajudar (sem hesitar). Mas é aquilo que eu te falei, então 

eles poderiam exigir, então, uma formação. Porque a pessoa está se valendo disso (do 

que está escrito, e do que está pedindo). Ninguém tem ensino fundamental só; aqui na 

escola todo mundo tem algum curso, alguma coisa, só podiam exigir curso ligado à 

Educação. Porque é Educação de Base, é aquilo que te falei, a Educação só vai ser 

boa, quando a base for boa […] 

[…] Mas sabe, às vezes eu perco a linha com algum aluno, mas é aquilo, eu tô ficando 

sozinha, e se, de repente ela (a professora) tivesse aí (na sala, dando aula), eu pegava 

ela, dava uma volta, ia conversar com calma. Aí, pode ser qualquer pessoa pra fazer 

isso? Não pode! 

 

Entrevistadora - O que isso tem a ver com você, sentada na rodinha? 
 

 
Maria - (risos) Iii, hoje eu vou dar mais coisas (risos). 

 

 
Maria está falando do turno da tarde, onde a professora está faltando, e ela 

está conduzindo a turma, do seu modo. 
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Maria - Porque eu acho que é isso que eu tenho que fazer; eles tem condições e vão 

ficar esperando? 

Então, eu acho que o sistema (descrição das normas) tá tudo errado, mas vai depender 

de quem tiver naquela posição […] . 

 

Entrevistadora - Há alguma possibilidade de você fazer seu trabalho, entrar lá 

hoje, e não fazer rodinha, (tendo em vista que você sabe que a professora estará 

ausente)? 

 

Maria - (imediatamente) Não! Eu não vou aguentar! 
 
 

3.5.1  ANÁLISE DA ENTREVISTA FINAL 

 

 
O fato de Maria procurar a autora para esclarecer possíveis pontos após a 

primeira entrevista demonstra sua mobilização com o assunto abordado pela pesquisa. 

E sua postura, na entrevista final, também reforça esse ponto de vista, pois trouxe à 

conversa comentários que fez em casa, e deu vários exemplos de situações que já 

vivenciou: 

 

“Eu também vi assim, lá em casa, com as minhas filhas, pelas reclamações delas, 

eu vi que é a mesma minha.” 
 

 

Quando falou sobre o trabalho real, apontou para as infidelidades do meio, que 

disparam outras necessidades, que não estão contidas em nenhuma prescrição: 

 

“se a gente fizesse o que está escrito a gente não iria fazer nada” 
 

 

Sendo assim, para dar conta do trabalho, as normas estabelecidas contidas na 

prescrição documentada ou acordada não são suficientes e então novas normas são 

criadas para resolver aquela exigência. Nas situações reais, demandas emergem e é 

preciso criar estratégias para realizar o que se coloca. E isto acontece a todo momento, 

não necessariamente em situações totalmente inusitadas. 
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No trecho a seguir, as dificuldades do Trabalho Real são evidenciadas: 

 
“É tudo tão corrido - Vamo fulano, bora ciclano” 

 

Quando se trata de Trabalho Real, muitas variáveis são postas em questão, e 

aqui, Maria aponta para a questão do tempo. São muitas as ações dentro da escola, 

(com horários determinados) para os exercícios propostos nos diferentes espaços como 

sala de aula, refeitório, banheiro, pátio, etc., que segundo ela às vezes impedem que 

algumas atribuições sejam cumpridas. 

É perceptível na fala de Maria que sua concepção do que é e como deveria ser 

a Educação é colocada. Ou seja, os valores que norteiam suas ações aparecem a todo 

momento. 

 

“Eles falam que chama Educação Infantil, e não dá atenção pra Educação Infantil! ” 
 

 

Ela considera a importância do trabalho na Educação Infantil com a estimulação 

precoce e esse valor faz com que Maria decida sugerir exercícios com os alunos, por 

exemplo, ou até mesmo criticar as normas estabelecidas em sua profissão. 

Esta entrevista final, possibilitou a análise das distâncias entre o Trabalho 

Prescrito e Trabalho Real, e Maria pôde refletir “isso eu não faço”, sobre o que se 

efetiva ou não, bem como as falhas da construção deste cargo. 

A Auxiliar de Educação deu uma verdadeira aula de como surgiu este cargo no 

município de Volta Redonda e chamou a atenção para as condições em que trabalha e 

impactos destes procedimentos para a Educação e para os trabalhadores. Também 

citou exemplos de como a sobrecarga influencia sua saúde, e segundo ela, de outras 

pessoas com quem trabalha. 

É importante mencionar o posicionamento da outra auxiliar que também 

interferiu, algumas vezes, falando sobre seu trabalho, citando exemplos vividos, que 

completavam as ideias que Maria estava expondo à autora. Este fato aponta para esta 

mobilização sobre os valores que se reforçam, se reformulam e emergem até mesmo 

das narrativas sobre o trabalho. 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em considerações gerais, é possível dizer que essa prescrição do edital, e 

essas ponderações feitas acima, se fundem com as falas de Maria, na entrevista inicial, 

pois quando os princípios norteadores da Educação, especificamente da Educação 

Infantil, são conhecidos pelos trabalhadores da área, as práticas ganham outro sentido. 

Desde as mais simples ações na escola, o trabalhador, pode reconhecer o cunho 

educativo, com uma intenção de estimular o desenvolvimento dos alunos, e não se 

tratam de atitudes aleatórias. E conforme a Ergologia salienta, trata-se de um valor que 

pode permear as situações de trabalho, e favorecer renormatizações, pois, se as 

pequenas ações são significativas para a Educação da criança, novas normas podem 

se instituir, para as práticas cotidianas. 

Maria reconhece o trabalho de Auxiliar, não com esvaziamento (aqui, no sentido 

da falta de uma prática que irá favorecer, contribuir para o desenvolvimento da criança), 

mas carregada de significado, de valores em relação à ideia de Educação Infantil. 

A prescrição contida no edital do concurso, é totalmente distante da realidade 

experienciada pela Auxiliar de Educação. A defasagem, apenas pelo uso dos termos, é 

notória; como já mencionado anteriormente, as próprias palavras utilizadas para 

designar as atribuições trazem sentidos imprecisos e sujeito à várias interpretações. E 

esta discrepância aumenta ainda mais pelo conceito que esta pesquisa traz, no que 

tange ao distanciamento do trabalho previsto e trabalho realizado. Apesar de, no caso 

de Maria, a demanda de assumir a turma, convocá-la a agir como a professora, isso 

não evidencia a distância entre Trabalho Prescrito e Real. Esse distanciamento, não se 

dá por desvios de função, mas pelas demandas colocadas no Real do trabalho. A todo 

momento novas situações surgem, e as prescrições não são capazes de prevê-las, 

sendo assim, uma prescrição bem feita, apenas se aproxima do trabalho efetivamente 

realizado. 

O documento com as atribuições, entregue na unidade escolar, é uma 

remodelação do edital (contém as mesmas incumbências deste). Entretanto, foi 

acrescido de algumas responsabilidades que se aproximam mais da realidade do 

Auxiliar de Educação e sua rotina na escola. Contudo, mesmo esta prescrição mais 

próxima, não é suficiente para prever e antecipar as situações reais. Como verificou-se 

no dia da observação, onde a professora esteve ausente e a Auxiliar de Educação 

precisou de estratégias para lidar com aquela situação. 
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Maria ficou mobilizada com o assunto. Quis certificar-se de que a pesquisadora 

a compreenderia, ou seja, houve reflexão sobre o próprio trabalho. Também na 

segunda entrevista, Maria analisou seu trabalho, naquele momento, criticou a si 

mesma. “É isso eu não faço, mas preciso fazer isso para melhorar”, a intervenção da 

pesquisadora possibilitou essa transformação e um repensar sobre seu trabalho. 

No momento da observação, a cuidadora (que não era alvo da observação) 

sentiu-se analisada, e por algumas vezes, direcionando-se para a autora, dava 

explicações quanto às suas ações no seu trabalho com o aluno que acompanha. 

Durante a segunda entrevista, ao ouvir a conversa, outra Auxiliar de Educação, 

também começou a opinar, reforçando as ideias de Maria, falou de sua experiência, e 

mobilizou-se com o assunto. 

Para conhecer de fato que acontece no trabalho, é preciso olhar de perto (como 

apontado pela Ergologia). É lá que se encontram as pistas mais certeiras que podem 

ajudar a compreender as multifacetas do trabalho. E na proposta de compreender o 

Trabalho Prescrito e o Trabalho Real foram feitas análises da documentação prescrita e 

uma aproximação ao Trabalho Real com a observação e entrevistas. Deste modo, 

verificou-se um distanciamento significativo entre essas duas nuances emaranhadas no 

universo do trabalho. Não há prescrição capaz de prever toda complexidade das 

situações reais, pois a todo momento o trabalhador é convocado a agir, conforme o que 

considera melhor àquela especificidade. Apesar dessa incompatibilidade, a prescrição é 

necessária; é importante que as normas estejam o quanto mais próximas da realidade 

aquele que trabalha. 

Esse olhar a atividade, a partir da ótica do trabalhador é enriquecedor, pois ele 

quem sabe sobre os desafios que as situações impõem. Se o trabalhador pudesse ser 

ouvido, tal como a proposta desta pesquisa, as prescrições poderiam ser reformuladas 

de modo a transformar o trabalho, com possível diminuição de alguns conflitos, e quem 

sabe economia de tempo e dinheiro. No caso em questão, como constatou-se que a 

diferença entre a prescrição e o trabalho real é ainda maior, corre-se o risco de após os 

trâmites burocráticos para a contratação deste trabalhador, ao entrar em contato com o 

que é trabalhar nesta função, na Educação Infantil, este, até desistir da atuação, por 

não reconhecer minimamente suas atribuições e funcionamentos da unidade escolar. 

Sendo assim, é importante considerar as complexidades do mundo do trabalho, que 

não devem ser simplificadas, mas compreendidas. 

 



46  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  

  

BRITO, J. Dicionário da educação profissional em saúde. p. 284 - 290, 2009. Disponível 

em:<http://www.epsjv.fiocruz.br/upload/d/Trabalho_Prescrito_ts.pdf>. Acesso em 11 set.

  2017.  

  

BRITO, J.Trabalho e Saúde Coletiva: o ponto de vista da atividade e das relações de 

gênero. Ciência & Saúde Coletiva vol.10 no.4 Rio de Janeiro Oct./Dec. 2005. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232005000400 

012>. Acesso em 11 set. 2017.   

CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2009.    

GUÉRIN, F; et al. Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da ergonomia.1 

ed, São Paulo: Edgard Blücher, 2001.  

  

SCHWARTZ, Y; Trabalho e Ergologia: Conversas sobre a atividade humana. Niterói: 

edUFF, 2007.  

  

 


