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Apresentação da Edição 

Brasileira

É com muita satisfação que apresentamos a primeira edição 

do Livro Laboratório de Mudança – uma ferramenta para o 

desenvolvimento colaborativo e aprendizado no trabalho de 

autoria de Jaakko Virkkunen, professor aposentado da Universidade 

de Helsinque e Denise Shelley Newnham professora do 

Departamento de Educação da Universidade de Bath, Inglaterra. 

O livro foi publicado pela primeira vez em 2013, em inglês 

pela editora Sense Publishers e sai agora no Brasil pela Editora 

Fabrefactum, ofertando aos leitores da língua portuguesa uma rica 

oportunidade de conhecer esta importante metodologia de 

intervenção formativa que vimos tentando conhecer e aplicar 

ajustando – a ao nosso contexto sócio cultural. 

Nosso contato com a metodologia teve início em 2010, quando 

Marco Querol terminava seus estudos de doutorado na Universidade 

de Helsinque, Finlândia, e se prontificou a nos ajudar na elaboração 

do projeto temático1 que tem como um dos objetos a implantação do 

LM em atividades de trabalho com a finalidade de prevenir acidentes. 

Conseguimos por este intermédio iniciar uma promissora 

cooperação com os pesquisadores da Finlândia especialmente com a 

1  Acidente de Trabalho: da análise sócio técnica à construção social de mudanças. 
Proc. 2012/04721-1 
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equipe do Centro de Pesquisa em Atividade, Desenvolvimento e 

Aprendizagem (CRADLE) daquela Universidade. 

Em 2012 conseguimos realizar na Faculdade de Saúde 

Pública (FSP.USP) um curso de capacitação de uma semana no 

método do Laboratório de Mudança (LM), que foi ministrado 

pelo Professor Jaakko Virkkunen, que na ocasião estava 

finalizando o Livro, despertando nosso interesse na publicação 

de uma edição brasileira.

Com uma ampla experiência em intervenções formativas, ele 

nos apresentou no curso os aspectos teóricos conceituais e o passo 

a passo da metodologia, mostrando um amplo domínio de sua 

aplicação em vários contextos e diferentes países. 

O livro traz um dos principais produtos do CRADLE, 

mostrando a consistência e amadurecimento desse Centro, que 

possui uma longa tradição em pesquisas baseadas na teoria da 

atividade histórico-cultural (CHAT), que se baseia nos trabalhos 

de L. S. Vygostky e seus seguidores. 

O professor Jaakko Virkkunen, juntamente com 

pesquisadores do CRADLE, vem desenvolvendo e aprimorando a 

metodologia desde os anos 90, constituindo-se atualmente uma 

ferramenta já consolidada, aplicada em vários processos produtivos 

tanto públicos como privados, em vários países e em diferentes 

setores de atividade produtiva como escolas, hospitais, produção 

agrícola, mídia, telecomunicações etc. 

Aspectos teóricos, o passo a passo que inclui a demanda e as 

negociações iniciais, o trabalho preliminar de campo, o 

planejamento detalhado de cada seção bem como exemplos de 

casos de aplicação da metodologia estão apresentados no livro. No 

capitulo introdutório dedicado aos aspectos conceituais são 

mencionadas as diferenças com outros métodos de intervenção e 

de pesquisas participativas.
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Em projetos de pesquisa anteriores apoiados pela FAPESP2, 

dedicados a desenvolver e  implementar um sistema de vigilância 

de acidentes, utilizamos a abordagem da ergonomia da atividade 

associada à analise em profundidade dos acidentes usando o 

Modelo de Análise e Prevenção de Acidentes (MAPA)3 em 

processos de trabalho patogênicos e perigosos. Nossa experiência 

mostrou que conseguimos avançar obtendo bons diagnósticos, 

mas sem conseguir levar adiante efetivas transformações que 

alterassem os determinantes organizacionais escondidos atrás 

dos agravos à saúde dos trabalhadores. Um dos problemas é que 

os diagnósticos foram construtos dos pesquisadores que agiam na 

condição de especialistas que ao final dos estudos entregavam as 

“recomendações” aos atores que permaneceram na condição de 

espectadores e não sujeitos dos processos de transformação. Foi 

então que nos demos conta da necessidade de outras ferramentas 

que conseguissem ampliar a comunidade de pesquisa e envolver e 

transformar os atores em protagonistas para mudança da situação, 

de modo a aumentar o impacto das nossas intervenções. O esforço 

de busca e de construção dessa perspectiva não foi em vão. Foram 

dois anos de reflexão e amadurecimento do grupo que resultou 

na elaboração e aprovação do terceiro projeto de pesquisa, agora 

no formato de um projeto temático, cujo principal objeto é 

construir, testar e implantar metodologia de diagnóstico 

articulado com a mudança de situações perigosas prioritárias. 

Um dos muitos desafios colocados foi o de como implicar os 

diferentes atores de modo que as intervenções sejam duradouras, 

mudem a representação dos agentes sobre o trabalho e sobre o 

controle dos riscos, alterem a maneira de compreender os 

acidentes e doenças, as ferramentas habituais de análise e de 

gestão de saúde e segurança, e consequentemente empoderem os 

trabalhadores e demais atores sociais de modo a aumentar o seu 

2  Vilela RAG. Ações interinstitucionais para o diagnóstico e prevenção de acidentes 
do trabalho:

aprimoramento de uma proposta para a Região de Piracicaba. Relatório de Pesquisa 
em Políticas Públicas. FAPESP, Processo 06/51684-3, 2009.
3  Almeida IM, Vilela RAG. Modelo de Análise e Prevenção de Acidentes – MAPA, 
CEREST, Piracicaba. 2010
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poder de agir. Estávamos então diante do desafio de mudar e não 

remediar o sistema de atividade, que envolve muito mais que 

mudanças pontuais em elementos do sistema, mas mudanças 

profundas que superem as principais contradições que se 

encontram por detrás dos efeitos que emergem no sistema como 

acidentes, doenças, baixa qualidade e outras anomalias que 

geralmente andam juntas num processo produtivo patológico. Ao 

aliar um processo participativo com uma forte teoria do 

aprendizado, o LM se constitui então em uma ferramenta potente 

para a transformação. A mudança advém não de um processo 

mágico, ou uma intervenção externa de um especialista, de um 

consultor ou agente fiscalizador do estado. Ela é uma conquista 

dos atores, pelos atores, em processo colaborativo, pedagógico de 

mediação entre os praticantes e os pesquisadores intervencionistas. 

Sob a ótica do LM, crises, dilemas e conflitos na atividade 

não são entendidos apenas em relação ao comportamento dos 

indivíduos e aos recursos disponíveis, mas em relação a todo um 

sistema de elementos da atividade que precisa ser compreendido 

tanto no seu estágio atual como historicamente. O processo de 

aprendizado tem início com a compreensão da manifestação de 

problemas existentes, percorre um processo de análise das 

contradições que dão origem aos distúrbios, e progressivamente os 

participantes avançam em busca de soluções para reprojetar a 

atividade futura de modo a equacionar as contradições encontradas. 

A intervenção é completada com o teste e implantação destas 

soluções em processo cíclico e continuo. 

Os nossos primeiros ensaios no Brasil com a metodologia já 

mostram resultados animadores. Aplicado de forma piloto para 

remodelar a atividade do CEREST Piracicaba, já sentimos na equipe 

desse serviço outro clima e varias saídas estão sendo construídas 

para superar dificuldades encontradas nas atividades de vigilância 

e atenção integral. Entre as raízes dos problemas e dificuldades 

sentidas pelos atores, foi desvelado pelos participantes a existência 

de contradições importantes como uma demanda crescente de 

problemas de saúde do trabalhador originada dos processos de 

trabalho existentes no territórios versus uma inadequação de meios 

associada a uma cobrança quantitativa de ações pontuais e 
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fragmentadas, que não conseguem alcançar os determinantes 

causais de modo a obter bons resultados preventivos. 

Em outra intervenção, o LM foi utilizado em uma grande 

obra de ampliação de um aeroporto no estado de SP e possibilitou 

que os participantes construíssem a linha do tempo dos principais 

eventos e intercorrências na obra e elaborassem o circulo vicioso do 

empreendimento, mostrando caminhos para superação de 

contradições entre a complexidade de uma obra empreendida a 

toque de caixa, com projeto inacabado, com empresas sem expertise 

na área, em pressão temporal extrema, determinada pelo calendário 

eleitoral e pela agenda da Copa do Mundo em 2014. 

Consideramos que o livro chega em ótimo momento. Ele 

será importante para alavancar entre nós a centralidade da 

intervenção nos campos do ensino, pesquisa e extensão, uma vez 

que a academia, especialmente nas áreas aplicadas, não pode a 

nosso ver se contentar com diagnósticos, dando as costas à dura 

realidade da população que sustenta a própria universidade pública. 

Nesses terrenos, a intervenção formativa é essencial pois, como 

afirmou o Professor Jaakko4, o diagnóstico sem a intervenção será 

sempre incompleto e parcial, pois deixa de lado a resistência do real 

e pior, deixa como espectadores os principais protagonistas que 

podem fazer e sustentar mudanças duradouras e significativas.

Por fim, gostaríamos de agradecer ao Procurador Dr. Silvio 

Beltramelli Junior e aos seus colegas da Procuradoria do Ministério 

Público do Trabalho da 15a Região que possibilitou o financiamento 

da edição, que inclui também a disponibilização em formato 

eletrônico, a impressão de 1000 exemplares, tudo isso sem custo 

para os interessados. Esta fonte de apoio tem sido também crucial 

para a manutenção de outras iniciativas de pesquisa e extensão 

como as do Fórum de Acidentes, pelos quais todos nós agradecemos.  

4  Virkkunen J, Vilela RAG, Querol MAP, Lopes MGR. O Laboratório de 
Mudança como ferramenta para transformação colaborativa de atividades de 
trabalho: uma entrevista com Jaakko Virkkunen. Saúde Soc 2014; 23(1):336-344.
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Prefácio: Intervenções 

Formativas para 

Aprendizagem Expansiva

O mundo parece estar mais fora de controle do que jamais 

esteve. Com frequência, o próprio esforço pelo controle completo 

ou o pensamento absolutista, para usar a terminologia de John 

Dewey, desempenha um papel central na motivação de falhas 

pessoais. Dewey descreveu essa característica em The Public and Its 

Problems [O Público e Seus Problemas]:

Quando dizemos que o pensamento e as crenças devem ser 
experimentais, e não absolutistas, temos em mente, então, 
uma certa lógica de método, não, primariamente, a condução 
de experimentos como os de laboratório. Tal lógica envolve os 
seguintes fatores: Primeiro, que aqueles conceitos, princípios 
gerais, teorias e desenvolvimentos dialéticos que são indispen-
sáveis para qualquer conhecimento sistemático sejam formu-
lados e testados como ferramentas de pesquisa. Em segundo 
lugar, que a política e as propostas de ação social sejam trata-
das como hipóteses não confirmadas, e não como programas a 
serem seguidos e executados rigidamente. Serão experimen-
tais no sentido de que serão utilizados, mas estarão sujeitos a 
observações constantes e abalizadas no tocante às consequên-
cias que acarretam quando tomados como base de ação e tam-
bém estarão sujeitos a uma revisão pronta e flexível à luz das 
consequências observadas (Dewey, 1927, pp. 202-203).
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Isso implica que, em vez de controlarmos o mundo, 

devemos aceitar que todos os nossos projetos têm consequências 

imprevistas e se desviam de formas inesperadas. Assim, em lugar 

de defender a aplicação de projetos grandiosos a qualquer custo, 

devemos cultivar soluções tentativas por meio da experimentação, 

primeiro localmente e, quando encontramos soluções práticas, 

por meio de sua generalização e difusão mediante diálogo e 

progressivas experimentações. Curiosamente, o sucesso do 

sistema escolar finlandês nas avaliações internacionais PISA 

parece se dever amplamente a esse tipo de desvio gradual − não 

necessariamente muito deliberado e consciente − de um controle 

absolutista central na direção da experimentação local e do 

diálogo (Miettinen, 2013; Simola, 2005). 

A concepção de Dewey é muito diferente das noções dominantes 

de um “padrão-ouro” positivista quanto à pesquisa em educação e 

ciências sociais. Os modos de pensamento relativos a um controle 

absolutista deixaram relativamente pouco espaço para o 

desenvolvimento de tradições de pesquisa e metodologia 

experimentalistas e intervencionistas. Uma exceção importante foi o 

trabalho de Urie Bronfenbrenner na década de 70. Em seu artigo 

“Toward an experimental ecology of human development” [Para uma 

ecologia experimental do desenvolvimento humano], Bronfenbrenner 

concebeu o que chamou de “experimentos transformadores”.

Porém, todos esses estudos naturalistas [acerca do impacto 
das mudanças sociais na socialização de crianças] têm a 
desvantagem de ser limitados a variações de macrossistemas 
que existem hoje ou ocorreram no passado. As possibilidades 
futuras ainda não foram desbravadas, exceto por extrapolação 
fortuita.

(…) Essa perspectiva teórica resumida primeiro me foi 
apresentada pelo professor A.N. Leontiev, da Universidade de 
Moscou. (…) Resumindo suas opiniões, o professor Leontiev 
me ofereceu o seguinte juízo: ‘Parece-me que os pesquisadores 
americanos estão constantemente buscando explicar como a 
criança vem a ser o que é; nós, na URSS, estamos tentando 
descobrir como ela pode se tornar aquilo que ainda não é’.
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(…) Os psicólogos soviéticos, com frequência, falam a respeito 
do que chamam de ‘experimento transformador’. Com essa 
expressão, querem dizer um experimento que reestrutura o 
ambiente de maneira radical, produzindo uma nova 
configuração que ativa certos potenciais comportamentais do 
sujeito que não haviam sido efetivados previamente. 
(Bronfenbrenner, 1977, pp. 527-528).

Bronfenbrenner concluiu que “a pesquisa a respeito da ecologia 

do desenvolvimento humano deveria incluir experimentos que 

envolvessem a reestruturação inovadora dos sistemas ecológicos 

predominantes de formas que rompam com as ideologias e estruturas 

institucionais existentes por meio da redefinição de objetivos, de 

funções e de atividades e que forneçam interconexões entre sistemas 

que, previamente, estavam isolados uns dos outros” (Bronfenbrenner, 

1977, p. 528). Parece-me que é chegada a hora de uma redescoberta 

dessa intuição, em nossa era de transformações que não podem ser 

controladas, mas que precisam ser influenciadas e modeladas. 

Este livro apresenta uma forma cuidadosamente elaborada e 

testada praticamente de agir com base na recomendação visionária 

de Brofenbrenner, de transformá-la em uma metodologia e de pô-

la em prática. O Laboratório de Mudança representa um novo 

estágio na evolução da tradição de experimentos transformativos 

− ou intervenções formativas. A Figura 1 sugere um mapa simples 

para localizar intervenções formativas no campo de pesquisa em 

ciências sociais.
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CRIAÇÃO EXPLORATÓRIA 
DE NOVAS IDEIAS E 
PRÁTICAS (COMO AS 
COISAS PODEM SER) 

GENERALIZAÇÕES ESTATÍSTICAS EM 
LARGA ESCALA 

PANORAMAS AMPLOS 

EXPLICAÇÃO DETALHADA  
EM PEQUENA ESCALA 

EXPERIMENTOS  
SOCIAIS AMPLOS 

PRODUÇÃO DESCRITIVA  
E CONFIRMATIVA  
DE EVIDÊNCIAS  
(COMO SÃO AS COISAS) 

EXPERIMENTOS  
DE LABORATÓRIO  
ESTUDOS DE CASO 

ESTUDOS ETNOGRÁFICOS 
COMPARATIVOS 

ESTUDOS 
DE DESIGN 

INTERVENÇÕES 
FORMATIVAS 
(EXPERIMENTOS 
TRANSFORMADORES) 

TESTES DE CAMPO 
CONTROLADOS 

REPLICAÇÃO 
EXPERIMENTOS  
DE LABORATÓRIO  
E ESTUCOS DE CASO 

Figura 1. Intervenções formativas no campo de pesquisa em ciências sociais 

A metodologia formativa interventiva, conforme encarnada 

no Laboratório de Mudança, é necessária e viável por três razões. 

Em primeiro lugar, toda pesquisa é uma intervenção. Quando 

observamos, analisamos e interpretamos a vida social, também a 

influenciamos, queiramos ou não. Em outras palavras, não 

podemos permanecer completamente fora de nossos objetos de 

pesquisa; somente podemos fingir que permanecemos. Parece 

aconselhável que levemos isso a sério e analisemos as nossas 

próprias ações e práticas de pesquisa, dado que interagem com as 

de nossos sujeitos.

Em segundo lugar, as intervenções estão acontecendo de 

qualquer modo. Qualquer sistema ou organização de atividade 

humana é bombardeado com intervenções deliberadas e acidentais, 

vindas de fora ou de dentro. Os pesquisadores não detêm o 

monopólio da intervenção; com efeito, as nossas intervenções, 

frequentemente, estão entre as mais fracas. Logo, devemos parar de 

temer que possamos “contaminar” a realidade; não há realidades 

virgens ou incontaminadas.

Em terceiro lugar, com intervenções deliberadas e metódicas, 

geramos conhecimento acerca do que é possível. Segundo a 

distinção de Dewey entre pensamento absolutista e experimental, 

sugeri uma distinção entre conhecimento de categorização 
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estabilizante e conhecimento de possibilidade dinâmica 

(Engeström, 2007). O conhecimento de possibilidade viabiliza 

intuições acerca daquilo que pode ser possível em uma atividade 

humana e de quais direções alternativas de desenvolvimento e 

mudança estão disponíveis. As possibilidades não nos são dadas; 

elas são criadas e articuladas por aqueles cujas vidas estão em jogo. 

O conhecimento de possibilidade é gerado colocando a atividade e 

os seus sujeitos em movimento, em alguma forma de “viagem no 

tempo” concentrada que explore o passado, o presente e o futuro 

em suas relações mútuas. Esses modos de criação envolvida de 

mundos raramente são apreendidos sem intervenções deliberadas. 

O método do Laboratório de Mudança se baseia na teoria da 

aprendizagem expansiva (Engeström, 1987). Nesse quadro de 

referências, os efeitos finais da aprendizagem não são 

predeterminados pelos interventores ou pesquisadores. Os 

resultados são planejados pelos participantes à medida que buscam 

soluções expansivas para as contradições de desenvolvimento em 

seus sistemas de atividade. A aprendizagem expansiva perpassa os 

domínios do aprendizado individual e do aprendizado 

organizacional, que frequentemente estão separados. Os resultados 

da aprendizagem não são redutíveis a mudanças na cognição e no 

comportamento dos participantes em esforços de aprendizagem 

expansiva; eles são, sobretudo, mudanças materiais consequentes 

nos objetos, nos instrumentos, nas regras e nas divisões do trabalho 

no âmbito de atividades coletivas envolvidas na aprendizagem 

expansiva e entre elas, em conjunção com novas formas de agência 

transformadora coletiva e individual (Virkkunen, 2006).

O Laboratório de Mudança é uma caixa de ferramentas vivente 

que não se pode reproduzir mecanicamente. Cada implementação é 

um esforço criativo que requer uma compreensão das circustâncias 

locais e dos potenciais específicos dos sistemas de atividade 

envolvidos. Cada implementação produz intuições e descobertas que 

não apenas podem enriquecer e desenvolver ainda mais o próprio 

método, bem como a teoria que o anima. Este livro é um convite aos 

pesquisadores e profissionais para que se juntem a nós, estudem as 

ideias e interajam com aqueles que já realizaram intervenções do 

Laboratório de Mudança. Algumas pessoas que trabalham no local 
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de nascimento do Laboratório de Mudança, o CRADLE [BERÇO], 

na Universidade de Helsinki (http://www.helsinki.fi/cradle/), 

responderam a contatos e facilitarão essas interações. 
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Prefácio dos Autores

O Laboratório de Mudança é um método inovador e um 

conjunto de instrumentos para a intervenção de desenvolvimento, 

com a finalidade de contribuir para a aprendizagem colaborativa nas 

atividades de trabalho e para a transformação dessas atividades. Ele 

se baseia na colaboração entre pesquisadores e profissionais na 

análise e na realização das possibilidades de desenvolvimento em 

uma atividade ou rede de atividades existentes. Desde as primeiras 

intervenções do Laboratório de Mudanças na Finlândia, em meados 

da década de 90, esse método tem suscitado grande interesse no país 

e no estrangeiro. Embora muitos artigos se tenham publicado acerca 

das intervenções do Laboratório de Mudanças e das análises de seus 

aspectos de aprendizagem expansiva, não havia nenhum livro-texto 

disponível. Este livro foi escrito para preencher essa lacuna. 

O propósito do livro é fornecer uma descrição básica do 

método para pesquisadores e desenvolvedores que desejam aplicá-lo 

ao desenvolvimento de uma atividade de trabalho. Esse propósito 

não é tão simples quanto parece, por dois motivos. Em primeiro 

lugar, o Laboratório de Mudança não é um método padronizado que 

possa ser aplicado como se seguíssemos um algoritmo. Pelo contrário, 

o método tem de ser aplicado criativamente em cada caso individual. 

Tal aplicação criativa somente pode ser bem-sucedida mediante 

busca de orientação na teoria que anima o método. Em segundo, o 

treinamento do método mostrou que o significado e a relevância de 

muitos de seus conceitos e princípios só se tornam claros quando do 

planejamento e da execução de um processo real de Laboratório de 

Mudança. Por essas razões, incluímos, no livro, uma revisão 

extensiva a respeito da teoria de fundo do método e fornecemos uma 
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variedade de exemplos de soluções aplicadas nos processos factuais 

do Laboratório de Mudança. 

Descrevemos aqui, ademais, três processos do Laboratório de 

Mudança executados em diferentes atividades: uma escola, uma 

unidade cirúrgica de um hospital e uma empresa que fornece 

sistemas de automação para indústrias. Esses exemplos não foram 

escolhidos para funcionar como vitrines ou modelos ideais de 

processos do Laboratório de Mudança, e sim para nos permitir uma 

discussão concreta acerca dos problemas que se encontram na 

aplicação dos princípios e das ferramentas conceituais do Laboratório 

de Mudança. A ideia de escrever este livro surgiu durante um projeto 

na Botsuana, cujo foco era o uso de tecnologias de informação e 

comunicação em uma escola. Como parte desse projeto, realizamos 

uma intervenção do Laboratório de Mudança na Escola Secundária 

Superior Molefi, próximo a Gabarone, a capital da Botsuana. 

Optamos por tomar essa intervenção como o primeiro de nossos três 

exemplos de processos do Laboratório de Mudança. Esse caso mostra 

que, embora os problemas que se enfrentam na intervenção sejam 

específicos a cada caso, o uso do método, em si mesmo, não se limita 

a um contexto cultural específico. 

Há, porém, restrições quanto ao emprego do método. Ele 

pode ser aplicado em contextos nos quais os profissionais possam 

se sentir seguros para expressar livremente as suas opiniões e se 

lhes permita experimentar novos modos de agir. O método também 

exige que os participantes demonstrem uma disposição para se 

esforçar, envolver-se e correr riscos. Tanto os participantes quanto 

os pesquisadores-interventores, na intervenção do Laboratório de 

Mudança, são levados para fora de sua zona de conforto e para 

dentro de domínios desconhecidos que lhes demandam e 

possibilitam soluções criativas de sua parte. Além de atravessar a 

fronteira entre o mundo da pesquisa e o mundo da atividade 

prática, o método, com frequência, exige que se cruzem fronteiras 

disciplinares e profissionais nas áreas em que é aplicado. 

A pesquisa é uma dessas atividades em que o uso e o 

desenvolvimento de ferramentas estão intimamente conectados. O 

Laboratório de Mudança é uma caixa de ferramenta para o 

desenvolvimento baseado em pesquisa e para a pesquisa baseada 
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em desenvolvimento. Não se trata de um utensílio pré-fabricado, e 

sim de um objeto de discurso público e de desenvolvimento 

contínuo. Todos aqueles que o aplicam pensam e trabalham de 

modos diferentes. Não há forma certa e canonizada de aplicá-lo, 

apenas soluções variáveis, com concretizações teóricas e situacionais 

variáveis, que estão abertas à discussão. Este livro apresenta a visão 

dos autores quando de sua escrita, conquanto tenhamos desfrutado 

da sorte de receber críticas e auxílio de uma vasta gama de pessoas. 

Helsinki, 31 de janeiro de 2013

Jaakko Virkkunen 

Denise Shelley Newnham
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Introdução

Os desafios da aprendizagem nas organizações de trabalho 

− tanto em negócios privados quanto na administração pública − 

mudaram. Os ciclos de vida de conceitos inteiros de produto, 

produção e negócios vêm rapidamente se tornando mais curtos. Há 

uma necessidade crescente de atender a necessidades sociais de 

novas maneiras, que rompam com conceitos tradicionais e formas 

organizacionais. O novo desafio é dominar a criação dessas novas 

soluções, bem como as transformações qualitativas relacionadas 

das atividades. Esses desafios não podem ser enfrentados com base 

na otimização técnica, em melhorias isoladas ou na aprendizagem 

dos indivíduos de melhor executar suas tarefas presentes. Eles 

carecem de aprendizagem e desenvolvimento que digam respeito a 

toda a ideia e estrutura da atividade.

Atualmente, há um interesse crescente nos problemas da 

‘aprendizagem em ambiente de trabalho’, tanto dentro da academia 

quanto dos locais de trabalho. Esse interesse reflete uma necessidade 

genuína de dominar os novos desafios da aprendizagem e da 

inovação nos locais de trabalho, tanto teórica quanto praticamente. 

Ao mesmo tempo, ele também ressalta a patente falta de 

metodologias de intervenção bem-fundadas, que atenderia a essa 

necessidade. O Laboratório de Mudança é um método e um 

instrumental novo para a intervenção formativa nas atividades de 

trabalho, projetado para atender a essa necessidade e auxiliar a 

transformação qualitativa e a aprendizagem expansiva no âmbito 

dessas atividades. O método, desenvolvido originalmente pelo 
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Prof. Yrjö Engeström, é vanguardista nessa área, uma vez que se 

concentra não apenas em efetuar mudanças nas práticas 

organizacionais, mas também no desenvolvimento da capacidade 

continuada dos profissionais para desenvolvê-las de modo 

expansivo, com o suporte de novas ferramentas conceituais e 

práticas. Ele se destaca claramente por sua base de pesquisa e 

teórica – a qual é singularmente poderosa – acerca da Teoria 

Cultural e Histórica da Atividade, da Teoria da Aprendizagem 

Expansiva, da Metodologia de Pesquisa em Desenvolvimento do 

Trabalho e da pesquisa empírica realizada com base em tudo isso. 

Este livro foi escrito para fornecer uma descrição básica do 

método para os pesquisadores e desenvolvedores que o desejem 

aplicar. Ele explica a teoria subjacente e provê exemplos tanto de 

soluções específicas no âmbito das intervenções quanto de 

intervenções de todo o Laboratório de Mudança. Oferece, ademais, 

uma revisão das análises dos processos de aprendizagem expansiva 

em Laboratórios de Mudança. No primeiro capítulo do livro, 

discutiremos as mudanças na economia e no local de trabalho que 

ocasionaram a necessidade de um novo tipo de aprendizagem e de 

instrumentos novos de intervenção de desenvolvimento, com os 

quais se pode amparar tal aprendizado. Também discutiremos a 

respeito da maneira como o laboratório de mudança se diferencia 

de outras formas − amplamente conhecidas − de intervenção de 

desenvolvimento em atividades de trabalho. 

O segundo capítulo apresenta ao leitor um panorama 

condensado do método do Laboratório de Mudança, sem entrar 

em seu plano de fundo teórico, o qual, por sua vez, será explicado 

no capítulo seguinte. Assim, o terceiro capítulo extrapola a 

apresentação do método, integrando-o à metodologia mais 

abrangente da Pesquisa em Desenvolvimento do Trabalho e de suas 

teorias subjacentes, a Teoria Cultural e Histórica da Atividade e a 

teoria da aprendizagem expansiva. 

O capítulo quatro descreve o processo de planejamento e 

preparação de uma intervenção do Laboratório de Mudança, 

começando pelas negociações com os representantes da organização 

cliente e culminando em um esboço de projeto da intervenção. 
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 O capítulo cinco descreve, em detalhes, o planejamento e a 

preparação das sessões de intervenção e o processo de sua execução. 

No final desse capítulo, introduzimos os três casos exemplares que, 

então, apresentam-se nos três capítulos subsequentes. 

O capítulo seis fornece um caso exemplar de um Laboratório 

de Mudança realizado em uma escola secundária superior em 

Botswana. Esse Laboratório de Mudança foi efetuado como parte 

de um projeto mais amplo, cujo foco era o uso de computadores 

nas escolas. Logo, no começo do capítulo, revisamos brevemente as 

pesquisas concernentes à introdução nas escolas de tecnologias de 

informação e comunicação. 

O capítulo sete apresenta um caso exemplar de um 

Laboratório de Mudança que focalizou a organização e gerência 

das atividades cirúrgicas na Unidade Cirúrgica Central do Hospital 

da Universidade de Oulu, na Finlândia. Esse caso nos permite 

discutir a relação do Laboratório de Mudança com a discussão 

teórica acerca da gerência de mudança. 

No oitavo capítulo, descreve-se um caso exemplar de um 

Laboratório de Mudança Interfronteiras, o qual se realizou em 

uma nova atividade dentro da Metso Automação, uma firma 

internacional que fornece sistemas de automação para indústrias 

de processamento. A nova atividade consistiu em prover sistemas 

de otimização automatizada de processos de produção de polpa. 

Nesse capítulo, discutimos ademais a natureza específica dos 

Laboratórios de Mudança, focalizando a interpenetração de 

atividades, bem como o papel do Laboratório de Mudança no 

desenvolvimento de trabalho de coconfiguração. 

No capítulo nove, os três casos exemplares são comparados, 

e as perspectivas particulares que oferecem ao método do 

Laboratório de Mudança são resumidas. 

O capítulo dez discute a fase atual e as perspectivas futuras das 

pesquisas e atividades de desenvolvimento baseadas no Laboratório 

de Mudança. Nesse capítulo, também revisamos brevemente as 

análises científicas quanto aos processos de aprendizagem expansiva 

nas intervenções do Laboratório de Mudança. 

Embora os dez capítulos do livro expliquem a teoria 

subjacente ao método e forneçam exemplos de seu uso, os conceitos 
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e as ideias apresentados no livro somente ganham vida quando se 

planeja e executa uma intervenção real do Laboratório de Mudança 

quando eles são empregados como hipóteses para soluções possíveis. 
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Capítulo 1

Enfrentando os Novos 

Desafios da Aprendizagem 

no Trabalho

Este capítulo começa com uma discussão acerca dos novos 

desafios referentes às formas de dominar atividades de trabalho e 

de aprendizagem no trabalho. A necessidade crescente de dominar 

transformações fundamentais das atividades será evidenciada. O 

conceito do método de intervenção será explicado, e um resumo 

dos diferentes tipos de intervenção será dado, ressaltando a 

diferença entre intervenções de mudança, as quais almejam 

alcançar um objetivo pré-determinado, e intervenções formativas, 

que se concentram em criar um novo conceito e princípio de 

execução de uma atividade. No final do capítulo, o Laboratório de 

Mudança será apresentado, como um método teoricamente 

fundamentado de intervenção formativa em atividades de trabalho.

MUdanÇa histÓriCa eM desaFiOs e FOrMas de 
aPrendiZaGeM relatiVa aO traBalhO 

Com frequência, caracteriza-se nossa sociedade como uma 

‘sociedade do conhecimento’ e sua economia como uma ‘economia 

do conhecimento’ (Jensen, Lahn, & Nerland, 2012). Entretanto, 
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como observam Freeman e Louça (2001, p. 132), todas as sociedades 

humanas foram sociedades de conhecimento. O que vem mudando 

são os modos de aprender, de acumular conhecimento e de 

transmiti-lo, interrelacionados aos modos em transformação de 

organizar a produção e regular as atividades econômicas e o 

comportamento social. Essas mudanças não foram uma acumulação 

gradual e um aumento de conhecimento; em vez disso, ocorreram 

como ondas de transformações qualitativas deflagradas por 

inovações. A razão da discussão atual acerca da sociedade do 

conhecimento é que nós nos encontramos no meio de uma 

revolução tecnológica baseada nas tecnologias de informação 

digital e comunição, isto é, a revolução digital. 

Na era de uma economia de mercado, as grandes revoluções 

tecnológicas têm seguido repetidamente um padrão básico similar 

(Perez, 2002). Após a descoberta revolucionária de uma nova 

tecnologia, há, tipicamente, uma fase de investimento frenético no 

desenvolvimento da nova tecnologia e na instalação da 

infraestrutura para sua utilização. O progresso no desenvolvimento 

e no uso de novas tecnologias, nessas fases, baseou-se em um 

“empurrão tecnológico” criado por amplo investimento financeiro 

em seu desenvolvimento. Essas fases, geralmente, culminaram em 

crises financeiras profundas, devidas ao investimento excessivo. 

Na sequência da crise, começa uma nova fase, caracterizada pela 

distribuição em larga escala das novas tecnologias para todas as 

atividades da sociedade, em função de uma ‘força de oferta’ e do 

papel central crescente dos usuários no desenvolvimento de novas 

soluções. Na primeira fase, aplica-se extensivamente a nova 

tecnologia no âmbito das estruturas institucionais e dos princípios 

de gerência existentes. Por conseguinte, na revolução digital, as 

novas tecnologias foram aplicadas, primeiro, às estruturas e aos 

princípios de produção e consumo em massa, os quais evoluíram e 

se estabilizaram durante o longo período de crescimento pós-

guerra. As fases posteriores dessa onda tecnológica, na qual agora 

vivemos, caracterizam não só pela transformação qualitativa 

radical das estruturas e dos princípios de produção e consumo, 

bem como pelos modos de aprender e criar conhecimento. 



45

A aprendizagem e a criação de conhecimento se baseiam na 

generalização, isto é, na identificação de diferenças essenciais e de 

variação. No trabalho artesanal, o artesão aprende a identificar 

diferenças nos materiais e nas maneiras de usar ferramentas que 

afetam a qualidade do produto. Na produção industrial em massa, 

a variação que tem de ser identificada e dominada consiste de 

desvios com relação a um processo ótimo de produção que se 

manifestam como perturbações, quebras e perdas. Os métodos 

concebidos para dominar essa variação se fundamentam no estudo 

e na racionalização de meios de execução de tarefas e de melhoria 

contínua do processo de produção (Adler & Clarke, 1991; Victor, 

Boynton, & Stephens-Jahng, 2000; Lillrank, Shani, & Lindberg, 

2001, Pihlaja, 2005). Nos anos recentes, cada vez mais o desafio 

principal vem se tornando a identificação de variação e mudança 

essencial nas necessidades de clientes individuais e a conquista da 

capacidade de atendê-las nas condições do rápido desenvolvimento 

tecnológico (Pine, 1993; Victor & Boynton, 1998).

Presentemente, um certo tipo de variação e mudança nas 

atividades de trabalho se fez mais proeminente do que era antes. O 

seguinte exemplo ilustra sua natureza. Uma empresa que produzia 

fertilizantes para agricultura reconheceu que o negócio não era 

mais lucrativo, por causa da forte competição. A gerência 

corporativa optou por vender a empresa. Uma firma compradora 

talvez fosse capaz de tornar a produção lucrativa, aumentando o 

seu volume. Contudo, os gerentes do departamento de produção de 

fertilizantes da corporação criaram um outro plano. Eles sabiam 

que, no país em que operavam, havia um banco de dados acerca da 

composição química do solo de todos os campos − e mesmo de 

partes dos campos − das fazendas do país. Assim, projetaram um 

novo tipo de serviço, no qual os fazendeiros podiam encomendar 

uma mistura de fertilizantes que complementasse a falta de 

nutrientes e minerais necessários na composição química do solo 

dos campos de suas fazendas. E criaram, ademais, um regulador 

para distribuidores de fertilizantes que utilizava informação local, 

recebida de um satélite, para controlar a aplicação dos fertilizantes 

em campos e partes de campos diferentes. Esse sistema preciso de 

fertilização reduziu custos e diminuiu o esgotamento de nutrientes 



46

prejudicial ao ambiente. A transição da venda de fertilizante-

padrão para o fornecimento de um serviço personalizado de 

fertilização exigiu uma mudança radical no princípio de execução 

da empresa, e a maioria dos processos nisso envolvidos desafiou os 

profissionais a aprender e desenvolver habilidades e formas de 

colaboração inteiramente novas (Virkki, 2012). 

A mudança e a variação, nesse exemplo, não diziam respeito 

ao modo como o processo de produção do fertilizante ou as tarefas 

específicas envolvidas na produção eram executados. Em vez disso, 

a competição global havia tornado obsoleta a própria ideia de 

produzir e vender um fertilizante-padrão, ocasionando a 

necessidade de se mudar todo o conceito e o princípio da empresa. 

Criou-se, então, um novo conceito de como a firma poderia ajudar 

os fazendeiros a fertilizar seus campos de forma mais econômica e 

ecologicamente sustentável. Houve uma mudança na maneira de 

pensar acerca da fertilização e – o que talvez seja o mais importante 

– uma transformação fundamental na estrutura da rede de 

atividades envolvidas no negócio e no trabalho dos indivíduos 

envolvidos nessas atividades. Esse tipo de transformação leva um 

longo tempo e requer um grande número de inovações e mudanças 

complementares. O novo desafio de aprendizagem é dominar esse 

tipo de processo complexo de mudança em nível conceitual. Uma 

tal transformação demanda generalização e aprendizagem que 

ampliem os horizontes e o domínio prático dos indivíduos, 

alcançando o nível da atividade como um todo e de sua 

transformação histórica (Engeström & Sannino, 2010, p. 3).

Essas mudanças em nível conceitual eram vistas, 

tradicionalmente, como ocupação e responsabilidade unicamente 

do alto escalão de gerência das empresas. Essa visão, que é um 

legado de uma era de produção em massa, atualmente parece ser 

muito limitante. Como afirma Engeström:

A natureza cada vez mais social dos processos de trabalho, a 
sua complexidade interna e sua interconectividade, bem como 
os volumes enormes de capital e capacidade que movimentam 
vêm tornando evidente que, ao menos em períodos de 
perturbação aguda ou mudança intensa, ninguém realmente 
domina sua atividade de trabalho como um todo, embora o 
controle e o planejamento do conjunto estejam formalmente 
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nas mãos da gerência. Isso cria algo que se pode chamar de 
‘zonas cinzentas’, áreas de vácuo ou ‘terra de ninguém’, onde 
a iniciativa e a ação determinada de qualquer nível da 
hierarquia empresarial, praticamente, podem ter efeitos 
inesperados (Engeström, 1987, pp. 113-114).

Intuições e inovações estrategicamente importantes vêm 

surgido, de forma crescente, em todos os níveis da organização 

hierárquica de trabalho e na colaboração entre organizações. O 

desafio é encontrar formas e métodos eficazes para auxiliar a 

mudança conceitual em todos os níveis de uma organização, assim 

como nas redes de organizações interrelacionadas. Para dominar 

os desafios das mudanças em nível conceitual, é preciso construir 

novas relações dialógicas entre os atores que habitam esses mundos 

separados horizontal e verticalmente e entre as suas diferentes 

perspectivas (Ahonen & Virkkunen, 2003; Engeström, 2003; 

Prahalad & Ramaswamy, 2004; Hamel & Breen, 2007). 

a neCessidade de UM nOVO MÉtOdO de interVenÇÃO  
eM atiVidades de traBalhO

O Conceito de intervenção

A intervenção já foi definida como “ação propositada, da 

parte de um agente humano, a fim de criar mudança” (Midgley, 

2000, p. 113). Ao falarmos sobre intervenção em atividades 

humanas que estão em contínua mudança, uma definição mais 

apropriada seria “ação propositada, da parte de um agente humano, 

a fim de auxiliar o redirecionamento da mudança em curso” A 

palavra intervenção vem das palavras latinas inter, “entre”, e venio, 

“vir”,1NT isto é, significa “vir entre (duas ou mais coisas)” O 

interventor vem entre as ações de um ator, de modo que a atividade 

tome um novo rumo. Na vida humana, indivíduos e grupos 

1  Citam-se os verbos, no dicionário latino, na primeira pessoa do singular do 
presente do indicativo ativo, e não no infinitivo; por essa razão, traduzimos venio 
por “vir”, embora sua tradução literal seja “venho”.
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constantemente intervêm nas atividades uns dos outros, buscando 

mudar sua direção de uma forma ou de outra, às vezes obtendo 

êxito, às vezes não. Todavia, o termo intervenção, normalmente, 

reserva-se para a aplicação de métodos e formas especialmente 

planejadas de intervir. 

Um método é um conjunto de passos a serem seguidos, um 

processo ou um procedimento pré-planejados que se aplicam, de 

maneira geral, a certas tarefas. Um método de intervenção pode ser 

resultado não apenas de experimentos e de experiência empírica, 

mas também pode se basear em uma teoria que forneça as razões e 

a análise racional relativas à natureza e à sequência dos passos. 

Nesse caso, o método de intervenção é parte de uma metodologia 

que responde a questões como estas: Como delinear e compreender 

o objeto de intervenção? Como e por que o método produz os 

resultados que afirmam que ele produz? E com base em que e de 

que modo os resultados de uma intervenção podem ser generalizados 

para outras situações e outras atividades? 

No que se segue, a fim de prover um panorama geral quanto 

à variedade de intervenções em atividades de trabalho, ressaltam-

se duas dimensões segundo as quais diferem os métodos de 

intervenção. A primeira dimensão descreve a ordem da mudança 

almejada na intervenção (Bartunek & Moch, 1987). Em virtude 

dessa dimensão, as intervenções diferem entre aquelas que se 

concentram na produção de melhorias gradativas na forma de 

realizar os conceitos básicos atuais da atividade e aquelas que 

buscam transformar toda a atividade, mudando seu conceito e 

seu princípio de operação. A sobredita mudança na empresa de 

fertilizantes é um exemplo desse último tipo de mudança, ao 

passo que a racionalização do processo de produção exemplificaria 

o primeiro tipo. A segunda dimensão descreve o processo de 

intervenção. Ele pode variar entre um conjunto rigorosamente 

estruturado de passos para implementar uma solução preexistente 

e a criativa reformulação de problemas e formação de soluções 

inovadoras (ver Figura 1). Essas diferenças se relacionam às 

diferentes concepções de mudança organizacional. Em algumas 

teorias, as organizações são vistas como basicamente estáveis e a 

mudança como um processo excepcional ocasionado por um 
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agente externo. Outras teorias percebem a mudança mais 

propriamente como contínua e endêmica nas organizações 

(Weick & Quinn, 1999). O cruzamento entre essas duas dimensões 

fornece o modelo dos diferentes tipos de intervenção, apresentado 

na Figura 1.1.

Figura 1.1. Quatro tipos de intervenção e métodos de intervenção

Na Figura 1, os quadrantes A e C representam dois tipos 

diferentes de intervenção que se concentram em um aspecto 

específico da atividade como um todo, tais quais, por exemplo, as 

intervenções em produtividade, em prevenção de acidentes e em 

motivação de trabalhadores. O quadrante A representa intervenções 

de melhoria que visam à implementação de uma solução existente, 

ao passo que o quadrante C representa as intervenções para solução 

de problemas, em que se busca e se cria uma nova solução. Com 

frequência, o objetivo de ambos os tipos de intervenção é mudar a 

prática de um grupo ou as maneiras de agir de indivíduos. A maior 

parte desses métodos de intervenção no trabalho foi criada na era 

da produção em massa e pressupõe premissas tácitas de fundo 

baseadas em condições relacionadas, como um ritmo lento de 

mudança e uma independência relativa das funções. Mas, na era 

atual, essas condições raramente estão presentes. 

Muitas teorias e muitos métodos de intervenção para 

resolução de problemas evoluíram a partir do trabalho pioneiro de 

Kurt Lewin (1943, 1946, 1947a, 1947b) na década de 40. Ele defendia, 



50

de forma veemente, a combinação entre pesquisa e desenvolvimento 

em um processo de pesquisa-ação. Para ele, tratava-se tanto de 

uma maneira de mudar os hábitos de indivíduos e grupos quanto 

de criar um conhecimento científico acerca dos modos e das 

possibilidades de solucionar problemas sociais. Na pesquisa-ação, 

o pesquisador coleta dados acerca do problema e dos hábitos atuais 

dos indivíduos e grupos envolvidos e leva esses grupos a 

experimentar, testar e avaliar algumas maneiras alternativas de 

agir. Na década de 70, uma tradição de intervenção para mudança 

organizacional chamada Desenvolvimento Organizacional (DO) 

evoluiu com base nas ideias de Lewin (Bennis, 1969, French & Bell, 

1973; Schein, 1969, 1990). Entretanto, essa abordagem não 

correspondeu à visão de Lewin referente à combinação entre 

pesquisa científica e desenvolvimento de práticas (para uma 

exceção, cf. Bartunek & Schein, 2011). 

Lewin caracterizou sua abordagem como ‘engenharia social’ 

e como ‘mudança planejada’. Em seus estudos, os terceiros que 

encomendavam a intervenção geralmente definiam o problema a 

ser solucionado; por exemplo, um governo que desejasse mudar os 

hábitos alimentares das pessoas ou um gerente que quisesse mudar 

o comportamento dos empregados (Lewin, 1947b, 1943). Em suas 

intervenções nos comportamentos de grupos, Lewin aplicava a 

ideia de que a prática atual reflete um equilíbrio quase estacionário 

entre as forças de mudança e as de inércia. Aumentar a pressão para 

mudar aumentaria a tensão geral na área e potencializaria as forças 

de inércia, tornando mais difícil a mudança de comportamento. 

Por outro lado, uma intervenção que enfraquecesse as forças de 

inércia diminuiria simultaneamente o nível geral de tensão na 

situação e tornaria a mudança mais factível. Conforme Lewin, uma 

intervenção de mudança bem-sucedida inclui três aspectos: 

descongelar (se necessário) o hábito atual do grupo, movê-lo para 

um novo nível e congelá-lo ali (Lewin, 1947a, p. 34). Lewin via a 

mudança como um movimento propositado de um estado inferior 

para um estado futuro melhor, planejado e gerenciado por um agente 

externo de mudança (Marshak, 1993, p. 400). 

Chris Argyris desenvolveu uma nova versão da ideia de 

Lewin de pesquisa-ação, a qual aborda, de forma diferente, as 
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forças de inércia: ele a chama de Ciência da Ação. A ideia de 

enfraquecer as forças de inércia se aplica nas intervenções da 

Ciência da Ação de uma maneira específica. A intervenção busca 

domar as estragégias inconscientes de autoproteção dos 

profissionais, fazendo-as emergir. Essas estratégias são ativadas 

quando as pessoas se sentem envergonhadas ou ameaçadas. Elas 

acionam formas de comportamento defensivo, como as tentativas 

de controlar unilateralmente a interação social ou de atenuar ou 

esconder erros e problemas. Segundo Argyris, tais comportamentos 

defensivos atrapalham a aprendizagem e a mudança organizacional 

(Argyris, 1985). 

Recentemente, um novo método de engenharia social foi 

proposto em uma área da pesquisa educacional chamada 

“experimentos de design” ou pesquisa de design (Brown, 1992; 

Collins, Joseph, & Bielachyc, 2004). A ideia é que um especialista 

externo projeta um novo método educacional ou ambiente de 

aprendizagem e o introduz aos profissionais, os quais, então, 

aplicam-no e o testam na prática, em colaboração com o pesquisador 

que estuda seus efeitos e sua aplicação. 

As abordagens de mudança planejada pressupõem que o 

pesquisador-interventor define os fundamentos de identificação de 

problemas e os problemas a serem encarados na intervenção. Essa 

prática reduz a importância da expertise e da ação dos profissionais, 

cuja atividade na intervenção é iniciar a mudança. F.W. Whyte (1991) 

desenvolveu uma abordagem alternativa para a pesquisa-ação, a 

pesquisa-ação participativa, na qual o pesquisador e as pessoas envolvidas 

definem conjuntamente o problema e planejam a pesquisa para 

encontrar uma solução pelo diálogo. 

Em vez de solucionar problemas específicos ou efetuar uma 

melhoria gradativa, um número crescente de intervenções de mudança 

visa a implementar um conceito ou modelo existente em uma 

organização (ver quadrante B da Figura 1.1.). Esse tipo de intervenção 

de mudança centrada em conceitos (Gustavsen et al., 1996; Kotter, 

1996; Bodrožic, 2008) normalmente envolve todas as funções e todos 

os níveis de uma organização. Com frequência, ele está ligado à 

implementação de um novo sistema computacional que foi projetado 

para auxiliar a realização de um conceito específico na atividade. 
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Muitos dos métodos de intervenção que se baseiam na 

implementação de uma solução preexistente compartilham da 

ideia de Lewin quanto à intervenção como engenharia social; 

contudo, a analogia da engenharia é inexata, uma vez que 

negligencia a necessidade de comunicação, negociação e 

colaboração. As pessoas não reagem mecanicamente a impulsos 

externos de mudança, e sim os interpretam da perspectiva de seus 

interesses, de suas motivações e de seus planos. Norman Long 

(2001) criticou engenhosamente os modelos de intervenção linear 

(plano-execução-resultado), salientando que uma intervenção é 

sempre um processo social complexo e multifacetado, no qual 

diferentes fluxos de acontecimentos e interesses variáveis se 

interlaçam, à medida que se negocia e constrói uma nova ordem. 

Essa também é a mensagem central dos diversos estudos acerca de 

processos de reforma centrados em conceitos que mostram como a 

ideia inicial de uma reforma se perde, transforma e, às vezes, inverte 

durante o processo de mudança (Beer, Eisenstat, & Spector, 1990; 

Hubbard, Mehan, & Stein, 2006). O sistema, que é o objeto da 

intervenção, tem sua própria dinâmica de desenvolvimento, que 

afeta o processo de intervenção. Tão logo começa a intervenção, 

surge um novo sistema dinâmico que abarca tanto o objeto da 

intervenção quanto os pesquisadores-interventores, que não podem 

permanecer na condição de atores externos desinteressados no 

processo. Uma intervenção é sempre um processo parcialmente 

imprevisível de interação e colaboração que produz resultados 

fortuitos, os quais os atores envolvidos não podem prever 

completamente ou determinar de antemão. 

Muitos dos métodos existentes de intervenção são concebidos 

para atender a um objetivo predefinido de mudança, seja limitado 

ou abrangente como nas intervenções de mudança centradas em 

conceitos. Nessas intervenções, a mudança objetiva é estabelecida 

com base em um entendimento atual e em função de conceitos e 

ideias existentes. Quando os processos interconectados de mudança 

tornam inadequados o conceito dominante e o princípio de atender 

a uma carência social, bem como a execução da atividade, surge a 

necessidade de uma intervenção formativa orientada para a 

mudança transformativa e a criação de um novo conceito da 
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atividade (ver quadrante D na Figura 1.1.). Em uma tal situação, a 

ameaça de uma crise não pode ser superada por meio de melhorias 

gradativas ou da solução de problemas individuais. Em vez disso, 

toda a atividade tem de ser reconceituada. Algumas abordagens de 

intervenção, como, por exemplo, as presentes em Search Conference 

[Conferência de Busca], de Emery e Purser (1996), e em Full 

Engagement Intervention [Intervenção de Comprometimento 

Total], de Heckscher, Maccoby, Ramirez e Tixier (2003) tentam 

efetuar isso mediante a organização e a orquestração de um 

complexo processo de negociação entre todos os envolvidos. O 

método do Laboratório de Mudança (Engeström, Virkkunen, 

Helle, Pihlaja, & Poikela, 1996; Engeström, 2007a) pretende auxiliar 

na confrontação a esse desafio por intermédio de um processo 

coletivo de pesquisa, aprendizagem e mudança orientado em função 

das causas sistêmicas dos problemas experienciados e das 

possibilidades de reconceituar e reconfigurar a atividade. 

a diferença entre uma intervenção de Mudança e uma 
intervenção Formativa do laboratório de Mudança 

Consideremos os dois exemplos seguintes de intervenção 

formativa do Laboratório de Mudança. 

O caso de uma escola especial para crianças neurologicamente 

doentes e deficientes. Como resultado do aumento de integração da 

educação de crianças neurologicamente doentes e deficientes às escolas 

normais, os estudantes que vieram para uma escola especial tinham 

doenças neurológicas mais severas e estavam mais gravemente 

deficientes do que antes. A atividade dessa escola se baseava na 

contribuição coordenada de professores, enfermeiros e terapeutas, os 

quais realizavam seus trabalhos conforme suas respectivas tradições 

profissionais. Os estudantes iam das aulas para as sessões de terapia, a 

fim de receber tratamentos específicos, e dali voltavam para as suas 

aulas ou para o lar estudantil. Por conta da gravidade crescente das 

doenças e deficiências dos estudantes, contrataram-se terapeutas mais 

especializados. Pela mesma razão, levava um tempo cada vez maior 

para se conduzir os alunos das salas de aula até as sessões de terapia, as 

quais, com frequência, ocorriam em outro edifício, e para vesti-los e 
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despi-los, especialmente no inverno, quando se necessita de roupas 

quentes. Tanto os professores quanto os terapeutas reclamavam que 

não podiam cumprir seus objetivos, em razão da falta de tempo. 

Também havia problemas na continuidade e coordenação da 

reabilitação dos estudantes, porque cada profissional estabelecia 

separadamente os objetivos de reabilitação de cada estudante. Em uma 

intervenção formativa do Laboratório de Mudança, os profissionais 

analisaram as raízes dos problemas e reconheceram que esses 

problemas não podiam ser solucionados dentro do modelo do trabalho 

profissional coordenado. No processo de intervenção, eles 

desenvolveram um novo conceito e um novo princípio de integração 

entre educação e terapia, fundamentados na ideia de tornar reabilitante 

a vida cotidiana dos estudantes. Os vários profissionais analisaram, 

em equipes, as rotinas diárias de cada estudante e projetaram formas 

de integrar a elas certos elementos reabilitantes, de modo que se 

pudesse reduzir a necessidade de sessões específicas de terapia 

(Virkkunen & Tenhunen, 2010). 

O caso da Unidade Cirúrgica Central do Hospital da 

Universidade de Oulu. Essa unidade tinha dificuldades em 

responder à demanda crescente de eficácia, em virtude da 

rotatividade de empregados e das licenças médicas. Na tentativa de 

remediar a situação, a gerência do hospital convidara um consultor 

externo de eficiência de processo, para que conduzisse um estudo 

nessa unidade. Os consultores selecionaram um processo cirúrgico, 

concentrando-se em uma das nove especialidades cirúrgicas da 

unidade, a operação de joelhos e de quadris, cujo tempo de espera 

havia se prolongado especialmente, por causa de um número 

crescente de pacientes. O objetivo do estudo era revelar em que 

ponto do processo se desperdiçava tempo. A principal sugestão era 

uma reorganização do processo que, supostamente, pouparia 

tempo, talvez até 28 minutos por operação. Porém, de acordo com 

o gerente de operações da unidade, essa sugestão não foi 

implementada por duas razões. Em primeiro lugar, o estudo de 

eficiência de processo não cuidou da complexidade de conjunto do 

trabalho da unidade, mas levou a diretrizes normativas bem-

definidas para um processo muito específico e restrito, isolado do 

resto da atividade. Em segundo, os profissionais não estavam 



55

comprometidos com a solução, porquanto não foram envolvidos 

no estudo (Engeström, Kajamaa, Kerosuo, & Laurila, 2010, p. 14). 

Em uma intervenção formativa subsequente do Laboratório de 

Mudança (ver Capítulo 7), efetuada por Engeström, Kerosuo e 

Kajamaa, os profissionais identificaram, primeiro, os muitos 

problemas interligados presentes na atividade e as mudanças que os 

havia levado a uma situação quase de crise, na qual os profissionais 

sentiam que tinham perdido o controle sobre seu trabalho. Então, 

eles construíram um novo princípio de organização e gerência do 

trabalho cirúrgico na unidade, com base nas comunidades 

multiprofissionais que esses cirurgiões haviam formado, em função 

de áreas medicinalmente significativas de cirurgia. Por 

consequência, a coordenação formal do trabalho dos indivíduos 

evoluiu para uma responsabilidade compartilhada e holística 

quanto à cadeia de cuidado de pacientes na área. O novo modelo de 

organização e gerência que se criou produziu uma diminuição 

incrível nos números de licenças médicas e um aumento perceptível 

na eficiência e qualidade das atividades cirúrgicas da unidade 

(Engeström et al., 2010). 

Em ambos os exemplos, o ponto de partida era uma 

organização na qual profissionais especializados se concentravam 

em suas respectivas tarefas de trabalho. Tanto em um caso quanto 

no outro, a necessidade de uma intervenção não surgiu em razão de 

um problema específico e isolado, e sim de um crescimento gradual 

das perturbações e rupturas na atividade, o qual ameaçava se tornar 

uma crise. Focalizando as suas tarefas específicas, os profissionais 

perderam de vista o que estavam produzindo em conjunto. Nos 

dois casos, a guinada na intervenção formativa do Laboratório de 

Mudança foi uma reconceituação do objeto e do motivo da 

atividade conjunta. No exemplo da escola especial, foi o novo 

entendimento acerca da melhor maneira de auxiliar os estudantes, 

por meio da reabilitação fundamentada na reforma das ações 

cotidianas dos alunos em processo de reabilitação. No exemplo da 

Unidade Cirúrgica Central, foi a colaboração multiprofissional 

continuada em áreas medicinalmente significativas de cirurgia. 

Pensamos, com frequência, que cada indivíduo deve se 

concentrar em seu trabalho específico e que estruturar e controlar 
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a atividade, como um todo, é responsabilidade da gerência. Embora 

isso seja parcialmente verdadeiro, uma adesão rígida a esse princípio 

leva a duas visões incompatíveis da atividade, inadequadas por 

motivos distintos. De um lado, há uma visão geral de toda a 

atividade da perspectiva externa e distanciada da gerência, a qual 

carece da dedicação e propriedade subjetiva daqueles que executam 

essa atividade. Do outro, há as visões envolvidas, porém limitadas, 

dos profissionais que efetuam suas tarefas nos vários cargos da 

atividade conjunta. Muitas vezes, o que falta é um diálogo entre a 

gerência e os profissionais que se baseie na orientação e dedicação 

dos profissionais quanto ao desenvolvimento da atividade como 

um todo. Em uma intervenção formativa do Laboratório de 

Mudança, a separação entre uma visão geral externa e as visões 

parciais internas, bem como entre a dedicação subjetiva e a análise 

objetiva, é superada auxiliando-se os profissionais a analisar e 

desenvolver conjuntamente todo o sistema da atividade. 

Em contraste à  pesquisa-ação, o experimento de design e 

outros métodos de intervenção de mudança (Reason & Bradbury, 

2001; Somekh, 2006; Noffke & Somekh, 2009, Brown, 1993, Collins, 

Joseph, & Bielachyc, 2004), que se concentram na resolução de um 

problema imediatamente visível ou que buscam cumprir um 

objetivo predefinido, a intervenção formativa do Laboratório de 

Mudança envolve ciclos sucessivos de identificação e formulação de 

problemas, de questionamento acerca de formulações e concepções 

anteriores desses problemas − tudo na busca pela fonte central de 

problemas na estrutura atual da atividade e em seu princípio de 

execução. Procura-se uma solução por meio de uma reconceituação 

expansiva do objeto da atividade, como a mudança do efetuar 

terapias especializadas em sessões de terapia para tornar 

reabilitadoras as atividades diárias dos estudantes no exemplo 

escolar mencionado acima. Tal reconceituação também envolve 

uma mudança no princípio de execução da atividade, assim como 

o desenvolvimento de novas ferramentas, regras e formas de divisão 

de trabalho. Mesmo as relações externas de intercâmbio e 

colaboração têm de ser reformadas. 

Uma intervenção formativa do Laboratório de Mudança 

combina melhorias gradativas e específicas com uma nova 
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perspectiva holística referente ao desenvolvimento de longo prazo 

da atividade. A distinção entre a superfície imediatamente visível e 

a estrutura sistêmica subjacente, bem como a interação entre esses 

níveis, é central para a intervenção do Laboratório de Mudança. A 

diferença entre o processo de resolução de problemas em uma 

intervenção de mudança e em uma intervenção do Laboratório de 

Mudança é ilustrada de maneira concisa na Figura 1.2.

Foco Problema Soluções

Estrutura sistêmica 
invisível da 

atividade coletiva Revelando as causas 
sistêmicas dos problemas 
visíveis na atividade

Encontrando um caminho para 
superar os problemas mediante 
a reconceituação expansiva da 
ideia da atividade

Eventos e 
problemas 

imediatamente 
visíveis nas ações 
de indivíduos no 

âmbito da atividade 
conjunta

Identiicando os problemas 
óbvios (visíveis)

Tomando novos tipos de 
ações: implementando novos 
instrumentos, regras, modos 
de dividir o trabalho e de 
colaboração

Figura 1.2. A diferença relativa aos processos de resolução de problemas  
em uma intervenção de mudança e uma intervenção do Laboratório de Mudança

As intervenções para melhoria e resolução de problemas 

começam com a identificação de um problema e, então, passam à 

experimentação, correção e elaboração de uma ideia de solução 

(seta 1>4 na Figura 1.2). No Laboratório de Mudança, o processo 

passa das ações individuais e dos problemas imediatamente visíveis 

à análise das causas sistêmicas dos problemas e, em seguida, 

procede a uma reconceituação expansiva da ideia da atividade e a 

uma reconfiguração de sua estrutura. Após isso, retorna ao nível 

das ações individuais, desenvolvendo e implementando novos 

instrumentos, relações de colaboração, regras e princípios de 

divisão de trabalho correspondentes (setas 1>2>3>4). A resolução 

de problemas ocorre desse modo nos dois exemplos de intervenção 

do Laboratório de Mudança descritos anteriormente. Os 
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pesquisadores-interventores produziram, em colaboração com os 

profissionais, os dados empíricos acerca dos problemas atuais na 

atividade e forneceram as ferramentas conceituais necessárias para 

revelar sua origem e suas causas sistêmicas e também para criar um 

modelo da forma futura da atividade, o qual então os profissionais 

testaram, implementaram e elaboraram. 

O método do Laboratório de Mudança não visa a produzir 

apenas uma solução intelectual ou uma alteração em práticas, mas 

também a amplificar a agência transformadora colaborativa e a 

motivação dos profissionais, com base em uma nova compreensão 

acerca da ideia da atividade e em uma nova perspectiva com relação 

ao seu desenvolvimento futuro. Para tanto, a intervenção do 

Laboratório de Mudança tem de ser fundamentada sobre a 

colaboração intensa dos profissionais no tocante à pesquisa 

referente aos desafios de desenvolvimento da atividade e às suas 

possibilidades. As sucessivas sessões de intervenção se efetuam 

conforme um cronograma suficientemente breve, de modo a 

assegurar que a discussão continue e as ideias se acumulem de uma 

sessão para a outra. Isso também é propiciado visualizando e 

documentando o pensamento coletivo que transcorre durante as 

discussões das sessões do Laboratório de Mudança. 

A diferença entre intervenções de mudança e as intervenções 

formativas do Laboratório de Mudança diz respeito à relação entre 

a aprendizagem individual e o desenvolvimento de uma atividade 

conjunta. Quando participa de um sistema existente de atividade, 

um indivíduo adota algo das habilidades e do conhecimento 

acumulados da comunidade de trabalho. Na medida que se fazem 

melhorias gradativas no sistema de atividade, o desenvolvimento 

progressivo da atividade e a aprendizagem dos indivíduos 

caminham lado a lado (Wenger, 1998). A relação entre aprendizagem 

e desenvolvimento parece diferente em nosso exemplo prévio, 

concernente à mudança em nível conceitual na empresa de 

fertilizantes. Alguns dos especialistas e gerentes da empresa 

começaram a analisar a natureza e origem dos problemas, não 

unicamente em seu próprio negócio, mas também, de maneira 

mais ampla, na forma como os fazendeiros fertilizavam seus 

campos. Nessa análise, eles observaram e questionaram o método 
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tradicional de aplicar fertilizantes. Assim, viram a viabilidade de 

uma maneira precisa de fertilização, baseada na necessidade, que 

fosse mais econômica e ecologicamente sustentável. O novo 

conceito que criaram orientou a aprendizagem coletiva continuada 

dos profissionais e a construção de uma nova forma de realização 

da atividade, expandindo-a e a sua expertise para além dos limites 

da forma anterior da atividade. Nesse caso, a aprendizagem coletiva 

e individual aconteceu primeiro na pesquisa colaborativa acerca da 

origem e das causas sistêmicas dos problemas e possibilidades de 

superá-los. Essa aprendizagem, que precedeu a transformação 

prática da atividade, abriu uma nova perspectiva quanto ao 

desenvolvimento da atividade. Ao transformar a atividade com 

base na nova ideia criada referente à atividade, a aprendizagem 

individual e coletiva dos profissionais foi se dando cada vez mais 

por meio da experimentação de novas ferramentas e de novas 

formas de ação, fundamentadas na nova ideia, e por meio da 

resolução de problemas encontrados durante a mudança das 

práticas de trabalho. Engeström (1987, pp. 155-156) caracterizou 

essa aprendizagem expansiva e essa colaboração de desenvolvimento 

como “atividades que produzem atividades”, dado que, por meio 

delas ,cria-se uma nova forma da atividade. 

resultados de intervenções Formativas do 
laboratório de Mudança

As mudanças de intervenção, costumeiramente, são avaliadas 

mediante a mensuração, antes e depois da intervenção, daqueles 

aspectos da situação que foram ressaltados nos objetivos 

predefinidos da intervenção. A tarefa de aquilatar os resultados de 

uma intervenção formativa do Laboratório de Mudança é mais 

complexa. Em primeiro lugar, o propósito dessa intervenção não é 

somente a criação de uma mudança na atividade, mas também, 

sobretudo, o aprofundamento da compreensão referente à natureza 

e à causa de seus problemas. Uma intervenção bem-sucedida do 

Laboratório de Mudança, portanto, leva a uma reconceituação dos 

problemas e a um novo entendimento acerca da atividade, trazendo 

à tona, com isso, também outros aspectos relacionados à sua 
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efetividade e eficácia, além daqueles julgados importantes 

anteriormente à intervenção. Esse processo ficou claramente 

perceptível no exemplo da intervenção na unidade cirúrgica, 

descrito acima. Os problemas deparados pela unidade, inicialmente, 

foram vistos como concernentes à eficiência dos processos 

cirúrgicos, mas revelou-se, no Laboratório de Mudança, que eram 

muito mais complexos e que também diziam respeito às experiências 

dos trabalhadores pertinentes ao significado e ao controle de seus 

trabalhos. Em segundo lugar, somente um pequeno número dos 

resultados potenciais pode ser visto imediatamente após a 

intervenção. Na melhor das hipóteses, uma intervenção do 

Laboratório de Mudança produz novos conceitos e soluções, cuja 

utilização leva tempo e exige mais trabalho. Ao implementar as 

novas ideias criadas no Laboratório de Mudança, os profissionais 

enfrentam obstáculos colocados pelas contradições entre a lógica 

dominante da atividade e a lógica de seu novo conceito. A nova 

ideia se desenvolve melhor por intermédio da resolução criativa 

dessas contradições, que são diferentes em diferentes contextos. A 

consolidação administrativa da nova solução, com frequência, 

também só se torna possível após um período de cultivo, de 

enriquecimento e de generalização das soluções originais criadas 

no Laboratório de Mudança. O núcleo aplicável geralmente das 

novas ideias se cristaliza nesses processos de implementação criativa.

Os resultados de uma intervenção do Laboratório de 

Mudança, a princípio, são locais, embora tenham potencial para se 

tornar gerais. Por conseguinte, sua difusão e disseminação, no 

mais das vezes, ocorrem na forma de desenvolvimentos e 

enriquecimento subsequentes, e não como transferência direta e 

cópia das soluções criadas. Os novos conceitos e métodos criados 

que se usam para os produzir podem ser empregados como 

recursos, em outras unidades, com o propósito de analisar 

problemas locais e criar uma solução localmente apropriada. A 

Tabela 1.1, encontrada abaixo, resume a diferença entre intervenções 

de mudança e a intervenção formativa do Laboratório de Mudança 

(modificada a partir de Engeström, 2011, p. 606). 



61

Tabela 1.1. A diferença entre intervenções de mudança e intervenções formativas do 
Laboratório de Mudança

Aspecto da 
intervenção

Intervenção de mudança Intervenção formativa do Laboratório 
de Mudança 

Objeto Uma prática local ou um 
modo de ação habitual de um 
grupo.

Um sistema de atividade colaborativa 
que se desenvolve historicamente. 

Ponto de 
partida 

O pesquisador deine o 
problema, o conteúdo e os 
objetivos da intervenção. 

Exigências contraditórias que os 
participantes encontram no cotidiano 
de sua atividade vital. 

Processo Espera-se que os sujeitos do 
processo façam experimentos 
com uma dada solução. As 
diiculdades são vistas como 
fraquezas na solução, as 
quais exigem que ela seja 
reinada.

O conteúdo e o curso da intervenção 
estão sujeitos a uma negociação 
polifônica. Os sujeitos agem no 
processo e, enim, obtêm seu 
controle.

Resultado  A realização parcial ou total 
do objetivo preestabelecido. 
Solução que, em si mesma, 
pode ser transferida para 
outros contextos. 

Novos conceitos que podem ser 
usados como instrumentos de análise 
e resolução de problemas em outros 
contextos. Agência transformadora 
dos participantes.

Papel do 
pesquisador-
interventor 

Projeta, controla e tem a 
posse do processo. 

 Provoca e sustenta um processo 
de transformação expansiva que é 
conduzido de forma colaborativa. 

Uma intervenção do Laboratório de Mudança pode ser vista 

como uma interface entre dois mundos: o mundo de pesquisa e 

desenvolvimento dos pesquisadores-interventores e o mundo 

produtivo dos profissionais. Tanto os pesquisadores-interventores 

quanto os profissionais têm suas histórias, as quais formaram seus 

interesses, seus conhecimentos e suas habilidades anteriores à 

intervenção. Isso é igualmente verdadeiro para as suas comunidades 

respectivas e mais amplas e para os discursos nelas correntes, os 

quais fornecem recursos para os membros individuais dessas 

comunidades. A intervenção do Laboratório de Mudança pode ser 

vista como um diálogo e um processo de coprodução entre os 

representantes desses dois mundos. 
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O diálogo e a colaboração entre profissionais e pesquisadores 

começa já durante as discussões preparatórias e a formação conjunta 

da ideia quanto à intervenção vindoura do Laboratório de Mudança. 

Na intervenção, um novo entendimento se produz acerca da natureza 

e origem dos problemas da atividade e também acerca de uma 

maneira de progredir. Problemas que são insolúveis para os 

profissionais individuais e paralisam sua iniciativa são solucionados 

de forma colaborativa, no nível da atividade conjunta. Assim, o 

Laboratório de Mudança favorece a agência transformadora entre os 

participantes; contudo, a significância dos resultados da intervenção 

do Laboratório de Mudança é determinada, em grande parte, 

mediante o cultivo, o suporte e o desenvolvimento subsequente 

desses resultados na organização (Kajamaa, Kerosuo, & Engeström, 

2010, p. 135; Engeström, Kerosuo, & Kajamaa, 2007b).

Para os pesquisadores-interventores, os resultados imediatos 

dos processos do Laboratório de Mudança são novas intuições, 

novas ideias e novos problemas desafiadores referentes à teoria e ao 

método. A intervenção também gera valiosos conjuntos de dados 

de pesquisa acerca da atividade e de sua transformação, na forma 

do registro de sessões, entrevistas, observações etnográficas e 

índices estatísticos do Laboratório de Mudança relativos à atividade. 

A análise dos dados coletados ocorre parcialmente já durante a 

intervenção, mas, normalmente, os pesquisadores continuam e 

aprofundam a análise após a intervenção, a fim de descobrir 

respostas a problemas teóricos e de desenvolver novas intuições e 

novos conceitos Em alguns casos, o diálogo entre os pesquisadores 

e os profissionais continua depois da intervenção do Laboratório 

de Mudança e se transforma em uma parceria duradoura de 

apredizagem colaborativa e desenvolvimento. 
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CAPÍTULO 2

O Laboratório de Mudança – 

Um Instrumento de 

Encorajamento de Ação e de 

Aprendizagem Expansiva

Este capítulo apresenta uma visão geral do método do 

Laboratório de Mudança. Os instrumentos e processos de uma 

intervenção do Laboratório de Mudança serão explicados, bem como 

os processos sociocognitivos dinâmicos que nela ocorrem. Também 

serão descritas aqui a origem do método e as suas variantes. 

desCriÇÃO dO MÉtOdO dO laBOratÓriO de 
MUdanÇa

O Contexto e as Ferramentas do laboratório de Mudança

O Laboratório de Mudança é um método de intervenção 

formativa para desenvolver atividades de trabalho, em que os 

profissionais colaboram com os pesquisadores-interventores. 

Trata-se, ademais, de uma caixa de ferramentas para conceber, 

projetar e testar novas formas de trabalho e um contexto social em 
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que isso possa ser feito. Uma intervenção do Laboratório de 

Mudança é habitualmente conduzida em uma unidade-piloto de 

uma atividade que careça de ampla transformação. Os profissionais 

e os gerentes da unidade trabalham intensamente, junto a um 

pequeno grupo de pesquisadores-interventores, durante um 

número − que vai de cinco a doze − de sessões sucessivas do 

Laboratório de Mudança, com o propósito de analisar e especificar 

os desafios em desenvolver a atividade. Também se executam 

tipicamente, poucos meses depois, algumas sessões de seguimento, 

após a experimentação inicial e a implementação do novo modelo. 

A análise colaborativa e o projeto de trabalho do Laboratório 

de Mudança são auxiliados pelo uso de um conjunto de superfícies 

3x3, cuja finalidade é representar a atividade de trabalho e, assim 

ajudar o grupo a compartilhar e a processar conjuntamente as suas 

observações e ideias (ver Figura 2.1). Essas superfícies se dividem 

horizontalmente em três colunas, as quais permitem que a atividade 

de trabalho dos participantes seja representada em diferentes níveis 

de abstração e integração sistêmica. Na dimensão vertical, as 

superfícies se dividem em fileiras que representam o passado, o 

presente e o futuro da atividade. 

As superfícies-espelho da coluna da direita são usadas para 

fornecer aos profissionais um reflexo espelhado de sua atividade, 

apresentando espécimes da prática atual e dados diretos 

concernentes à atividade que será examinada conjuntamente. A 

superfície Espelho/Presente é usada para representar e examinar 

experiências da prática de trabalho, especialmente situações 

problemáticas e perturbações, mas também soluções inovadoras 

recentes. Os episódios de trabalho registrados em vídeo, bem como 

entrevistas, opiniões dos clientes e estatísticas de performance 

regular são usados no espelho, além de casos que possibilitam a 

análise de rupturas na coordenação e colaboração entre atores. O 

espelho do passado abrange dados e observações referentes a 

mudanças históricas na atividade. O espelho do futuro é usado 

para representar e discutir dados subsequentes relativos aos 

experimentos dos participantes com os novos conceitos e as novas 

ferramentas que criaram e com os quais começam a construir a 

forma futura da atividade. Esse espelho também pode ser usado 
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para apresentar dados acerca de mudanças previstas no objeto e na 

estrutura da atividade.

 
MODELO, VISÃO IDEIAS, 

FERRAMENTAS 
ESPELHO 

Ferramentas 

FUTURO 

PRESENTE 

PASSADO 

 
Sujeito 

 
 

Objeto > 
Resultado 

Divisão  
 de trabalho 

Relator de 
reunião 

 
Biblioteca 
de arquivos 

Profissionais 
Pesquisadores- 

intervencionistas 

Anotador de 
minutos 

Vídeos 

* Situações de trabalho 
registradas 

* Casos problemáticos 

* Feedback dos clientes 

* Estatísticas 

* etc.  

  PC 

Regras Comunidade 

Figura 2.1. Um esquema prototípico e os instrumentos do espaço do Laboratório de 
Mudança (Adaptado de Engeström et al., 1996, p. 11)

As superfícies Modelo/Visão, na coluna esquerda, destinam-

se à modelagem da estrutura passada, presente e futura da atividade 

e suas contradições internas. O sistema do modelo triangular da 

atividade é usado para analisar e modelar a estrutura sistêmica da 

atividade e suas interligações internas. As raízes sistêmicas de 

problemas específicos, porém recorrentes, e de perturbações são 

rastreadas e conceituadas como contradições internas à estrutura 

da atividade. Além disso, um modelo geral das fases da 

transformação expansiva de uma atividade pode ser usado nessa 

superfície para possibilitar que os participantes analisem o estágio 
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atual da evolução de sua atividade e o próximo estágio esperado. 

Esses modelos serão explicados em detalhes no próximo capítulo. 

Ao analisar as situações problemáticas e projetar um novo 

modelo para a atividade de trabalho, os profissionais precisam de 

ferramentas cognitivas intermediárias, tais quais cronogramas, 

fluxogramas de processos, figuras e diagramas esquemáticos de 

estruturas organizacionais, caregorizações de respostas às 

entrevistas, fórmulas de cálculo de custos ou técnicas de produção 

de ideias e solução de problemas, incluindo simulações e 

interpretação de papéis. As superfícies Ideias/Ferramentas se 

destinam à representação dessas coisas, bem como às intuições que 

ocorrem aos participantes conforme se movem da superfície do 

espelho experimental para as superfícies teóricas de modelo/visão. 

O Processo de laboratório de Mudança

O processo do Laboratório de Mudança pode ser dividido 

em seis fases principais, como descrito na Figura 2.2. Cada fase 

consiste em encontrar respostas para questões específicas do 

processo de análise, design e implementação. Entretanto, a 

colaboração entre os pesquisadores-interventores e os profissionais 

começa antes da primeira sessão, nas discussões e entrevistas com 

os participantes e representantes da organização-cliente, bem como na 

coleta de dados etnográficos acerca da atividade, necessária para a 

preparação do processo. 

 Figura 2.2. As fases de um processo do Laboratório de Mudança (Adaptado de 
Engeström et al., 1996, p. 11)
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MODELO/VISÃO IDEIAS/FERRAMENTAS ESPELHO

F
U

T
U

R
O

7 Visualizando a futura 
estrutura do sistema 
da atividade no qual 
as contradições 
atuais poderiam ser 
superadas.

8 Modelando as novas 
ferramentas e novos modos 
de trabalho necessários para 
realizar a visão.

Projetando os primeiros 
experimentos com as novas 
ferramentas e novos modos 
de trabalho.

9 Dados de 
acompanhamento acerca 
da factibilidade de novas 
ferramentas e modos 
de trabalho projetadas, 
como também acerca 
da necessidade de 
seu desenvolvimento 
ulterior

P
R

E
S

E
N

T
E

6 Modelando as 
mais importantes 
mudanças ocorridas 
nos elementos do 
sistema da atividade 
como também as 
contradições internas 
historicamente 
evoluídas que essas 
mudanças criaram 
no sistema da 
atividade

2 Preocupações 
compartilhadas, áreas 
problemáticas identiicadas 
na atividade conjunta.

Ideias para uma análise 
ulterior

Ideias de solução para 
problemas identiicados

1 Exemplos de situações 
problemáticas no 
trabalho cotidiano 
dos proissionais com 
o objeto da atividade 
conjunta (como 
perturbações e rupturas 
no serviço aos clientes 
ou em processos centrais 
da atividade conjunta).

Vídeos, entrevistas, 
documentos.

P
A

S
S

A
D

O

5 Modelando os traços 
centrais da estrutura 
passada da atividade.

Analisando a natureza  
da fase atual de 
transformação da 
atividade

4 Identiicação de períodos 
e de pontos críticos no 
desenvolvimento da 
atividade.

Deinindo o “passado” em 
contraste com o presente e 
caracterizando a natureza 
dos períodos passado e 
presente.

3 Dados concernentes às 
mudanças históricas 
importantes no sistema 
de atividades.

Figura 2.3. O uso das superfícies de representação em um curso possível de análise e 
design no Laboratório de Mudança (ver explanação abaixo)

Após as preparações, o processo do Laboratório de Mudança 

se inicia com uma discussão a respeito dos dados especulares, a 

qual demonstra os aspectos desafiadores e problemáticos da 

atividade presente. Os participantes observam os dados especulares 

e relacionam os dados apresentados às suas próprias experiências e 

opiniões (1. Espelho/Presente). Depois da coleta das observações e 

dos comentários dos participantes, a discussão pode se concentrar 

na identificação das áreas problemáticas mais importantes, 

necessitadas de investigação mais aprofundada e de soluções 

possíveis (2. Ideias/Ferramentas/ Presente). Para compreender 
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como os problemas surgiram, os participantes coletam dados e 

observações concernentes às mudanças que ocorreram na estrutura 

sistêmica de sua atividade e as registram (3. Espelho/Passado). Os 

dados e as observações coletados relativos às mudanças são 

analisados, então, com o propósito de identificar momentos e fases 

em que a frequência de mudança fora especialmente alta e de 

investigar as causas das mudanças observadas e as ligações entre 

elas. Por meio dessa análise, os atores podem identificar períodos 

no desenvolvimento do sistema da atividade e a última ocasião em 

que o sistema da atividade estivera relativamente estável e coerente 

(4. Ideias/Ferramentas/Passado). Assim, a forma passada da 

atividade pode ser modelada, mediante a caracterização da natureza 

específica dos elementos do sistema da atividade naquele dado 

momento (5. Modelo/Visão/Passado). 

Pode-se construir, então, um modelo do sistema presente da 

atividade, identificando-se os elementos da atividade em que 

ocorreram grandes mudanças qualitativas e aqueles em que houve 

mudança relativamente pequena. As relações entre os elementos 

mudados e não mudados do sistema da atividade sugerem uma 

possível contradição entre esses elementos na estrutura sistêmica 

da atividade. A análise das contradições internas na estrutura 

sistêmica da atividade pode ser melhor esclarecida por meio de 

uma discussão acerca da natureza da fase atual de desenvolvimento 

da atividade, com a ajuda do modelo de sua transformação 

expansiva. Com base nessas análises, os participantes podem criar 

uma hipótese quanto às contradições internas à estrutura sistêmica 

de sua atividade, a qual poderia explicar os problemas e as 

perturbações encontradas em seu trabalho diário (6. Modelo/

Presente), e testá-la mediante sua comparação com as observações 

empíricas registradas no espelho. 

A superação das contradições identificadas define a tarefa de 

design que deve ser realizada em colaboração entre os pesquisadores-

interventores e os profissionais. Materiais e ideias para as novas 

soluções são criados parcialmente já nas discussões acerca dos 

dados especulares. Além disso, os participantes podem buscar por 

modelos nas teorias concernentes à atividade e em exemplos de 

outras ocorrências locais − mais avançadas, sob certos aspectos 
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− da mesma atividade ou de uma atividade semelhante (ver seção 

3.3 do Capítulo 3.) O processo de design prossegue, então, em duas 

direções. Os participantes têm de desenvolver uma visão referente 

à forma futura de sua atividade (7. Modelo/Visão/Futuro) e definir 

algumas novas formas principais de ações e novas ferramentas com 

as quais começarão a realizar experimentalmente essa visão (8. 

Ideias/ Ferramentas/ Futuro). 

A mudança não acontece em simples progressão linear. 

Sucessos à parte, os primeiros experimentos com as novas 

ferramentas e formas de agir revelam, normalmente, certos 

aspectos da prática atual que os atores não haviam notado quando 

do planejamento da solução e criam novas contradições que 

precisam ser encaradas. Por conseguinte, devem-se coletar dados 

qualitativos subsequentes relativos aos primeiros experimentos, a 

fim de determinar quais aspectos da ideia da nova forma da 

atividade se revelaram factíveis e quais mudanças e tipos de 

desenvolvimento posterior são necessários para progredir no 

desenvolvimento da atividade. Com base nesses dados subsequentes 

(9. Espelho/Futuro), tanto a visão quanto as ferramentas práticas 

mais se aprimoram.

Embora seja importante que uma comunidade de trabalho 

atue em conjunto, de forma intensiva, no Laboratório de Mudança, 

não se propõe que o faça em um grupo isolado. Com efeito, os 

profissionais devem manter contato com outros membros da 

organização e discutir suas intuições acerca das causas sistêmicas 

dos problemas e suas ideias quanto à nova forma da atividade, às 

novas ferramentas e arranjos organizacionais e à experimentação 

com novas ferramentas durante as fases respectivas do processo.

Processos sociocognitivos necessários no 
laboratório de Mudança

O contexto e as ferramentas do Laboratório de Mudança são 

projetados para auxiliar as diversas formas complementares de 

processamento intelectual e emocional necessário para transformar 

as práticas de trabalho. 
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 Imaginação 
e projeção 
coletivas 

Rememoração 
coletiva 

Modelagem Distanciamento 

ESPELHO IDEIAS, 
FERRAMENTAS 
INTERMEDIÁRIAS 

MODELO, 
VISÃO 

Laboratório de Mudança:  
focando o entendimento, 
aprendizagem e o desenvolvimento 

Implementação Envolvimento, 
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Negociação, 
debate 

Confrontação 
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Trabalho: focando ou produzindo 

PARTICIPANTES 

Figura 2.4. Processos sociocognitivos necessários no Laboratório de Mudança 
(Engeström et al., 1996, p. 14; reproduzido com a permissão da KVS Foundation)

Os processos sociocognitivos envolvidos no Laboratório de 

Mudança incluem a confrontação emocional de problemas, a 

análise intelectual distanciada e a reconstrução e rememoração 

coletivas do percurso que levou à situação atual. A imaginação e 

projeção relativas ao futuro, assim como a modelagem e uma nova 

situação e o comprometimento com sua implementação também 

são aspectos importantes desse processo. Os papéis desempenhados 

pelos instrumentos do Laboratório de Mudança na assistência a 

esses processos estão retratados na Figura 2.4. 

Os processos sociocognitivos do Laboratório de Mudança 

ocorrem no diálogo polifônico entre os participantes e os 

pesquisadores-interventores, no qual todos os participantes 

aprendem uns com os outros. O discurso público que tem lugar 

nessas sessões reflete e auxilia o processamento interno dos 

participantes individuais com relação aos conflitos entre as suas 

diversas motivações, as quais a análise da atividade e o discurso 

trazem à tona ou agravam. Ao virem para uma sessão de oficina, os 

participantes mudam seu foco da execução de suas tarefas presentes 

na atividade produtiva para a análise e o desenvolvimento da 

estrutura e dos processos de sua atividade conjunta, porém tendo 

em mente, ainda, as situações concretas e tensões emocionais 
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experimentadas na realização de suas ações cotidianas de trabalho. 

Os instrumentos do Laboratório de Mudança possibilitam 

que os participantes transitem entre observações concretas relativas 

às ações dos indivíduos e a estrutura da atividade conjunta, dentro 

da qual se realizam as ações, e também lhes permitem comparar e 

identificar diferenças nas formas passada, presente e futura da 

estrutura sistêmica da atividade. Nenhum desenvolvimento e 

nenhuma mudança reais podem ocorrer sem confrontação 

emocional dos fatos desagradáveis da atividade atual, como fracassos, 

perturbações e problemas difíceis e não solucionados. O espelho 

presente no Laboratório de Mudança pode tornar possíveis essas 

confrontações. Por outro lado, os dados especulares, como os 

registros em vídeo de situações de trabalho em que surgem problemas 

e perturbações ou os comentários críticos dos clientes, podem ser 

emocionalmente difíceis de se confrontar e aceitar se os participantes 

não tiverem também as ferramentas para se distanciar da situação 

apresentada no espelho e analisá-la intelectualmente. Por outro lado, 

uma análise puramente intelectual, sem nenhum envolvimento 

emocional, carece daquele poder e daquela dinâmica motivacionais 

que são necessários para encorajar os profissionais a elaborar uma 

solução para um problema difícil e mudar as práticas correntes.
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Quadro 2.1. A interrelação entre a confrontação emocional e a análise intelectual em 
uma sessão do Laboratório de Mudança

Muitos dos processos sociocognitivos ilustrados na Figura 2.4 podem ser vistos no 
seguinte excerto conciso de uma discussão do Laboratório de Mudança que aconteceu em 
um departamento de um jornal diário. Os participantes são o vice-chefe do departamento 
(A), revisores, jornalistas e ex-tipógrafos que compunham as páginas. Os papéis de 
supervisor, jornalista-redator e jornalista-revisor eram revezados entre os jornalistas, que 
trabalhavam em turnos. 
   O pesquisador dependurara na parede as páginas do jornal do dia, que os participantes 
haviam produzido na tarde anterior, a im de iniciar uma discussão acerca das diferenças 
nas notícias. Contudo, ocorrera uma grande perturbação, na tarde anterior, no local de 
trabalho. No começo da sessão, o pesquisador perguntara aos participantes como se 
sentiam com relação ao processo. O que se segue é um condensado de parte da discussão 
que aconteceu então: 
1  A: Devíamos ter mais pessoas. 
2  B: Na segunda-feira, o supervisor encontrou diiculdades. 
3  A: Foi um problema de divisão de trabalho, mas o supervisor deveria se arriscar a 
solicitar ajuda.
4  C: Os revisores começaram a escrever as suas próprias matérias.
5  A: Cometi um erro, enviei o revisor [do turno de 12h] para a conferência de imprensa.
6  D: Mas, então, o turno de 12h é um turno combinado de redação e revisão. Ele foi criado 
como um ajuste, para que alguém pudesse checar as matérias mais cedo. 
7 F: Há sempre a pressa [durante a tarde].  
8 D: Para ajudar a preparar a matéria principal.
9 C: Não temos poucos revisores, mas eles gastam pouquíssimo tempo com revisão.
10 A: Admito, mas − estamos falando desta matéria especíica [aponta para uma página 
do jornal 
11 pendurada na parede] – foi por erro meu que o revisor foi enviado 
12   [para uma conferência de imprensa]. Eu devia ter compreendido que ele não teria tempo 
13   para fazer mais nada − ninguém o fez [entendeu].
14 G. Mas terminaram o layout às 20h [em tempo].
15 A: Sim, as pessoas se superam. Foi minha falta de experiência, mas também foi 
16   tolice do supervisor em não pedir ajuda. 
17 D: O supervisor não tem tempo para implorar às pessoas que façam hora extra.
18 C. O processo não foi desenvolvido do ponto de vista da criação de layout. 

O comentário de A, na ileira 1, foi sua conclusão à rodada prévia de diálogo, a qual o 
participante B concretizou na ileira 2. O comentário de B trouxe à sessão as tensões da 
noite passada. A culpou o supervisor pela perturbação (ileira 3) e a si mesma (ileira 5). 
O ato de culpar revela o envolvimento emocional de A. Todavia, parece que isso também 
provocou uma relexão distanciada sobre o sistema de turnos: Na ileira 4, C aponta uma 
mudança que ocorrera nessa prática. Nas ileiras 6, 9 e 8, os participantes D e F explicam 
por que o turno de 12h, que estivera envolvido no processo de perturbação, fora criado 
em primeiro lugar. Na ileira 9, C redeine o problema que A havia deinido (ileira 1). Na 
ileira 10, A especiica o processo de perturbação da noite passada, indicando, em uma 
página do jornal, a matéria cuja produção causara o problema, e continua a culpar a si 
mesma; nas ileiras 11, 12 e 13. G e D (ileiras 14 e 17) questionam a praticabilidade da 
solução individualmente centrada de se pedir ajuda que A propusera nas ileiras 3 e 16. Na ileira 
18, o participante C direciona novamente a conversa para o sistema de turnos, dizendo que 
esse não foi desenvolvido a partir do ponto de vista da criação de layout. 
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O PlanO de FUndO histÓriCO dO MÉtOdO dO 
laBOratÓriO de MUdanÇa 

a Metodologia de Pesquisa em desenvolvimento do 
trabalho

No final da década de 70, na Finlândia, havia grande 

necessidade de treinamentos no trabalho para empregados tanto de 

firmas privadas quanto de unidades de administração pública. 

Essa necessidade surgiu da implementação de nova legislação e 

novos sistemas de planejamento e controle que eram necessários 

para gerenciar empresas em crescimento e para administrar a 

expansão dos serviços do estado de bem-estar social. Nessa 

situação, desenvolveu-se um novo tipo de colaboração entre um 

grupo de profissionais de desenvolvimento de recursos humanos e 

um pesquisador acadêmico, Yrjö Engeström; tanto uns quanto o 

outro estavam interessados na aplicação das ideias da Teoria 

Cultural e Histórica da Atividade ao treinamento de pessoal. Essa 

colaboração resultou em uma nova abordagem, amplamente 

aplicada ao treinamento no trabalho (Engeström, 1982, 1994).

 Na aplicação dessa nova abordagem, logo se tornou evidente 

que o treinamento de pessoas individuais não era uma maneira 

eficaz de desenvolver práticas coletivas de trabalho. O objeto da 

colaboração pesquisador-profissional se estendeu do treinamento 

ao desenvolvimento de atividades do trabalho e da aplicação de 

teorias psicológicas e pedagógicas à aplicação de teorias sociológicas 

do trabalho e da organização. Ademais, o número de pesquisadores 

e profissionais que participavam de desenvolvimento colaborativo 

aumentou. Aí se desenvolveu uma nova abordagem de pesquisa e 

desenvolvimento de atividades de trabalho, por meio de uma crítica 

referente às abordagens existentes, individualmente centradas e 

a-históricas, e da construção de uma alternativa com base na Teoria 

Cultural e Histórica da Atividade. A nova abordagem foi chamada 

de Pesquisa em Desenvolvimento do Trabalho (PDT) (Toikka, 

Engeström, & Norros, 1985; Engeström & Engeström, 1986). 
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Em 1987, Yrjö Engeström elaborou, em sua dissertação 

“Aprendendo por Expansão”, a base teórica e os princípios da 

metodologia de PDT e criou a teoria relacionada de aprendizagem 

expansiva. Diversos estudos longos, em que se aplicava a 

metodologia, foram realizados entre 1986 e 1995, muitos dos quais 

foram publicados na forma de dissertações. De uma forma ou de 

outra, houve, em todos esses estudos, uma colaboração entre 

profissionais, um pesquisador de PDT e pesquisadores ou 

especialistas profissionais na área da atividade em questão. Em 

1995, Yrjö Engeström publicou uma revisão e uma análise desses 

estudos e esboçou possibilidades futuras quanto ao desenvolvimento 

da metodologia, especialmente a necessidade de experiências, 

resultados e ideias de intercâmbio na comunidade crescente e cada 

vez mais multidisciplinar e heterogênea (acadêmicos e profissionais 

representando diferentes indústrias) de PDT. Amplificou-se esse 

intercâmbio e o desenvolvimento da metodologia por meio da 

atividade do Centro de Teoria da Atividade e Pesquisa em 

Desenvolvimento do Trabalho, estabelecido por Yrjö Engeström e 

seus colegas na Universidade de Helsinki em 1994. (Em 2008, o 

centro se fundiu com outro centro de pesquisa da mesma 

universidade, o Centro de Pesquisa em Aprendizagem em Rede e 

Construção de Conhecimento e se tornou o Centro de Pesquisa em 

Atividade, Desenvolvimento e Aprendizagem, CRADLE, (http://

www.helsinki.fi/ cradle/ index.htm).
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Quadro 2.2. O primeiro estudo de PDT, no começo da década de 80

 

As ideias básicas da PDT icaram evidentes no primeiro estudo de PDT, relativo ao trabalho 
de faxineiros em uma irma comercial de limpeza (Engeström & Engeström, 1984): 

1. O sistema de atividade colaborativa enquanto unidade de análise e 
desenvolvimento; 

2. Análise paralela das práticas correntes em três níveis: o sistema da atividade, as 
ações de trabalho dos indivíduos e as operações por meio das quais se realizam 
essas ações;

3. Uma análise histórica da mudança qualitativa concernente aos princípios da 
atividade (da limpeza domiciliar de tipo artesanal à limpeza industrial); 

4. Uma análise das concepções dos faxineiros relativas ao signiicado e à maneira 
adequada de limpar, e 

5. O uso de registros em vídeo das práticas de trabalho dos faxineiros e de 
entrevistas estimuladas de revocação, nas quais os faxineiros assistiam aos 
vídeos feitos de seu trabalho e explicavam por que haviam agido de tal ou qual 
forma e o que consideravam importante na execução de sua tarefa de trabalho. 

A observação central do estudo foi que muitos dos problemas e muitas das 
perturbações na atividade cotidiana dos faxineiros eram causados por uma contradição 
entre a sua orientação de trabalho, que se baseava na limpeza domiciliar, e a lógica do 
trabalho de limpeza industrial que executavam. Concebeu-se, então, um novo programa 
de treinamento que se fundamentava na explicação dessa diferença e elaborava o 
signiicado e os princípios da limpeza industrial. O treinamento teve um efeito notável 
sobre a qualidade da limpeza e sobre a saúde ocupacional e o bem-estar dos faxineiros. 

Combinar a pesquisa e o desenvolvimento de práticas de 

trabalho é difícil, em razão da duração e do ritmo diferentes dessas 

duas atividades. Os primeiros projetos de PDT levaram vários anos. 

Por conta do tempo de que os pesquisadores precisavam para fazer 

suas análises, os intervalos entre oficinas com os profissionais às 

vezes eram tão longos que, ao vir para as oficinas, eles já haviam se 

esquecido de boa parte do conteúdo das discussões que ocorreram 

nas oficinas anteriores. 

O laboratório de Mudança como Método de realização de 
Pesquisa em desenvolvimento do trabalho

Em meados da década de 90, com base nas experiências 

adquiridas nos projetos de PDT e nas observações que fizera em 

seu projeto de pesquisa, intitulado “Aprendizagem e Expertise em 

Equipes e Redes”, Engenström cristalizou uma avaliação em cinco 

etapas do desenvolvimento de atividades de trabalho. Segundo ele, 

havia uma necessidade 
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• de estreitar a proximidade do redesign com as práticas 

cotidianas de chão de fábrica, porém ainda mantendo-o 

analítico − uma nova dialética entre arraigamento estrito e 

distanciamento reflexivo; 

• de conjugar o redesign de processos orientado por práticas 

e a construção de visões do futuro orientada por ideias − uma 

nova dialética entre melhorias específicas e visões abrangentes; 

• de estreitar a interação entre os múltiplos ritmos paralelos 

de desenvolvimento no trabalho − uma nova dialética de ciclos 

curtos, médios e longos de mudança; 

• de conjugar as ferramentas de trabalho cotidiano às 

ferramentas de análise e design − uma nova dialética de 

instrumentos, e

• de conjugar os recursos inerentes às práticas de trabalho 

existentes às novas ideias e aos novos conceitos usados para 

enfrentar novos desafios e desenvolver novos produtos e serviços 

− uma nova dialética entre tradição e inovação (Virkkunen, 

Engeström, Helle, Pihlaja, & Poikela, 1997, p. 158).

O Laboratório de Mudança foi criado para vencer esses 

desafios. As primeiras intervenções do Laboratório de Mudança 

foram realizadas, no começo da década de 90, no âmbito de 

organizações solitárias ou de unidades de organizações, por 

pesquisadores do Centro de Teoria da Atividade e Pesquisa em 

Desenvolvimento do Trabalho da Universidade de Helsinki, 

(Engeström et al., 1996). Após isso, o Laboratório de Mudança 

passou a ser usado, cada vez mais, para solucionar problemas de 

coordenação e colaboração interorganizacionais e se desenvolveu 

um número de variáveis do método. 

Em um Laboratório de Mudança Interfronteiras, membros de 

duas ou mais organizações estudam conjuntamente as causas das 

rupturas e perturbações na coordenação de suas ações concernentes 

aos seus clientes compartilhados e desenvolvem novos conceitos e 

novas ferramentas para gerenciar sua colaboração. Engeström, 

Engeström, e Vähäaho (1999) conduziram o primeiro Laboratório 

de Mudança Interfronteiras, em Helsinki, entre os empregados 

(gerentes, doutores e enfermeiros) de um centro de saúde que 

fornece cuidados de saúde primários e os empregados (gerentes, 
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doutores e enfermeiros) de hospitais que oferecem cuidados 

especializados. O objetivo era resolver problemas de coordenação e 

comunicação nos cuidados de pacientes cronicamente doentes com 

múltiplas moléstias, os quais vinham recebendo cuidados do centro 

de saúde e de diversas unidades de cuidados especializados. Nessa 

intervenção, criou-se um novo modelo de um sistema flexível de 

planejamento e acompanhamento dos cuidados distribuídos dos 

pacientes, chamado de Acordo de Cuidados. Esse modelo se baseia 

na ideia de knotworking centrado no objeto, em que o “próprio 

médico” do paciente no centro de cuidados primários, os 

especialistas envolvidos dos cuidados especializados, o paciente e 

os membros da família do paciente se encontram para definir as 

necessidades por cuidados e para criar, mediante a negociação 

mútua, um plano compartilhado de cuidados e um acordo acerca 

da divisão de trabalho e responsabilidade na execução e 

acompanhamento dos cuidados ao paciente e de sua saúde. O 

conceito de knotworking também foi central para a nova forma de 

colaboração entre a biblioteca e os grupos de pesquisa criados no 

recente Laboratório de Mudança Interfronteiras que aconteceu na 

Biblioteca da Universidade de Helsinki (Engeström, Kaatrakoski, 

Kaiponen, Lahikainen, Laitinen, Myllys, Rautavuori, Sinikara, 

2012; Engeström, Rautavuori, & Kerosuo, 2013). 

Em 2004 e 2006, foi realizado um ambicioso Laboratório de 

Mudança Interfronteiras pela equipe de pesquisa da firma Web 

Research, na indústria de maçã da área da Baía de Hawke, na Nova 

Zelândia, entre agências do governo e uma variedade de firmas de 

pequeno e médio porte que exerciam diferentes funções nessa 

indústria. O propósito era encontrar uma solução para o uso de 

força de trabalho sazonal ilegal na indústria de maçãs. Na 

intervenção, criou-se e se implementou uma nova política 

compartilhada de produção de maçãs orientada pela qualidade 

(Hill, Capper, Wilson, Whatman, & Wong, 2007). 

Um processo de Laboratório de Mudança de Implementação 

foi projetado e executado para auxiliar a implementação das novas 

ferramentas e práticas criadas no Laboratório de Mudança 

Interfronteiras mencionado acima, referente ao centro de saúde. 

Nesse Laboratório de Mudança, os profissionais analisaram e 
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resolveram problemas com o uso do novo sistema, fundamentando-

se nos dados do caso (Kajamaa, 2011a; Kerosuo, 2001, 2003, 2004, 

2006; Kerosuo & Engeström, 2003). 

Também se desenvolveram diversos outros tipos especializados 

de Laboratórios de Mudança. Engeström, Engeström e Suntio 

(2002a) realizaram, em 2000 e 2001, um Laboratório de Mudança 

em uma escola de ensino fundamental. O desenvolvimento do 

trabalho prosseguiu em um Laboratório de Mudança de Trabalho em 

Conhecimento o qual se concentrava em mudar as práticas 

instrucionais da escola por meio da incorporação do uso de 

tecnologias de informação e comunicação às unidades de currículo-

piloto (Engeström, Engeström, & Suntio, 2002b). O elemento 

específico desse laboratório foi a análise conjunta e baseada em dados 

do ensino nas unidades de currículo-piloto, usando um modelo dos 

tipos de instrução escolar (o modelo é explicado no Quadro 6.1). 

Heli Ahonen (2008) desenvolveu uma versão especial do 

Laboratório de Mudança, com o propósito de que fosse usada como 

instrumento de conhecimento e de gestão de competência. Nesse 

Laboratório de Mudança de Competência, o foco está na análise dos 

desafios presentes de aprendizagem de uma equipe de trabalho e 

no desenvolvimento de novas práticas de aprendizagem, adequadas 

para superar esses desafios (Ahonen, 2008; Virkkunen & Ahonen, 

2004). A necessidade de desenvolvimento de práticas de 

aprendizagem surgiu da observação de que, em atividades que 

estão em rápida mudança, os especialistas não podem planejar e 

configurar em detalhes os modos de realização do trabalho 

operacional, e os profissionais têm de aprender a dominar as 

situações em mudança por si mesmos, colaborativamente. O 

Laboratório de Mudança é uma versão condensada e mais 

padronizada do Laboratório de Mudança, para cuja execução se 

podem treinar os especialistas em recursos humanos de uma firma.

Marianne Teräs usou uma versão do Laboratório de 
Mudança para desenvolver colaboração intercultural no 
treinamento de imigrantes. O elemento especial desse Laboratório 
de Mudança Cultural era o desenvolvimento educacional e 
reflexivo paralelo do processo educacional intercultural, o qual 
era possibilitado fazendo visíveis e discutíveis as expectativas 

culturais tácitas (Teräs, 2007; Teräs & Lasonen, 2012). 
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Uma versão específica do método foi criado no Instituto 

Finlandês de Saúde Ocupacional para auxiliar as comunidades de 

trabalho a prevenir problemas de saúde ocupacional e bem-estar 

relacionado ao trabalho e a lidar com esses problemas durante uma 

transformação de sua atividade de trabalho. Essa Oficina de 

Mudança emprega uma teoria específica de saúde ocupacional e 

bem-estar desenvolvida por Jorma Mäkitalo (2005), com base na 

Teoria da Atividade Cultural e Histórica. 

Merja Helle e Maija Töyry (2009) desenvolveram uma 

variante do método do Laboratório de Mudança, a qual chamam 

de Laboratório de Conceito de Mídia, para auxiliar organizações 

midiáticas a reorientar sua atividade em meio à revolução digital. 

Esse laboratório utiliza uma explicação dos principais elementos de 

um ‘conceito de mídia’, isto é, o conceito empresarial de uma firma 

de mídia. Outras versões do Laboratório de Mudança também 

foram criadas para auxiliar processos de desenvolvimento 

específicos a determinadas firmas. 

Já se realizaram intervenções do Laboratório de Mudança 

em muitas áreas distintas de atividade, como educação, saúde, 

bem-estar social, mídia, indústria, comércio a varejo, negócios 

bancários e seguros e agricultura. Essas intervenções se fizeram em 

muitos outros países além da Finlândia e em outros contextos 

culturais, o que atesta o fato de que o método pode ser aplicado em 

diferentes contextos culturais, contanto que os participantes 

possam expressar livremente as suas opiniões. 

O Laboratório de Mudança também é uma ferramenta para 

transpassar a fronteira entre pesquisa e prática e entre pesquisa em 

desenvolvimento do trabalho e pesquisa acerca da atividade à qual 

se aplica o método do Laboratório de Mudança. Um bom exemplo 

disso é a colaboração entre pesquisadores de pragas, pesquisadores 

de Pesquisa em Desenvolvimento do Trabalho e cultivadores locais 

de tomate, que ocorreu em uma intervenção do Laboratório de 

Mudança realizada em uma vila de cultivadores do tomate, no 

município de Närpiö, na Finlândia, com a finalidade de encontrar 

uma maneira de superar o problema crescente de pragas que os 

fazendeiros enfrentavam (Vänninen, 2012; Vänninen, Pereira-

Querol, Forsström, & Engeström, 2011). 
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Enquanto pesquisa de desenvolvimento, espera-se que as 

intervenções do Laboratório de Mudança contribuam tanto para a 

acumulação de conhecimento científico quanto para o 

desenvolvimento das atividades locais onde são realizadas. Isso é 

possibilitado pelo diálogo e pela colaboração entre pesquisadores e 

profissionais. Eles aprendem uns com os outros, na análise conjunta 

e baseada em dados da atividade e na formação de novos conceitos 

e novas ferramentas para controlar o futuro dessa atividade. 

Enquanto instrumento de pesquisa, o Laboratório de 

Mudança pode produzir dados únicos acerca de desafios históricos 

específicos e possibilidades de desenvolvimento de uma atividade 

local e mesmo de um tipo de atividade, bem como acerca de novos 

conceitos e novas soluções para enfrentar esses desafios. Além 

disso, ele fornece dados abundantes a respeito dos processos de 

formação de conceito e também da aprendizagem e do 

desenvolvimento individuais e coletivos.
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CAPÍTULO 3

A Base Teórica do Método do 

Laboratório de Mudança

Não se pode compreender completamente o método do 

Laboratório de Mudança sem que se preste atenção à visão dialética 

específica quanto à mudança e ao desenvolvimento de atividades 

humanas que lhe são subjacentes. Este capítulo explica as ideias e os 

conceitos teóricos centrais sobre os quais se baseia o método do 

Laboratório de Mudança: o conceito de atividade centrada no objeto 

que define a unidade de análise básica e desenvolvimento em uma 

intervenção do Laboratório de Mudança; a mediação cultural da 

atividade humana e os mediadores culturais enquanto generalizações; 

a importante diferença entre generalizações empíricas e teóricas, 

bem como os dois significados relacionados de ‘geral’. A ideia da 

aprendizagem e do desenvolvimento humanos como re-mediação de 

ações e atividade será explicada, assim como o princípio relacionado 

de estimulação dupla. A teoria de aprendizagem expansiva será 

apresentada enquanto processo específico de formação de conceitos 

e de re-mediação transformadora que segue a lógica da ascensão do 

abstrato ao concreto. O capítulo termina com uma discussão acerca 

dos tipos históricos de atividades de trabalho.   
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O sisteMa de atiVidade COMO OBJetO da 
interVenÇÃO

Visão dialética do desenvolvimento

O	método	 do	 Laboratório	 de	Mudança	 se	 baseia	 em	 uma	

visão	dialética	acerca	do	desenvolvimento,	 a	qual	 se	 fundamenta	

em	uma	cosmovisão	que	difere	daquela	do	pensamento	cotidiano.	

No	pensamento	do	dia	a	dia,	vemos	o	mundo	como	sendo	composto	

de	objetos	que	 têm	certas	qualidades	e	 relações	mútuas.	O	senso	

comum	trata	objetos	e	ideias	como	coisas	isoladas	e	fixas.	Esse	tipo	

de	 pensamento	 focaliza	 o	 estado	 atual	 de	 objetos	 e	 condições,	

ignorando	a	cadeia	de	interconexões	dentro	da	qual	eles	surgiram	e	

existem.	 Ele	 também	 tende	 a	 ignorar	 a	 dinâmica	 interna,	 o	

movimento	 próprio	 e	 a	 transformação	 inerentes	 a	 objetos	 e	

fenômenos.	Embora	seja	adequado	para	muitas	áreas	de	atividade	

prática,	 o	 pensamento	 do	 dia	 a	 dia	 não	 basta	 para	 a	 análise	 da	

mudança	 e	 para	 a	 execução	de	 intervenções	 de	desenvolvimento	

em	atividades	complexas	de	trabalho.	

	 A	maneira	de	ver	o	mundo	como	composto	de	objetos	fixos	

e	 separados	 foi	 característica	 da	 ciência	 nas	 fases	 iniciais	 de	 seu	

desenvolvimento.	 Em	 muitas	 áreas	 da	 pesquisa	 científica,	 os	

pesquisadores	primeiro	se	concentraram	em	identificar	diferentes	

objetos	 dentro	 de	 seu	 campo	 e	 classificá-los	 com	 base	 em	 seus	

elementos	 externos.	Na	 ciência	 antiga	 e	medieval,	 os	 fenômenos	

eram	 explicados	 mediante	 referência	 às	 qualidades	 dos	 objetos.	

Aristóteles,	 por	 exemplo,	 explicava	 que	 objetos	 leves	 tendem	 a	

ascender	 e	 objetos	 pesados	 a	 descender.	 Esse	 tipo	 de	 explicação	

também	é	comum	no	pensamento	cotidiano	moderno,	o	qual,	com	

frequência,	explica	fenômenos	sociais	em	função	de	qualidades	de	

pessoas	 individuais.	 Contudo,	 na	 ciência	 natural	 moderna	 que	

surgiu	a	partir	dos	trabalhos	de	Galileu	Galilei	e	de	Isaac	Newton,	

os	 pesquisadores	 começaram	 a	 se	 concentrar	 mais	 nas	 relações	

entre	objetos	e	a	explicar	os	seus	movimentos	por	meio	dos	impactos	

causais	que	têm	um	sobre	o	outro	(Tolman,	1981).	
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Tanto	o	pensamento	do	dia	 a	dia	quanto	 a	 ciência	natural	

antiga	pressupõem	que	os	objetos	existam	independentemente	de	

suas	relações	mútuas	e	anteriormente	a	elas.	Mas,	desde	a	teoria	da	

evolução	de	Charles	Darwin,	outro	modo	de	pensar	vem	ganhando	

terreno.	Nessa	visão,	veem-se	os	processos	e	as	relações	de	interação	

como	primários,	ao	passo	que	as	coisas	são	vistas	como	momentos	

de	 processos	 ou	 como	 processos	 congelados	 no	 pensamento.	 Essa	

visão	dialética,	que	foi	desenvolvida	especialmente	por	G.W.F.	Hegel	e	

Karl	Marx,	 se	 baseia	 em	 uma	 ontologia	 de	 processos2	 de	 relações	

internas	 e	 sistemas	 em	 desenvolvimento.	 Como	 afirma	 Hegel:	

“Onde	quer	que	haja	movimento,	onde	quer	que	haja	 vida,	onde	

quer	que	se	efetive	qualquer	coisa	no	mundo	real,	há	Dialética	em	

funcionamento.	Ela	também	é	a	alma	de	todo	conhecimento	que	é	

verdadeiramente	científico”	(Hegel,	1830/1968,	p.	148).	

	 Os	 principais	 conceitos	 dessa	 ontologia	 dialética	 são:	

‘totalidade	 em	 desenvolvimento’,	 ‘relação	 interna’,	 ‘movimento	

próprio’	e	 ‘contradição	 interna’.	No	pensamento	do	dia	a	dia,	para	

que	 ocorra	 qualquer	 mudança,	 deve	 haver	 uma	 causa	 externa	

específica.	Todavia,	isso	não	se	aplica	a	organismos	vivos,	os	quais,	

por	 natureza,	 interagem	 com	 seu	 ambiente.	 A	 relação	 entre	 um	

organismo	e	seu	ambiente	é	interna,	no	sentido	de	que	o	ambiente	e	

o	organismo	 se	definem	e	moldam	mutuamente	nos	processos	de	

filogênese	e	ontogênese.	A	linguagem	natural	está	repleta	de	palavras	

que	se	referem	a	relações	internas.	Não	pode	haver	um	pai	sem	uma	

criança	ou	um	filho	ou	uma	filha	sem	uma	mãe	e	um	pai.	Somente	se	

pode	 compreender	 um	 organismo	 em	 função	 das	 interações	 que	

ocorrem	dentro	de	seu	mundo	de	vida	e	da	história	de	sua	evolução.	

As	suas	características	e	formas	específicas	de	comportamento	são	o	

resultado	de	uma	longa	cadeia	de	adaptações,	em	que	contradições	

2  “Ontologia” se refere aos pressupostos filosóficos fundamentais concernentes à 
natureza geral do ser, daquilo que existe. Aqui, referimo-nos a uma distinção entre 
três ontologias diferentes; uma que pressupõe que a realidade consiste de objetos que 
têm qualidades específicas; outra que pressupõe que a realidade consiste de objetos 
e de suas relações mútuas; e uma terceira que pressupõe que a realidade consiste de 
processos dialéticos de movimento próprio de sistemas de interação em 
desenvolvimento (Tolman, 1981). 
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entre	 sua	 forma	 de	 vida	 prévia	 e	 as	 mudanças	 em	 seu	 ambiente	

levaram	a	estruturas	e	características	novas	e	mais	complexas.3

	 Essa	 visão	 dialética	 do	 desenvolvimento	 surgiu	 na	

Alemanha,	no	século	XIX.	Ela	definiu	o	desenvolvimento	como	o	

potencial	de	superar	contradições.	Um	ator	identifica	a	si	mesmo	

por	um	certo	modo	de	agir	e	pensar,	até	que	depare	um	obstáculo	

interno	 ou	 externo	 que	 o	 questione	 e	 desafie.	 Essa	 contradição	

entre	o	modo	habitual	 de	pensar	 e	 agir	 e	 o	novo	 fato	ou	 a	nova	

observação	 problemática	 impele	 o	 ator	 a	 parar,	 distanciar-se	 e	

refletir	acerca	da	situação	contraditória.	O	desenvolvimento	ocorre	

quando	 o	 ator	 consegue	 superar	 criativamente	 a	 contradição	

mediante	o	aprofundamento	e	a	ampliação	de	sua	compreensão	e	o	

desenvolvimento	 de	 um	 novo	 modo	 de	 agir,	 mudando	 assim	 o	

sistema	de	relações	do	qual	o	ator	faz	parte	(Good,	sem	data).	

3  O conceito de “acoplamento estrutural”,’ usado na teoria moderna de sistemas 
biológicos, parece se referir a relações similares, de algum modo, àquelas chamadas 
de “relações internas” em dialética. Quando o inseto é necessário para a reprodução 
da planta e a planta é necessária para a vida do inseto, diz-se que os dois são acoplados 
estruturalmente. Esse conceito se refere a um processo de envolvimento que efetiva 
uma “... história ou interações recorrentes que conduzem à congruência estrutural 
entre dois (ou mais) sistemas” (Maturana & Varela, 1987, pg. 75). Em biologia, o foco 
reside na evolução das espécies, ao passo que o conceito de relações internas se refere, 
de maneira mais geral, às relações interativas que definem e moldam seus elementos. 
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Quadro 3.1. Compreendendo os sistemas viventes

A biologia moderna se desenvolveu mais e elaborou a mudança conceitual e a ruptura 
com o pensamento mecanicista que é necessária para a compreensão de sistemas viventes. 
Segundo Maturana (2002), uma das diiculdades conceituais básicas em se compreender 
os sistemas viventes como sistemas (autorregenerativos) autônomos autopoiéticos surge 
do hábito de pensar em função de ‘causas’ quando se tenta explicar algum fenômeno. Isso 
cega o observador para a natureza espontânea dos processos vitais. Os sistemas viventes 
são estruturalmente determinados, isto é, tudo o que ocorre no sistema, o que lhe acontece 
em algum dado instante, é determinado pela estrutura que apresenta naquele mesmo 
instante. Em razão disso, um agente externo que aja sobre um sistema vivente não pode 
especiicar o que acontecerá no sistema como resultado de sua ação. Um agente externo 
somente pode desencadear, no sistema vivente, um processo de mudança estrutural, 
cujo conteúdo é determinado pela estrutura presente do sistema. Por isso, em vez de 
se basearem em casos, as explicações deveriam se fundamentar sobre a descrição do 
mecanismo gerativo que produz e altera a estrutura do sistema.

Maturana (2002, pp. 15-16) também distingue entre a organização e a estrutura de 
um sistema: “A organização de um sistema é a coniguração de relações que compõem um 
sistema e o deinem como uma totalidade singular, mediante a sua conservação no luxo 
histórico de sua dinâmica estrutural”. A organização de um sistema não pode ser observada 
diretamente, mas apenas inferida a partir da história das interações do sistema e de sua 
dinâmica estrutural. Com a noção de estrutura, Maturana se refere aos componentes e às 
relações entre eles que efetivam um sistema ou uma entidade composta como um caso 
particular de uma organização particular. 

Essas conceitualizações da biologia moderna são importantes para se entender 
a diferença entre sistemas mecânicos e biológicos. No entanto, elas não revelam a 
organização, a estrutura e a dinâmica especíicas de sistemas culturais em que signos, 
símbolos, instrumentos e ação voluntária desempenham um papel importante. 

 
Um sistema vivente não é uma combinação mecânica de 

elementos, e sim um sistema composto de relações dinâmicas 

internas de interação e complementaridade. L. S. Vygotsky (1986, 

pg. 4) ilustrou a diferença entre uma combinação mecânica de 

elementos e um sistema por meio de um exemplo de análise 

química da água, que é um composto de hidrogênio e oxigênio. O 

estudante que busque explicar, por exemplo, por que a água 

extingue o fogo, estudando primeiro os seus elementos 

separadamente, em vez de encontrar uma explicação, descobrirá 

que o hidrogênio é extremamente inflamável e que o oxigênio é um 

gás que alimenta o fogo. As propriedades do sistema se perdem 

quando ele é dividido em seus elementos e se separam os elementos 

da organização do todo. Um gerente ou um interventor podem 

deparar surpresas bastante similares ao tentar mudar os elementos 

de um sistema sem levar em conta as relações internas de 

complementaridade em sua organização e seu funcionamento. 
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O exemplo de Vygotsky salienta dois diferentes modos de 

análise e generalização. A generalização empírica compara objetos e 

fenômenos na busca por partes e qualidades idênticas que neles 

estejam presentes, classificando-os com base em suas similaridades 

externas. A generalização teórica, ao contrário, tenta descobrir como 

diferentes partes e aspectos se relacionam funcionalmente uns com 

os outros e como se complementam de modo a compor um todo 

funcional, um sistema que tem qualidades que nenhuma das partes 

tem. Vygotsky sugeriu uma análise baseada em uma unidade, e não 

em elementos. Uma unidade apreende a combinação mínima de 

relações internas e a unidade de opostos que, todavia, manifesta as 

qualidades e a dinâmica do todo. Uma tal unidade é a célula 

germinativa de um todo complexo (Davydov, 1990; Engeström, 

Nummijoki, Sannino, 2012; Haug, 1974; Ilyenkov, 1982). 

A ideia de unidade de análise de Vygotsky é importante para o 

planejamento e a execução de intervenções de desenvolvimento, uma 

vez que desafia os pesquisadores-interventores a conceituar 

teoricamente o objeto da intervenção. Em diferentes métodos de 

intervenção, define-se diferentemente o objeto da intervenção como, 

por exemplo, ‘uma organização’, ‘um sistema social’, ‘uma equipe’ 

ou ‘uma prática’. Em muitos casos, a definição não passa de uma 

noção empírica descritiva que permite que os pesquisadores-

interventores delineiem e caracterizem o objeto da intervenção sem 

oferecer outras ideias acerca de sua estrutura e dinâmica internas. 

Em uma intervenção formativa do Laboratório de Mudança, o 

objeto, isto é, a unidade de análise básica e desenvolvimento, é um 

sistema de atividade ou uma combinação de sistemas de atividade 

interdependentes no âmbito de uma rede de sistemas de atividade. 

Esse conceito contém uma generalização teórica a respeito da 

estrutura e da dinâmica internas de uma atividade que explica sua 

mudança e o modo como a intervenção pode afetá-la. Explicaremos 

agora, em mais detalhes, o conteúdo desse conceito. 

a atividade humana como sistema Cultural

A intuição central da Teoria Cultural e Histórica da Atividade 

é que a interação dos humanos com o ambiente e com outros seres 
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humanos não é determinada biologicamente de maneira fixa. O 

uso de ferramentas e signos como mediadores nessas relações de 

interação levou a uma forma especificamente humana de atividade 

e a um novo princípio de desenvolvimento, baseado no aprendizado 

cultural e na evolução histórica das formas de mediação das 

atividades vitais do ser humano. Y. Engeström (1987, pp. 74-76) 

descreveu a evolução da forma especificamente humana de 

atividade vital como uma transformação na organização do sistema 

da atividade vital dos animais mediada pelo surgimento da 

fabricação de ferramentas (ver Figura 3.1). 

 Sobrevivência individual 
(atuando sozinho) 

Criação de ferramenta emergente 

Membro 
Individual 
da Espécie 

Ambiente 
Natural 

População, outros 
Membros da Espécie 

Vida social  
(coexistindo) 

Sobrevivência 
coletiva (atuando 
juntos) 

Membro 
Individual 
da Espécie 

Ambiente 
Natural e 
Artificial 

População, 
Comunidade 

Divisão de 
trabalho 
emergente 

Tradições, ritos e 
regras coletivas 
emergentes 

Figura 3.1. O primeiro passo na transição da forma animal de atividade para a forma 
humana de atividade (Reproduzida com a permissão de Cambridge University Press)

O lado esquerdo da Figura 3.1 representa o modo geral de 

adaptação biológica. Ela salienta o caráter imediatamente coletivo 

e populacional da forma animal de atividade e de desenvolvimento 

da espécie. A adaptação da atividade animal não significa uma 

aquiescência passiva às exigências e pressões da natureza. Conforme 

observa Lewontin, “Os organismos, durante o seu tempo individual 

de vida e no curso de sua evolução enquanto espécies, não se 

adaptam aos ambientes, e sim os constroem” (Lewontin 1982, pp. 

162-163). Nos níveis mais altos da evolução animal, ocorrem 

rupturas em cada um dos três lados do modelo triangular da forma 

animal de atividade, ilustrada na parte esquerda da Figura 3.1. A 

‘sobrevivência individual’ é rompida pela emergência da utilização 

de ferramentas, demonstrada com maior clareza pelos primatas 

antropoides; a ‘vida social’ é rompida pelas tradições coletivas, 

pelos rituais e pelas regras; e a ‘sobrevivência coletiva’ é rompida 

pela emergência da divisão de trabalho. O estágio de ‘rupturas’, 

ilustrado no lado direito da Figura 3.1, é aquele campo de transição 
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ainda bastante nebuloso entre o animal e o homem. A irrupção da 

evolução cultural humana − da forma especificamente humana de 

atividade − requer que as rupturas que outrora eram separadas ou 

que a emergência de novos mediadores se tornem fatores 

determinantes unificados. Ao mesmo tempo, o que era ecológico e 

natural se torna econômico e histórico. 

O modelo de atividade humana ilustrado na Figura 3.2 é 

uma continuação lógica do modelo de transição ilustrado no lado 

direito da Figura 3.1. O que antes era atividade adaptativa se 

transforma em atividade consuntiva, subordinada aos três aspectos 

dominantes da atividade humana − produção, distribuição e troca.

Os vários triângulos presentes no modelo ressaltam as 

relações múltiplas de mediação cultural da atividade humana. Os 

instrumentos intelectuais e práticos usados na atividade, as suas 

regras e a divisão de trabalho medeiam a interação dos sujeitos com 

o objeto da atividade e com os outros membros da comunidade dos 

que trabalham com esse objeto. O objeto define a atividade e a 

separa de outras ativitidades. Ele pode ser material ou ideal, 

presente na percepção ou existente apenas na imaginação ou no 

pensamento (Leontiev, 1978, p. 62). O objeto da atividade não deve 

ser confundido, seja com objetos no ambiente, seja com objetivos. 

Uma entidade se torna um objeto de atividade humana quando se 

acredita que sua transformação satisfaça uma necessidade e se lhe 

atribua significado e poder de motivação relacionados à satisfação 

dessa necessidade. O objeto de uma atividade, por conseguinte, é 

uma combinação contraditória de alguma coisa dada que exista 

independentemente da atividade humana, forçando assim a 

atividade a se adaptar a ele e a uma ideia e um propósito humano 

que motivem a atividade de transformar o que está dado.
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Distribuição  

INSTRUMENTO 

OBJETO > RESULTADO SUJEITO 

PRODUÇÃO 

COMUNIDADE DIVISÃO DE 
TRABALHO 

REGRA 

Troca  

Consumo 

Figura 3.2. A organização do sistema de atividade humana4 (Engeström, 1987, pp. 
73-82; reproduzida com a permissão de Cambridge University Press)

Ao aplicar o modelo de organização da atividade humana, 
apresentado na Figura 3.2, é importante perceber que todas as 
relações ilustradas pelo modelo são relações internas; ou seja, o 
objeto e as outras partes do sistema só podem existir em relação e 
interação mútuas. Por exemplo, um artefato somente se torna um 
instrumento de uma atividade quando o sujeito o usa para lidar 
com o objeto. Nem todos os aspectos do artefato estão envolvidos 
em seu uso como instrumento. Com frequência, é preciso alterar o 
artefato para adaptá-lo às necessidades e condições específicas à 
atividade. Em todos os casos, os atores têm de criar ou aprender 
formas apropriadas de usar o artefato como seu instrumento 
(Veìrillon & Rabardel, 1995). 

4  Aplicamos, aqui, a distinção sugerida por Maturana (2002, pp. 15-16) entre a 
organização e a estrutura de um sistema. Organização é a configuração básica 
dos elementos necessários e das relações funcionais que determinam o princípio 
de funcionamento e desenvolvimento de um tipo de sistema. “Estrutura” se 
refere aos aspectos específicos de um exemplo ou tipo de sistema que pertença a 
esse tipo. Todas as células vivas têm a mesma organização, um núcleo, uma 
membrana celular, etc. Contudo, elas são qualitativamente diferentes. Do 
mesmo modo, todas as atividades humanas têm os elementos básicos e as 
relações ilustradas na Figura 3.2, embora sejam qualitativamente diferentes em 
cada atividade específica, isto é, as atividades têm a mesma organização, mas 
uma estrutura diferente.. 



90

Uma ferramenta, uma regra e uma forma de divisão de 

trabalho são tipos diferentes de artefato cultural. Quando se 

objetiva uma intuição em um artefato, uma ferramenta ou um 

signo, cria-se um ‘efeito alavanca’ que possibilita a aprendizagem 

cultural, uma vez que o artefato permanece em uso por tempo 

bastante para que se torne uma plataforma para inovações futuras 

(Tomasello, 1999, pp. 39-40). As formas de atividade humana, 

portanto, são o resultado do aprendizado cultural e da evolução 

que ocorre como ciclos de mudança qualitativa. Esses ciclos 

abarcam a evolução e a resolução de contradições nos sistemas de 

atividade e entre eles, bem como a sua resolução por meio da 

criação de modos de mediá-las. 

Um sistema de atividade na divisão social de trabalho

Há duas camadas básicas na divisão social de trabalho, uma 

entre os sistemas de atividade e a outra no interior de cada sistema. 

A divisão de trabalho entre sistemas de atividade se baseia em seus 

diferentes objetos. Segundo descrito acima, uma entidade só pode 

se tornar um objeto de atividade5 quando depara uma necessidade 

e se lhe atribui significado e poder de motivação relativos à 

satisfação dessa necessidade. Na sociedade, as necessidades evoluem 

como contradições internas nos sistemas de atividade e entre eles. 

Logo, um sistema de atividade é sempre um núcleo em uma rede de 

sistemas de atividade funcionalmente interdependentes, conectados 

por meio de combinações necessidade-objeto específicas. Há 

5  O conceito de objeto de atividade é difícil para os falantes da língua inglesa, 
porque a palavra original alemã não tem tradução exata em inglês. A ideia do 
enraizamento do objeto na atividade como parte de suas relações internas é 
apreendida, na filosofia alemã, pelo conceito de Gegenstand, (algo que repousa 
contra alguma coisa), distinto de um mero objeto, enquanto tal, que repousa só. 
Para nós, os objetos não existem em si mesmos, de forma direta e sem mediação. 
Colocamos um objeto em uma relação funcional com outro objeto, como ferramenta 
para transformá-lo ou como objeto sendo transformado por outro objeto que se usa 
como ferramenta. A composição material de um objeto físico, enquanto tal, não 
determina qual lugar ele ocupa na relação funcional ferramenta-objeto: objeto a ser 
transformado ou ferramenta para transformação. A estrutura da atividade humana 
determina a função e o significado dos objetos na relação.
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aquelas atividades que produzem teorias científicas, métodos e 

outros tipos de instrumento para a atividade central, aquelas que 

produzem seus sujeitos − como as atividades educacionais − e 

aquelas que estabelecem regras para o sistema, como a gerência e a 

administração. A atividade que se estuda produz resultados que são 

usados ou que afetam as atividades que são seu objeto ou seus 

clientes. Há sempre exemplos locais do mesmo tipo de atividade 

que representa uma forma historicamente mais avançada do tipo 

de atividade e pode ser usada como modelo no desenvolvimento da 

atividade central. Os tipos básicos de interdependência funcional 

entre sistemas de atividade são ilustrados na Figura 3.3. 

Se a atividade educacional, em uma escola, for tomada como a 

atividade central a ser estudada e desenvolvida, então será fácil 

identificar as atividades de administração escolar como aquelas que 

produzem regras para a escola, o ensinamento dos professores como 

a atividade primária na produção de sujeitos para essa atividade e as 

várias atividades de pesquisa pedagógica e produção de livros-texto e 

ferramentas de ensino como as atividades produtoras de 

instrumentos. Também é evidente que há formas diferentes de 

atividade educacional; algumas são mais avançadas do que outras, 

de modo que os envolvidos na atividade local podem obter ideias a 

partir de uma forma mais avançada da atividade educacional.

Figura 3.3.. Um sistema de atividade como núcleo em uma rede de sistemas 
funcionalmente interdependentes de atividade (Baseado em Engeström, 1987, p. 89)
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Podemos pensar a atividade de estudo dos alunos como 

atividade objeto/cliente da atividade dos professores na escola e nos 

lembrar que os professores produzem ferramentas e regras para a 

atividade de estudo dos alunos. Contudo, não é incomum que 

diversas atividades estejam envolvidas na realização de um objeto 

parcialmente compartilhado. Assim, algumas formas de atividade 

educacional são ilustradas mais precisamente como formas de 

coconstrução de um objeto potencialmente compartilhado (ver 

Figura 3.4). Isso pode acontecer, especialmente, em várias formas de 

aprendizagem escolar baseadas na pesquisa e no desenvolvimento 

conjuntos. Nesse caso, a criação de conhecimento é um objeto 

parcialmente compartilhado da atividade educacional dos professores 

e da atividade dos estudantes de se socializar na sociedade. 

 

Regras 

Instrumento Instrumento 

Sujeito 

Regras  Comunidade  

Divisã

Comunidade 

Sujeito 

Objeto potencialmente 
compartilhado 

Objeto 1 Objeto 2  

Divisão 

Figura 3.4. Dois sistemas de atividade envolvidos na coconstrução de um objeto 
potencialmente compartilhado (Engeström, 2009b, pg. 305; reproduzida com 

permissão de Cambridge University Press)

a estrutura hierárquica da atividade humana

O objeto de uma atividade é a sua motivação (social) 

verdadeira, que lhe dá uma direção determinada (Leontiev, 1978, p. 

62). Ele define o significado social da atividade. Porém, o objeto e a 

motivação da atividade não determinam diretamente as ações dos 

indivíduos, em razão da divisão de trabalho entre os indivíduos 

que participam da atividade. A posição do indivíduo na divisão de 

trabalho da atividade conjunta determina os tipos de ação que ele 

deve fazer no âmbito dessa atividade. Cada indivíduo envolvido 

tem uma perspectiva diferente do objeto e pode participar da 
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atividade por razões diferentes: por dinheiro, para fazer algo 

interessante e valioso ou para ascender em uma carreira. 

Consequentemente, Leontiev (1978, p. 91) distingue entre o 

significado social de uma atividade e o sentido pessoal de um 

indivíduo que nela participa com base na relação da atividade com 

sua vida e suas motivações individuais. Em uma atividade, as ações 

dos atores centradas no objeto são sempre, explicita ou 

implicitamente, caracterizadas por ambiguidade, surpresa, 

interpretação, construção de sentido e potencial de mudança. O 

significado cultural e o sentido pessoal de uma ação individual 

somente podem ser decifrados mediante a observação dessa ação 

no contexto da atividade que ela realiza (Engeström, 2001a). 

Segundo Leontiev, a característica central de uma ação é a 

sua orientação consciente no sentido de um objetivo que esteja 

ligado ao tempo e local certos. As ações são executadas por meio de 

operações que são realizadas sem atenção consciente. As operações 

são ações que se tornaram procedimentos automatizados por 

intermédio de repetição e prática. Uma ferramenta pode ser 

entendida como uma encarnação material de uma operação 

recorrente nas atividades humanas. As ferramentas são maneiras 

de efetuar operações e não ações, podendo servir a muitos objetivos 

diferentes. Elas permitem que se alcancem certos objetivos, mas 

não os determinam. A teoria dos níveis sistêmicos de atividade 

humana de Leontiev’s (1978, pp. 66-67) é ilustrada na Figura 3.5.

Nível sistêmico Efetuada por Orientada para

Atividade Comunidade Objeto, motivação social

Ação Indivíduo ou grupo
Objeto especíico restrito a 

tempo e lugar

Operação, rotina
Rotina subconsciente 

ou máquina
Condições

Figura 3.5. A organização hierárquica da atividade humana
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As relações entre atividade, ação e operação são internas e 

dialéticas. Realiza-se uma atividade conjunta mediante as ações dos 

indivíduos, mas as ações dos indivíduos também formam a atividade 

conjunta. De modo similar, o objetivo da ação determina quais 

operações são necessárias; mas, por outro lado, as operações disponíveis 

afetam quais objetivos podem ser estabelecidos e alcançados. 

O modelo apresentado na Figura 3.5 também ilustra a lógica 

da análise de uma atividade em um Laboratório de Mudança. 

Tipicamente, começamos com uma análise acerca das ações típicas 

recorrentes de indivíduos e grupos e acerca dos vínculos duplos, 

das perturbações e dos problemas experienciados pelos atores na 

execução dessas ações. Em seguida, a análise ascende ao nível do 

sistema da atividade e descende às operações e instrumentos 

específicos mediante os quais se efetuam as ações. A análise da 

atividade se concentra nas mudanças históricas que ocorreram no 

objeto e em outros elementos do sistema da atividade, levando em 

consideração as mudanças resultantes no modo de mediação das 

relações de interação do sistema de atividade. 

Vygotsky (1978, pg. 86) definiu a zona de desenvolvimento 

proximal (possível) de um indivíduo como “a distância entre o 

nível real de desenvolvimento, tal qual determinado pela resolução 

independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 

tal qual determinado por meio da resolução de problemas segundo 

a orientação de um adulto ou em colaboração com pares mais 

capazes”. A colaboração social e os meios culturais disponíveis aí 

para o indivíduo lhe abrem uma zona de desenvolvimento proximal. 

Engeström (2000, p. 157) redefiniu esse conceito centrado 

individualmente a fim de analisar as possibilidades de 

desenvolvimento de atividades coletivas. De acordo com ele, a zona 

de desenvolvimento proximal de uma atividade “é a distância ou a 

área entre o presente experienciado individualmente e o futuro 

próximo gerado coletivamente.”
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Quadro 3.2. Uma discrepância entre o objetivo e as operações para sua execução

Em um estudo do trabalho de inspetores de segurança do trabalho, as discussões 
dos inspetores no local de trabalho foram registradas em vídeo. Um inspetor que iria 
inspecionar uma oicina de pequenos barcos de fíbra ótica explicou, ao ser entrevistado 
antes dessa inspeção, porque a irma era pequena e o empresário talvez não soubesse 
muito acerca dos riscos e das maneiras de promover segurança no trabalho, eles teriam 
um diálogo incentivador de resolução conjunta de problemas. Ele começou a discussão 
da inspeção de forma amigável, primeiro pedindo ao empresário que lhe contasse se o 
negócio ia bem e só então passando ao aspecto da segurança desse trabalho. Logo, todavia, 
a estrutura e o tom da discussão mudaram. O inspetor levantou questões especíicas 
às quais o empresário tentou responder. Posteriormente, ao assistir à gravação em 
vídeo da inspeção, o inspetor icou chocado e envergonhado com a mudança do tom da 
discussão. Ele não foi capaz de entender como, estando naquela situação, pode ter falhado 
totalmente em seu objetivo de travar um diálogo genuíno para ins de resolução conjunta 
de problemas. 

Uma análise cuidadosa do vídeo revelou que o instrumento mais importante do inspetor 
era uma lista de questões a levantar e itens a inspecionar. A estrutura da discussão mudou 
imediatamente quando ele pegou essa lista e começou a perguntar acerca dos itens ali 
presentes. Cada uma das questões suscitadas pela lista, a qual o empresário não podia ver, 
vinha para ele como surpresa. A discussão, de um diálogo, tornou-se um interrogatório. A 
ferramenta levara o inspetor a operações que não eram compatíveis com o objetivo de sua 
ação. Mais tarde, um grupo de inspetores desenvolveu uma nova maneira de organizar a 
discussão, que possibilitou o diálogo e a resolução conjunta de problemas. Nela, o inspetor 
e a pessoas do local de trabalho inspecionado produziam conjuntamente uma lista de 
riscos à segurança e de problemas a serem discutidos antes de passar a uma conversa 
sobre os detalhes. 

Os MediadOres CUltUrais da aÇÃO COMO 
GeneraliZaÇões  

a interação entre o situacional e 
o Cultural na ação humana

Mediação significa que uma contradição é resolvida por 

meio do acréscimo de um terceiro elemento entre os polos opostos. 

Em um caso simples, um indivíduo resolve uma contradição entre 

o seu objetivo e a situação usando um objeto como ferramenta para 

alcançar um objetivo que, de outro modo, seria inalcançável. 

Mediação cultural da ação humana significa que os atores humanos 

usam artefatos que evoluiram culturalmente e que interagem com 

os objetos que encontram por meio de duas rotas: a rota direta da 

percepção imediata e a rota indireta, por meio do artefato cultural 

mediador (Pelaprat & Cole, 2011). Um mediador não é, de todo, 
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nem causa e nem consequência, mas une dois fenômenos em um 

processo de coevolução (Latour, 1996, p. 304). No caso da mediação 

cultural, os fenômenos que se unem são, além do objetivo do ator e 

do objeto em questão, as experiências individuais imediatas e o 

aprendizado cultural prévio da comunidade. Os artefatos culturais 

trazem à situação específica de ação generalizações que se baseiam 

nas observações, experiências e intuições de outros seres humanos, 

sobre os quais o ator pode se amparar e avançar no desenvolvimento. 

Uma necessidade de aprendizagem posterior surge quando as duas 

rotas de interação, as quais normalmente são inseparáveis e vigoram 

simultaneamente nas ações, contradizem uma à outra. Isso pode 

ocorrer porque a maneira de usar um artefato mediador não é 

determinada apenas pelo artefato, mas também pelo objeto e pela 

situação de uso. Tal discrepância leva o agente a reformular o 

artefato ou a procurar por um que seja mais adequado. 

As ferramentas são mediadores culturais que se usam para 

modificar o mundo externo. Em si mesmos, carregam generalizações 

acerca de relações de causa e efeito e das propriedades internas dos 

objetos. Vygotsky (1978, p. 55) caracteriza os signos como 

ferramentas psicológicas que as pessoas usam para controlar os 

seus próprios comportamentos e processos psicológicos e as 

próprias interações sociais. Elas criam signos e sinais para si 

mesmas, para fins memorativos ou para realizar cadeias complexas 

de raciocínio. Os signos também têm um papel importante na 

gerência de conflitos de motivação e construção de vontade e ação. 

Eis como Vygotsky (1997, p. 212) descreve isso:

A pessoa, usando o poder das coisas ou dos estímulos, controla 
por meio delas o seu próprio comportamento, agrupando-as, 
coadunando-as, encurtando-as. Em outras palavras, a grande 
unicidade da vontade reside no fato de que o homem não tem 
outro poder sobre o seu comportamento senão aquele que as 
coisas têm sobre esse comportamento. Mas ele sujeita a si mesmo 
o poder das coisas sobre o comportamento, fá-las servir aos seus 
propósitos e as controla da maneira que deseja. Ele muda o 
ambiente com sua atividade externa e, desse modo, afeta o seu 
comportamento, sujeitando-o à sua própria autoridade.
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Vygotsky usa como exemplo disso o lançamento de uma moeda 

para se fazer uma escolha entre duas motivações igualmente fortes 

com a ajuda de um artefato: cara, faço A; coroa, faço B (1997, p. 215).

O conjunto de signos mais importante são as palavras da 

linguagem natural e os conceitos aos quais se referem. A linguagem 

e os outros sistemas de signos evoluem historicamente na interação 

social e no trabalho colaborativo em comunidades humanas. Os 

indivíduos internalizam os signos e conceitos culturalmente 

desenvolvidos no processo de sua socialização. Como resultado da 

aprendizagem cultural, desenvolvem-se ferramentas psicológicas 

novas e mais eficazes para pensar, rememorar e organizar 

colaborações (Donald, 2001). 

Todos os elementos do sistema de atividade (ver Figura 3.2) 

abarcam generalizações ou nelas se baseiam. Essas generalizações 

possibilitam o domínio sobre um certo tipo de variedade e sobre a 

sua proporção na atividade. Por exemplo, em um asilo para idosos, 

todas as estruturas da atividade se fundamentaram na generalização 

de que os clientes eram pessoas idosas relativamente saudáveis e 

independentes. Contudo, a clientela do asilo mudou ao longo dos 

anos, de modo que somente uma pequena maioria era capaz de se 

locomover ou de lidar com as tarefas diárias sem auxílio. A 

contradição agravante entre o objeto atual e a generalização a 

respeito do objeto, sobre a qual se baseavam todos os outros 

elementos do sistema da atividade, causou tanto perturbações no 

trabalho diário quanto a perda do sentido pessoal original do 

trabalho da parte dos trabalhadores que vieram para trabalhar 

com idosos relativamente saudáveis (Mäkitalo, 2005). 

níveis e tipos de artefatos Culturais Mediadores

Em vez de apenas um artefato mediador, tipicamente se 

empregam diversos artefatos complementares em uma ação. 

Segundo Béguin e Rabardel (2000), o uso de um artefato como 

instrumento em uma ação requer uma forma específica de 

autorregulação comportamental mediante uma ferramenta 

psicológica relacionada − um esquema de utilização que orienta o 

uso instrumental do artefato. Normalmente, esses esquemas 
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existem primeiro como formas de interação social e somente mais 

tarde se internalizam como ferramentas psicológicas dos indivíduos 

e, posteriormente, como modos automatizados de pensar e de se 

comportar. Por exemplo, um programa de computador se torna 

um instrumento de ensino apenas quando o professor aprende a 

operar o computador e o programa, ou seja, quando ele adquire as 

ferramentas psicológicas necessárias de autorregulação das ações 

com base no uso do computador. A própria pessoa também muda 

nesse processo de apropriação como instrumento de um artefato 

culturalmente existente. 

De acordo com M. Wartofsky (1979, p. 202), há uma 

hierarquia de artefatos usados como instrumentos na atividade 

humana. Os artefatos primários são aqueles usados na atividade 

produtiva atual, como vários tipos de ferramenta e as habilidades 

adquiridas concernentes ao seu uso. Por exemplo, o quadro-negro 

e o giz ou o computador e programa, os quais o professor usa ao 

ensinar, são algumas de suas ferramentas primárias. Os artefatos 

primários são as representações das maneiras de produzir e usar 

artefatos primários como livros-texto e manuais de instrução. 

Manuais do usuário e programas são exemplos de artefatos 

secundários. Engeström (1990, pp. 170-196) elaborou o conceito de 

artefato secundário, dividindo esses artefatos em duas categorias: 

‘ferramentas de modo’, que dizem como proceder, e ‘ferramentas 

de explanação’, que explicam por que o objeto de uma atividade se 

comporta de tal ou qual maneira. Uma ‘ferramenta de explanação’ 

seria uma teoria acerca de por que uma certa maneira de ensinar 

aprimora o aprendizado dos estudantes. 

Além desses dois níveis de artefatos que estão atrelados a 

práticas correntes, há um terceiro tipo de artefato e uma terceira 

forma de usar artefatos que não está atrelada à prática corrente, mas 

se usa para construir e imaginar mundos e futuros possíveis que 

diferem do presente. Por exemplo, o modelo do sistema de atividade 

apresentado na Figura 3.2 pode ser usado como ferramenta para 

estudar e projetar novos tipos de sistemas de atividade, mudando, na 

imaginação, o conteúdo específico dos elementos do modelo. 
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Os Conceitos como Mediadores do Pensar e do agir

Os conceitos enquanto generalizações. Os seres humanos 

regulam processos naturais e sociais por meio de suas ações e 

atividades conjuntas, a fim de os adequar às necessidades humanas. 

Uma lei importante no que diz respeito a toda regulação é a lei de 

variedade necessária (Ashby, 1956, pp. 206-213). Dito de maneira 

simples, essa lei abstrata diz que o regulador precisa ter à sua 

disposição uma variedade de formas diferentes de impactar o que 

se regula que seja superior à variedade dos estados possíveis do 

regulado. Por exemplo, em uma partida de tênis, um jogador tem 

de ser capaz de executar uma variedade de rebates diferentes que 

seja superior à variedade de maneiras com que a bola chega até o 

seu campo. Aprender a jogar tênis é, em parte, aprender a realizar 

uma grande variedade de rebates, a fim de controlar a variedade 

criada pelo outro jogador. 

Aprender significa identificar a variação em uma situação de 

tarefa e dominá-la por meio da coleta de regularidades identificadas 

e conexões internas, de modo a selecionar uma forma apropriada de 

impactar e controlar a situação (Marton & Trigwell, 2000). 

Entretanto, a variação pode levar tanto à aprendizagem genuína 

quanto à supersticiosa (Lewitt & March, 1988). Considere-se um 

processo que oscila por natureza, como fazem as atividades 

econômicas da sociedade. A correlação de ações e fases da oscilação 

no processo podem dar a impressão equivocada de que o ator regula 

a variação. Quando a taxa de atividade econômica está baixa, o 

governo poderá tomar uma medida específica para ativá-la. Quando 

ocorre o crescimento natural da atividade, parece que a medida foi 

bem-sucedida e não é mais necessária. A baixa da oscilação natural 

pode acontecer logo após o governo cancelar sua medida de ativação, 

dando assim a impressão de que a decisão do governo causou a baixa. 

A longo prazo, as ações do governo que visam a nivelar a oscilação 

podem, com efeito, amplificá-la (Forrester, 1961). 

Como tem relação com a seleção de uma alternativa 

apropriada a partir de um conjunto de alternativas, o aprendizado 

também depende da gama de alternativas disponíveis. Gregory 

Bateson (1972, pp. 287-293) sugeriu uma teoria dos níveis de 

aprendizagem que se baseia nessa ideia. Segundo ele, o primeiro 
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nível de aprendizagem e domínio sobre a variação é aprender a 

corrigir erros na seleção da resposta certa a partir de um dado 

conjunto de alternativas, como no caso em que uma pessoa aprende 

a aplicar uma ferramenta corretamente a um objeto a fim de 

alcançar um certo objetivo. O segundo nível de aprendizado diz 

respeito às mudanças corretivas na forma de produzir conjuntos de 

alternativas. Isso ocorre por tentativa e erro e pela habituação e 

acumulação relacionada de conhecimento tácito, mas também por 

experimentação consciente (Engeström, 1987, pp.145-153). O 

terceiro nível de aprendizagem ocorre como mudanças no segundo 

nível, isto é, nas mudanças corretivas na forma de produzir 

conjuntos de respostas alternativas. Passar do segundo ao terceiro 

nível de aprendizagem significa ascender do nível da ação individual 

ao seu contexto em um sistema de atividade conjunta e na 

transformação colaborativa dos atores quanto à estrutura do 

sistema, com o propósito de solucionar problemas que a ação dos 

indivíduos, por si mesma, não resolve. 

Podem-se entender os conceitos como cristalizações 

culturalmente evoluídas de generalizações e de conhecimento acerca 

das formas de variação que são importantes em atividades humanas, 

testadas na prática humana. Eles podem ser usados como ferramentas 

intelectuais para regular e dominar processos que são importantes 

nas atividades humanas. Na linguagem da teoria de Bateson, os 

conceitos definem os conjuntos de alternativas dentre os quais o ator 

pode escolher − ou, de maneira mais precisa, conjuntos de operações 

mediante os quais o ator pode produzir um conjunto e alternativas. 

A esse respeito, a mudança em nível conceitual, em uma organização, 

muda o conjunto de alternativas disponíveis para o seu 

desenvolvimento. A formação de um novo conceito implica a 

mudança na forma de produzir e definir as possibilidades. Todavia, 

a gama de possibilidades e a zona relacionada de desenvolvimento 

possível dependem da natureza e do poder gerativo das generalizações 

inerentes aos conceitos utilizados.

Generalização empírica e teórica. Cada generalização se 

produz mediante operações e ações generalizantes específicas, isto 

é, de abstração do que é essencial e geral a partir daquilo que é 

aleatório e não essencial na variação observada. O uso de uma 
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generalização criada também exige certas operações e ações práticas 

e cognitivas específicas. Por exemplo, para identificar uma planta 

na categorização de vegetais de C. Lineu, o espécime em questão 

deve ser comparado às características distintivas das diferentes 

espécies do sistema de Lineu. Logo, a generalização não reside no 

termo que a ela se refere, nem no artefato ou na representação 

generalizada sob cuja forma se fixa, mas nas operações práticas e 

intelectuais específicas que se executam com seu auxílio. 

A lógica formal tradicional não diferencia entre noção e 

conceito. Nela, a formação de conceitos foi entendida como um 

processo de lidar com a variação em observações empíricas do 

mesmo modo que fez Lineu ao criar sua nomenclatura para os 

vegetais. Um conceito empírico se cria pela comparação de 

características externas dos objetos e abstração, a partir dessa 

totalidade, daquelas características que são comuns a um grupo de 

objetos e os distinguem de outros objetos. Definem-se aquelas 

qualidades que são essenciais para identificar objetos pertencentes 

ao grupo, e se anexa um termo a essa combinação de atributos 

gerais (Davydov, 1990, pp. 19-21). As noções ou os conceitos 

empíricos criados dessa maneira são usados para descrever, 

catalogar, relacionar e agrupar, nas definições, aquilo que é dado 

imediato e perceptível. 

Contudo, as relações funcionais essenciais entre diferentes 

fenômenos e objetos não se podem observar diretamente. Somente 

podem ser reveladas pelo estudo de seu desenvolvimento histórico 

e mediante transformações e experiências práticas. Tais relações 

são o conteúdo específico e o objeto dos conceitos teóricos. Um 

conceito teórico apreende um sistema de relações funcionais 

essenciais de complementaridade e interação, o qual unifica objetos 

diversos e forças opostas em um sistema funcional e determina sua 

mudança e seu desenvolvimento. As características externas dos 

elementos de um sistema assim e os instantes de sua reprodução 

podem diferir tanto quanto uma borboleta difere de sua larva. A 

fim de discernir as interações essenciais, o pensamento teórico 

deve considerar o sistema historicamente, em seu processo de vir à 

luz. Um conceito teórico que revela relações funcionais essenciais 

permite o exame de possibilidades que ainda não se concretizaram. 



102

Esses conceitos se expressam, primeiramente, em métodos de 

atividade intelectual, como a realização de experimentos mentais, 

a interpolação do desenvolvimento de processos atuais no futuro e 

coisas similares, mas também se expressam em modelos que servem 

de instrumentos nessa atividade intelectual, isto é, no pensamento 

teórico (Davydov, 1990, pp. 118-122). Os conceitos de novos tipos 

de sistemas técnicos que se criam em design e em processos de 

engenharia têm, com frequência, o caráter de um conceito teórico 

− tal como o definimos aqui −, no sentido de que modelam uma 

organização de relações funcionais de interação que formam um 

sistema. Logo, poderíamos falar em conceitos teóricos e conceitos 

de design que cristalizam relações funcionais essenciais, em 

contraste aos conceitos empíricos e classificatórios (sobre os 

conceitos de design, cf. Kroll, Condoor, & Jansson, 2001). 

A distinção traçada acima, referente à diferença entre os 

conceitos empíricos (classificatórios) e os conceitos teóricos ou de 

design, e as operações intelectuais de sua criação e uso são 

apresentadas, de forma esquemática, na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 Dois tipos de conceitos e as operações intelectuais relacionadas 

Tipo de 
generalização

Artefato/representação 
generalizada

Operações de generalização e 
uso de generalizações

Generalização
Empírica (conceito 

empírico/noção)

Uma classiicação/ 
distinção, uma classe, um 
nome, um termo.

Identiicação de aspectos que 
separam uma classe de objetos 
de outros objetos. Inclusão 
dos objetos em certas classes, 
mediante o reconhecimento 
dos aspectos principais de uma 
categoria em um caso individual. 

Geeneralização 
Teórica (conceito 

teórico)
de design)

Um modelo de relações 
funcionais formadoras de 
sistemas e elementos de um 
sistema. 

 Identiicação de relações 
formadoras de sistemas por 
meio do rastreamento do 
desenvolvimento de um sistema 
e pela transformação prática e 
experimentação. 

A distinção entre conceitos empíricos e teóricos e suas 

operações intelectuais e formas de pensamento relacionadas é 

importante porque, enquanto ferramentas intelectuais, esses 

diferentes tipos de conceitos possibilitam o domínio sobre diferentes 
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tipos de variação. Grosso modo, podemos dizer que os conceitos 

empíricos nos permitem dominar a variação no âmbito das práticas 

existentes, ao passo que os conceitos teóricos ou de design são 

necessários para a criação de novas práticas. Os instrumentos do 

Laboratório de Mudanças foram criados para serem usados como 

instrumentos do pensamento teórico ou de design; ou seja, trata-se 

de instrumentos para analisar as relações internas de interação de 

um sistema e entre sistemas de atividade, bem como para projetar 

novas estruturas sistêmicas. Obtém-se a nova estrutura pela 

realização de ‘experimentos transformadores’, em pensamentos e 

práticas, repletos de maneiras de solucionar contradições internas 

atuais no sistema da atividade. 

O conceito teórico central no Laboratório de Mudança, o 

modelo geral de organização da atividade humana (Figura 3.2), é 

um instrumento de pensamento teórico relativo ao desenvolvimento 

e às possibilidades de desenvolvimento da atividade dos profissionais 

e também de modelagem de sua estrutura e suas contradições 

internas. Ele serve como instrumento para o desenvolvimento de 

hipóteses e experimentos intelectuais acerca das causas sistêmicas 

das perturbações que os profissionais experienciam em sua 

atividade e das possibilidades de superá-las. Embora seja um 

instrumento de pensamento teórico e design, o modelo de um 

sistema de atividade, em si mesmo, não nos informa a respeito de 

como deve ser usado. Com efeito, ele às vezes é utilizado como 

estrutura estática de classificação, a fim de ilustrar os elementos de 

um sistema de atividade sem analisar as relações de interação entre 

eles e as contradições possíveis dentro do sistema ou sem a realização 

de experimentos intelectuais com o propósito de explorar as suas 

possibilidades de desenvolvimento. 

Ascensão do abstrato ao concreto. Em intervenções, uma 

questão central que precisa ser respondida é: até que ponto e como 

se sustentam os resultados da intervenção e podem ser considerados 

gerais e aplicáveis a outros contextos? Conforme a discussão acima, 

tanto os conceitos empíricos quanto os teóricos abstraem algo que 

é geral, mas sua generalidade é distinta. Nos conceitos empíricos e 

no pensamento, “geral” significa algo que é verdadeiro em todos os 

casos, ou na maioria deles, dentro de um grupo. É o posto de único 
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e aleatório. Se uma intervenção de mudança produzir um novo 

método, sua generalidade empírica significaria que o método 

funciona não apenas no contexto original, mas também em outros 

contextos comparáveis. O modo de demonstrar tal generalidade é 

realizar experimentos de objeto aleatório: emprega-se o método 

em alguns casos selecionados aleatoriamente e se comparam os 

resultados a casos comparáveis em que não se utilizou o método. 

Ele é considerado geralmente válido se há uma diferença 

estatisticamente significativa entre os casos em que se usou e os 

casos em que não se usou o método (Mosteller & Boruch, 2002).

A generalidade de um conceito teórico ou de design tem 

natureza diferente. Esses conceitos ilustram a organização de um 

sistema funcional. Um único protótipo funcional é o bastante para 

demonstrar a generalidade de um princípio técnico e da organização 

relacionada de um sistema. A quantidade de experimentos de 

objeto aleatório com um protótipo, digamos, de um novo tipo de 

motor elétrico não eleva a confiabilidade da generalidade do 

princípio demonstrado com um só protótipo. Nada do que é 

historicamente novo surge como empírica e estatisticamente geral. 

Pelo contrário, como ressalta Ilyenkov (1982, p. 83-84):

Na realidade, sempre ocorre que um fenômeno que 
posteriormente se torna universal emerge originalmente como 
um fenômeno individual, particular e específico, como uma 
exceção à regra. Com efeito, ele não pode surgir de nenhuma 
outra maneira. Do contrário, a história teria uma forma 
bastante misteriosa. Logo, cada nova melhora no trabalho, 
cada novo modo de ação produtiva do homen, antes de se tornar 
geralmente aceita e reconhecida, emerge primeiro como um 
certo desvio com relação a normas previamente aceitas e 
codificadas. Assim, tendo surgido como exceção individual à 
regra de trabalho de um ou diversos homens, a nova forma, 
então, é assumida por outros, tornando-se, com o tempo, uma 
nova norma universal. Se a nova norma não tivesse aparecido 
originalmente dessa maneira exata, jamais poderia se tornar 
uma forma realmente universal e existiria apenas na fantasia.

 A generalidade de um conceito teórico ou de design precisa 

ser compreendida como um processo de emergência de um sistema 

que se inicia com uma nova constelação de relações dinâmicas 
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básicas de interação e gradualmente se expande, enriquece e 

generaliza (Ilyenkov, 1977, pp. 344-369). Esse processo de ascensão 

da célula germinativa abstrata e isolada de um sistema até a 

realidade multifacetada concreta pode ser facilmente compreendido 

no processo de surgimento de um novo sistema técnico6. T. P. 

Hughes descreve, da seguinte forma, o desenvolvimento da ideia do 

inventor A. E. Sperry com relação a um novo tipo de dispositivo:

Ele transformou a ideia em uma invenção e, então, em um 
dispositivo desenvolvido e pronto para o mercado mediante a 
modificação contínua da ideia original com o propósito de 
adaptá-la a ambientes cada vez mais complexos, até que 
funcionasse como dispositivo ou processo no ambiente real em 
que se pretendia que fosse usada. O processo de invenção-
desenvolvimento envolveu, com frequência, anotações iniciais 
em cadernos de equações matemáticas de previsão quanto à 
performance. Em seguida, houve a construção de um modelo, 
feita talvez por um construtor profissional de modelos, que se 
usou em testes de laboratório (Hughes, 1987, p. 173). 

O processo de ascensão da abstração teórica do princípio até 

uma realidade concreta baseada nele não cessa após a criação do 

novo dispositivo, mas continua na forma de transformação de 

práticas sociais pelo uso do novo dispositivo. Bruno Latour (1999, 

pp. 156-164) descreveu bem a ideia da concretude envolvida nesse 

processo. Segundo ele, um fenômeno é tanto mais “real” e estável 

quanto mais tem ligações com outros fenômenos e outras coisas. 

Um sistema emergente ainda não adquiriu necessidade, generalidade 

universal ou completude e estabilidade internas. Ele ainda não é 

6  O princípio de ascensão do abstrato ao concreto foi primeiro apresentado por 
Hegel, que o entendia como o processo histórico escalar de superação de pontos de 
vista unilaterais e de desenvolvimento de conhecimento quanto a todos os aspectos 
e momentos necessários de um fenômeno complexo em suas interligações. O 
concreto, para ele, não era o que se experiencia imediatamente, mas a compreensão 
histórica de um fenômeno em todas as suas relações essenciais e fases de 
desenvolvimento. Marx salientou que abstrato e concreto são aspectos do 
desenvolvimento do mundo material real que se refletem na consciência humana. 
Por conseguinte, ascender do abstrato ao concreto significa o crescimento de uma 
totalidade material real a partir da primeira ocorrência isolada de uma nova relação 
funcional, bem como a reprodução científica de tal desenvolvimento nos conceitos 
(Ilyenkov, 1982, pp. 135-178).
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inteiramente real, mas existe apenas como uma possibilidade 

baseada em um sistema específico de relações de interação. 

Frequentemente, isso também vale para as invenções criadas nas 

intervenções do Laboratório de Mudança: elas se tornam reais 

gradualmente, mediante sua aplicação, seu enriquecimento e seu 

desenvolvimento posterior. 

O desenVOlViMentO hUManO 
enQUantO re-MediaÇÃO

Pensamento Criativo Concreto

Conforme se desenvolvem, a variação e as diferenças dentro 

dos sistemas crescem, de modo que aquilo que inicialmente é 

apenas uma diferença ou um elemento secundário pode crescer e 

começar a mudar as relações existentes, amplificando as tendências 

contraditórias internas aos sistemas. As pessoas denotam os objetos 

e fenômenos com palavras que as definem o que são esses objetos e 

fenômenos. O pensamento cotidiano se baseia no princípio de 

lógica formal de que uma caracterização do objeto é ou verdadeira 

ou falsa e contraditória. Isso, no entanto, só é verdade se 

desconsideradas a mudança e a interação entre objetos. Qualquer 

elocução que expressa um processo de transição inelutavelmente 

atribui caracterizações explícita ou implicitamente contraditórias 

ao objeto em transformação, caracterizações acerca do que o objeto 

ainda é e do que ele já é em parte, mas não inteiramente. No 

momento da transição, o objeto se mostra, mais claramente, como 

uma identidade de opostos (Ilyenkov, 1982, p. 251). Os objetos 

revelam suas propriedades somente na interação com outros 

objetos, e todas as caracterizações de um fenômeno ou de um 

objeto captam apenas alguns de seus aspectos. As caracterizações 

contraditórias não são necessariamente erros no pensamento 

lógico, mas podem refletir aspectos contraditórios de um objeto 

que aparecem em sua mudança e em suas várias interações com 

outros objetos. O pensamento criativo teórico é sensível ao observar 

tais aspectos e lados de um objeto, fenômeno ou sistema que os 
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conceitos presentes não captam adequadamente. Segundo Ilyenkov 

(2007), esse pensamento opera mediante a explicação e elaboração 

dos aspectos contraditórios do objeto do pensamento, trazendo a 

diferença a um ápice, sob a forma de duas afirmações contraditórias 

acerca do objeto e, então, buscando por um mediador que abarque 

ambos os elementos contraditórios, por meio do estudo da realidade 

empírica. Tal mediador permite solucionar ou gerenciar a 

contradição, criando um novo sistema funcional que une as forças 

ou os elementos opostos7.

Quadro 3.3. A contradição enquanto desafio à resolução criativa de problemas

 

Em um Laboratório de Mudança realizado em uma escola secundária na Finlândia, os 
professores viam os alunos como apáticos. Quando se discutiu isso, um dos professores 
notou ter aprendido que os alunos eram competentes e trabalhavam duro quando 
envolvidos com seus hobbies. Os pesquisadores, então, explicaram as diferentes 
observações do professores como uma contradição: os estudantes são apáticos versus os 
estudantes são competentes. Duas qualidades contraditórias se podiam ver no mesmo 
estudante em dois contextos diferentes, a escola e o hobby. Uma das novas soluções que os 
professores criaram foi um novo tipo de projeto inal que os estudantes deviam preparar 
em seu último semestre. Os pesquisadores caracterizam esse novo artefato do seguinte 
modo (Engeström et al., 2002a, p. 220):

“O projeto inal (…) abriu novas possibilidades de motivação e de notas. Ele 
introduziu o trabalho motivado pelo orgulho de se realizar algo que esteja além das 
exigências do currículo. Mas, em vez de separar essa oportunidade dicotomicamente 
das notas, o projeto inal oferece aos estudantes a chance de tomar aquele trabalho 
de que se orgulham e usá-lo também para aprimorar suas notas.” 

O projeto inal unia as qualidades do hobby com o trabalho escolar, ajudando assim a 
mudar os sentimentos pessoais dos estudantes quanto ao trabalho escolar e superar a 
contradição entre os sentimentos pessoais dos estudantes e o signiicado social de 
trabalho escolar, a qual havia criado a experiência dos professores com relação à apatia 
dos estudantes. 

a remediação enquanto Processo de transformação de um 
artefato em um instrumento - o Processo de estimulação dupla

O comportamento biologicamente determinado dos animais 

foi estudado experimentalmente mediante o fornecimento de estímulo 

7  Genrich Altshuller (1984, 2007), na área do design técnico, transformou esse 
princípio, interessantemente, em “uma ciência exata da criatividade”. 
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aos animais e o registro de suas reações a ele. Esse esquema de estímulo-

resposta também foi usado no estudo da psicologia humana. Ele, 

entretanto, não possibilita o estudo dos meios e instrumentos que os 

indivíduos usam para organizar seu comportamento de maneira a 

lidar adequadamente com um problema que enfrentam (Vygotsky, 

1999, p. 59). Para estudar o uso dos meios internos e externos de 

comportamento, Vygotsky sugeriu o emprego do método da 

estimulação dupla, em que se apresentam aos sujeitos dos experimentos 

dois estimulos diferentes (Sakharov, 1990). Ele descreve esse método 

de estimulação dupla da seguinte forma: 

A tarefa que a criança depara no contexto experimental está, 
via de regra, além de suas capacidades presentes e não pode 
ser solucionada pelas habilidades existentes. Em tais casos, 
coloca-se um objeto neutro próximo à criança, e frequentemente 
somos capazes de observar como o estímulo neutro é puxado 
para a situação e assume a função de um signo. Assim, a 
criança incorpora ativamente esses objetos neutros à tarefa de 
resolução de problemas. Podemos dizer que, quando surgem 
dificuldades, os estímulos neutros tomam a função de signos e, 
desse ponto em diante, a estrutura da operação assume um 
caráter essencialmente diferente (Vygotsky, 1978, p. 74).

Ressaltando a neutralidade do segundo estímulo, Vygotsky 

salientou a significação criativa que ocorre quando o indivíduo 

conecta um artefato (o segundo estímulo) ao problema e inventa 

uma forma de usar esse artefato como instrumento na execução da 

tarefa. Em vez de fornecer um segundo estímulo, o experimentador 

também poderia esperar até que o indivíduo tomasse 

espontaneamente algum artefato como instrumento no processo 

de solução de problemas. Vygotsky observou que a resolução da 

situação problemática acontece em duas fases. A primeira fase se 

caracteriza pela hesitação e pela busca por um segundo estímulo. 

Ela continua até que o indivíduo encontre, adote ou construa um 

segundo estímulo. A segunda fase de atuação se caracteriza pela 

ação agentiva e determinada do sujeito. O envolvimento de um 

segundo estímulo como instrumento no processo de resolução de 

problemas significa que o indivíduo, tornando o segundo estímulo, 

que é neutro, em uma nova ferramenta psicológica no processo de 

resolução de problemas − ou seja, re-mediando o processo −, 
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substitui a ferramenta psicológica previamente internalizada que 

era inadequada para solucionar o problema em questão.8
 

É 

interessante notar que o experimento da estimulação dupla muito 

se assemelha à estrutura geral da resolução de problemas e do 

raciocínio baseado em hipóteses (abdutivo) que tipicamente se 

encontram em pesquisas científicas, em design e no trabalho de 

detetives, em que uma analogia ou uma cadeia de acontecimentos 

imaginados são tomados como explicações possíveis para uma 

observação paradoxal.

Quadro 3.4. O experimento da ‘situação sem sentido’

Esse experimento clássico, no qual Vygotsky desenvolveu seu paradigma alternativo de 
psicologia, foi uma repetição e reinterpretação do experimento da “situação sem sentido” 
criado por Kurt Lewin:

“Em um conjunto de experimentos, por exemplo, o experimentador deixou o 
indivíduo e não retornou, passando a observá-lo de uma sala diferente. Em geral, 
os indivíduos, nesse experimento, esperavam por cerca de 10 ou 20 minutos. 
Então, não compreendendo o que deveriam fazer, permaneciam por um tempo em 
um estado de oscilação, confusão e indecisão. Quase todos os adultos buscaram 
por algum ponto externo de apoio. Um sujeito, por exemplo, deiniu suas ações 
em função do bater do relógio. Olhando para seu relógio, ele pensou: ‘Quando o 
ponteiro chegar à posição vertical, vou sair’ Esse sujeito transformou a situação 
dessa maneira, estabelecendo que esperaria até às 2h30min e então sairia. Chegada 
a hora, a ação ocorreu automaticamente. Alterando o campo psicológico, o sujeito 
criou, para si mesmo, uma nova situação nesse campo. Ele transformou a situação 
sem sentido em uma que tinha um sentido claro (Vygotsky, 1987, p. 356).”

Para Vygotsky, esse experimento foi um instrumento para examinar como as pessoas 
transformam a situação inicial mediante a atribuição de um signiicado situacional 
especíico a um estímulo inicialmente neutro, criando assim um signo para si mesmas. 
Dessa maneira, externalizam o problema psicológico interno. Segundo Vygotsky, essa 
experiência mostra como nascem as ações e a agência humanas voluntárias (Vygotsky, 
1999, p. 60). Recentemente, Sannino, Laitinen e Engeström replicaram esse experimento 
e realizaram diferentes variações. Eles descobriram que, em vez de um único processo de 
estimulação dupla, os indivíduos podem proceder à resolução da situação problemática 
por meio de uma cadeia de primeiros (o problema) e segundos (instrumento) estímulos 
(Engeström, Sannino, Laitinen, no prelo; Laitinen, 2012).

8  Cole e Griffin (1983, pg. 70) descrevem a re-mediação como “uma mudança nos 
objetos que medeiam nossa interação com o mundo”. Como exemplo histórico 
primordial, descrevem a substituição de silabários, na escrita, por alfabetos. O alfabeto 
tornou possível uma explicitação que teve um poderoso efeito de potenciação sobre a 
habilidade das pessoas de regular suas atividades e criar conhecimento comum.



110

O experimento de Vygotsky destaca a re-mediação situacional 

da ação de um indivíduo. A re-mediação de atividades colaborativas 

estabelecidas é um processo mais complexo e demorado, que envolve 

cadeias de estimulação dupla. Ademais, ela exige uma colaboração 

organizada entre os atores envolvidos na atividade; uma intervenção 

do Laboratório de Mudança pode ser entendida exatamente como 

esse tipo de processo (Engeström, 2007a). No Laboratório de 

Mudança, o princípio da estimulação dupla é aplicado em diversos 

níveis. Em primeiro lugar, o interventor apresenta aos profissionais 

um espelho das situações e dos aspectos problemáticos de sua prática 

atual, a fim de estimulá-los a encontrar e construir um primeiro 

estímulo compartilhado, uma consciência quanto a um problema 

que precisa ser resolvido. Como segundo estímulo, o interventor 

pode fornecer conceitos aos profissionais que eles podem usar como 

instrumentos para analisar os dados especulares. Na medida em que 

a análise aprimora a ilustração da situação problemática (primeiro 

estímulo), o interventor fornece o modelo geral de organização da 

atividade humana (Figura 3.2) como segundo estímulo, o qual os 

participantes podem transformar em uma ferramenta psicológica 

para não somente compreender as relações entre observações e 

construir um entendimento sistêmico da atividade, bem como para 

descobrir as contradições internas do sistema que produzem os 

problemas encontrados pelos profissionais em seu trabalho cotidiano. 

Por fim, como resultado da intervenção do Laboratório de Mudança, 

cria-se um novo modelo da atividade, que funciona como um 

instrumento (segundo estímulo) na transformação da atividade, de 

modo que se possa superar a situação problemática (primeiro 

estímulo) ali presente (Engeström, 2011). 

Esse processo difere essencialmente do processo de uma 
intervenção de mudança linear com relação ao papel central que o 
processo de significação dos atores e sua agência desempenham ali. 
Os segundos estímulos da intervenção funcionam, em primeiro 
lugar, como ferramentas psicológicas para a análise e o 
desenvolvimento colaborativos e conduzem, então, a um novo 
conceito, que funciona como uma ferramenta psicológica para 
transformar o sistema da atividade a fim de superar as contradições 
internas, que causam perturbações, rupturas, conflitos e situações 
e conflitos de vínculo duplo em sua atividade cotidiana. 
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Esse processo de aprimoramento de agência por meio da re-

mediação traz uma nova camada às relações causais da atividade 

colaborativa. A primeira camada se baseia no conhecimento e na 

interpretação dos indivíduos no tocante às relações causais e 

regularidades entre fenômenos. Os atores levam em conta que, 

conforme uma lei ou regra, o fenômeno Y se segue ao fenômeno X. 

A segunda camada, que é contraditória, manifesta-se nas ações 

frequentemente imprevisíveis dos atores, mediante as quais eles 

tentam satisfazer as motivações contraditórias que os animam 

enquanto membros de uma atividade coletiva. A terceira camada, 

que é agentiva, surge quando os atores, enquanto indivíduos 

potenciais e agentes coletivos, realizam ações transformadoras 

intencionais, inventando e usando artefatos para controlar suas 

ações desde fora (Engeström, 2011, p. 610). 

a re-mediação em atividades Coletivas: 
a aprendizagem expansiva e a Formação de Conceitos

No experimento da estimulação dupla, o pesquisador fornece 

ao sujeito experimental o primeiro estímulo, que é o criador do 

problema, e o segundo estímulo. Mas, nas atividades produtivas da 

vida real, a situação é mais complicada; em vez de um problema 

claramente definido, o ator frequentemente depara perturbações, 

rupturas, conflitos e outros sintomas incertos de uma contradição 

interna subjacente do sistema da atividade. Os profissionais 

envolvidos experienciam esses problemas e reagem a eles de diferentes 

maneiras, ignorando-os, negando-os e atribuindo-lhes significados 

distintos. Logo, antes mesmo de que se possa empreender a busca 

por um segundo estímulo instrumental, muito trabalho tem de ser 

feito. A re-mediação não é um evento singular e não se pode basear 

em um único instrumento novo. Com efeito, necessita-se de uma 

sequência de ações específicas de criação de conhecimento e 

transformação do sistema de atividade que efetuam a ascensão do 

abstrato ao concreto, isto é, que conduzem à revelação da contradição 

central de desenvolvimento do sistema da atividade, à descoberta ou 

à construção de uma maneira de mediar essa contradição que possa 

se tornar a célula germinativa de um novo princípio e de uma nova 
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forma da atividade e à generalização da aplicação do novo princípio. 

Na sequência, descrevemos os tipos de ações de aprendizagem 

expansiva que satisfazem essa condição, sem entrar em detalhes no 

que diz respeito à natureza específica da teoria ou da pesquisa 

relacionadas. Os achados de análises empíricas recentes dessas ações 

e de seus subtipos serão revisados posteriormente, no Capítulo 10. 

Os principais tipos de ações de aprendizagem expansiva são os 

seguintes (Engeström & Sannino, 2010, pp. 7-8): 

1. Ações de questionamento, crítica ou rejeição de alguns aspectos 

da prática aceita e da sabedoria existente ou de um plano atual. 

2. Ações de análise da situação. A análise envolve a transformação 

mental, discursiva ou prática da situação, com o propósito de 

descobrir origens e mecanismos explanatórios. As ações de 

análise compreendem tanto a análise histórica quanto a análise 

empírica atual da prática corrente.

3. Ações de modelagem de uma nova relação explanativa em algum 

meio publicamente observável e transmissível. Isso significa a 

construção de um modelo explícito e simplificado da nova 

ideia, uma célula germinativa, que explique a situação 

problemática e ofereça uma perspectiva para resolvê-la ou 

transformar. 

4. Ações de exame do modelo, de sua execução, de sua operação ou 

de experimentação com relação a ele, a fim de apreender 

completamente sua dinâmica, seu potencial e suas limitações. 

5. Ações de implementação do modelo, de sua concretização por 

meio de aplicações práticas, enriquecimentos e extensões 

conceituais. 

6. Ações de reflexão acerca do processo de aprendizagem expansiva 

e de sua avaliação, visando a identificar necessidades de 

aprendizagem e desenvolvimento posteriores e a tirar 

conclusões relacionadas ao método de aprendizagem.

7. Ações de consolidação e generalização dos resultados do processo 

de aprendizagem, transformando-os em uma nova forma 

estável de prática. 
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No Laboratório de Mudança, a transição da análise à 

modelagem de uma nova prática normalmente ocorre em duas 

etapas: a modelagem das contradições internas centrais do sistema 

de atividade, que explicam a situação problemática, e a modelagem 

de uma nova estrutura possível da atividade, que ofereça uma 

perspectiva de solução ou gerência aprimorada da contradição. 

A palavra ‘modelo’ tem muitos significados. O aspecto crucial 

aqui é que o modelo objetiva uma ideia de mediação da contradição 

em forma publicamente observável e transmissível, de modo que ela 

possa se tornar objeto de escrutínio e testes colaborativos. Essa forma 

pode ser um gráfico conciso ou uma representação material de relações 

importantes, mas também pode ser um espécime ou caso prototípico 

observáveis que tragam à tona tais relações, ou mesmo uma nova 

forma de ação de exemplifique o novo princípio. 

As ações de aprendizagem expansiva formam, conjuntamente, 

um ciclo de aprendizagem expansiva, ao passo que os tipos de ações 

que possuem um número ordinal inferior na lista apresentada 

acima tornam possíveis e instigam as ações que se seguem a eles na 

lista (ver Figura 3.6). 

Figura 3.6. O modelo de ciclo de aprendizagem expansiva 
(Engeström, 1999, p. 384; reproduzida com permissão de 

Cambridge University Press; alterada com a permissão do autor)
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a dinâmica de desenvolvimento 
expansivo em um sistema de atividade

O ciclo de ações de aprendizagem expansiva efetua o processo 

de ascensão do abstrato ao concreto, conforme descrito acima. Na 

melhor das hipóteses, o modelo da nova solução é um conceito 

teórico ou de design que cristaliza as relações iniciais básicas que 

compõem um novo princípio de satisfação de uma necessidade 

social; trata-se de uma ‘célula germinativa’ que suscita uma nova 

estrutura e forma de uma atividade e gera as diversas manifestações 

concretas do princípio inicial (Davydov, 1990; Engeström, 

Nummijoki, & Sannino, 2012). Entretanto, o desenvolvimento de 

um sistema de atividade consiste em ciclos de aprendizagem 

expansiva com diferentes escopos. O ciclo mais fundamental de 

aprendizagem expansiva consiste em uma transformação qualitativa 

completa de um sistema de atividade. Tal transformação é um 

processo complexo que tipicamente leva vários anos e abarca 

inúmeros ciclos sucessivos menores e paralelos de aprendizagem 

expansiva, os quais conduzem a uma re-mediação de alguma parte 

do conjunto do sistema de atividade (ver Figura 3.7). Esses ciclos 

menores de aprendizagem expansiva compreendem ciclos ainda 

menores de aprendizagem expansiva que produzem invenções 

necessárias para o progresso do processo mais amplo. A expansividade 

dos ciclos menores é apenas um potencial, cuja realização depende 

de progressos posteriores da aprendizagem expansiva e transformação 

do sistema da atividade (Engeström, 2008, p. 130). 

Nos processos de aprendizagem e desenvolvimento 

expansivos, há uma dialética entre as mudanças materiais objetivas 

e as mudanças na compreensão e na agência dos atores. As análises 

histórica e empírica atual fixam o pensamento e a busca dos atores 

por uma nova solução para situação objetiva da atividade, a qual, 

então, eles mudam por meio de suas ações práticas. Nesse processo, 

as mudanças no sistema de atividade criam contradições internas 

em seus elementos e em suas relações com outras atividades e entre 

eles. Essas contradições criam a dinâmica da transformação 

expansiva do sistema de atividade. A localização e a natureza das 
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contradições internas9
 

mudam conforme a transformação 

prossegue criando desafios de aprendizagem e criação posteriores 

de soluções expansivas. 

As contradições internas no sistema de atividade não podem 

ser observadas diretamente, mas se tornam conhecidas somente por 

meio de uma análise histórica das mudanças na estrutura da 

atividade e de uma análise empírica atual acerca de suas manifestações 

nas ações cotidianas dos profissionais e de sua coordenação. Elas se 

manifestam como perturbações, rupturas e desperdício no processo 

mediante o qual se realiza a atividade, bem como conflitos e 

discordâncias entre indivíduos, dilemas de indivíduos e suas 

experiências de conflitos paralisantes de motivação e situações de 

vínculo duplo (Engeström & Sannino, 2011).

Em uma economia de mercado moderna, todos os elementos 

do sistema da atividade pertencem simultaneamente a dois sistemas 

diferentes de relacionamentos, que definem suas propriedades. Nos 

mercados respectivos, eles têm um valor de troca específico. Dentro 

do sistema da atividade, têm uma função específica e um valor de 

uso relacionado. Há uma contradição e um tradeoff entre o valor de 

troca e o valor do uso de todos os elementos do sistema da atividade. 

Cada forma histórica da atividade é uma maneira de gerenciar e de 

resolver temporariamente essa contradição preliminar. A resolução 

há de se romper quando ocorrerem grandes mudanças no mercado, 

nas necessidades que a atividade satisfaz ou nos elementos e na 

estrutura do sistema da atividade. Tais mudanças transformam a 

contradição preliminar em contradições secundárias entre alguns 

elementos do sistema da atividade. Uma contradição secundária 

significa que dois elementos dentro do sistema de atividade são 

incompatíveis e estabelecem exigências contraditórias para ações 

dos indivíduos no sistema. Por exemplo, isso significaria que o 

controle de um objeto de mudança necessitaria de algo que as 

9   Para entender o conceito de contradição interna em um sistema de 
atividade, precisamos ter em mente que o sistema se baseia na ação contínua dos 
atores, por meio da qual eles produzem repetidamente o resultado e regeneram o 
sistema. Da perspectiva de um ator, uma contradição interna significa que duas 
coisas que determinam a sua ação ou que dois processos dos quais a ação faz parte 
no sistema puxam a ação para direções opostas.
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regras atuais negam, ou de algo que não pode ser obtido com as 

ferramentas disponíveis. Superar contradições secundárias é 

possível com uma reconceituação expansiva do objeto e da 

motivação da atividade e a criação de novas ferramentas 

correspondentes e de outros elementos do sistema da atividade. A 

implementação prática do modelo novo e dos elementos novos na 

atividade conduz a contradições terciárias em todos os elementos 

do sistema da atividade, contradições entre sua forma existente e as 

aplicações do novo modelo. A nova forma da atividade evolui com 

a resolução dessas contradições. Quando a atividade for 

transformada, vão emergir contradições quaternárias entre a 

atividade e outras atividades de que é funcionalmente dependente 

ou que dependam delas funcionalmente. A resolução das 

contradições quaternárias estabilizará a nova forma da atividade. A 

figura 3.7 sumaria a sequência, descrita acima, de emergência e 

resolução dos diferentes tipos de contradições internas na 

transformação expansiva de um sistema de atividade. 

Figura 3.7. O ciclo de transformação expansiva de um sistema de atividade 
(baseada em Engeström, 1987, p. 322)

O modelo apresentado pela figura 3.7 descreve o processo de 

aprendizagem expansiva descrito na figura 3.6 de uma perspectiva 

diferente, que destaca as mudanças no sistema da atividade em vez 

de salientar as várias ações de aprendizagem expansiva que fazem 
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progredir o processo de transformação. Embora todos os tipos de 

ações de aprendizagem expansiva ocorram e sejam necessários para 

o progresso da transformação, espera-se que a freqüência relativa e a 

importância dos vários tipos de ações de aprendizagem expansiva 

mudem ao longo da transformação. Ao realizar as ações nas diferentes 

fases, os atores encontram tipos diferentes de contradições internas 

no sistema da atividade, conforme descrito no modelo. 

Quadro 3.5. Identificando e superando uma contradição interna no 
sistema de atividade de uma equipe

As companhias de telecomunicações fornecem conexões digitais por meio das quais 
as pessoas podem conectar seus computadores à internet. Nos anos 90, uma operadora 
inlandesa começou a fornecer tais conexões usando a tecnologia ISDN. A empresa 
anunciou internamente que estabeleceria uma equipe dos técnicos para realizar 
instalações ISDN em domicílios e pediu que os técnicos em telefonia interessados se 
inscrevessem para o treinamento em tecnologia ISDN, a im de se tornarem técnicos 
em ISDN. A primeira equipe de técnicos em ISDN aprendeu o trabalho nas primeiras 
instalações de teste. Quando as vendas começaram, a demanda por conexões era baixa, 
e os técnicos poderiam usar o tempo na locação dos clientes para encontrar soluções aos 
problemas na instalação e aprender mais. Tiveram também de se reunir com o propósito 
de discutir os problemas e as soluções, que auxiliaram tanto a aprendizagem individual 
quanto a coletiva. 

Logo, entretanto, a demanda para as instalações aumentou drasticamente. Novos 
técnicos foram contratados para estabelecer equipes novas de instalação. À primeira 
equipe foi dada não apenas a responsabilidade do controle de qualidade e de auxiliar 
os os técnicos recentemente empregados, bem como de realizar as instalações mais 
difíceis e de desenvolver os métodos de instalação. Entretanto, ainda se esperava deles 
que izessem um número suiciente de instalações o bastante para que cumprissem suas 
metas econômicas. A equipe já não tinha tempo para aprender com a busca por soluções 
na locação dos clientes e para discutir problemas e soluções. Os seus membros sentiram 
fortemente um vínculo duplo; se focalizassem apenas uma de suas diversas obrigações, 
inevitavelmente negligenciariam as demais. Nessa fase, a equipe se voluntariou para uma 
intervenção do Laboratório de Mudança. 

O pesquisador-interventor, acompanhando um técnico em uma instalação para um 
cliente, coletou dados sobre perturbações no processo de trabalho. Ao discutir as suas 
observações, os membros da equipe puderam identiicar inúmeros tipos de perturbações 
recorrentes no trabalho e diversas maneiras de as prevenir. Analisaram também o 
desenvolvimento histórico de sua atividade e as mudanças que haviam ocorrido. 

Mediante essas análises, eles perceberam que uma contradição interna agravante 
tinha evoluído entre o objeto expandido de sua atividade e sua maneira tradicional de a 
dominar, isto é, aprendendo com tentativas individuais e resolução conjunta de problemas. 
Negociaram mudanças em sua colaboração com algumas outras equipes a im de eliminar 
as fontes das perturbações. Desenvolveram também um sistema de coleta de dados acerca 
de problemas de instalação relacionados a todos os técnicos e de produção de soluções-
padrão por meio de um novo sistema interno de especialização. Assim, criaram um novo 
princípio de realização de sua atividade e de seu aprendizado comum que lhes permitiu 
dominar a demanda rapidamente crescente por instalações (Virkkunen & Ahonen, 2011).
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A sequência de contradições descrita na figura 3.7 pode ser 

compreendida como uma sequência temporal das fases de 

transformação de um sistema de atividade e como um processo de 

ascensão do abstrato ao concreto, efetuado pela realização de ações 

de aprendizagem expansiva. Ao fazer essas ações, os atores 

encontram os vários tipos descritos acima de contradições internas 

no sistema da atividade. 

Um laboratório da mudança representa, tipicamente, um 

ciclo mediano de aprendizagem expansiva que ajuda os participantes 

a darem um passo notável no sentido de uma transformação 

expansiva mais ampla da atividade. Assim, por exemplo, o grupo 

de pesquisa do prof. Engeström realizou o primeiro Laboratório de 

Mudança em um hospital. As mudanças nesse hospital levantaram 

problemas na colaboração entre representantes do cuidado de 

saúde básica e diversos hospitais especializados no cuidado de 

enfermos crônicos com moléstias múltiplas. Uma intervenção do 

Laboratório de Mudança Interfronteiras foi planejada e exectuada, 

focalizando esse problema. Nesse processo, um novo conceito foi 

desenvolvido para a coordenação do cuidado de enfermos crônicos 

com moléstias múltiplas. A execução desse modelo novo foi 

facilitada e estudada em um Laboratório de Mudança de 

Implementação (Kerosuo, 2006). De modo parcialmente similar, o 

Laboratório de Mudança de Trabalho em Conhecimento, 

mencionado no Capítulo 2, foi a continuação de um processo da 

mudança de um Laboratório de Mudança realizado previamente 

na mesma escola (Engeström et al., 2002a, 2002b). No Laboratório 

de Mudança executado na escola e em um Laboratório de Mudança 

executado no correio finlandês, os pesquisadores chegaram à 

conclusão de que essas atividades estavam em um estado de 

necessidade. Na análise dos processos do Laboratório de Mudança 

relativo à equipe de técnicos em telefonia (ver, acima, o Quadro 

3.5), uma contradição secundária foi revelada no sistema da 

atividade. Então, o objeto da atividade foi reconceituado e novas 

ferramentas foram construídas para superá-la. Por outro lado, em 

um Laboratório de Mudança conduzido no departamento de 

notícias locais de um jornal diário, os pesquisadores-interventores 

e os participantes perceberam que uma grande mudança havia 



119

ocorrido recentemente no objeto da atividade e que muitos dos 

problemas em sua prática diária podiam ser explicados por meio de 

contradições terciárias entre o modo antigo de trabalhar e o novo. 

tiPOs histÓriCOs de traBalhO

No desenvolvimento de formas de atividades de trabalho 

coletivo, ocorrem processos complexos da re-mediação, em que 

não somente novos mediadores individuais − como ferramentas, 

regras e formas de divisão de trabalho − substituem os velhos, mas 

também mudam o conceito básico da atividade e a natureza das 

generalizações ali criadas e a ela aplicadas (Pihlaja, 2005). Bart 

Victor e Andrew Boynton (1998) apresentaram um modelo 

condensado de cinco tipos históricos de trabalho: artesanato, 

produção em massa, aprimoramento de processo, personalização 

em massa e trabalho de coconfiguração, os quais representam 

objetos de trabalho qualitativamente diferentes e princípios de sua 

organização. Yrjö Engeström (2008) refinou esse modelo, 

explicando as dimensões internas e externas que são centrais à 

tomada de decisão estratégica de cada tipo de atividade e incluindo 

a produção social como um sexto tipo histórico. As diferenças 

qualitativas entre tipos históricos de trabalho refletem, ademais, 

diferenças no tipo de variação dominado e na natureza das 

generalizações com que se domina a variação na atividade e em que 

se baseiam os elementos do sistema da atividade. A ordem histórica 

do desenvolvimento dos tipos de trabalho é descrita na Figura 3.8. 
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 Foco nos processos e 
no próprio produto 

PRODUÇÃO SOCIAL 

Produtos open source, 
bens públicos 

Integração entre 
produção e 
inovação 

Cliente inteligente 
produtos e serviços 

Integração entre clientes, 
produto e empresa 

Qualidade 

Modulação 

Controle 

PRODUÇÃO CENTRADA NA 
INOVAÇÃO: COCONFIGURAÇÃO 

Tradição e 
inovação 

Processo 

Precisão 

PERSONALIZAÇÃO EM 
MASSA 

Produção 

Commodity  

PRODUÇÃO DE MASSA 

Envolvimento do cliente 

ARTESANATO 

Independência 

PRODUÇÃO ENXUTA: 
APRIMORAMENTO DE PROCESSO 

Foco nos problemas e 
consequências sociais 

Rede 

Compra 

Figura 3.8. Tipos históricos de trabalho (Engeström, 2008, p. 232; reproduzida com 
permissão de Cambridge University Press)

O trabalho artesanal se baseia em uma tradição e é realizado 
por indivíduos ou pequenos grupos. O objetivo da atividade é 
produzir produtos tradicionais ou novos produtos originais de 
artesanato. As generalizações aplicadas no ofício são configurações 
tipicamente situacionais de conjuntos de ferramentas e de materiais 
usados para efetuar tarefas específicas. Essas generalizações podem 
ser caracterizadas como situacionais e perceptivo-funcionais 
(Luria, 1976). A variação básica que tem de ser dominada no 
artesanato é a variação no objeto, no processo de transformação e 
nas ferramentas. Os métodos tradicionais de trabalho usados no 
artesanato são preservados como habilidades individuais que são 
aprendidas, enquanto se é aprendiz, mediante participação na 
atividade e, mais tarde, na prática individual. A tensão estratégica 
entre os aspectos internos e externos da atividade reside entre o 
controle (interno) e a independência (externa). 
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Na medida em que cresciam a troca de mercado e a 

demanda por produtos, o trabalho artesanal individual foi 

substituido, primeiramente, por manufaturas, em que o trabalho 

artesanal se dividia entre muitos trabalhadores que executavam 

repetidamente as mesmas subtarefas do processo de produção 

relativas aos métodos tradicionais. Nessa fase, criavam-se mais 

e mais conceitos classificatórios, usados para dominar a variação 

das subtarefas, aprofundar a divisão de trabalho e criar grupos 

ocupacionais especializados. 

O grande número de grupos ocupacionais diferentes e a 

variação na maneira como os indivíduos realizavam uma tarefa se 

transformaram em um problema crescente no desenvolvimento da 

produção em massa com base em máquinas. Uma mudança notável 

na generalização relacionada ao trabalho ocorreu com o 

desenvolvimento da mensuração de trabalho, que foi usada para 

definir a melhor maneira de realizar uma determinada tarefa. 

Então, isso foi escrito na forma de instruções de trabalho e ensinado 

aos trabalhadores (Taylor, 1911/1998). A racionalização e a 

padronização − isto é, o estudo sistemático da variação nos 

produtos e nos métodos de trabalho com a finalidade de determinar 

a solução geral ótima para uma variedade de usos e aplicações − 

formaram a base da produção industrial em massa. Além disso, ele 

é caracterizado por uma divisão de trabalho funcional profunda, 

por procedimentos explícitos unificados e por um controle 

hierárquico forte. Na produção em massa, as perguntas estratégicas 

são relacionadas às escolhas entre fabricar uma parte do produto 

ou comprá-la de terceiros. 

A primeira forma geral da produção em massa era eficaz em 

produzir um produto padronizado. Entretanto, era impossível 

dominar mudanças qualitativas na demanda e na variação da 

qualidade dos produtos por causa do erro humano. Então, uma 

nova forma de produção em massa flexível foi desenvolvida em uma 

fábrica de automóveis da Toyota. Esse conceito de produção 

centrada na qualidade tornou possível a dominação de uma 

variação mais ampla nos produtos que são produzidos, mediante a 

aplicação de uma nova forma de generalização. Os trabalhadores 

analisam constantemente as perturbações e o desperdício nos 
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processos de produção e buscam, de maneira colaborativa, por 

modos de eliminar suas causas por meio do refinamento das 

instruções de trabalho. As perguntas estratégicas relacionadas aos 

lados interno e externo da atividade são vinculadas aos 

relacionamentos entre o desenvolvimento dos processos internos e 

o desenvolvimento da rede de fornecedores e de sua atividade.

Quadro 3.6. Um exemplo histórico de aprendizagem expansiva

O desenvolvimento do trabalho de aprimoramento de processo na Toyota é um bom 
exemplo de um processo de aprendizagem expansiva (Ohno, 1995). Após a Segunda Guerra 
Mundial, em 1945, os proprietários da empresa Toyota perceberam a grande necessidade 
de carros no Japão e quiseram iniciar a produção de carros. Porém, era impossível aplicar 
o modelo de Detroit de produção em massa de carros, que era muito centrado no capital, 
nos mercados menores do Japão. A única possibilidade era produzir tipos diferentes de 
carros seguindo a mesma linha e fazê-lo de uma maneira que exigisse muito menos capital 
do que no modelo de Detroit. A solução não era produzir carros para estocar, mas produzir 
apenas os carros que fossem encomendados, eliminar toda a reconstituição de produtos 
por meio da prevenção de defeitos e diminuir a quantidade de capital preso mediante 
a eliminação da estocagem desnecessária de peças. O desenvolvimento do novo sistema 
de produção, que ocorreu entre 1945 e 1971, compreendeu diversos ciclos paralelos e 
sequenciais de aprendizagem expansiva, nos quais se reduziu o tempo de instalação do 
maquinário de aproximadamente 3 horas para 15 minutos. Além disso, um novo sistema 
de manipulação de máquinas, um sistema de melhoria contínua e um novo sistema de 
produção baseado na ordem foram criados, os quais, juntamente, formaram o novo 
conceito de produção. 

 
Embora seja possível produzir, no sistema flexível de produção 

em massa, produtos de qualidade de maneira econômica, também 

esse sistema ainda lida com a variação nas necessidades do cliente 

por meio do fornecimento de um conjunto de produtos padronizados. 

A personalização em massa é uma forma de trabalho em que essa 

variação é dominada por um tipo novo de generalização, que define 

a estrutura geral de um produto e um conjunto de módulos variáveis 

para partes diferentes do produto, dentre os quais o cliente tem 

liberdade de escolha. Esse sistema de produtos plataformas-módulos 

se constrói sobre generalizações acerca das diferenças mais 

importantes nas necessidades e nos interesses dos clientes, sobre as 

possibilidades de dividir produtos inteiros em conjuntos de módulos 

opcionais e também sobre generalizações (padrões) acerca das 

interfaces entre módulos, de modo que todas as combinações de 

módulos sejam funcionais. Essa estrutura possibilita que se 
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satisfaçam as necessidades específicas de cada cliente de modo mais 

preciso do que na produção em massa tradicional, conquanto o grau 

de personalização seja limitado. A personalização em massa é uma 

forma de produção em massa flexível e individualizada que se baseia 

em ICT, na qual se cria, para o cliente, uma solução individual 

mediante a combinação de módulos produzidos em massa que 

satisfaça as necessidades específicas do cliente. Ela também exige um 

novo tipo de rede flexível de produção a fim de produzir as diversas 

versões dos módulos. As decisões estratégicas relativas à 

personalização em massa se relacionam internamente à 

modularização do produto e externamente ao envolvimento do 

cliente na criação de um produto personalizado. 

O trabalho de coconfiguração é uma forma de trabalho 

historicamente recente e promissora, embora exigente, que permite 

que se dominem as mudanças tanto nas necessidades dos clientes 

quanto no conhecimento e nos meios do produtor. Um pré-

requisito crítico da coconfiguração é a criação de produtos ou 

serviços inteligentes, que se adaptem às necessidades variáveis dos 

usuários. Victor e Boynton descrevem assim essa forma de trabalho:

O trabalho da coconfiguração envolve construir e sustentar 
um sistema inteiramente integrado que possa captar a 
experiência individual do cliente e responder e se adaptar a 
ela. Quando uma empresa faz trabalho de coconfiguração, 
cria um produto que possa aprender e se adaptar, mas constrói 
também um relacionamento contínuo entre cada par cliente-
produto e a firma. A realização da personalização em massa 
exige que se projete, ao menos uma vez, um produto para cada 
cliente. Esse processo de design requer que a empresa detecte as 
necessidades individuais do cliente e responda a elas. Todavia, 
o trabalho de coconfiguração eleva esse relacionamento em 
um grau − ele introduz o valor de um produto inteligente, 
capaz de se adaptar. A companhia continua então a trabalhar 
com esse par cliente-produto para fazer o produto mais reativo 
para cada usuário. Logo, o trabalho de personalização se 
torna contínuo (Victor & Boynton, 1998, p. 195).

Diferentemente das formas prévias de trabalho, a 

coconfiguração jamais resulta em um produto “acabado”. Em vez 

disso, desenvolve-se uma rede viva e crescente entre clientes, 
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produtos e o produtor. O modelo da Figura 3.4, localizado acima, 

descreve esse tipo de trabalho. Muitos dos primeiros exemplos do 

trabalho de coconfiguração foram baseados em tecnologia 

avançada de informação. Contudo, a tecnologia de informação não 

é o elemento mais importante desse tipo de atividade, e sim uma 

nova ferramenta e um processo dialógico de análise quanto às 

necessidades do cliente e de negociação do conteúdo do produto ou 

serviço. No trabalho de coconfiguração, a generalização toma a 

forma de uma negociação. Internamente, os desafios estratégicos 

centrais se relacionam à integração da produção e da inovação e, 

externamente, à integração entre cliente, produto e empresa. Pode-

se dizer que as generalizações, no trabalho de coconfiguração, 

dizem respeito à compreensão e ao domínio teóricos da 

interdependência entre as necessidades dos clientes individuais e os 

recursos disponíveis para as satisfazer. Um bom exemplo desse 

processo de negociação de generalizações é o modelo de knotworking 

desenvolvido por Engeström no projeto do Laboratório de Mudança 

Interfronteiras, que mencionei anteriormente, realizado na unidade 

de saúde; ele pode ser visto como uma maneira de efetuar o trabalho 

de coconfiguração. De acordo com a necessidade, diversas 

combinações de especialistas da rede provedora repersonalizam 

repetidamente o serviço para o cliente, com base em uma análise 

das mudanças na situação e nas necessidades do cliente, bem como 

nas soluções disponíveis (Engeström, 2004; Victor & Boynton, 

1998; Virkkunen, 2006b).

A mais nova forma emergente de trabalho é a produção 

social, em que o objetivo é um bem público. Ela se baseia no 

desenvolvimento coletivo e voluntário de uma invenção básica ou 

de um sistema inicial, como o sistema operacional Linux ou a 

enciclopédia Wikipédia. Uma alternativa a esse foco interno no 

produto e à colaboração na rede é uma orientação no sentido de um 

problema social específico. 

O modelo da Figura 3.8 descreve os tipos de transformação 

expansiva que ocorreram e ainda ocorrem em atividades de 

trabalho. As formas historicamente posteriores de trabalho sempre 

permitiram aumentar o volume de produção e dominar uma gama 

mais ampla de variação na atividade de produção. De acordo com 
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Victor e Boynton (1998), o desenvolvimento de um sistema de 

produção local tem de atravessar as etapas descritas no modelo, 

porque o conhecimento, as habilidades e os instrumentos de 

dominação da variação na forma precedente de trabalho criam as 

bases para que se passe à etapa seguinte. Cada uma dessas formas 

de trabalho, uma vez desenvolvidas em um certo lugar, foi aplicada 

em inúmeras atividades locais, com múltiplas variáveis. Isso foi 

possível porque todas possuem um método específico de produção 

dos tipos de generalizações sobre as quais cada forma se baseia, 

como o método de análise e otimização de tarefas de trabalho de F. 

Taylor ou o método de aprimoramento contínuo de processo na 

produção flexível em massa (Pihlaja, 2005). Embora seja útil na 

análise de mudanças e de camadas qualitativas no trabalho, o 

modelo de Victor e Boynton oferece uma imagem bastante simples 

e linear do desenvolvimento, que pode nos levar a negligenciar sua 

natureza complexa e contraditória. 

O processo da aprendizagem e de desenvolvimento no 

âmbito de um certo tipo de trabalho é completamente diferente 

daquele de se mover de um tipo para o outro ou daquele de criar 

um tipo historicamente novo. No último caso, as novas formas de 

generalização e os novos conceitos têm de ser desenvolvidos. Os 

ciclos vitais dos conceitos de produto, produção e negócios são, 

atualmente, mais curtos do que antes e se encurtam cada vez mais, 

acelerando o ritmo geral da mudança em nível conceitual. O que 

agora tem de ser dominado não é apenas a variação em um conceito 

estabelecido, mas também os conceitos de produto, produção e 

negócios, que estão em contínua mudança. As alterações em nível 

conceitual aceleradas no trabalho e nas organizações exigem uma 

melhora no domínio dos processos de aprendizagem expansiva. 
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CAPÍTULO 4

Preparando a Intervenção do 

Laboratório de Mudança

Os três níVeis de PlaneJaMentO de 
UMa interVenÇÃO dO laBOratÓriO de MUdanÇa

O planejamento de uma intervenção do Laboratório de 

Mudança pode ser dividido em três níveis e fases em função da 

especificidade das decisões a serem tomadas. A tarefa do nível mais 

geral é construir, em um diálogo com os representantes da 

organização-cliente, uma ideia inicial compartilhada do objeto da 

intervenção e negociar o comando para efetuar a intervenção. 

Nessas discussões, a intervenção vindoura se enraíza na situação e 

nos problemas atuais da atividade e da gerência da organização 

cliente. Os resultados dessa etapa são a aprovação da gerência 

quanto a um esquema do projeto, o qual define a intervenção e o 

apoio preliminar ao projeto da parte dos profissionais que 

participarão do processo do Laboratório de Mudança. 

O próximo estágio da preparação, que é mais específico, diz 

respeito ao processo real de intervenção. Aqui, o trabalho pode ser 

dividido, grosso modo, em duas subtarefas. A primeira é a coleta de 

dados necessários para um maior planejamento da intervenção e a 

criação do espelho da atividade para os profissionais que estarão 

envolvidos no Laboratório de Mudança. A segunda é o planejamento 
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e o agendamento da sequência das sessões do Laboratório de 

Mudança, incluindo sessões de acompanhamento, auxílio e 

desenvolvimento posterior das novas soluções criadas.

A decisão referente ao número, à duração e à frequência das 

sessões do Laboratório de Mudança fornece o contexto para o 

planejamento das sessões individuais. Essa tarefa abarca a 

preparação de tarefas que estimulem os participantes a realizar 

ações de aprendizagem expansiva nas sessões do Laboratório de 

Mudança e também a preparação das agendas para as sessões. A 

agenda de cada sessão tem de ser planejada com base em uma 

análise da sessão anterior. Por conseguinte, somente a agenda da 

sessão seguinte pode ser planejada em detalhes. No entanto, é 

aconselhável, ademais, que se prepare um plano preliminar para as 

sessões posteriores, a fim de que se possam deslocar de modo 

flexível as tarefas para sessões mais próximas ou mais longínquas, 

a depender de como progride o trabalho. 

O processo de criação de conhecimento em um projeto de 

intervenção do Laboratório de Mudança começa desde o primeiro 

contato com a organização-cliente. Ele ocorre na forma de um 

diálogo entre os pesquisadores-interventores, os gerentes e os 

profissionais da organização cliente. Esse diálogo se pauta pela 

interrelação entre os conceitos teóricos dos pesquisadores, as ideias 

e conceitos da gerência e dos profissionais e os dados empíricos 

coletados acerca da atividade. O desafio dos pesquisadores-

interventores é manter vivos essa interrelação e esse diálogo ao 

longo de todo o processo. 

Nas próximas sessões, descrevem-se as tarefas de planejamento 

de uma intervenção do Laboratório de Mudança e os trade-offs 

relacionados. Apresentam-se as ferramentas conceituais e práticas 

que podem ser usadas para executar as tarefas e se discute o papel do 

pesquisador-interventor na preparação e na execução da intervenção 

do Laboratório de Mudança e na avaliação de seu progresso.
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neGOCiandO O COMandO da interVenÇÃO dO 
laBOratÓriO de MUdanÇa e enraiZandO-a nO 

COntextO OrGaniZaCiOnal 

A necessidade de um esquema do projeto. Independentemente 

de como surgiu, primeiramente, a ideia de usar o método do 

Laboratório de Mudança, ele deve ser concretizado e especificado. 

Isso pode tomar a forma de preparação de um esquema do projeto. 

Essa preparação tem três funções principais. Em primeiro lugar, 

trata-se de uma ferramenta para construir o objeto da intervenção 

de desenvolvimento, isto é, para identificar os problemas e os 

desafios que exigem análises posteriores e novas soluções criativas. 

Em segundo, é uma ferramenta para revelar as ligações entre a 

intervenção vindoura do Laboratório de Mudança e as estruturas e 

práticas da organização, seu discurso corrente quanto a diretrizes e 

estratégia e, também, os processos de mudança em andamento e os 

projetos paralelos de desenvolvimento. Em terceiro, o esquema do 

projeto define o propósito e a estrutura geral da intervenção do 

Laboratório de Mudança. 

O esquema do projeto é preparado em diálogo e negociação 

entre os representantes da organização-cliente e os pesquisadores-

interventores. Conquanto diga respeito primariamente ao 

delineamento e à configuração da futura intervenção, ele também 

é já uma fase inicial do processo de aprendizagem expansiva que 

será efetuado conjuntamente. Embora a negociação tenha elementos 

similares aos de qualquer negociação de compra, como a definição 

do escopo, dos custos, do tempo de entrega, da divisão de trabalho 

e das responsabilidades, a intervenção do Laboratório de Mudança 

não é uma mercadoria fixa que o cliente pode comprar, [e sim] um 

instrumental e uma estrutura de colaboração de desenvolvimento 

entre os membros da organização e os pesquisadores-interventores. 

Por conseguinte, as negociações focalizam a construção de uma 

compreensão compartilhada do objeto da empreitada conjunta de 

desenvolvimento. O cliente, com frequência, não tem uma ideia 

muito clara do problema, ou sua formulação é estrita demais. 

Assim, é preciso construir, no diálogo, uma compreensão 

compartilhada mais ampla, mediante o uso dos recursos de ambas 

as partes. O recurso específico dos pesquisadores-interventores é a 
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abordagem histórica e sistêmica aos problemas. Conforme descrito 

mais adiante no Quadro 4.3, é necessário, ocasionalmente, um 

breve estudo de exequibilidade a fim de definir o objeto da 

intervenção. Na sequência, discutem-se questões e temas que 

normalmente têm de ser levados em conta na preparação do 

esquema do projeto.

Quadro 4.1. Criação de conhecimento nas negociações preparatórias 

– As discussões e negociações preparatórias que deinem o comando da intervenção 
raramente se relatam em publicações de pesquisas, ainda que delimitem, de forma 
importante, o contexto do problema e a intervenção. Costumeiramente, não é possível 
registrar essas primeiras discussões, e facilmente se esquece seu conteúdo à medida que 
o projeto progride. Todavia, nessas primeiras negociações, veiculam-se informações 
importantes cujo valor os pesquisadores-interventores talvez sejam capazes de perceber 
apenas mais tarde, em função da quantidade sobrepujante de novas informações que 
recebem nas primeiras reuniões. 

Notas de campo, como aquelas usadas em pesquisas etnográicas, são úteis para 
tornar mais eicaz, nas primeiras negociações, o processo de criação de conhecimento. 
Imediatamente após uma discussão com um representante da organização cliente ou uma 
visita à locação, o pesquisador-interventor faz anotações breves, contendo: 

– – data, hora e local 
– – os nomes dos participantes e uma descrição concisa do acontecimento
– – notas acerca das discussões, com citações curtas e diretas de expressões, termos e 

conceitos interessantes que tipiicam a linguagem social da atividade em questão 
– – as impressões imediatas do pesquisador-interventor, suas questões, suas 

inferências e suas ideias para as próximas etapas da preparação. 

Definição preliminar da necessidade da intervenção e seu 

objeto. Há, comumente, dois pontos de vista diferentes nas 

negociações, os quais dizem respeito à necessidade e ao objeto da 

intervenção e, assim, podem ser chamados tema e atividade. Na 

organização-cliente, há sempre uma razão específica para o início 

das conversas sobre uma intervenção. Na maior parte dos casos, 

essa razão se expressa na forma de um tema específico de 

necessidade e problema, como a solução de problemas de 

produtividade, o aprimoramento da segurança e do bem-estar no 

trabalho, a implementação de uma mudança específica e similares. 

Para o pesquisador-interventor, a questão-chave nas negociações 

é a identificação e o delineamento do sistema da atividade ou da 

relação entre os sistemas de atividade que serão o objeto da 

intervenção. Para tanto, é essencial que se comece tentando 
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compreender o que é o objeto da atividade e qual é a necessidade 

social que a ela subjaz, uma vez que o objeto separa uma atividade 

das demais e é a chave para apreender o conjunto do sistema da 

atividade e as funções de seus vários elementos. Com frequência, 

as negociações, em que se discutem tanto o tema problemático 

quanto a atividade, culminam na definição de uma unidade-

piloto, na qual o tema problemático é mais agudo e há prontidão 

para o desenvolvimento.

A necessidade de transformar a atividade e de uma 

intervenção do Laboratório de Mudança pode ser mapeada 

mediante a discussão: 

– das mudanças mais importantes que ocorreram, ocorrem 

ou devem ocorrer na atividade em questão; 

– da opinião da gerência acerca da situação e de seus 

objetivos estratégicos; 

– das observações referentes à falta de sucesso, à insatisfação dos 

clientes, aos problemas e às dificuldades experienciadas na atividade;

– das iniciativas e ideias correntes importantes e dos debates 

a respeito do desenvolvimento da atividade; e

– das unidades em que as mudanças e os novos desafios são 

mais acentuados. 

O delineamento preliminar do sistema de atividade que será 

o objeto da intervenção de desenvolvimento permite ao pesquisador-

interventor buscar, não apenas por fontes de conhecimento 

concernentes aos modelos, aos conceitos e às teorias existentes com 

relação às maneiras de executar esse tipo de atividade, como 

também por exemplos avançados da atividade que possam fornecer 

ideias e ferramentas para o desenvolvimento local. 

Explicando o princípio específico de desenvolvimento envolvido 

no método do Laboratório de Mudança. Tendo em vista que o 

Laboratório de Mudança se baseia em uma teoria específica de 

desenvolvimento e mudança que diverge das ideias comuns e 

correntes, é importante discutir a natureza do método do 

Laboratório de Mudança e sua relação com os projetos anteriores 

de desenvolvimento realizados na organização. Diferentes 

abordagens do desenvolvimento se fundamentam sobre ideias 

diferentes quanto ao equilíbrio de custos e ganhos do trabalho de 
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desenvolvimento. Na implementação hierárquica de soluções 

preparadas de forma centralizada, os custos do planejamento de 

especialistas são avaliados contra o uso da solução em muitas 

unidades. Entretanto, surgem custos adicionais, porque a solução 

preparada de forma centralizada não convém adequadamente a 

todas as unidades, e as comunidades locais de trabalho permanecem 

passivas no progresso do desenvolvimento da solução (Ciborra, 

2002, pp. 35-53; Hubbard, Mehan, & Stein, 2006, p. 258). No 

desenvolvimento participativo local, como é o caso nas intervenções 

de pesquisa-ação, os custos podem se manter baixos mediante o 

uso limitado dos recursos especializados. Por outro lado, nessas 

abordagens, o desenvolvimento se concentra em soluções ad hoc e 

melhorias graduais nas práticas correntes, e não em mudanças em 

nível conceitual que visem ao futuro. Ademais, as soluções, 

frequentemente, são específicas à situação local e dificilmente se 

generalizam para outras locações.

A ideia do Laboratório de Mudança é identificar uma 

contradição interna geral na forma presente da atividade e criar 

para ela uma solução local expansiva. A solução local pode ser 

importante estrategicamente enquanto protótipo de um princípio 

geral de solução que ajude a superar a contradição. No Laboratório 

de Mudança, os custos relativamente altos de tempo e esforço para 

o desenvolvimento local têm de ser pesados contra o novo 

conhecimento que ele cria e a nova perspectiva de desenvolvimento 

que oferece. Os custos adicionais advêm do fato de que o novo 

modelo não é uma solução-padrão que se pode multiplicar sem 

alterações, e sim uma primeira realização limitada de um novo 

princípio, que precisa ser desenvolvido posteriormente quando 

aplicado em outras instâncias locais da atividade. 

A generalização, na intervenção do Laboratório de Mudança, 

não é feita, portanto, mediante a cópia e a multiplicação de uma 

solução, mas mediante a expansão da aplicação de um novo 

princípio e de uma nova ferramenta. Esse mesmo novo princípio, 

então, é aplicado gradativamente em conceitos cada vez mais 

amplos, a fim de resolver as contradições e os problemas que 

surgem em sua implementação. A ideia do Laboratório de Mudança 

é encontrar e criar uma nova solução radical para uma atividade 
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local em que haja a necessidade de tal aprendizagem expansiva e a 

prontidão para a realizar. Na Figura 4.1, apresenta-se o Laboratório 

de Mudança como uma solução à contradição entre as abordagens 

ascendente (do topo da hierarquia à sua base) e descendente 

(inversa) de desenvolvimento. Esse modelo pode ser usado para 

discutir a natureza específica do Laboratório de Mudança.
 

 Implementação de cima abaixo de 
conceitos e soluções para realizar 
uma reforma. 

Desenvolvimento participativo 
de baixo para cima de práticas 
de trabalho. 

Criando localmente um novo 
modelo prototípico da atividade 
para superar uma contradição 
geral de desenvolvimento. 
Aplicando, enriquecendo e 
generalizando o novo modelo. 

Figura 4.1. Três abordagens do desenvolvimento de uma atividade 

Selecionando a unidade-piloto em que será realizado o Laboratório 

de Mudança. Como já discutido, o propósito de um Laboratório de 

Mudança não é somente resolver um problema local, mas também 

revelar uma contradição interna na atividade que explique os 

problemas e as perturbações recorrentes e criar um modelo 

historicamente novo da atividade, que seja capaz de superar essa 

contradição central. Essa tarefa melhor se executa em uma unidade na 

qual as mudanças no objeto da atividade ou outros desafios à 

transformação sejam experienciados de forma mais intensa. 

A prontidão para o desenvolvimento expansivo e a 

capacidade de realizá-lo variam entre instâncias locais da mesma 

atividade. A fim de produzir um novo modelo que possa ser 

elaborado posteriormente em outras unidades, necessita-se de 

uma unidade local que manifeste o interesse e a capacidade 

necessários para o desenvolvimento. Na administração de escolas, 

por exemplo, é comum que algumas delas sejam selecionadas 

para funcionar como ‘vanguarda’ de novos desenvolvimentos. O 

Laboratório de Mudança é uma boa ferramenta para esse trabalho 
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de desenvolvimento, desde que seu objetivo não seja definido de 

modo muito limitado. 

Ao selecionar a unidade (ou as unidades)-piloto para o 

processo de desenvolvimento, as seguintes questões − ou similares 

− têm de ser discutidas:

− qual unidade ou instância local da atividade experiencia a 

necessidade mais intensa de mudança ou de mudar antes das 

demais;

− qual unidade ou atividade se encontra em uma posição 

central diante da ampliação e do desenvolvimento posteriores de 

um novo modelo da atividade;

− em qual unidade a gerência e os funcionários se encontram 

interessados em desenvolver um novo modelo da atividade e 

capazes para isso, com o auxílio dos pesquisadores-interventores 

externos; e

− em qual unidade a situação está estabelecida e é estável o 

bastante para que se execute ali o processo do Laboratório de 

Mudança?

Selecionando os participantes do Laboratório de Mudança. O 

princípio-chave na seleção dos participantes para o Laboratório de 

Mudança é que estejam lidando com o mesmo objeto em seu 

trabalho diário e envolvidos na realização do mesmo resultado 

final, a despeito de diferenças em ocupação, tarefa ou posição 

hierárquica. Em uma escola, todo o quadro de funcionários, e não 

apenas os professores que lecionam as mesmas matérias, devem ser 

convidados para o Laboratório de Mudança. 

O princípio de convidar todos aqueles que trabalham com o 

mesmo objeto às vezes contradiz a necessidade de fomentar a 

discussão aberta e direta no Laboratório de Mudança. Se o número 

de participantes for superior a 15 ou 20 pessoas, eles não poderão 

trabalhar de maneira eficaz ao longo do processo e terão de ser 

divididos em grupos menores durante algumas partes do processo. 

Em um Laboratório de Mudança Interfronteiras, é natural que, 

após uma introdução comum, os participantes que representam 

organizações diferentes trabalhem parcialmente em grupos 

separados e se reúnam para discutir suas propostas, para criar o 

novo modelo e para planejar a sua implementação conjunta. 
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Definindo o escopo e a frequência da intervenção. Para ser bem-

sucedido, o processo do Laboratório de Mudança deve ser contínuo 

e intensivo. A ideia de trabalho intensivo implica que o número de 

sessões tem de ser definido anteriormente ao começo da intervenção. 

O processo mais típico abarca de cinco a doze sessões semanais de 

duas horas, em semanas seguidas, e um período que dura de quatro 

a seis semanas para a primeira experimentação com as soluções 

recém-produzidas, após o qual há um número de sessões de 

acompanhamento. Com frequência, há forte pressão para se reduzir 

a quantidade de tempo destinada ao processo. Todavia, a experiência 

mostra que a redução do número de sessões precisa ser compensada 

por um trabalho mais intensivo entre elas e uma contribuição mais 

sólida da parte dos pesquisadores-interventores. Por exemplo, um 

segundo Laboratório de Mudança, realizado no mesmo contexto, 

em uma escola similar, pode ser parcialmente encurtado mediante o 

recurso ao conhecimento criado e às experiências acumuladas 

durante o primeiro Laboratório de Mudança. 

Às vezes, a organização cliente deseja ou reduzir o número de 

sessões, tornando mais longa cada uma delas, ou prolongar o 

intervalo entre sessões. Ambas as soluções são problemáticas. 

Embora as sessões possam durar um pouco além de duas horas, a 

tentativa de executar o conteúdo de diversas sessões em poucas 

sessões curtas elimina aquele intervalo entre sessões que é 

importante tanto para os pesquisadores-interventores quanto para 

os participantes, uma vez que ambos necessitam de tempo para 

reflexão e preparação. Aumentar o intervalo entre sessões, por 

outro lado, reduz a intensidade do processo a ponto de fazer com 

que a aprendizagem expansiva pretendida não ocorra. Por causa da 

necessidade de trabalho intensivo, a frequência do processo do 

Laboratório de Mudança é importante. Uma ruptura na análise e 

no processo de design, como a causada pelas férias de verão, pode 

prejudicar muito o processo e trazer a necessidade de recomeçar. 

Naturalmente, o escopo da intervenção do Laboratório de 

Mudança também depende das fontes de financiamento. Quando 

há financiamento de pesquisa disponível, pode-se usar mais 

tempo no trabalho preparatório e na análise do material coletado. 

Quando a organização cliente financia a intervenção, há 
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frequentemente uma forte pressão seja para encurtar o processo, 

seja para dividi-lo em uma série de intervenções menores, 

realizadas em diferentes tempos. Essa solução pode ser válida, 

especialmente se há uma colaboração prolongada entre os 

pesquisadores-interventores e a organização cliente. 

Quadro 4.2. Análise e design em cinco sessões do Laboratório de Mudança

Em 2006, Engeström, Kerosuo e Kajamaa realizaram um processo do Laboratório de 
Mudança na Unidade Cirúrgica Central do Hospital da Universidade de Oulu (descrito 
em detalhe no capítulo 7), criando, em cinco sessões de análise e design, um novo modelo 
de organização e gerência para atividade. Depois que o novo modelo foi implementado, a 
unidade igurou no topo de uma lista comparativa das unidades cirúrgicas nacionais com 
relação a muitos indicadores importantes de efetividade.   

Nesse caso, diversas razões possibilitaram que se obtivesse resultado tão notável em 
apenas cinco sessões de análise e design:

1. Os proissionais tinham uma motivação forte para mudar o sistema de sua atividade 
e grande envolvimento emocional nessa mudança, uma vez que percebiam que seu 
sistema atual não atendia a seus valores proissionais e se encaminhava no sentido 
de uma grave crise. 

2. Havia pressão externa para a mudança, porque a unidade não satisfazia os critérios 
concernentes ao tempo de espera dos pacientes. 

3. Os atores principais tinham experiência prévia com o método do Laboratório de 
Mudança, e alguns dos participantes tinham comparecido recentemente a um 
curso sobre metodologia de Pesquisa em Desenvolvimento de Trabalho. 

4. O grupo estava avidamente comprometido com o desenvolvimento da atividade e 
trabalhou intensamente no intervalo entre as sessões. 

5. Os funcionários da unidade haviam discutido anteriormente os problemas da 
atividade e suas possíveis soluções, embora nada houvesse mudado. Tinha sido 
tentada uma solução em uma intervenção prévia de racionalização de processo, a 
qual não obtivera êxito em resolver os problemas. 

6. O material do espelho que os pesquisadores apresentaram no Laboratório 
de Mudança atingiu o núcleo dos problemas e ajudou os proissionais a se 
concentrarem neles. 

7. O gerente da unidade resultante também estava envolvido no processo de mudança 
e comprometido com ele. 

8. Em uma das primeiras fases do processo do Laboratório de Mudança, o grupo 
principal começou a escrever um documento que descrevia o novo modelo; esse 
rascunho se tornou uma importante ferramenta para debater e elaborar o novo 
modelo (Kerosuo, 2011; comunicação pessoal de Kerosuo; Kerosuo, Kajamaa, 
Engeström, 2010).

Conectando o processo do Laboratório de Mudança à gerência da 

atividade. O Laboratório de Mudança é um processo de aprendizagem 

em organizações que somente pode ser efetivo quando conectado à 

discussão em curso acerca da gerência estratégica da atividade. Uma 

prática comum é estabelecer um grupo de aconselhamento e 

direcionamento para auxiliar os pesquisadores-interventores e guiar 

e controlar o processo de intervenção. Os profissionais têm de ser 
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capazes de se concentrar, sem interferências, no trabalho do 

Laboratório de Mudança. Por outro lado, a gerência e os outros 

participantes precisam estar bem-informados quanto ao seu 

progresso e aos seus resultados intermediários. Uma ferramenta para 

manter os participantes e os gerentes informados é tornar públicas 

na organização as minutas das sessões. Uma outra maneira é discutir 

o processo, em certas fases do trabalho, no grupo de aconselhamento-

direcionamento ou travar um diálogo entre os participantes do 

Laboratório de Mudança e a gerência. É oportuno criar tal discussão 

especialmente em três pontos cruciais do processo: após a fase de 

análise, após a preparação de uma visão relativa ao modelo futuro 

pelo grupo do Laboratório de Mudança e após a preparação de 

sugestões de novas ferramentas e formas de ação a serem testadas. É 

importante que a gerência esteja envolvida na experimentação de 

novas soluções. 

Quadro 4.3. Usando os dados especulares para construir 

o objeto da intervenção em conjunto com a gerência 

Na preparação de uma intervenção de desenvolvimento, os pesquisadores entrevistaram 
algumas equipes de trabalho. Eles se surpreenderam ao descobrir que, ao passo que os 
membros de uma equipe tinham orgulho de seu trabalho e constantemente discutiam 
formas de o desenvolver, uma outra equipe que efetuava o mesmo trabalho em outra área 
explicou que trabalhavam apenas pelo dinheiro e que ansiavam o dia todo pela volta para 
casa. Os pesquisadores apresentaram a diferença ao grupo de direcionamento do projeto, 
sem revelar a identidade das equipes. O grupo de direcionamento, então, teve uma 
discussão intensa acerca das possíveis causas dessa diferença. Tal discussão foi uma fase 
importante na construção de uma compreensão compartilhada do objeto da intervenção.

Tenhunen executou um conjunto complexo de Laboratórios de Mudança em uma 
escola especial para crianças deicientes ou neurologicamente enfermas. Antes de 
escolher o conjunto de intervenções do Laboratório de Mudança nos departamentos da 
escola, a gerência desejava discutir a necessidade da mudança. A interventora coletou 
dados especulares referentes à trajetória da educação e re-habilitação de um estudante 
selecionado como exemplo de caso. Ela apresentou os dados do caso ao grupo de 
gerência da escola, que então analisou as rupturas e perturbações que observaram na 
trajetória. Essa análise preliminar ajudou a gerência a optar pela intervenção mais ampla 
do Laboratório de Mudança, que inalmente levou a uma nova forma de realizar a re-
habilitação e educação na escola (Virkkunen & Tenhunen, 2010).

O conteúdo do esquema do projeto. As negociações descritas 

acima fornecem as bases para a concretude do esquema do projeto, 

que especifíca os aspectos importantes da intervenção planejada, 

tais como: 

– a necessidade de preparar a intervenção e o impulso para tanto;
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– a atividade que deve ser desenvolvida;

– a necessidade de transformação na atividade: os seus 

problemas e desafios centrais e suas manifestações; 

– os participantes e atores envolvidos na execução do projeto;

– os pesquisadores-interventores;

– os contatos e os especialistas da organização-cliente que 

participam do processo de planejamento; 

– a organização do direcionamento do projeto e sua 

coordenação a outras atividades de desenvolvimento; 

– a sequência das sessões do Laboratório de Mudança e os 

participantes do Laboratório de Mudança;

– a coleta de dados e a preparação do processo do Laboratório 

de Mudança; 

– os custos estimados da intervenção, incluindo a necessidade 

antecipada de horas de trabalho e de outros recursos do pesquisador-

interventor, dos participantes e dos parceiros-colaboradores. 

Dado que o Laboratório de Mudança é um processo ilimitado 

de pesquisa e aprendizagem, não é possível definir de antemão qual 

será exatamente o seu resultado. Podem-se estabelecer objetivos, 

tais como “identificar as causas principais dos problemas 

cotidianos” e “criar um novo modelo”, mas não se pode definir 

precisamente qual será o resultado da análise e que tipo de novo 

modelo será criado. 

É difícil estimar quanto tempo de trabalho os pesquisadores-

interventores têm de destinar ao processo do Laboratório de 

Mudança. A realização das sessões do Laboratório de Mudança é 

apenas uma parte do trabalho − aproximadamente 15 ou 25 por 

cento de toda a necessidade de tempo. A coleta dos dados especulares 

e a preparação das sessões exige tempo, e é importante que os 

pesquisadores reservem tempo suficiente para essas tarefas. 
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PreParandO O PrOCessO 
dO laBOratÓriO de MUdanÇa

envolvendo os Participantes no Processo 
do laboratório de Mudança

O processo do Laboratório de Mudança demanda motivação 

e flexibilidade aos participantes. Logo, sua execução em uma 

unidade deve ser voluntária para os profissionais que participem 

do processo. Depois de feita uma escolha preliminar da unidade 

em que vai ser executado o Laboratório de Mudança, a ideia do 

processo do Laboratório de Mudança tem de ser explicada 

cuidadosamente para os funcionários dessa unidade. Isso lhes 

permite tomar uma decisão informada quanto a se juntar ao projeto 

e realizar o processo do Laboratório de Mudança. 

Quadro 4.4. Grupo de planejamento

Normalmente, os pesquisadores do Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional, que usam 
o método do Laboratório de Mudança, formam um pequeno grupo de planejamento 
a im de envolver os participantes e os principais participantes no processo. O grupo 
comenta a respeito da sessão anterior, bem como do plano, das tarefas e das ferramentas 
intelectuais preparados para a sessão seguinte. O grupo avalia a exequibilidade do plano 
e a relevância e a clareza das ferramentas intelectuais que os pesquisadores planejam 
fornecer aos participantes. As composições, os papéis e as formas de trabalho dos grupos 
variam. Essa prática tem ajudado os pesquisadores a averiguar o potencial de mudança nas 
organizações. Em um certo caso, dois especialistas externos da indústria em questão, que 
foram convidados para o grupo de planejamento, tiveram mais tarde um papel importante 
na obtenção dos resultados do Laboratório de Mudança quanto a uma discussão mais ampla 
de diretrizes e ao início de desenvolvimentos posteriores, os quais, de outro modo, não 
teriam sido possíveis dentro da organização em que se executou o Laboratório de Mudança. 

Após a decisão de realizar o Laboratório de Mudança, a 

próxima tarefa é assegurar que os participantes possam comparecer 

realmente às sessões e usar seu horário de trabalho, nos intervalos 

entre as sessões, para as tarefas propostas. Consequentemente, o 

número, a frequência e a duração exata das sessões e a quantidade 

de trabalho entre as sessões têm de ser discutidos com os 

participantes e integrados a seus planos de trabalho.
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Coletando dados para o Processo 
do laboratório de Mudança

O desafio central à preparação de um Laboratório de Mudança 

é assegurar que ele se concentra em problemas atuais e essenciais e 

em possibilidades reais de desenvolvimento posterior na atividade. 

Para enfrentar esse desafio, os pesquisadores-interventores precisam 

coletar dados para dois usos interrelacionados: em primeiro lugar, 

para orientarem a si mesmos com relação à fase de desenvolvimento 

e aos problemas centrais da atividade, para planejarem o processo do 

Laboratório de Mudança e para serem capazes de discutir com os 

profissionais nas sessões do Laboratório de Mudança. Em segundo, 

precisam fornecer um espelho para os profissionais referente aos 

aspectos problemáticos de sua atividade, de modo que possam 

identificar os problemas importantes na atividade, analisar 

conjuntamente as suas causas sistêmicas e procurar uma solução. Os 

mesmos dados podem ser usados, parcialmente, para ambos os 

propósitos, mas o uso de dados como espelho nas sessões do 

Laboratório de Mudança estabelece diversas exigências específicas 

quanto à sua forma que não são importantes quando se usam esses 

dados para a orientação dos pesquisadores-interventores. Ambos os 

conjuntos de dados, bem como os dados das sessões do Laboratório 

de Mudança, são empregados em análises científicas feitas durante a 

intervenção e depois dela. 

De um lado, coletam-se dados antes do início do processo do 
Laboratório de Mudança e, por outro, entre as sessões e pelos 
participantes que fazem parte do processo. O escopo e a quantidade 
de dados que se podem coletar variam em função dos recursos 
disponíveis. Quando coletam dados, os pesquisadores-interventores 
devem ser sensíveis às mudanças em curso na atividade, de maneira 
que possam captar tanto os aspectos antigos e já estáveis da 
atividade quanto os novos fenômenos emergentes e talvez 
excepcionais que podem desestabilizar as práticas vigentes e levar a 
seu questionamento. A coleta de dados para a intervenção tem 
caráter de exploração, o que significa que não há um modo de 
assegurar que todos os dados coletados se mostrem relevantes para 
o processo do Laboratório de Mudança. Contudo, a relevância dos 
dados pode ser aprimorada se, em etapas posteriores, sua coleta 
puder se basear em uma análise preliminar dos dados já coletados. 
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A melhor forma de coletar dados para orientar os 

pesquisadores é entrevistar os gerentes, profissionais e clientes da 

atividade e observar os seus principais processos de trabalho. Para 

os atores, o modo mais eficaz e natural de fornecer informações é, 

com frequência, fazer referência ao que fazem, a que tipo de 

desenvolvimentos, na sua opinião, levou à fase atual da atividade e 

aos problemas que percebem nela presentemente. A seguinte lista 

heurística de aspectos das atividades pode ajudar os pesquisadores 

a planejar sua orientação na atividade:

– A origem e a história da forma atual da atividade;

– O objeto da atividade: 

– As opiniões variáveis de profissionais e gerentes acerca do 

objeto e propósito da atividade;

– Dados quantitativos a respeito do número e da variedade 

de clientes e dos produtos produzidos, bem como das mudanças 

concernentes a eles;

– As opiniões de profissionais e gerentes quanto à eficácia 

presente da atividade na satisfação de sua necessidade social;

– Mudanças em curso importantes no tocante aos clientes e 

às suas necessidades; 

– O domínio atual do objeto da atividade:

– Os problemas e as perturbações experienciados no trabalho 

cotidiano;

– Os incidentes críticos que refletem ou nos contam acerca 

dos problemas e riscos na atividade;

– Os novos tipos emergentes de clientes e de necessidades dos 

clientes que criam problemas;

– As “teorias” e concepções concorrentes quanto à melhor 

forma de executar a atividade, bem como as tecnologias nela usadas 

e as mudanças nessas tecnologias;

– A composição da comunidade que realiza a atividade: 

número de funcionários, profissionais importantes e outros grupos 

dentro da comunidade;

– A distinção principal na divisão de trabalho horizontal 

(especialidades) e vertical (autoridade, responsabilidade de 

gerência) na organização − e mudanças recentes;
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– Regras oficiais e extraoficiais importantes: 

– Que regulam a interação dos atores com os objetos da 

atividade e com os clientes; 

– Que regulam sua colaboração mútua; 

– Os temas do debate interno da comunidade da atividade e 

os assuntos que dividem as opiniões dos profissionais;

– As possibilidades e ideias de desenvolvimento que ocupam 

a mente dos profissionais, assim como as ameaças a ele;

– As mudanças importantes que afetam a atividade e que 

estão ocorrendo atualmente ou que se sabe que serão implementadas 

no futuro próximo;

– As ideias variáveis dos profissionais e gerentes quanto ao 

futuro da atividade e à necessidade e às possibilidades de seu 

desenvolvimento. 

Conquanto seja bom que obtenha uma perspectiva ampla a 

respeito da atividade, o pesquisador-interventor não deve se envolver 

em debates de alto nível acerca do desenvolvimento e do futuro da 

atividade, mas, em vez disso, deve se concentrar nos problemas 

concretos atuais relativos ao domínio de seu objeto. Logo, a 

observação etnográfica da interação dos profissionais com o objeto 

de seu trabalho e as entrevistas com eles no local de trabalho são 

importantes para a orientação dos pesquisadores-interventores. 

Ao se coletarem dados para a criação do espelho da prática 

presente dos participantes, um bom princípio geral para os 

pesquisadores-interventores é a concentração no objeto da 

atividade conjunta, nas necessidades dos clientes e da sociedade a 

que deve atender e no processo de produção do resultado. Também 

é uma boa ideia que se dê voz ao objeto da atividade mediante 

entrevistas com clientes. No Laboratório de Mudança, a entrevista 

e os dados etnográficos funcionam melhor como espelho da 

atividade quando apresentados na forma de registros breves em 

vídeo. Devem-se coletar dados especulares relativos à visão dos 

profissionais quanto àquilo que é novo e/ou problemático no 

objeto da atividade. Tipicamente, o objeto de uma atividade existe 

tanto como casos individuais quanto como um conjunto e 

número de casos. No espelho produzido para os profissionais, o 

objeto da atividade pode ser esclarecido não apenas de ambas 
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essas perspectivas, mas também da perspectiva dos diferentes 

atores e de suas ações principais.

Quadro 4.5. A coleta de dados já pode funcionar como uma intervenção 

Na preparação de um Laboratório de Mudança em uma escola vocacional, o pesquisador 
registrou em vídeo uma aula que não se realizou como a professora havia antecipado. 
Posteriormente, essa professora explicou: “Comecei a pensar nisso apenas porque você 
[o pesquisador] gravou aquela minha aula e considerei por que [o modo de ensinar] não 
funcionou. Primeiramente, culpei a sua presença com a câmera de vídeo e depois analisei 
melhor a situação”. (Koli, 2011, p. 34.)
  A presença de outro adulto e a gravação em vídeo de seu trabalho izeram a professora 
perceber com novos olhos a situação usual de ensino. A gravação funcionou como 
uma intervenção, que desencadeou um processo de resolução de problemas na mente 
da professora. Por isso, ela examinou por que o ensinamento não correu conforme 
o planejado. Esse processo interno de pensamento possibilitou que a professora 
reestruturasse o problema e compartilhasse a experiência problemática, mais adiante, 
com outros professores, em uma sessão do Laboratório de Mudança. 

A fim de analisar o domínio conjunto dos profissionais no 

tocante a diferentes tipos de casos de objetos, são necessários dados 

a respeito da variedade e das frequências de ocorrência dos 

diferentes tipos de casos de objetos, bem como das mudanças 

nesses casos. Dados acerca de casos novos e/ou especialmente 

desafiadores são, frequentemente, os mais frutíferos. O espelho 

pode ser construído, primeiramente, por meio da análise da 

variação e da composição de diferentes tipos de casos de clientes e, 

então, pela seleção para análise mais cuidadosa de casos individuais 

extraídos daqueles tipos que os profissionais experienciam como 

problemáticos ou como representantes de um novo grupo crescente 

de casos de clientes. Para analisar a variação nos casos de objetos, o 

pesquisador-interventor pode discutir, junto aos profissionais, a 

diferença qualitativa entre “velho” e “novo” no que tange ao objeto 

e à atividade e, se possível, até mesmo fazer o rascunho de um 

modelo das principais dimensões da mudança histórica no objeto, 

produzindo conceitos provisórios para os diferentes tipos de casos 

de objetos. Essa tipologia pode, então, ser usada para selecionar 

casos individuais para análise mais cuidadosa. 
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Quadro 4.6. O mesmo cliente, mas conceituações diferentes do objeto da atividade 

Na escola para crianças deicientes e neurologicamente enfermas, mencionada no Quadro 
4.3, professores, enfermeiros e uma variedade de terapeutas especializados forneciam 
amparo às crianças. Cada grupo proissional havia trazido à escola as práticas e formas 
típicas de descrição do cliente de sua proissões. Os professores lecionavam aulas de 45 
minutos, como faziam em escolas normais. Os terapeutas realizavam as consultas dos 
estudantes como faziam em hospitais, e os enfermeiros haviam implementado o sistema 
dedicado aos pacientes que é usado nos hospitais. Eles também usavam os conceitos 
e modelos de deinição de objetivos que eram típicos de suas proissões respectivas. A 
análise da trajetória histórica escolar e terapêutica de uma única criança mostrou que 
havia inconsistências e mesmo contradições entre os objetivos deinidos pelos diferentes 
proissionais quanto à reabilitação das crianças, assim como rupturas na coordenação do 
trabalho dos diferentes proissionais. Percebendo isso, os proissionais reconceituaram 
o objeto de seu trabalho conjunto, a im de tornar reabilitadora a vida cotidiana dos 
estudantes, e começaram a analisar de forma colaborativa as necessidades e possibilidades 
de reabilitação (Virkkunen & Tenhunen, 2010). 

Na preparação de um Laboratório de Mudança Interfronteiras, Hannele Kerosuo 
(2010) analisou pormenorizadamente as diferentes interpretações e conceituações de 
diferentes médicos especializados com relação aos problemas de saúde de um mesmo 
paciente e também os problemas na transmissão das observações de um médico para 
outro, em outra organização. Os dados foram usados como espelho em um Laboratório 
de Mudança, que levou a um novo modelo de cuidado colaborativo entre proissionais de 
medicina que trabalhavam em diferentes organizações para com pacientes com múltiplas 
doenças crônicas.

O espelho também pode ser construído mediante a coleta de 

dados acerca da trajetória de um ou de poucos casos exemplares 

que representam um tipos emergentes novos e problemáticos de 

objetos. Assim, seriam coletados dados relativos a um objeto 

individual através das diferentes fases, do começo ao resultado 

final, por meio da descrição das ações e das razões subjacentes a 

elas relativas aos vários atores que contribuíram para o processo. 

Esse tipo de dado não revela apenas rupturas e perturbações típicas 

no processo, mas também as tentativas individuais inovadoras de 

melhor dominá-lo. 

Quadro 4.7. Um exemplo de processo de trabalho como espelho da prática corrente 

A im de criar um espelho para os proissionais envolvidos em um Laboratório de Mudança 
relativo a técnicos em telefonia que instalam conexões de internet em domicílios, a 
pesquisadora acompanhou um desses técnicos desde a obtenção de uma responsabilidade 
de instalação até a realização da instalação e o relatório concernente a ela. Ela registrou 
todos os contatos que o técnico fez durante o processo, bem como todos os acontecimentos 
e problemas inesperados que o técnico encontrou durante sua tarefa. Então, fez um 
desenho da jornada e marcou nele todas as suas observações. Quando, no Laboratório 
de Mudança, os técnicos discutiram o processo com o auxílio do desenho, mecionaram as 
suas próprias experiências de perturbações e problemas similares (Virkkunen & Ahonen, 
2004). Esse exemplo mostra como um espécime bem-selecionado da atividade para o 
espelho pode desencadear o processo de construção de um segundo estímulo, de uma 
concepção acerca dos problemas que têm de ser resolvidos. 
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Uma terceira perspectiva a partir da qual se pode fazer um 

espelho é uma ação ou ações-chave na atividade, como, por 

exemplo, a gravação em vídeo de um encontro com um cliente, 

combinada a entrevistas com ambas as partes e seus comentários 

sobre esses encontros. O espelho será ainda mais informativo se 

também se puderem coletar dados acerca do planejamento da ação 

mediante a entrevista com o ator, antes da ação, a respeito de seu 

plano e mediante a coleta de possíveis documentos de planejamento. 

As ações-chave não compõem um espelho especialmente bom, 

porque, ao registrá-las, o pesquisador obtém informações 

respeitantes ao modo como as ferramentas em uso, a divisão de 

trabalho, as relações de colaboração e as regras determinam o 

planejamento e a realização da ação.

O princípio mais importante na coleta de dados referentes à 

atividade para o espelho da atividade presente é focalizar as relações, 

em vez de elementos ou aspectos isolados da atividade. O pesquisador-

interventor precisa tentar manter as opiniões e interpretações 

subjetivas dos atores conectadas aos fatos e aos seus planos objetivos 

documentados que estão ligados à sua realização. Ademais, as ideias 

dos atores devem ser relacionadas aos artefatos físicos que empregam 

na execução de ações e às várias ações e interpretações de outros 

atores quanto ao mesmo acontecimento. As quatro maneiras mais 

relevantes de se coletar dados são as seguintes: 

– Entrevistas agendadas com os gerentes e profissionais mais 

importantes.

– Observação e registro em vídeo de ações e práticas 

importantes, em combinação com entrevistas improvisadas acerca da 

atividade em curso.

– Análise de documentos.

Manter um diário de perturbações também é uma boa 

maneira para os profissionais coletarem dados a respeito dos 

aspectos problemáticos da atividade. (Apresentamos um exemplo 

de diário de perturbações no Apêndice 2.)

Frequentemente se obtêm os melhores dados para o espelho 

por meio da combinação desses métodos distintos; documentos 

selecionados podem ser usados a fim de estimular comentários em 

uma entrevista. O pesquisador-interventor pode mostrar aos 
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profissionais as suas próprias ações registradas em vídeo e lhes 

pedir que comentem a respeito do que veem ali e do que pensaram 

nas várias fases de execução da ação. Pedir aos profissionais que 

expliquem a história, o significado e a forma de empregar uma 

forma ou ferramenta usada frequentemente pode desvendar 

relações entre funções diferentes na atividade. Para o espelho da 

prática corrente, frequentemente são mais frutíferos os dados 

qualitativos com muitas perspectivas acerca de uns poucos casos 

do que os dados quantitativos acerca de alguns indicadores que 

descrevem aspectos específicos da atividade. A seleção de espécimes 

da atividade para o espelho, no Laboratório de Mudança, será 

discutida mais detalhadamente no próximo capítulo, na seção 

relativa à preparação de tarefas para estimular as ações de 

aprendizagem expansiva dos profissionais.

Quadro 4.8. Uma situação problemática dramática como espelho da atividade

Naquele Laboratório de Mudança em uma unidade cirúrgica de um hospital, discutida no 
Quadro 4.2, a manifestação mais dramática dos problemas da unidade foi o fechamento dos 
auditórios de operação, a despeito do fato de que havia pacientes esperando por uma operação. 
Os pesquisadores coletaram dados acerca de uma situação concreta de fechamento de um 
auditório de operação e os apresentaram aos participantes como espelho. Esse espelho 
desencadeou uma discussão muito intensa e frutífera acerca do problema a partir do 
ponto de vista dos diferentes proissionais envolvidos na atividade cirúrgica (H. Kerosuo, 
comunicação pessoal).

delineando a sequência das sessões 
do laboratório de Mudança 

A ideia da sequência das sessões do Laboratório de Mudança 

é executar colaborativamente um ciclo de ações de aprendizagem 

expansiva e dar um importante passo à frente, partindo da fase 

atual da atividade em seu desenvolvimento expansivo geral (ver 

Figura 3.7). No Laboratório de Mudança, as ações de aprendizagem 

expansiva ocorrem em dois níveis. Todo o processo pode ser 

dividido em fases em que um domina um certo tipo de ações de 

aprendizagem expansiva: uma fase de questionamento, uma fase 

de análise e uma fase de modelagem. Porém, em cada fase se 

realizam diferentes ações de aprendizagem. O questionamento 

desencadeia e motiva a análise, mas a análise pode levar a 

questionamentos posteriores. A modelagem de uma nova solução se 
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baseia na análise, mas pode conduzir a novas intuições que 

complementam ou alteram a análise inicial; o exame do modelo pode 

levar a modificações nele; e a implementação do modelo com 

frequência leva ao questionamento de certos aspectos da prática 

corrente que não foram questionados no começo, bem como a um 

aprofundamento da análise e da elaboração do modelo. A Figura 

4.2 ilustra uma relação possível entre as sessões do Laboratório de 

Mudança e as ações de aprendizagem expansiva. 

Figura 4.2. Ações de aprendizagem expansiva no processo do Laboratório de Mudança

 

O processo se inicia com sessões de análise e design em que o 

foco é o questionamento, a análise, a modelagem da causa sistêmica 

do problema atual e a nova solução, assim como o exame do modelo 

criado. A modelagem das contradições internas do sistema da 

atividade, que explicam os problemas experienciados, pode ser 

vista como o primeiro passo na modelagem da nova solução. Entre 

o exame do novo modelo e a sua implementação, há, tipicamente, 

uma fase de concretização do novo modelo na forma de novos tipos 

de ações e ferramentas. A implementação do novo modelo tem 

lugar, a princípio, como uma experimentação prática com esses 

elementos. Além de ser necessário certo tempo para a efetuação de 

ações de aprendizagem expansiva, também se precisa de tempo, 

nas sessões, para introduzir os participantes e organizar o método 

do trabalho conjunto. Ademais, deve haver tempo para nomear um 
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relator para as sessões, o qual deverá anotar, nas superfícies de 

documentação, os pontos principais da discussão, e um criador de 

minutas, que deve documentar o conteúdo principal de cada sessão. 

Um exemplo de possíveis conteúdos das sessões de análise e design 

é apresentado na Tabela 4.1. Todavia, as sessões têm de ser planejadas 

separadamente, de acordo com a situação em cada caso.

Um período de implementação experimental do novo 

modelo e das novas ferramentas se segue às sessões de análise e 

design. Aplicam-se os novos conceitos e as novas ferramentas a fim 

de executar novos tipos de ações. A fase de implementação 

experimental do novo modelo é o primeiro passo inicial no sentido 

de testar as ideias do grupo do Laboratório de Mudança quanto a 

uma maneira possível de resolver as contradições internas do 

sistema de atividade e realizar sua visão quanto à forma futura da 

atividade. Ao mesmo tempo, trata-se de uma parte essencial do 

ciclo de aprendizagem expansiva. Ela contribui para um 

entendimento mais aprofundado acerca das contradições internas 

básicas da atividade e da possibilidade de as superar. 
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Tabela 4.1. Um exemplo de uma estrutura de sessão possível na fase de análise e design 
de uma intervenção do Laboratório de Mudança

Sessão Conteúdo 

1.

Explicar a maneira de pensar no Laboratório de Mudança.
Introduzir os pesquisadores e participantes. 
Nomear os relatores e criadores de minuta para as sessões. 
Começar o processo de aprendizagem expansiva mediante a discussão de 
dados especulares relativos aos aspectos problemáticos da prática corrente; 
questionando e problematizando aspectos dessas práticas.

2.
Continuar o trabalho com dados especulares acerca de perturbações e 
problemas.

3.
Resumir as principais áreas problemáticas na forma atual da atividade por 
meio da deinição de tarefas de análises posteriores.

Entre 
3. e 4.

Os participantes coletam dados a respeito de mudanças históricas no sistema 
da atividade. 

4.
Coletar e discutir os dados especulares relativos a mudanças no sistema da 
atividade.

5.

Analisar o desenvolvimento do sistema da atividade (análise histórica) 
identiicando os períodos desse desenvolvimento. 
Modelar a “forma anterior da atividade”.
Modelar a forma presente da atividade e as suas principais contradições 
internas, que explicam as perturbações e os problemas. 
Testar o quão bem as contradições internas putativas explicam os problemas e 
as perturbações resumidos na sessão 3. 

Entre 
5. e 6.

Discutir com a gerência os resultados preliminares da análise. Coletar dados 
adicionais acerca das relações entre as contradições e as principais áreas 
problemáticas, se necessário.

6.
Buscar por ideias concernentes a maneiras possíveis de mediar a contradição, 
de modo a resolvê-la ou a melhor gerenciá-la. 
Esboçar uma visão da forma futura da atividade.

Entre 
6 e 7.

Elaboração posterior de ideias sobre os novos elementos do sistema da 
atividade.

7.
Examinar as ideias para um novo modelo por meio de experimentos mentais. 
Modelar a nova forma da atividade. 

Entre 
7. e 8.

Preparar um plano de implementação experimental das novas soluções. 

8.
Elaborar o plano de implementação experimental do novo modelo.
Organizar a implementação experimental do novo modelo. 

Entre 
8. e 9.

Preparar um plano de implementação experimental das novas soluções. 

 9. 
Elaborar o plano de implementação experimental do novo modelo. Organizar 
a implementação experimental do novo modelo. 

Entre 
9. 10.

Negociar com a gerência o comando e a organização da implementação 
experimental do novo modelo.

10.
Elaborar o plano de experimentação com base nas negociações.
Planejar o modo como os experimentos serão acompanhados e avaliados. 
Agendar as sessões de acompanhamento.
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Usualmente, alguns indivíduos pioneiros ou um pequeno 

grupo começam a executar o novo tipo de ações. Ainda fazem isso, 

porém, no contexto do sistema existente da atividade e, por 

conseguinte, estão fadados a experienciar perturbações e problemas 

causados pelas contradições entre o velho e o novo princípio de 

realização da atividade. Essas perturbações e esses problemas 

produzem conhecimento acerca das mudanças que precisam ser 

feitas subsequentemente no sistema da ativdade ou no novo modelo, 

a fim de que as novas formas de ação se mantenham. A Figura 4.3 

ilustra essa situação de implementação experimental do novo modelo. 

O sujeito (o indivíduo pioneiro ou o pequeno grupo) efetua um novo 

tipo de ação produtiva com a ajuda de uma nova ferramenta. Essa 

nova ferramenta altera a interação dos sujeitos com o objeto da 

atividade de uma forma que corresponde à nova ideia acerca do 

objeto e do propósito da atividade. Ao executar a ação, o sujeito 

talvez precise divergir das regras existentes da atividade. A execução 

da ação também pode significar uma mudança nas relações do 

sujeito com outros atores e na divisão de trabalho atual. Logo, ao 

realizar esse novo tipo de ação, o sujeito precisa fazer uma 

negociação respeitante à divergência das práticas correntes e ao 

reajuste de outras ações relacionadas. 
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Objeto 

Visto e trabalhado de uma 
nova maneira 

Divisão do trabalho 

Uma mudança específica forma 
atual de dividir o trabalho entre 
membros da comunidade que 

trabalham com o objeto 

Sujeito  

Que tem um novo tipo de 
relacionamento com o 
objeto através da nova 

ferramenta 

Instrumentos 

- Uma nova conceituação 
do objeto da atividade 
– Uma nova ferramenta 

Regras 

Uma nova regra específica que os 
membros da comunidade seguem 

no seu trabalho individual e na 
sua colaboração mútua 

Comunidade 

Novos membros possíveis 
na comunidade trabalhando 

com o objeto 

Produção 

Troca Distribuição 

Figura 4.3. Implementação experimental do novo modelo: 
mediante um novo tipo de ação produtiva no sistema da atividade

Durante e após o período experimental, é necessária uma 

série de sessões do Laboratório de Mudança para acompanhamento 

dos experimentos, para mantimento do processo de mudança e, 

ademais, para fazer ajustes e alterações nas novas ferramentas e 

práticas de trabalho que foram projetadas. Algumas dessas sessões 

podem ser mais breves do que aquelas das fases de análise e design. 

Ao fim da fase de implementação experimental, é necessária uma 

sessão para decidir quais serão, após as correções e elaborações, a 

visão da forma futura da atividade e a versão final das novas 

ferramentas e para preparar um plano quanto ao modo de difusão 

e consolidação do uso das novas ferramentas e formas de ação. 

Nessa sessão, o grupo do Laboratório de Mudança prepara uma 

sugestão para a gerência concernente ao futuro do desenvolvimento. 

Um aspecto do futuro é, além disso, a maneira como o método do 

Laboratório de Mudança deverá ser usado posteriormente na 

organização. A questão é: a primeira experiência do Laboratório de 

Mudança pode levar, na organização a uma forma mais contínua 
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de aprendizagem e desenvolvimento da atividade, de modo que, 

em lugar das sessões de acompanhamento, o Laboratório de 

Mudança se estabeleça como o método da comunidade de trabalho 

para enfrentar novos desafios de desenvolvimento? 
 

Quadro 4.9. Um processo alternativo do Laboratório de Mudança 

Heli Ahonen sugeriu uma estrutura alternativa do processo, a qual se baseia em um 
papel mais ativo dos participantes e uma colaboração mais intensa entre pesquisadores 
e participantes na coleta de dados para análise. Nesse modelo, os participantes formam, 
na primeira sessão, três grupos de trabalho para a coleta de dados. Um desses grupos se 
concentra na análise de perturbações na prática corrente e em produzir dados especulares 
relativos a isso. Um segundo grupo se concentra na análise das mudanças históricas 
no objeto da atividade e no sistema da atividade, produzindo, então, dados especulares 
históricos. O terceiro grupo se concentra na análise do modo como as teorias e os modelos 
de execução da atividade se desenvolveram historicamente e de que tipos existem de ideias 
concorrentes quanto à maneira de a realizar. Os pesquisadores-interventores auxiliariam 
e guiariam os grupos, fornecendo-lhes ferramentas conceituais e discutindo o melhor 
modo de efetuar o trabalho. 

Os grupos de trabalho apresentam seus resultados em sessões posteriores, nas quais o 
material produzido é usado, primeiramente, para uma análise conjunta das contradições 
internas centrais ao sistema de atividade e, então, para modelar sua nova forma e 
examinar esse modelo. A concretização do modelo e o planejamento dos experimentos 
podem ser realizados novamente em grupos de trabalho, ao passo que a decisão sobre 
a experimentação e a avaliação dos experimentos exigem sessões com todo o grupo do 
Laboratório de Mudança.
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CAPÍTULO 5

Preparando e Realizando as 

Sessões do Laboratório 

de Mudança

Os três asPeCtOs dO PlaneJaMentO das sessões 

O propósito das sessões do Laboratório de Mudança é ajudar 

os participantes a realizarem, colaborativamente, aquelas ações de 

aprendizagem expansiva que são necessárias para efetuar um ciclo 

de aprendizagem expansiva. O interventor pode orientar a 

implementação das ações por meio da definição das tarefas que 

deverão ser executadas pelo grupo do Laboratório de Mudança. 

Assim, o planejamento das sessões consiste de duas tarefas 

interligadas: o planejamento da agenda e do cronograma gerais da 

sessão e a preparação das tarefas que, nela, cumprirão os participantes. 

Desde a primeira sessão, essas duas tarefas são efetuadas com base 

em uma terceira, a de analisar o processo e o discurso da sessão ou 

das sessões anteriores (de preferência, usando registros em vídeo 

dessas sessões). Na parte inicial do processo do Laboratório de 

Mudança, as tarefas são pré-planejadas e propostas pelo pesquisador-

interventor. Posteriormente, os participantes tomam cada vez mais a 

iniciativa de estabelecer as tarefas a serem executadas. 
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O desafio central no planejamento das agendas das sessões é 

fazer com que as ações necessárias sejam efetuadas no tempo 

limitado de que se dispõe, sem atrapalhar a discussão e o 

pensamento dos participantes ou sem os impedir de estabelecer 

novas tarefas espontaneamente no curso do processo mediante o 

avanço apressado com relação à agenda. A fim de enfrentar esse 

desafio, o uso do tempo nas sessões tem de ser planejado 

detalhadamente. Com frequência, as primeiras ideias acerca de 

como organizar a execução de uma ação de aprendizagem têm de 

ser transformadas em ideias menos dispendiosas, tendo em vista o 

tempo disponível. Um plano pormenorizado e as ideias quanto a 

maneiras opcionais de proceder também são importantes para 

permitir ao pesquisador-interventor que adapte flexivelmente o 

processo de modo a discutir as observações e os problemas 

emergentes e a realizar as tarefas que os participantes consideram 

importantes. As divergências concernentes ao plano iniciadas pelos 

participantes constituem uma parte essencial da aprendizagem 

expansiva no Laboratório de Mudança. Elas são manifestações da 

agência transformadora dos participantes (Engeström & Sannino, 

2012; Engeström, Rantavuori, & Kerosuo, 2012). Essa flexibilidade 

e as respostas improvisadas ocasionais dos pesquisadores-

interventores aos desenvolvimentos do processo apenas são 

possíveis efetivamente quando eles têm uma visão clara quanto ao 

que se pode mudar do cronograma pré-planejado. No Apêndice 1, 

fornecemos um formulário para a preparação da agenda de uma 

sessão do Laboratório de Mudança. 

Todo o processo do Laboratório de Mudança se baseia na 

ideia da estimulação dupla. Apresentando-se um espelho dos 

aspectos problemáticos da atividade, os participantes são ajudados 

a encontrar problemas atuais no sistema da atividade e a construir 

um primeiro estímulo compartilhado. O segundo estímulo, que é 

apresentado aos participantes, é um conceito ou uma ideia que eles 

podem usar como instrumento na análise e estruturação da 

situação problemática postulada pelo primeiro estímulo. Tendo em 

vista que o grupo de pessoas que participam do Laboratório de 

Mudança é heterogêneo, o espelho dos problemas da atividade e os 

segundo estímulos são ferramentas importantes para a construção 



155

de um objeto compartilhado para a análise e o desenvolvimento 

conjuntos dos participantes quanto à atividade. 

O material central no planejamento de uma sessão são os 

dados previamente coletados a respeito da atividade e as hipóteses 

preliminares dos pesquisadores-interventores com relação aos 

problemas centrais e às contradições internas do sistema da atividade. 

É boa prática gravar em vídeo cada sessão, para análise imediata e 

posterior. Os pesquisadores-interventores podem avaliar o progresso 

do processo de aprendizagem expansiva na sessão por meio da 

análise dos registros em vídeo. Então, podem analisar quais foram os 

temas importantes que surgiram e conseguiram que os participantes 

se envolvessem e notas, demais, quais manifestações de contradições 

internas do sistema da atividade apareceram na discussão dos 

participantes durante a sessão. (As diversas manifestações de 

contradições internas no discurso do Laboratório de Mudança se 

discutem no Capítulo 10.) Com base nessa análise, os pesquisadores-

interventores decidem os temas que necessitam de elaboração 

subsequente, o tipo de dados especulares adicionais que talvez sejam 

necessários e o tipo de conceitos analíticos que podem auxiliar os 

profissionais a progredir em seu processo de aprendizagem expansiva 

no Laboratório de Mudança. 

as tareFas dOs PartiCiPantes nas sessões dO 
laBOratÓriO de MUdanÇa

a estrutura das tarefas nas sessões 
do laboratório de Mudança 

Entre o reconhecimento inicial dos problemas correntes e a 

criação de um novo modelo para a atividade, há um processo 

complexo de reconceituação e reformulação do problema de 

desenvolvimento, assim como uma elaboração de ideias para 

resolvê-lo. Esse processo pode ser auxiliado, passo a passo, mediante 

a aplicação do método da estimulação dupla − não com o propósito 

de encontrar uma solução direta para o problema, mas por meio da 
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transformação do problema inicial em problemas secundários de 

análise e planejamento, que possibilitam a descoberta de uma 

solução expansiva para o problema primário. O pesquisador-

interventor pode orientar esse processo, estabelecendo tarefas que 

estimulem os participantes a realizar as ações necessárias de 

aprendizagem expansiva. Uma tarefa pode ser composta dos 

seguintes elementos:

1. Um espelho da atividade para os participantes: evidências 

ou materiais potencialmente problemáticos ou situações 

contraditórias na atividade que podem levar os participantes 

a encontrar problemas essenciais e/ou podem ser usados como 

material para análise pormenorizada. 

2. Uma questão ou tarefa, colocada para os participantes, acerca do 

material do espelho e da situação ilustrada nele, a fim de suscitar 

sua reflexão e de os estimular a construir o primeiro estímulo, 

isto é, um problema que sintam necessidade de resolver. 

3. Um segundo estímulo, uma ferramenta analítica ou um 

método (conceitual e/ou prático) que os participantes possam 

usar para lidar com materiais problemáticos. (Conforme 

descrito anteriormente, às vezes o pesquisador-interventor não 

fornece um segundo estímulo, mas espera que os participantes 

o produzam durante a discussão. À medida que avança o 

processo de aprendizagem, os participantes acabarão por 

construir seu próprio segundo estímulo.)

4. A organização social da ação de aprendizagem: todos os 

participantes estarão atuando ao mesmo tempo, estarão 

divididos em subgrupos ou estarão agindo individualmente? 

5. O modo pelo qual os indivíduos ou os subgrupos possam 

melhor documentar os resultados de sua ação de aprendizagem.

6.  Uma forma pré-planejada para que todo o grupo discuta os 

resultados do trabalho dos indivíduos ou dos pequenos grupos, 

faça inferências a partir deles e registre os resultados da discussão.

Por exemplo, em um Laboratório de Mudança realizado em 

uma escola, o pesquisador-interventor apresenta, como dado-

espelho, um registro em vídeo de uma aula (1. o material que espelha 

a prática atual) e pede aos participantes que analisem a mensagem 
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que a gravação veicula acerca dos problemas da prática corrente (2. 

questão). Para auxiliar os participantes na análise, o interventor 

explica os conceitos analíticos de “ruptura” e “perturbação” (3. 

ferramenta conceitual, segundo estímulo) e sugere que os 

participantes vejam se são capazes de encontrar rupturas e 

perturbações no vídeo da aula. O grupo do Laboratório de Mudança 

se divide em três subgrupos que analisam paralelamente as rupturas 

e perturbações no caso (4. organização social) e anotam suas 

descobertas, com algumas poucas palavras explanatórias, em um 

cavalete (5. modo de documentar os resultados do grupo). Depois 

que os grupos efetuaram essa análise, o grupo todo discute os 

resultados e determina quais rupturas e perturbações observadas são 

importantes, típicas e recorrentes na forma atual da atividade. Em 

seguida, anotam suas inferências na superfície Ideias/Ferramentas/

Presente do Laboratório de Mudança (6. discussão de todo o grupo). 

Planejando tarefas para estimular os Participantes a 
realizar ações Questionadoras de aprendizagem expansiva

Como descrito anteriormente, questionar significa criticar 

ou rejeitar alguns aspectos de prática, plano ou sabedoria. Não se 

trata, primariamente, de uma crítica intelectual distanciada, mas 

ela reflete uma observação ou antecipação alarmante e 

emocionalmente envolvida quanto a algo que vai contra os valores 

e compromissos dos atores. Significa uma lacuna no fluxo fluente 

da atividade e uma fissura na unanimidade do grupo e em sua 
confiança na prática ou no plano presentes. O questionamento 

ocorre, normalmente, quando alguém diverge das premissas 

predominantes e olha a situação de uma outra perspectiva − a 

perspectiva de outro ator, de outra atividade ou de outra ideia. 

A ação de questionar se pode dividir em três fases. Ela começa 

quando alguém aponta algo que parece contradizer o modo 

predominante de pensar e a prática ou o plano atuais. Tipicamente, 

isso desperta a energia emocional e desencadeia um debate acerca da 

veracidade e notabilidade da observação que é experienciada como 

negativa. Tal observação também altera o equilíbrio mental dos 

indivíduos envolvidos e inicia neles um processo de experimentação, 
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isto é, um trabalho interno cujo propósito é retomar o equilíbrio 

mental perdido temporariamente (Vasilyuk, 1988, p. 18). Esse processo 

pode abarcar tentativas de defender a prática e o modo de pensar atuais 

e de eliminar a ameaça implícita. Os participantes podem usar muitos 

tipos de argumento para essa finalidade, como: “O que se observou, na 

verdade, é uma rara exceção”; ou: “Trata-se de um daqueles erros 

inevitáveis que sempre acontecem em todas as atividades humanas”. 

Invocam-se frequentemente vários tipos de mitos, a fim de neutralizar 

um comentário questionador, ou as tentativas dos participantes de 

restaurar seu equilíbrio mental os leva a moralizar e a culpar indivíduos 

(eles mesmos e outros) por erros e má conduta. Todavia, o equilíbrio 

mental também pode ser reestabelecido pela aceitação preliminar da 

observação desagradável e pelo início da análise da situação, para que 

melhor se possa compreendê-la e ao seu contexto. Com frequência, 

tanto a defesa pela moralização e culpa, por um lado, quanto a análise 

da situação, por outro, ocorrem como aspectos interagentes do mesmo 

discurso na sessão (ver Quadro 2.1). Esse acontecimento constrói um 

reconhecimento compartilhado do problema que precisa ser resolvido 

e se torna o primeiro estímulo da resolução de problemas conjunta dos 

participantes. A tarefa do pesquisador-interventor é transformar o 

envolvimento emocional em motor da análise intelectual, direcionando 

a discussão no sentido das causas sistêmicas da situação problemática, 

e não moralizando ou culpando indivíduos, o que interrompe o 

processo de aprendizagem. Na Figura 5.1, ilustram-se um fluxo e uma 

dinâmica possíveis de uma ação questionadora.
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Evidência de 
situação que 
contradiz 
expectativas e 
valores 
- fracasso 
- perturbação 
-falta de coordenação 
- ruptura na comunicação 
- discordância 

Envolvimento 
emocional: 
ansiedade, 
irritação e 
excitação 

Repúdio e 
anulação da 
evidência 

Enfrentando o 
problema, questio- 
nando alguns aspectos 
da prática e do 
pensamento atuais 

Moralização 
- atribuindo culpa a 
indivíduos 
- repetindo boas 
intenções e 
princípios abstratos 

SISTEMA DE ATIVIDADE CONJUNTA 

Tentando mudar o 
comportamento dos 

indivíduos  

Analisando a origem e 
contexto do problema no 

sistema de atividade 

AÇÃO DOS INDIVÍDUOS 

Figura 5.1. Fluxo e dinâmica possíveis da ação questionadora

Quadro 5.1. Induzindo a experimentação entre 
os participantes do Laboratório de Mudança

Em um Laboratório de Mudança realizado em uma escola italiana, Sannino (2010b) pediu 
aos professores, ao im da primeira sessão, que escrevessem um relato autobiográico que 
contivesse suas relexões acerca dos problemas concretos que encontraram na avaliação 
e gerência das aulas. Então, esses relatos autobiográicos foram usados como material 
de espelho nas sessões do Laboratório de Mudança. Sannino observou que esses textos 
induziram eicazmente a experimentação entre os professores. 

Assim, o principal desafio em auxiliar os participantes na 

realização de ações questionadoras é a criação de envolvimento 

emocional com aspectos problemáticos da atividade e, então, o 

seu equilíbrio com a análise intelectual distanciada. Uma 

ferramenta importante para neutralizar a culpabilização e reduzir 

o fardo emocional dos indivíduos é salientar o papel das 

ferramentas e dos outros elementos do sistema da atividade na 

emergência da situação negativa. 

A prontidão dos profissionais para lidar com perturbações e 

problemas varia de acordo com a forma e a cultura da atividade local. 
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Em uma organização em que diferentes indivíduos vêm a realizar, 

em equipes, os mesmos papéis rigidamente definidos de trabalho, as 

diferenças entre distintos responsáveis pela mesma função são fáceis 

de se ressaltar, ao passo que se tende a considerar autoevidente a 

estrutura da atividade. Por outro lado, em organizações e locais de 

trabalho em que os profissionais estão envolvidos no planejamento e 

na gerência da atividade conjunta, é fácil, para eles, observar os 

problemas em seu contexto sistêmico e lidar com eles de forma 

pública e colaborativa (ver um modelo de diferentes culturas quanto 

ao modo de lidar com perturbações no Apêndice 3). 

Quadro 5.2. Diferentes culturas de lidar com problemas

L. M. McNail (1986) observou, em seu estudo etnográico de quatro escolas médias 
estadunidenses, que, na maioria das escolas, a administração era separada da atividade 
educacional dos professores e que esses trabalhavam individualmente, em suas salas 
de aula. Essa estrutura criou uma cultura caracterizada por uma análise limitada dos 
problemas e por um modo de lidar com eles à parte e sem discussão aberta. No entanto, 
em uma das escolas estudadas,os professores e os administradores trabalhavam em 
colaboração no desenvolvimento da atividade educacional. Nessa escola, os problemas 
eram contextualizados dentro da estrutura do sistema da atividade e de sua mudança 
contínua. Eles eram enfrentados publica e colaborativamente, de uma maneira que 
fomentava o diálogo entre professores e administradores e uma interação entre as suas 
diferentes perspectivas.

As tarefas para estimular ações de questionamento se preparam 

com base na visão preliminar do pesquisador-interventor acerca da 

natureza dos problemas atuais centrais à atividade e da consciência 

que os participantes têm desses problemas. O pesquisador-interventor 

seleciona, para usar como espelho da atividade nas sessões do 

Laboratório de Mudança, aquelas partes dos dados coletados que 

parecem refletir as áreas problemáticas da atividade. Para as tarefas 

de questionamento, normalmente não há necessidade de um segundo 

estímulo. Para estimular os participantes a realizar ações de 

questionamento, basta, frequentemente, levantar questões como: 

“Vocês veem um problema aqui?”, “Qual é o problema?”, “Por que 

pensam que isso é um problema?”, “Podem especificar a natureza do 

problema?” e “Isso é uma situação única ou vocês já experienciaram, 

em outros momentos, problemas similares?” O pesquisador-

interventor precisa se certificar de que o material seja discutido 

pormenorizadamente e de que as diferentes opiniões sejam ouvidas 

e debatidas. Às vezes, os problemas apresentados no material de 
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espelho não são óbvios, e os conceitos de “perturbação” e “ruptura” 

podem ser usados como estímulos secundários, a fim de auxiliar os 

profissionais a notar aspectos problemáticos nos espécimes da prática 

corrente que estão no espelho. Se o material selecionado não desperta 

o interesse e o envolvimento dos participantes, os pesquisadores-

interventores têm de fornecer mais material de espelho relativo aos 

aspectos problemáticos da atividade. Além do material de espelho 

que o pesquisador-interventor traz à situação, os relatos dos 

participantes quanto a perturbações e acontecimentos problemáticos 

experienciados recentemente também podem funcionar como 

espelho (ver Quadro 2.1). 

Planejando tarefas para estimular os 
Participantes a analisar seu sistema de atividade

Como ilustrado na Figura 5.1, o próximo passo após o 

questionamento, naturalmente, é perguntar: “Quais são as causas e 

as condições que criam esse aspecto problemático (questionado) da 

atividade e qual é a sua origem?” A resposta é produzida mediante 

uma análise empírica atual da prática corrente, na qual o problema 

se insere em seu contexto mais amplo dentro da estrutura do 

sistema de atividade, e mediante uma análise histórica do 

desenvolvimento do objeto e da estrutura do sistema de atividade, 

a qual permite a identificação de contradições internas nesse 

sistema. Essas duas análises favorecem uma à outra. A análise 

histórica fornece um panorama e uma hipótese acerca das 

contradições internas da atividade, que favorecem e direcionam a 

análise da prática atual. Frequentemente, é difícil reconhecer os 

elementos importantes do sistema de atividade sem conhecer as 

mudanças históricas que nele ocorreram: a natureza atual dos 

elementos pode ser caracterizada por meio de seu contraste com 

suas formas anteriores. A identificação das contradições passadas 

que foram solucionadas pela implementação desses elementos 

também pode ajudar os participantes a compreender e avaliar o seu 

propósito original e a sua relevância atual.

O propósito da análise é desvelar as estruturas e contradições 

internas no sistema da atividade que produzem e explicam as 
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situações problemáticas encontradas no trabalho cotidiano. Por 

conseguinte, as análises apresentam estreita relação com a 

modelagem as contradições internas do sistema de atividade. 

Mediante a análise, os profissionais deixam para trás aqueles 

problemas que estão na superfície da atividade presente e chegam a 

uma representação concisa de suas causas sistêmicas subjacentes 

como contradições na estrutura do sistema da atividade. 

Análise histórica do desenvolvimento do objeto e da forma da 

atividade. O ponto de partida da análise histórica é um espelho 

histórico da atividade, isto é, são dados referentes a acontecimentos 

de mudança e mudanças claramente identificáveis que ocorreram 

gradativamente no objeto e em outros elementos do sistema da 

atividade e alteraram sua estrutura (ver Apêndice 4 sobre os 

métodos de coleta de dados acerca de mudanças históricas no 

sistema de atividade). Embora os pesquisadores-interventores 

possam coletar dados a respeito do desenvolvimento do sistema da 

atividade antes do início das sessões do Laboratório de Mudança, a 

coleta de dados e observações quanto a mudanças históricas na 

atividade é um elemento essencial da análise colaborativa no 

Laboratório de Mudança. Os métodos de coleta de dados variam 

em função dos materiais e recursos disponíveis. De qualquer modo, 

é importante não fundamentar inteiramente a análise histórica nas 

memórias espontâneas dos participantes e coletar também 

documentos que possam estimular sua rememoração e corrigir 

falsas concepções com relação ao passado. Também é interessante 

preparar uma estrutura para documentar as observações acerca 

das mudanças que ocorreram no sistema da atividade. 

Quadro 5.3. Uma linha do tempo vivente como modo de coletar dados sobre a história

Engeström et al. (2002a) descrevem da seguinte maneira o modo como realizaram a 
análise histórica em um Laboratório de Mudança que teve lugar em uma escola: 

“O processo do Laboratório de Mudança, então, passou a rastrear as raízes 
históricas dos problemas atuais, com o propósito de modelar as diferentes fases 
de desenvolvimento da escola. Fizemos isso mediante a divisão dos professores 
em grupos, de acordo com a década em que começaram a trabalhar na escola: o 
grupo dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90 e o grupo dos recém-chegados. Cada 
grupo empreendeu uma descrição da escola e de seus problemas em suas décadas 
respectivas. (…) Os próprios professores produziram um relato acerca da sua [dos 
problemas] origem e de qual era o histórico dos problemas atuais”
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Uma possível sequência de operações que formam a ação de 

análise histórica é ilustrada na Figura 5.2. A ação começa com a 

coleta de dados sobre as mudanças históricas e com sua apresentação 

no espelho. A fase seguinte é ordenar os dados sobre as ocorrências 

de mudança segundo uma escala temporal que vai do presente ao 

passado, por exemplo, de cinco em cinco anos, e identificar os pontos 

dessa escala temporal em que uma mudança gradual produziu uma 

diferença qualitativa notável em algum elemento. O instrumento 

para isso pode ser uma simples linha do tempo, sob a qual se possam 

organizar as observações. A próxima operação é identificar 

preliminarmente os períodos qualitativamente distintos do 

desenvolvimento da atividade e classificar as mudanças em um ou 

dois dos períodos mais recentes, com base nos elementos do sistema 

da atividade que sofreram mudança. Uma ferramenta que se pode 

usar para essa operação é a matriz de mudança, em que uma 

dimensão descreve a linha do tempo do presente ao passado e a outra 

dimensão os elementos do sistema da atividade (ver Apêndice 5). 

Para captar a dinâmica real do desenvolvimento, é importante que o 

objeto da atividade seja descrito de maneira concreta. Às vezes, a 

mudança no objeto acontece como emergência de novos tipos de 

casos de objeto ou como mudança na frequência de vários tipos, em 

virtude da qual o que antes era exepcional passa a ser norma.

A matriz de mudança produzida fornece a base para a 

interpretação dos dados relativos à mudança. O modelo do ciclo de 

transformação expansiva de um sistema de atividade (ver Figura 3.7) 

pode ser explicado aos profissionais e usado colaborativamente, 

como instrumento para interpretação desses dados. Ele ajuda os 

participantes a analisar melhor o período mais recente de 

desenvolvimento, identificando fases no desenvolvimento do sistema 

da atividade, e a interpretar a natureza da fase atual. Tipicamente, as 

mudanças no modo como o objeto da atividade é conceituado 

ocorrem durante o ciclo de transformação expansiva, após as fases 

de estado de necessidade e de vínculo duplo. As fases de implementação 

do novo objeto/modelo e sua consolidação se seguem a esse ponto 

crítico do desenvolvimento. Tendo chegado a uma interpretação 

acerca da natureza da fase atual do desenvolvimento do sistema da 

atividade, os participantes se encontram em condições de modelar o 
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“sistema passado da atividade”, isto é, a forma da atividade anterior 

às últimas grandes mudanças, e as contradições internas centrais que 

essas mudanças criaram.

Figura 5.2. Uma sequência possível de operações na análise histórica

 

As várias operações da ação de análise histórica se podem 

realizar em diferentes combinações de atribuições de tarefas aos 

participantes, a serem executadas entre as sessões e durante as 

sessões. A interpretação dos dados tem de ser efetuada em diálogo 

entre os participantes e o pesquisador-interventor, já que o 

pesquisador é mais experiente em aplicar os modelos teóricos. 

Contudo, é importante que o pesquisador-interventor não 

interprete sozinho os dados históricos para os participantes, mas os 

envolva na interpretação teórica, uma vez que o processo de 

interpretação é tão essencial quanto o seu resultado. 
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Quadro 5.4. A recordação coletiva como forma de coletar dados referentes à história

Em um projeto de desenvolvimento realizado no departamento de terapia ocupacional 
da Universidade de Ciências Aplicadas de Helsinki, os dados para análise histórica foram 
coletados mediante a recordação coletiva. A pesquisadora convidou professores atuais e já 
aposentados para uma sessão de recordação e lhes pediu que trouxessem consigo alguns 
suvenires da época em que trabalhavam no departamento. Ela havia coletado fotograias 
que ilustravam a educação de terapeutas ocupacionais de anos anteriores e preparou 
um formulário para que os participantes pudessem prover suas informações de contato 
quanto ao período em que trabalharam no departamento. Ela também preparou um 
“mapa de memória” para auxiliar na estruturação e documentação da recordação coletiva. 
Esse mapa era uma variante da matriz histórica (ver Apêndice 5), em que se apresentavam 
uma linha do tempo e os elementos do sistema de atividade usando palavras que eram 
familiares aos professores. O mapa de memória foi desenhado em papel e dependurado na 
parede da sala, e uma cópia dele também circulou entre os participantes. 

   Ao todo, oito professores compareceram à sessão. Quando entrava na sala, cada professor 
comentava sobre as fotos e discutia brevemente os acontecimentos recentes do departamento. 
A pesquisadora, então, explicava o formulário e pedia que os participantes o preenchessem 
com os seus dados. Depois de recolher os formulários, ela pedia aos participantes que 
escrevessem as suas iniciais sobre a linha do tempo do mapa de memória, a im de indicar 
quando estiveram envolvidos na atividade. Então, explicava o mapa de memória e se 
oferecia para atuar como relatora. Em seguida, os participantes individuais começavam a 
recordar alguns aspectos da atividade durante o tempo em que estiveram trabalhando no 
departamento. Primeiramente, um participante falou sobre o ensino de artesanato em metal 
quando esse curso fazia parte do currículo. Isso levou os demais a considerar alguns aspectos 
da estrutura da atividade à época. Na sequência, uma das participantes falou acerca do 
uso de bonecas e marionetes, um método que ela havia usado com seus colegas em um 
hospital para crianças. Isso suscitou uma discussão acerca da inclusão do ensino baseado 
em projetos no programa de treinamento e, ademais, acerca dos efeitos da locação no 
conteúdo do ensino. Um dos participantes trouxera consigo uma fotograia de uma 
demonstração de alunos, o que desencadeou uma discussão sobre os alunos antigos 
e os atuais. Uma das professoras trouxera consigo um artigo que escrevera para uma 
publicação qu se preparou em função do vigésimo aniversário do programa de educação 
de terapeutas ocupacionais. Isso conduziu a uma discussão a respeito das mudanças na 
terapia ocupacional, das várias doutrinas de terapia ocupacional que estiveram em voga 
em diferentes épocas e também do processo de educação e dos sucessos dos estudantes 
na vida de trabalho. O grupo discutiu então não apenas as realizações e os problemas da 
educação, como também as suas perspectivas futuras. 

Os artefatos que os participantes trouxeram consigo estruturaram, em grande medida, 
a recordação de memórias. Ao falar sobre eles, os professores também descreveram seu 
estilo pessoal de ensinar e suas motivações e aspirações. Na discussão, outros participantes, 
tipicamente, continuavam e expandiam os relatos do professor que falava no momento. 
Tendo em vista que os participantes haviam estudado na mesma instituição, muitas de 
suas memórias se referiam às suas épocas de estudante, mais do que de professores. 
Dentre os participantes, havia professores que lecionaram para alguns dos professores 
recém-contratados. Os professores mais jovens discutiam sobre o que o ensinamento dos 
professores mais velhos signiicara para eles. Por im, a pesquisadora dirigiu a atenção 
de todos para o mapa de memória e registrou sobre ele algumas observações (Konkola, 
2000).
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Análise empírica atual. O propósito da análise da prática atual 

é a produção de uma imagem mais detalhada quanto às causas das 

perturbações e dos problemas encontrados no trabalho cotidiano e 

ao papel dos vários elementos do sistema da atividade em seu 

surgimento. Concomitantemente, a análise deve criar germes de 

novas práticas e soluções inovadoras que apontam para as 

possibilidades de desenvolvimento expansivo da atividade. Por 

conseguinte, a análise precisa estar ligada, retrospectivamente, tanto 

a uma perspectiva histórica acerca da origem dos problemas atuais 

quanto, prospectivamente, aos desenvolvimentos futuros possíveis. 

Os registros em vídeo de entrevistas e de ações de trabalho 

dos profissionais podem ser material de espelho para a análise 

empírica atual, assim como gravações e dados relativos a sequências 

de ações de diferentes profissionais que digam respeito ao mesmo 

caso. As gravações de ações podem ser aprofundadas com registros 

em vídeo de entrevistas, realizadas no trabalho com os atores 

envolvidos, a respeito de suas interpretações da situação e de suas 

razões para suas escolhas de ação. 

Para auxiliar os profissionais a se distanciar do material de 

espelho, que é emocionalmente envolvente, o pesquisador-interventor 

fornece conceitos analíticos que os participantes podem usar como 

instrumentos na análise dos dados especulares. Dependendo da 

natureza da atividade e do pré-entendimento acerca da natureza de 

seus problemas, podem-se usar diferentes conceitos analíticos. Em 

seguida, discutiremos três tipos de conceitos analíticos que são usados 

frequentemente na análise empírica atual de uma atividade. Eles 

incluem as divergências com relação a um curso esperado de ação, os 

modos de colaboração e os tipos históricos de atividade de trabalho. 

Divergência com relação ao curso esperado de ação: Processos de 

perturbação. Para que sejam observadas as divergências com relação 

ao fluxo esperado de ações, é necessário um conceito para descrever 

o esperado, como “roteiro” ou “plano”. Um roteiro é uma ordem 

habitual, antecipada tacitamente, das ações e operações dos 

participantes interagentes, segundo a qual se realizam as ações. 

“Plano” se refere a uma intenção consciente de efetuar uma 

sequência de ações e operações (Schank & Abelson, 1977). Uma 

perturbação é uma divergência negativa com relação ao roteiro ou 
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plano que põe em risco a efetivação bem-sucedida de um trabalho 

colaborativo. Uma ruptura na execução do roteiro ou plano ou em 

uma comunicação relacionada é um mal-entendido ou uma falha 

em fornecer ou receber informações que é pertinente ao processo ou em 

efetuar uma ação ou operação necessária. Uma ruptura na 

comunicação, com frequência, leva a uma perturbação. Uma ação 

inovadora é uma divergência positiva com relação ao roteiro, como 

a tentativa que faz um indivíduo, agindo de maneira nova, de 

aprimorar o processo. O significado das várias divergências 

observadas com relação ao roteiro se torna mais claro se os 

profissionais analisam os elos causais entre elas e constroem uma 

imagem do processo de perturbação que formam conjuntamente 

(Engeström, 2008, pp. 52-63). Uma ruptura pode levar a uma 

perturbação, uma perturbação pode levar a outra que, por sua vez, 

pode levar a uma inovação, na medida em que os atores tentam 

fazer o processo retomar o seu curso, ou uma inovação pode levar 

a uma ruptura e a uma perturbação, se os outros atores não forem 

capazes de reagir adequadamente a ela. 

 

Responsabilidades e 
objetos de trabalho 

expandidos 

Coordenação através 
de tecnologias IC 

Hierarquia, divisão 
de trabalho baseada 

em funções 

Coordenação por 
contatos imediatos 

face a face 
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Quadro 5.5. Adotando uma perspectiva histórica quanto às perturbações atuais

Em um Laboratório de Mudança Interfronteiras condensado, realizado por pesquisadores 
no Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional em 2008, atores que representavam diferentes 
funções em uma rede de atividades de obtenção de madeira estudaram as perturbações na 
obtenção e modelaram a mudança qualitativa que havia ocorrido, nos anos recentes, no 
sistema de obtenção. Os pesquisadores-interventores usaram quatro campos, criados 
pelo cruzamento das dimensões “problemas únicos/recorrentes” e “problemas eternos/novos 
problemas”, a im de estruturar as observações respeitantes às perturbações. Em uma entrevista 
preliminar, os atores falaram repetidamente acerca das tarefas de trabalho que haviam pretendido 
efetuar, mas que não haviam sido feitas por causa de alguma incumbência urgente na qual 
tiveram de se concentrar, em lugar das planejadas. Os participantes identiicaram isso 
como novos tipos de problemas recorrentes. A análise histórica da obtenção de madeira 
revelou que a coordenação de funções que anteriormente se baseara na comunicação 
pessoal agora se realizava quase inteiramente por meio de sistemas compartilhados de 
informação. Concomitantemente, algumas funções se haviam terceirizado para empresas 
independentes, e boa parte das tarefas de planejamento e gerência haviam sido delegadas 
aos funcionários de operação. 

 Os pesquisadores-interventores usaram três modelos para ilustrar essa mudança. Em 
primeiro lugar, ilustraram-na por meio do modelo de quatro campos que se encontra abaixo, 
que mostrava que os novos problemas podiam ser entendidos como resquícios da organização 
hierárquica passada e das práticas de coordenação face a face, as quais contradiziam os novos 
princípios de delegação de autoridade e coordenação em rede baseada em tecnologias. Para 
tornar essa mudança mais palpável para os participantes, os pesquisadores-interventores 
pediram a todos os principais atores que ilustrassem a mudança em seus próprios trabalhos 
com a ajuda do modelo triangular de sistemas de atividade, indicando as mudanças que 
ocorreram em seus elementos. Por im, construiu-se uma matriz em que iguravam as tarefas 
passadas e presentes dos diversos atores, a qual revelava quantas tarefas haviam sido delegadas 
a níveis inferiores da hierarquia (Ala-Laurinaho, Schaupp, & Kariniemi, 2009).

Uma variação da análise do processo de perturbação se 

concentra especialmente na relação entre intenções e ações factuais 

e nos fatores do sistema da atividade que fazem com que as ações 

factuais apresentem divergências essenciais com relação às 

intenções dos atores. Por exemplo, no estudo etnográfico de McNei 

(1986, pg 157), alguns professores do ensino médio disseram que 

seu propósito era estimular a aprendizagem ilimitada e de longo 

prazo dos estudantes, por meio de discussões e pesquisas profundas; 

porém, o conteúdo que apresentavam em suas lições, com 

frequência, era limitado a respostas “corretas” breves, de fácil 

transmissão, fácil resposta, fácil avaliação. A ideia da análise 

empírica atual, nesse caso, é revelar aquilo que, nas ferramentas, 

nas regras e na divisão do trabalho, levou à discrepância observada 

entre intenção e ação (veja Quadro 3.2). 

Modos de colaboração. Os conceitos de roteiro e perturbação são 

especialmente relevantes na análise de interação e colaboração 

referente ao trabalho, isto é, das relações dos sujeitos agentes com 
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os objetos do trabalho e com os demais sujeitos. A. Raethel (1983) 

e B. Fichtner (1984) sugeriram três modos de colaboração: 

coordenação, cooperação e comunicação. Engeström (2008, pp. 48-

52) elaborou essa ideia e modelou esses conceitos de modo a 

viabilizar seu uso na análise de práticas de trabalho. Coordenação é 

o fluxo normal de interação, segundo um roteiro, em que cada ator 

age em seu objeto separado de acordo com os papéis definidos dos 

atores e a sequência de suas ações no roteiro. O roteiro coordena as 

ações dos atores como uma convenção tácita que não se explica, 

questiona ou discute (Figura 5.3.A). As perturbações na coordenação 

ocorrem ou quando os objetos e os papéis dos atores entram em 

conflito ou quando há roteiros concorrentes (Figura 5.3.B). 

 Objeto 1 Objeto 2 Objeto 3 Objeto 1 Objeto 2 Objeto 3 

Ator 

A 

Ator 

A 

Ator 

C 

Ator 

B 

Ator 

C 

Script Script 1 Script 2 

Objeto compartilhado Objeto compartilhado 

SCRIPT 

Ator 

A 

Ator 

B 

Ator 

C 

Ator 

A 

Ator 

B 

Ator 

C 

C Cooperação D Comunicação 

B Perturbação na 
coordenação 

Script 

Ator 

B 

A COORDENAÇÃO 

Script 

Figura 5.3. Diferentes modos de colaboração (as fronteiras pontilhadas indicam que os 
atores não refletem de modo consciente sobre essas entidades) (Engeström 2008, pp. 

50-51; reproduzida com permissão de Cambridge University Press)
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Cooperação é uma forma de interação em que os atores, em vez 

de focalizar seus respectivos objetos individuais e agir conforme seus 

papéis respectivos, concentram-se em um problema compartilhado, 

tentando encontrar uma maneira aceita mutuamente de o conceituar 

e solucionar. A solução do problema se torna, por um momento, o 

objeto compartilhado das ações dos participantes, em função do 

qual vão mais além das fronteiras do roteiro. Todavia, eles não 

dedicam atenção ao roteiro (Figura 5.3.C). Comunicação é um modo 

de colaboração em que os atores reformulam conscientemente os 

seus papéis e o roteiro de sua interação no tocante a um objeto 

compartilhado constante. A transição da colaboração à coordenação 

e cooperação e, ainda, à comunicação ocorre quando há perturbações 

na interação. Essas podem levar ou a uma confusão e retirada ou a 

uma redefinição colaborativa do objeto da colaboração e passagem 

ao modo de comunicação. 

Esses conceitos podem ser usados como ferramentas na 

análise dos dados especulares concernentes às interações que são 

importantes na atividade, como a interação com os clientes ou a 

interação em reuniões internas. Os membros do Laboratório de 

Mudança podem caracterizar o roteiro da colaboração e os objetos 

dos atores envolvidos e, ademais, identificar perturbações na 

interação e as maneiras de as apaziguar. Então, podem caracterizar 

a natureza da colaboração e das situações em que a colaboração 

passa da coordenação à cooperação e, ainda, talvez à comunicação.
 

Quadro 5.6. Condições de cooperação 

Em um estudo de desenvolvimento com relação ao trabalho de inspetores de proteção 
trabalhista, revelou-se que a interação dos inspetores com os representantes dos locais 
de trabalho ocorriam principalmente no modo de coordenação. Contudo, a colaboração 
surgia em situações em que os atores discutiam problemas de segurança relacionados ao 
uso de uma máquina ou tinham um mapa ou desenho do objeto de sua discussão. Essa 
observação ressalta a importância dos instrumentos compartilhados de ilustração do 
objeto da discussão e da colaboração (Virkkunen, 1995). 

Tipos históricos de atividades de trabalho. Em muitos casos, 

uma análise do desenvolvimento das teorias e dos modelos da 

atividade em questão pode ser usada para criar um modelo 

condensado dos tipos históricos dessa atividade. Isso só pode ser 

feito por meio da escolha entre duas dimensões e tendências 



171

centrais, porém contraditórias, ao desenvolvimento dos ideais 

respeitantes ao modo de realização da atividade. Um modelo 

idealizado dos tipos históricos pode, então, ser descrito mediante o 

cruzamento dessas dimensões. Com frequência, tal modelo produz 

também uma ideia relativa a uma forma exequível, mas ainda não 

efetiva, da atividade, a qual uniria aqueles objetivos que foram 

considerados contraditórios. Esse modelo também pode ser usado 

como segundo estímulo em uma análise empírica atual, mas pode 

também favorecer a modelagem de uma nova forma da atividade. 

 

     2        4 

     1        3 

Controle 
indireto 

Controle 
corretivo 

Controle 
preventivo 

Controle 
direto 

Controle e orientação 
da renovação do 
sistema de produção 
do ponto de vista da 
segurança no 
trabalho  

Atividade de 
inspeção de 
segurança no 
trabalho 

Aumento do domínio 
sobre a produção 
(segurança de um 
trabalho de qualidade) 

Inspeção de 
condições de 
trabalho  

Quadro 5.7. Um modelo dos tipos históricos da atividade enquanto ferramenta analítica

No estudo de desenvolvimento supracitado, referente ao trabalho de inspetores de 
proteção trabalhista, construiu-se um modelo dos tipos históricos de inspeção de 
segurança no trabalho com base na literatura da área. Os inspetores usaram esse modelo 
para analisar, episódio a episódio, o conteúdo e a natureza das discussões apresentadas 
em inspeções gravadas em vídeo. A análise revelou perturbações na coordenação, que 
foram causadas por conlitos entre dois diferentes roteiros relativos aos diferentes tipos 
históricos de inspeção: A inspeção das condições de trabalho e a inspeção da atividade 
de segurança no trabalho (campos 1 e 2 do modelo). 

A ação de aprendizagem expansiva que é a análise empírica 

das práticas atuais da atividade pode proceder, por exemplo, 

conforme as três etapas seguintes. Na primeira etapa, os dados 

especulares e o conceito analítico são introduzidos, e os profissionais 

aplicam os conceitos a fim de fazer observações quanto aos dados. 

Na segunda, as observações, então, são coletadas e ordenadas 

usando um modelo de classificação ou um modelo de processo, 
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como no caso da construção do processo de perturbação. No 

terceiro, relaciona-se o resumo das observações ao modelo do 

sistema da atividade e à hipótese tocante às suas contradições 

internas centrais. 

Modelo / Visão Ideias / Ferramentas Espelho

1

Conceitos analíticos que 
podem ser usados como 

ferramentas para análise 
dos dados

Registro de uma 
sequência de ações dos 

proissionais

2
Observações analíticas 

concernentes à sequência de 
ação

3

Modelo das 
contradições
internas no
presente 
sistema de
atividade

Visão mais especíica 
testada e enriquecida 

acerca do modo pelo qual as 
contradições reaplicam os 

problemas encontrados nas 
ações diárias. Ideias para o 
desenvolvimento do sistema

Figura 5.4. Uma possível estrutura da ação de aprendizagem 
expansiva que é a análise empírica atual

Planejando tarefas para estimular os Participantes 
a Modelar a nova Forma da atividade

Na análise histórica, a compreensão inicial dos problemas 

experienciados na prática diária fora transformada e aprofundada 

pela revelação das contradições internas centrais ao sistema de 

atividade que as havia produzido. A compreensão dessas causas 

sistêmicas de problemas foi enriquecida na análise empírica atual, 

mediante observações referentes ao papel dos vários artefatos 

usados como instrumentos na atividade e também à forma de 

divisão de trabalho e às regras na ocorrência de perturbações. Essas 

observações conectam a hipótese relativa às contradições internas 

centrais ao sistema de atividade, a qual foi a criada mediante análise 

histórica das perturbações observadas na análise empírica do 

trabalho diário. A cristalização da principal causa de problemas 
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como contradições internas no sistema de atividade, assim como as 

observações empíricas factuais a respeito dos modos como as 

contradições se manifestam na prática cotidiana definem o 

problema de design quanto à criação da nova forma da atividade. 

Na busca por um novo modelo, é importante prestar 

atenção à natureza em camadas históricas da atividade e à sua 

transformação. Uma contradição secundária no sistema da 

atividade significa, normalmente, que um elemento da atividade 

já se alterou, fornecendo assim um ponto de partida potencial 

para o design do novo modelo. Às vezes, como no caso da obtenção 

de madeira, descrito no Quadro 5.5, há muitos elementos da 

atividade que representam um novo objeto e princípio, em 

evolução, da atividade, de modo que o desafio é explicar o novo 

princípio e focalizar o desenvolvimento daqueles elementos que 

ficam para trás com relação ao desenvolvimento. Ocasionalmente, 

os novos desafios exigem uma expansão do objeto mediante a 

criação de uma nova camada para o objeto e para a atividade, em 

vez de uma transformação completa do objeto. Por exemplo, pode 

haver a necessidade de se criar um serviço personalizado e 

coconfigurado para um grupo especial de clientes e de se encontrar 

uma estrutura para o combinar ao serviço em massa existente 

(Engeström et al., 2012). Outras vezes, necessita-se de um conceito 

e princípio totalmente novos. 

Conforme descrito anteriormente, o processo básico de 

encontrar um novo modelo é a cristalização da contradição de 

forma tão definida quanto possível e, então, buscar, na realidade 

empírica, por um objeto ou processo que contenha em si ambos os 

lados da contradição e que, por conseguinte, permita que ela seja 

resolvida ou gerenciada. Encontrar um tal novo mediador é possível 

mediante a expansão da busca, ampliando a definição atual do 

objeto da atividade ao seu contexto em dimensões várias. Essas 

seriam as dimensões socioespacial (“Quem mais deveria ser 

incluído?”), antecipatório-temporal (“Que etapas prévias e 

vindouras deveriam ser consideradas?”), moral-ideológica 
(“Quem é responsável e quem decide?”) e sistêmico-desenvolutiva 
(“Como nos preparamos para o futuro?”.) (Engeström, 2001b).



174

Quadro 5.8. Benchmarking como forma de auxiliar a axpansão moral-ideológica

Em um Laboratório de Mudança realizado em uma escola inlandesa de ensino médio, o 
acesso dos estudantes aos computadores era uma questão central à construção do novo 
modelo. Os professores não acreditavam que os alunos manteriam os computadores em 
boas condições. 

“Os professores tiveram uma discussão intensa em que concluíam repetidamente 
que os computadores seriam destruídos imediatamente pelos estudantes se 
deixados desprotegidos nos corredores (…). Próximo ao im da discussão, um 
jovem professor que havia se transferido recentemente de uma outra escola de 
ensino médio apresentou um ponto de vista diferente. (…) 
Professor 1: Na minha antiga escola, e devo dizer que lá os estudantes não eram 
mais comportados do que aqui, havia terminais de computador nos corredores.

   Pesquisador: Eles eram usados?
   Professor 1: Eles eram usados constantemente. Instalaram-se terminais antigos.

A observação desse professor nos fez contactar a escola à qual ele se referira e pedir ao 
professor de computação dessa escola que gravasse um vídeo de seus computadores 
e o enviasse para nós, a im de que assistíssemos a ele e o discutíssemos na próxima 
sessão de intervenção. O professor de computação fez o que pedimos. No vídeo, 
ele explicou muito pormenorizadamente que os computadores não haviam sido 
vandalizados e que tinham se tornado uma característica permanente da escola. 
(Engeström 2009a, pp. 28-29).”

Além da definição da contradição a ser solucionada, usam-

se, como instrumentos na busca de um novo modelo exemplos, 

modelos, conceitos teóricos e propostas disponíveis relativos às 

formas opcionais de organizar a atividade. Com frequência, essa 

busca produz diversas ideias concorrentes que precisam ser 

comparadas para que se possam identificar seus pontos fortes, suas 

fraquezas e suas limitações com relação à superação das contradições 

internas centrais ao sistema da atividade. Dimensões essenciais de 

diferenças qualitativas ou princípios importantes podem ser usados 

como ferramentas na comparação, mediante a localização das 

ideias em uma matriz criada pelo cruzamento entre as dimensões 

de diferenças qualitativas nas ideias de solução. Tomam-se e se 

combinam ideias e conceitos promissores a fim de construir o novo 

modelo (Engeström, 1995, p. 146). 
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Quadro 5.9. Modelando a visão futura da atividade

Engeström et al. (2002a, p. 2014) descrevem, da seguinte forma, a construção do modelo 
futuro da atividade dos professores no Laboratório de Mudança realizado em uma escola, 
mencionado no Quadro 5.3. 

“Pedimos a cada professor que levasse para casa uma cópia do modelo geral de 
sistemas de atividade (Engeström, 1987, 78) e que preenchessem o modelo com 
elementos que pudessem descrever sua visão acerca de como a escola deveria 
funcionar no ano de 2003. Com base em seus conteúdos, dividimos as 27 visões em 
três grupos: visões de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Os professores 
concordaram que, em vez de serem concorrentes ou mutuamente excludentes, os 
três grupos eram complementares. As visões de curto prazo se concentravam em 
ampliar e aprimorar os meios existentes de trabalho escolar. As de médio prazo 
introduziam as noções de ‘aprender a aprender’, ‘projetos’, ‘autoconiança’ e 
‘ambiente aberto de aprendizado’. A visão de longo prazo propunha a fusão das 
matérias escolares existentes, a ligação da instrução ao mundo do trabalho, o 
ensino fora da escola e o uso de redes e especialistas externos. Essa visão em três 
fases pode ser resumida como uma progressão:

 Ampliação e aprimoramento dos recursos presentes
 Implementação, na escola, de uma pedagogia centrada na aprendizagem
 A criação de redes e alianças entre a escola e o mundo externo”. 

O modelo bidimensional de expansão no desenvolvimento 

histórico de atividades de trabalho e o modelo dos quatro tipos 

históricos de trabalho e organização (Engeström, 1995, pg. 28), 

apresentados na figura 5.5, podem ser usados para avaliar as ideias 

referentes ao desenvolvimento futuro da atividade.

 

2 Trabalho e 
organização 
hierárquicos e 
burocráticos, 
centrados no 
procedimento  
 

Flexibilidade 

crescente 

Coletividade crescente 
 

4 Trabalho e 
organização 
baseados em 
equipes de 
redes, centrados 
na inovação 
 

3 Trabalho e 
organização 
empreendedores, 
centrados no 
resultado 
 

1 Trabalho e 
organização 
“artesanais”, 
centrados na 
tradição 
 

Figura 5.5. Tipos históricos de trabalho e organização, ilustrados em função de 
dimensões de coletividade e lexibilidade crescentes



176

Na Figura 5.5, o Campo 1 representa o trabalho individual 

de tipo artesanal. O Campo 2 representa o princípio de economias 

de escala, isto é, a redução de custos de unidades por meio da 

padronização dos elementos da atividade. O Campo 3 representa o 

princípio de delegação de tomada de decisões a unidades de 

resultado semi-independentes e a terceirização. O Campo 4 

representa o princípio de economias de escopo, ou seja, o ganho de 

vantagens e a redução geral dos custos por meio da descoberta de 

sinergias entre as funções e as atividades. Uma forma avançada 

dessa solução sinérgica é a coconstrução entre diversas atividades, 

ilustrada na Figura 3.4. Um modelo de dimensões qualitativas mais 

específico do que aquele apresentado na Figura 5.5 pode ser criado 

mediante a análise dos modelos e das teorias acerca do tipo de 

atividade em questão (Quadro 5.8). A tarefa apresentada aos 

participantes, então, é a ordenação dos exemplos encontrados e das 

sugestões feitas na discussão ao longo das duas dimensões e a 

identificação de seus pontos fortes e fraquezas. Um modelo novo e 

factível da atividade pode então ser compilado pela integração dos 

bons elementos dos exemplos em uma estrutura coerente, que 

ajuda a superar as contradições internas centrais que foram 

identificadas na análise. Isso frequentemente ocorre em duas 

etapas: em primeiro lugar, selecionam-se algumas ideias boas, 

porém contraditórias, e, então, concebe-se uma maneira de resolver 

as contradições entre elas. 

O desenvolvimento do novo modelo requer muitos níveis 

complementares de design e representação. De um lado, um novo 

tipo de ação tem de ser desenvolvido, assim como os seguintes itens 

relacionados: uma nova ferramenta, um novo princípio de divisão 

de trabalho e novas relações colaborativas − e talvez uma nova 

regra que torne possível essa nova ação (Engeström, Pasanen, 

Toiviainen, & Haavisto, 2005). Por outro, o padrão futuro de todo 

o sistema da atividade precisa ser modelado. Esse modelo funciona 

como um instrumento de orientação (segundo estímulo) para os 

profissionais quando estão experimentando novos tipos de ação e 

transformando o sistema da atividade. Com frequência, a ação 

passa do design de uma ferramenta concreta nova e de uma forma 

de ação a uma visão mais ampla acerca da forma futura do sistema 
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de atividade. A Figura 5.6 ilustra, de forma idealizada, uma 

sequência possível de construção do novo modelo, conforme 

refletida nas superfícies do Laboratório de Mudança, começando 

do presente e ascendendo até o futuro. 

Spinosa, Dreyfus e Flores (1997) descreveram três tipos de 

operações que ocorrem na construção de um novo modelo. Esse 

processo envolve articulação − isto é, coleta de ideias dispersas 

concernentes à atividade e sua reordenação mediante a salientação 

do que é mais e menos importante −, apropriação cruzada de ideias 

e práticas de outros contextos e mundos sociais e, ademais, 

reconfiguração − isto é, a reorganização dos elementos existentes na 

atividade. O primeiro passo da Figura 5.6 pode consistir em uma 

apropriação cruzada. O segundo passo consiste no uso de um 

modelo como instrumento de organização e articulação de ideias. 

O terceiro passo consiste da reconfiguração do sistema da atividade 

e de algumas ferramentas centrais a ele. Todavia, Spinosa, Dreyfus 

e Flores não prestam atenção à interrelação dialética entre os 

conceitos baseados em experiência dos profissionais e os conceitos 

que se trazem à discussão a partir de cima, isto é, por gerentes, 

consultores e pesquisadores, a qual, com frequência, é essencial 

para o processo de construção de um novo conceito para a atividade. 
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Modelo / Visão Ideias / Ferramentas

 
 
 
F

u
t

u
r

o

3 Criação de um modelo visionário 
da forma futura do sistema de 
atividade

4  Modelagem dos novos elementos-chave 
da atividade tal como um novo tipo de 
ação com uma nova ferramenta

2 Localização das ideias em um gráico 
de quatro campos das dimensões de 
desenvolvimento. Identiicação de seus 
pontos forte e fracos com vistas a resolver 
a contradição interna ao sistema de 
atividade. 

 
 
 
P

r
e

s
e

n
t

e

Modelo do sistema  
atual de atividade  
e de atividade e de  
suas contradições internas.

1 Coleta de ideias e sugestões de solução 
concernentes a um novo modelo.

Figura 5.6. Uma possível sequência de passos na construção do novo modelo
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Quadro 5.10. O uso de benchmarking crítico na busca por um novo modelo 

Benchmarking geralmente se compreende como uma aprendizagem por meio da 
comparação entre a performance e as práticas de uma organização com as de outras. Desde 
os primeiros casos registrados, na década de 40, surgiu uma grande variedade de formas 
de benchmarking (Watson, 1993; Moriarty & Smallman, 2009). O tipo de benchmarking 
que é mais frutífero na busca por um novo modelo para a atividade pode ser caracterizado 
como benchmarking crítico. O objetivo do benchmarking é encontrar informação sobre 
contradições e soluções comparáveis em organizações similares, seja no país próprio ou 
no exterior. Em vez de transferir as melhores práticas individuais, que frequentemente são 
o objeto do benchmarking, o benchmarking crítico visa a construir um modelo que ajude 
os participantes do Laboratório de Mudança a criar um mapa das soluções existentes 
que podem usar para esclarecer aqueles que creem ser os requerimentos essenciais 
que um novo modelo precisa preencher. Com frequência, nesse tipo de benchmarking, 
os exemplos negativos são tão valiosos quanto os positivos, já que ambos auxiliam os 
participantes a orientar sua busca e fornecem concretização para argumentos e contra-
argumentos, em vez de uma solução pronta. Isto ocorreu em um Laboratório de Mudança 
relativo aos gerentes de cuidados domiciliares da cidade de Helsinki: 

“(…) os participantes renuniram informações acerca de soluções recentes de cuidado 
domiciliar vindas da Suécia e do Reino Unido, coletadas da internet, de relatórios de 
visitas a sites, de documentos oiciais de diretrizes, de artigos de jornais e publicações 
especializadas e de contatos pessoais como fontes de conhecimento. Esse conhecimento 
de benchmarking foi analisado e usado como trampolim, especialmente para 
identiicação de riscos a serem evitados no design do modelo próprio dos participantes”. 
(Engeström & Sannino, 2010, pp. 17-18).”

O resultado da análise foi condensado em um diagrama de quatro campos, criado pelo 
cruzamento entre duas dimensões de desenvolvimento: de um lado, a disponibilidade, a 
segurança e a clareza crescentes; de outro, a possibilidade crescente de tomada de decisões 
e escolha independentes. O modelo retrata dois modelos modernos que se desenvolveram 
em função do cuidado pelos pobres. Trata-se do modelo “igual para todos”, orientado pela 
disponibilidade, e o modelo britânico de “orçamentos pessoais”, orientado pela escolha:

“(…) os participantes identiicaram como a principal ameaça a tendência política 
e econômica neoliberal à privatização e à lógica do lucro, exempliicada no modelo 
britânico recente dos chamados orçamentos pessoais. Essa tendência é alimentada 
pela insatisfação que surge em virtude da inlexibilidade do modelo existente de 
produção em massa, que é hierárquico. Nesse sistema, a contradição primária entre 
valor de uso e valor de troca se manifesta principalmente na empreitada de economizar 
dinheiro. No modelo privatizado, a transformação do cuidado em mercadoria daria 
um grande salto adiante e a contradição se manifestaria cada vez mais no abandono 
completo dos idosos à mercê do mercado” (Engeström & Sannino, 2010, p. 19)”

Nesse exemplo, o benchmarking ajudou os participantes a deinir o que almejavam, 
auxiliando-os a deinir o que não almejavam. Eles precisavam encontrar um modelo que 
incluísse a tomada de decisões e a escolha independentes de seus clientes sem diminuir a 
disponibilidade, a segurança e a clareza do sistema.

Planejando tarefas para estimular os 
Participantes a examinar e testar o novo Modelo

Ao modelar uma nova solução, os participantes do 

Laboratório de Mudança realizam experimentos mentais referentes 

às possíveis mudanças no sistema de atividade. O exame e o teste 
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do novo modelo ocorrem primeiramente sob a forma de 

experimentos mentais, mas, nesse caso, o foco reside na 

exequibilidade do novo modelo e na antecipação de tudo o que 

pode auxiliar a mudança, bem como dos obstáculos que se podem 

encontrar em sua implementação. Com frequência, a ação de 

modelar uma nova solução e examinar o modelo do Laboratório de 

Mudança se fundem em um processo contínuo de desenvolvimento 

de uma ideia para um novo modelo mediante a produção de versões 

e modificações das ideias originais, examinando-as até que se 

chegue a um modelo aceitável. 

O problema colocado aos participantes na tarefa de examinar 

e testar o novo modelo está relacionado à exequibilidade desse 

modelo e à relação entre o novo modelo e o sistema presente da 

atividade. O pesquisador-interventor pode concretizar o problema 

pedindo aos participantes que imaginem situações que possam 

funcionar como marcas de teste para o novo modelo, assim como 

situações que poderiam concretizar a diferença entre o velho 

modelo e o novo. Desse modo, os participantes podem explicar as 

implicações do novo modelo e antecipar e prevenir proativamente 

os riscos envolvidos em sua implementação, por meio da 

modificação e da elaboração do modelo e do plano de sua 

implementação experimental. 

Um instrumento que pode ajudar os profissionais a examinar 

e testar o novo modelo é uma matriz simples em que há duas 

colunas, uma para a velha prática e outra para a nova, e diversas 

colunas que representam os aspectos e fases importantes da 

atividade. O ponto de partida para os definir pode ser os elementos 

do sistema da atividade (ver Figura 3.2), mas, para muitos dos 

elementos, pode se necessitar de uma descrição mais detalhada. A 

tarefa dos profissionais, então, é descrever a diferença entre velho e 

novo, preenchendo os quadros na matriz e imaginando a aplicação 

do novo modelo. 

Em um Laboratório de Mudança Interfronteiras, diferentes 

unidades organizacionais lidam com os mesmos objetos concretos, 

embora tenham pontos de vista diferentes e usem diferentes 

conceitos. Nesses Laboratórios de Mudança, o exame do novo 

modelo significa que os representantes das diferentes unidades 
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examinam a exequibilidade da solução proposta pelos representates 

de outras unidades e desenvolvem, nas negociações, um modelo 

factível para ambas as partes.

É importante notar que o exame e o teste do novo modelo 

não devem se restringir àqueles que participam do Laboratório de 

Mudança. Pelo contrário, o exame do modelo pode, em parte, 

tomar a forma de entrevistas e negociações da nova solução com a 

gerência e com aqueles com quem os profissionais colaboram. 

Quadro 5.11. Examinando o novo modelo organizacional

Em um Laboratório de Mudança, realizado no departamento de notícias locais de um jornal 
diário, o trabalho tinha sido dividido, tradicionalmente, entre jornalistas que chegavam 
para o trabalho e o deixavam em momentos diferentes. Em função disso, dispendia-se 
grande esforço para comunicar o trabalho em progresso para os que chegavam mais tarde. 
Após estudar várias soluções possíveis, os jornalistas participantes criaram a ideia de que 
uma equipe de jornalistas iria assumir a responsabilidade de preparar, durante a tarde, as 
páginas de notíciais locais para o jornal do dia seguinte, usando as matérias produzidas 
durante o dia. Quando os participantes concordaram com essa nova organização, um 
pequeno grupo de participantes recebeu a tarefa de contabilizar se o modelo de equipes 
poderia ser efetivado dentro do acordo existente de salários. O grupo calculou as opções 
com uma planílha e descobriu que a solução de equipes era possível. Um outro grupo 
alocou os jornalistas individuais em equipes, levando em conta, tanto quanto possível, 
as preferências dos indivíduos. Após esse planejamento detalhado, rapidamente se 
implementou a nova estrutura de equipes (Engeström et al., 1996). 

 A alocação da força de trabalho em uma nova estrutura organizacional se tornou uma 
questão importante quando os participantes do Laboratório de Mudança, realizado no Centro 
Cirúrgico Central da Universidade de Oulu, examinaram o novo modelo organizacional 
que haviam criado. Nesse caso, o exame do modelo abarcou, em grande parte, a avaliação 
de sua exequibilidade a partir dos pontos de vista dos diferentes grupos proissionais 
(Kerosuo, 2008): 

“Enfermeiro Chefe: Ontem, quando nos reunimos com essas 
[sugestões escritas], é que essas sugestões suas [refere-se ao cirurgião], 
elas são boas como sugestões vindas de um cirugião. Esses módulos são 
bastante regulares e devem ser divididos, de maneira simples e clara, 
em partes e pilhas. E então começamos a contar e ver como esse plano 
funcionaria para os enfermeiros e também com relação à divisão de 
trabalho... Nós não chegamos tão longe, mas tivemos ideias e também 
tivemos a sensação de que a paleta geral é muito complexa e de que 
há muitos aspectos da atividade que têm um efeito sobre os outros. 
Conhecemos esses efeitos agora, mas, quando começamos a mudá-los, 
há muitas incertezas que precisam ser levadas em conta, ao menos em 
alguma medida”. (CL 12.10.2008)”

Planejando tarefas para estimular os Participantes a 
implementar experimentalmente o novo Modelo

Quando o processo do Laboratório de Mudança está na fase de 

implementação experimental do novo modelo, a agência no processo 
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de desenvolvimento, em grande parte, já passou para as mãos dos 

participantes e dos membros da organização cliente. A tarefa do 

pesquisador-interventor é, sobretudo, auxiliar os participantes a 

organizar a implementação experimental de tal modo que não seja 

uma mudança separada e única, mas que ela se torne um primeiro 

passo na superação da contradição interna central ao sistema da 

atividade e na criação da nova forma da atividade. Para que isso 

aconteça, as três seguintes etapas são importantes. Em primeiro 

lugar, alguns dos participantes precisam assumir a responsabilidade 

de organizar a implementação experimental e buscar o suporte 

necessário para isso dos gerentes e colegas da organização de trabalho. 

Com frequência, a implementação experimental pode ser dividida 

em algumas poucas tarefas separadas que representam diferentes 

aspectos do novo modelo, e pode-se atribuir uma força-tarefa a cada 

uma. Em segundo lugar, tendo em vista que, durante essa fase, a 

ideia do novo modelo ainda é muito geral, muitos problemas práticos 

de sua implementação têm de ser resolvidos e muitos aspectos do 

modelo têm de ser concretizados durante o experimento. Parte da 

tarefa de implementação experimental, portanto, é continuar o 

design do novo modelo no nível dos detalhes. Em terceiro, é preciso 

coletar material de espelho acerca das experiências com a 

implementação experimental, para que se possa avaliar o novo 

modelo e as ferramentas e experiências de sua implementação e 

refletir sobre isso.

Na implementação do novo modelo, perturbações, rupturas 

e ações inovadoras surgirão a partir das contradições entre o velho 

modo de agir e o novo. Para auxiliar o processo de implementação 

e, posteriormente, o de reflexão, são necessários dados a respeito 

do progresso da implementação e questões como: Que obstáculos 

foram encontrados, que novos tipos de perturbações e rupturas 

emergiram durante a aplicação das novas soluções e novas 

possibilidades e perspectivas que se abriram no processo de 

implementação? Também é preciso coletar dados para descobrir se 

alguns dos riscos esperados com relação ao novo modelo se 

materializaram e como os efeitos negativos podem ser combatidos 

e diminuídos. Com base nesses dados, os profissionais podem 

corrigir e elaborar melhor o novo modelo e as ferramentas nas 

sessões de acompanhamento do Laboratório de Mudança. 
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Quadro 5.12. O Laboratório de Mudança de Implementação

Engeström, Engeström, & Kerosuo (2003) realizaram um Laboratório de Mudança de 
Implementação para auxiliar a adoção e o desenvolvimento posterior de um novo conjunto 
de instrumentos chamados de “acordo de cuidados”. Esse acordo foi desenvolvido para o 
cuidado colaborativo, entre proissionais médicos que representam diferentes instituições, 
de pacientes com doenças crônicas. A implementação não era compreendida como um 
processo mecânico de começar a usar um instrumental que já se havia projetado em outra 
parte, mas um processo criativo de design, experimentação e adaptação contínuos. Coletou-
se material de espelho referente a casos de pacientes em que os novos instrumentos foram 
ou deveriam ter sido usados e referente a um grupo piloto de proissionais; ademais, os 
envolvidos no cuidado do caso desse paciente analisaram colaborativamente o material 
em sessões de laboratório, durante um ano. A tarefa era arregimentar as experiências 
obtidas no processo de cuidado e moldar todo o conjunto de ferramentas necessário para 
que o cuidado colaborativo atendesse às necessidades da medicina interna e, enim, do 
cuidado de todos os pacientes com múltiplas doenças crônicas. Na citação a seguir, os 
pesquisadores explicam o processo. 

“Para cada sessão do Laboratório de Implementação, os pesquisadores 
entrevistavam um paciente e registravam em vídeo a entrevista; acompanhávamos 
os pacientes nas suas consultas e gravávamos os encontros; entrevistávamos os 
proissionais cuidadores do paciente em vídeo; e coletávamos todos os registros 
médicos e outros documentos relevantes com relação ao paciente. A coleta 
de dados a respeito de um único paciente, normalmente, levava cerca de dois 
meses. Então, editávamos os dados em um conjunto de excertos de vídeo que 
manifestavam os problemas e as lacunas que identiicávamos tentativamente na 
colaboração de cuidados. Cada sessão de laboratório cobria dois casos de pacientes 
e durava cerca de duas horas. As sessões eram gravadas e transcritas para análise. 
Subsequentemente, os participantes recebiam um memorando com base nas notas 
tomadas por um relator durante a sessão, em quadros brancos ou cavaletes. (op. 
cit., pp. 291-292)” 

Em cada sessão, os participantes primeiro se apresentavam, e então se assistia 
conjuntamente aos excertos em vídeo, que eram discutidos. O médico responsável 
apresentava o calendário de cuidados do paciente (cronograma de consultas) e o mapa de 
cuidados (várias instituições cuidadoras envolvidas) que havia composto junto ao paciente. 
Seguia-se uma discussão detalhada acerca do caso e das necessidades de melhoras e 
mudanças nos instrumentos de cuidado colaborativo que o caso revelara. No processo, 
desenvolveram-se inúmeras ferramentas complementares que foram desenvolvidas para 
auxiliar a adoção do novo modelo de colaboração.

Planejando tarefas para estimular os Participantes 
a refletir sobre o Processo de aprendizagem

A ação de refletir sobre o processo de aprendizagem expansiva é 

um passo importante que faz prosseguir a transformação expansiva 

da atividade, partindo da implementação do novo modelo até chegar à 

consolidação e generalização da nova prática criada. Assim, reflexão 

significa olhar para trás a fim de se preparar para seguir em frente. 

Como na implementação experimental do novo modelo, na ação de 

reflexão acerca do processo, a agência já está majoritariamente nas 
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mãos dos participantes e dos outros atores da organização. O papel do 

pesquisador-interventor é ajudar a definir o tipo de material de espelho 

necessário, coletar e fornecer parte dos dados necessários para a 

reflexão, definir as tarefas de reflexão acerca do processo e fornecer 

ferramentas conceituais para a reflexão. Segundo a teoria de 

aprendizagem expansiva, as ações de reflexão a respeito do processo 

são efetuadas na fase de transformação da atividade, em que os 

problemas são causados, cada vez mais, pelas contradições em suas 

relações externas com outras atividades. 

Pode-se observar o processo de aprendizagem expansiva e se 

refletir sobre ele tanto da perspectiva de alguém externo quanto da 

perspectiva dos atores envolvidos; ele pode se concentrar tanto em 

resultados e consequências quanto no processo em si. Nas intervenções 

lineares de mudança, a reflexão sobre o processo e sua avaliação, 

tipicamente, são realizadas a partir da perspectiva de alguém externo, 

focalizando o cumprimento de objetivos predefinidos de solução de 

problemas específicos e de efetuação de mudanças específicas, assim 

como a fidelidade do processo ao plano original. Tyack e Cuban (1995, 

pp. 61-62) argumentam que a focalização na fidalidade ao plano e o 

cumprimento de objetivos predeterminados, sem atenção a 

consequências não pretendidas, mascaram alguns erros. E, o que é 

mais importante, essa abordagem não revela o que foi aprendido. Além 

dos resultados práticos da resolução de problemas e da efetivação de 

mudanças, um processo importante e um resultado do Laboratório de 

Mudança é a reconceituação dos problemas e a formação de novos 

conceitos e de uma nova compreensão quanto à atividade e sua fase 

presente de desenvolvimento. O foco em resultados imediatos e na 

fidelidade ao plano também não ajuda os profissionais a perceber o 

que não foi aprendido, isto é, que contradições importantes 

continuaram sendo desafios à descoberta de novos meios de meditação. 

Na reflexão sobre o processo, os resultados da aprendizagem são vistos a 

partir da perspectiva dos fatores que auxiliaram ou atrapalharam a 

aprendizagem expansiva nas diferentes fases do processo. Para que se 

aprenda com o processo de aprendizagem expansiva e se avalie a nova 

fase de desenvolvimento que ele possibilitou, são necessários dados 

acerca das consequências esperadas e inesperadas, tanto na prática 

quanto na reconceituação dos problemas e da atividade. Um tipo de 



185

consequência positiva do processo que, da perspectiva de alguém 

externo, pode ser difícil captar, no Laboratório de Mudança, consiste 

dos processos de desenvolvimento profissional individual e 

desenvolvimento de agência transformadora individual e coletiva. 

As questões centrais à reflexão acerca do processo são: o que se 

aprendeu sobre as contradições internas centrais ao sistema da 

atividade e sobre as possibilidades de se superá-las; quais novos 

problemas e possibilidades se tornaram visíveis e quais ações, e de 

quem, são necessárias para favorecer maiores progressos no 

desenvolvimento da atividade? 

A Figura 5.7 apresenta uma estrutura possível das ações de 

reflexão acerca do processo no Laboratório de Mudança. A 

recordação coletiva do processo e o compartilhamento de suas 

experiências em seus vários estágios, bem como suas observações, 

são usados como material de espelho no processo de reflexão. O 

pesquisador-interventor pode auxiliar a reflexão sobre esse material 

com um simples modelo de quatro campos, feito pelo cruzamento 

entre duas dimensões: mudanças práticas/mudanças na 

compreensão e nos conceitos, de um lado, e processo versus 

resultados do Laboratório de Mudança, por outro. As experiências 

e observações são inseridas nos campos do modelo como primeiro 

passo na extração de conclusões e criação de ideias para o futuro. 

Para se chegar a essas conclusões, também é útil prestar atenção à 

diferença entre a aprendizagem realizada e o processo de 

desenvolvimento e projetos anteriores de desenvolvimento, bem 

como à aprendizagem e às práticas de desenvolvimento predominantes 

na organização. Com base nessa comparação, os participantes 

podem identificar ideias e recursos obtidos para o aprimoramento 

das práticas internas de aprendizagem e desenvolvimento em sua 

comunidade de trabalho. 
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Modelo / Visão Ideias / Ferramentas Espelho
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internas.
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observações.

1  Coletando narrativas 
dos participantes 
acerca de suas 
experiências no 
processo e suas 
observações 
a respeito do 
processo e de suas 
consequências.

 Figura 5.7. Uma possível sequência de passos na execução 
de ações de aprendizagem expansiva de reflexão sobre o processo
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Resultado Processo 

Prática 
ndendo a 
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187

Quadro 5.13. A relação entre reflexão, consolidação e generalização da nova prática

Em um projeto de Pesquisa em Desenvolvimento do Trabalho, realizado em um distrito 
de Inspeção de Segurança do Trabalho, os proissionais desenvolveram uma nova maneira 
de efetuar inspeções, baseada em equipes, que substituiu a forma prévia de trabalho dos 
inspetores, que era individual. Eles também criaram uma nova ferramenta para planejar 
a atividade de inspeção. A nova ferramenta e o novo método foram implementados, 
primeiro, em um dos setores da atividade do distrito. Ao reletir sobre os processos de 
aprendizagem e de desenvolvimento, a gerência e os proissionais do distrito descobriram 
que a nova ferramenta e o novo método podiam ajudá-los a superar a contradição interna 
central à atividade, entre o vasto e heterogêneo campo de locais de trabalho a serem 
inspecionados e os recursos limitados dos inspetores. Então, eles decidiram implementar 
o novo modelo em todos os setores. Os inspetores que haviam desenvolvido o novo 
modelo ajudaram os inspetores de outros setores a implementar a nova ferramenta e a 
forma relacionada de trabalho em equipes. Contudo, à medida que a atividade se baseava 
cada vez mais no novo sistema de equipes, os gerentes experienciaram problemas e 
rupturas crescentes na gerência e coordenação do uso de recursos. Isso ocorreu porque 
os membros das novas equipes de inspeção vinham de departamentos diferentes e eram 
geridos por chefes diferentes de departamento. Os gerentes, então, começaram um novo 
projeto, para desenvolver um sistema de gerência que comportasse o trabalho em equipes. 
O novo modelo foi consolidado mediante a implementação do novo sistema de gerência 
(Virkkunen & Kuutti, 2000).

Planejando tarefas para estimular os Participantes a 
Consolidar e Generalizar a nova Prática

Com base nos resultados da reflexão sobre o processo, os 

participantes podem agir de modo a consolidar e generalizar a 

nova prática. A consolidação e a generalização ocorrem em três 

níveis: primeiramente, no nível das decisões organizacionais 

relativas a novas regras, a arranjos organizacionais, à implementação 

e ao uso de ferramentas; em segundo lugar, no nível da cristalização 

do novo conceito ou dos novos conceitos que as reformas práticas 

refletem; em terceiro, no nível da terminologia. Em muitos casos, o 

ato de consolidação significa explicar e resumir o novo modelo em 

um documento escrito, o qual é usado como concretização das 

decisões da gerência com relação à adoção do novo modelo e das 

decisões relacionadas referentes a novas regras, arranjos 

organizacionais e ferramentas. Esse documento também é usado 

para informar e instruir aqueles que não estiveram envolvidos no 

Laboratório de Mudança a respeito do novo modelo e de sua 

aplicação (Pihlaja, 2005, pp. 209-231; Kerosuo, 2008). Embora 

possa ser feita em um esforço único, a criação do documento 

também pode ser uma objectificação vivente e em constante 

desenvolvimento da aprendizagem coletiva. Cole (2001, p. 7) 
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apresentou um argumento acerca de sistemas-modelo de atividade 

educacional que pode muito bem ser generalizado para as novas 

formas de atividade criadas nas intervenções do Laboratório de 

Mudança. Ele afirma que “é importante que os pesquisadores [e os 

profissionais] continuem tentando formular quaisquer princípios 

que lhes pareçam essencial à operação do sistema, expandindo e 

modificando o conjunto conforme avançam”. Um segundo 

estímulo que é prático para essa generalização seria uma tabela 

simples, com colunas para os velhos e para os novos princípios da 

atividade e com fileiras para os elementos básicos do sistema de 

atividade, enriquecidas com subtítulos relevantes que ilustrem os 

elementos específicos da atividade em questão. 

 A consolidação da nova prática não deve ser entendida de 

modo estático, como um “congelamento”, e sim dinamicamente, 

como uma estabilização das novas formas de colaboração, ideias 

centrais e intuições e ferramentas para a adaptação e o 

desenvolvimento contínuos da prática. Como se pode ver a partir 

do exemplo presente no Quadro 5.14, a utilização dos resultados de 

uma intervenção de desenvolvimento em uma atividade pode 

exigir um processo de desenvolvimento e uma mudança em outra 

atividade com que tenha relação estreita. A compreensão dinâmica 

da consolidação e da sustentabilidade dos resultados implica um 

sistema de desenvolvimento posterior contínuo da atividade. O 

instrumental do Laboratório de Mudança é bom para esse 

propósito, mas, quando os pesquisadores-interventores externos se 

vão, frequentemente surge uma contradição entre a necessidade de 

maiores desenvolvimentos e a falta de organização e recursos para 

tal desenvolvimento, uma vez que, em muitas organizações, o 

sistema de gerência foi criado para gerir a atividade em sua forma 

atual, mas não para gerenciar o “trabalho em segundo nível” de 

desenvolvimento contínuo e sistemático da forma da atividade 

(Engeström, Kerosuo, & Kajamaa, 2007b). Encontrar recursos e 

uma forma organizacional factível para esse propósito e superar a 

descontinuidade e a desintegração típicas do desenvolvimento 

baseado em projetos pode ser um elemento importante na 

consolidação e generalização dos resultados do Laboratório de 

Mudança (Engeström et al., 2007b). 
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 As consequências e os resultados positivos de uma 

intervenção do Laboratório de Mudança tendem a se concentrar na 

unidade local em que ele foi realizado e pode desaparecer se não 

houver apoio da gerência. As ações de aprendizagem expansiva de 

consolidação e generalização devem ser executadas em colaboração 

com a gerência e outros importantes participantes na intervenção, 

a fim de identificar os tipos de ações que são necessários para que 

se interliguem os esforços distintos de mudança (Kajamaa, 2011, p. 

126). Como segundo estímulo instrumental, um modelo estilo 

“mapa rodoviário” pode ser usado, no qual os profissionais 

retratam as iniciativas recentes e presentes de mudança com relação 

à atividade, e os desafios futuros e os recursos adquiridos para lidar 

com o que virá.

diriGindO a aPrendiZaGeM disCUrsiVa 
e O PrOCessO de desenVOlViMentO nas 
sessões dO laBOratÓriO de MUdanÇa

Os diversos Papéis do Pesquisador-interventor na Condução 
do trabalho das sessões do laboratório de Mudança

Conquanto o típico seja que haja mais de um pesquisador 

envolvido na realização de uma intervenção do Laboratório de 

Mudança, é importante que a condução do trabalho nas sessões 

esteja claramente nas mãos de uma única pessoa. O pesquisador-

interventor encontra um objeto complexo de trabalho nas sessões 

do Laboratório de Mudança: o grupo participante, sua relação com 

a atividade e o processo de aprendizagem expansiva dos 

participantes, que deve ser instigado e fomentado. Os participantes 

formam um grupo heterogêneo de pessoas, que possuem diferentes 

históricos. Elas diferem quanto a seu status na organização de 

trabalho, seus sentimentos pessoais de envolvimento na atividade e 

suas perspectivas acerca da atividade e de seus problemas atuais e 

suas possibilidades de desenvolvimento. Alguns dos participantes 

podem estar dispostos a efetuar mudanças na atividade, ao passo 

que outros são relutantes e céticos. O nível de familiaridade mútua 
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e simpatia entre os participantes também varia. O desafio do 

pesquisador-interventor é orquestrar essas diferenças em um 

esforço coletivo e polifônico de pesquisa e trabalho de 

desenvolvimento, no qual as diferenças se tornem recursos e não 

obstáculos. 

Obviamente, o principal objetivo de conduzir o trabalho nas 

sessões do Laboratório de Mudança é instigar o processo de 

aprendizagem expansiva e a sustentação de sua dinâmica e seu 

progresso. Isso só pode ser feito mediante a criação de uma 

atmosfera aberta e sóbria de investigação e um diálogo polifônico 

em que todos os participantes sintam que suas opiniões e 

contribuições são apreciadas. A criação dessa atmosfera é uma das 

tarefas centrais para o pesquisador-interventor que conduz o 

trabalho nas sessões. 

No Laboratório de Mudança, o espelho e as discussões 

podem suscitar, entre os participantes, emoções fortes e conflitos 

de motivação. Eles também desencadeiam, nos participantes, 

processos internos de relacionamento com seus conflitos de 

motivação e com a reconstrução de seus sentimentos pessoais com 

relação à sua participação na atividade. O pesquisador-interventor 

precisa ter sensibilidade quanto à necessidade dos participantes 

com relação a esse processamento interno e encorajá-los a expressar 

abertamente suas dúvidas pessoais, seus sentimentos contraditórios 

e sua indecisão e a lidar com tudo isso. 
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Quadro 5.14. A interrelação entre significado social e sentimento pessoal na análise e 
na mudança do sistema da atividade conjunta 

A teoria da atividade, motivação e personalidade de A. N. Leont’ev (1978) nos ajuda a 
entendermos a dinâmica entre mudança coletiva e individual no Laboratório de Mudança. 
A atividade diária dos participantes no Laboratório de Mudança tem um signiicado 
social objetivo em virtude de sua capacidade de satisfazer uma necessidade social. Cada 
atividade individual também tem um sentido objetivo em função da realização mais ou 
menos efetiva da atividade conjunta. Concomitantemente, a participação na atividade 
tem um valor pessoal especíico para cada indivíduo envolvido nela. A relação entre 
o sentimento pessoal do trabalho e seu signiicado social varia. Em uma vocação, o 
sentimento pessoal e o signiicado objetivo do trabalho podem estar intimamente ligados, 
ao passo que, em um trabalho, em que há pouco sentido além do ganha-pão, essa relação 
pode ser mais fraca. O sentimento pessoal do trabalho, para um indivíduo, também se 
relaciona à mudança histórica da atividade: a mudança do signiicado social objetivo da 
atividade, às vezes, pode levar a uma perda do sentimento pessoal do trabalho para um 
indivíduo que se iniciou na atividade antes dessa mudança. Por outro lado, os sentimentos 
dos individuos que se baseiam em uma visão de um novo signiicado social da atividade 
podem ser importantes como recurso no desenvolvimento da atividade. 
   A atividade conjunta e as ações dos indivíduos sempre servem simultaneamente a 
diversas motivações. Nem sempre um indivíduo está consciente das motivações que 
afetam suas ações. Elas só aparecem como matiz emocional de uma situação e como 
mudança de humor. Essas emoções funcionam como sinais internos acerca das relações 
entre as motivações do indivíduo e o sucesso ou a expectativa de realizar ações que as 
satisfaçam. A observação dos dados especulares no Laboratório de Mudança, bem como 
o discurso sobre a necessidade e o conteúdo das mudanças, evoca necessariamente uma 
multidão de motivações nos indivíduos participantes, exigindo assim uma reorganização 
de prioridades, uma superação de conlitos entre motivações e a criação de novas 
motivações. Esse processo não é fácil e envolve tensão emocional, resistência, hesitação e 
dúvidas. Logo, a aceitação rápida de novas ideias pode, às vezes, indicar que uma pessoa 
não está pessoalmente envolvida em lidar com o problema, mas trata dele apenas em nível 
intelectual.

 
Como lider da aprendizagem discursiva conjunta e do processo 

de desenvolvimento no Laboratório de Mudança, o pesquisador-

interventor tem diversos papéis diante dos participantes. Como 

organizador e supervisor do trabalho coletivo no Laboratório de 

Mudança, o pesquisador-interventor prepara as agendas das sessões 

e planeja as tarefas para os participantes. Ele também organiza o 

trabalho durante as sessões, garantindo assim que o relator e o 

criador de minutas sejam selecionados e que sejam encontradas 

formas funcionais de dividir os participantes em grupos para a 

realização de diversas tarefas ao longo do processo. O pesquisador-

interventor é responsável pelo cronograma e pelas transições de um 

modo de trabalho a outro; além disso, toma decisões quanto a 

desvios com relação à agenda e ao cronograma preparados, com o 

propósito de abrir espaço para as iniciativas dos participantes e para 

ações que não estão inclusas em seu plano. Esses desvios e o 
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questionamento dos participantes com relação ao conteúdo e ao 

processo da intervenção podem ser importantes para se chegar ao 

caráter autorreflexivo e argumentativo da aprendizagem expansiva. 

Algumas dessas ações podem até mesmo mudar o objeto do trabalho 

colaborativo e formar um roteiro concorrente que, se endossado pelo 

pesquisador-interventor e pelos demais participantes, pode levar a 

discussões frutíferas e negociações a respeito dos dois objetos 

(Engeström, Rantavuori, & Kerosuo, 2012). 

Quadro 5.15. Um desvio com relação ao roteiro dos pesquisadores-interventores

No Laboratório de Mudança realizado no departamento de notícias locais de um jornal 
diário, um dos temas que os pesquisadores-interventores consideraram importantes foi o 
planejamento do trabalho. Os jornalistas tendiam a pensar que as notícias não podiam ser 
planejadas, uma vez que simplesmente ocorrem. Entretanto, muito do conteúdo do jornal 
era preparado durante longo tempo e apenas uma pequena fração consistia de notícias que 
“haviam acabado de acontecer”. Os pesquisadores presumiram que alguns dos problemas 
correntes no trabalho do departamento podiam ser resolvidos mediante uma maior 
preparação proativa do material durante o dia. Para analisar a relação entre o material 
atual e o material pré-planejado nas páginas do jornal, os pesquisadores dependuraram na 
parede as páginas mais recentes que o departamento havia preparado. A ideia era discutir 
a respeito de quais matérias poderiam ter sido preparadas mais cedo e quais eram de um 
tipo tal que somente poderiam ter sido escritas e editadas no inal da tarde, logo antes 
da impressão. Todavia, antes disso, os pesquisadores iniciaram uma discussão acerca do 
progresso do trabalho com o Laboratório de Mudança. Nessa discussão, revelou-se que 
havia ocorrido uma grande perturbação do processo na tarde anterior e que a matéria 
cuja preparação causara essa perturbação estava em uma das páginas dependuradas. 
Em vez de discutir a possibilidade de ampliar o planejamento proativo, a perturbação e 
a organização do trabalho se tornaram o objeto da discussão no Laboratório de Mudança 
(ver também Quadro 2.1). 

Como diretor da discussão, o pesquisador-interventor dá a 

palavra aos participantes e cuida para que todos possam expressar 

suas opiniões e ser ouvidos. Ele assegura que as ideias dos 

participantes sejam entendidas, sugerindo ou pedindo 

esclarecimentos para ideias expressadas sem clareza, fazendo 

resumos intermediários da discussão, ressaltando questões e temas 

abertos, clarificando as principais linhas de raciocínio e 

argumentação que foram apresentadas e, por fim, fomentando o 

diálogo entre diferentes pontos de vista. À medida que progride o 

trabalho, a responsabilidade pela função de direção se torna cada 

vez mais compartilhada entre os participantes. O papel de relator é 

importante para auxiliar o grupo todo a controlar o progresso da 

discussão. No começo, o pesquisador-interventor precisa salientar, 

com frequência, aquilo que o relator deve anotar nas diversas 
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superfícies de documentação; mas, conforme se tornam 

familiarizados com o sistema, os participantes passam a cuidar 

disso cada vez mais. 

Como condutor do processo conjunto de aprendizagem 

expansiva, o pesquisador-interventor frequentemente desempenha 

o papel de desafiante ou provocador, que, com a ajuda dos dados 

especulares, impele os participantes a confrontar problemas, 

questionar o que se julga autoevidente e defender as suas opiniões. 

Nesse papel, o pesquisador-interventor necessita ser sensível às 

várias manifestações de contradições internas do sistema da 

atividade no discurso dos participantes, como em expressões de 

impossibilidade, vínculo duplo, conflitos e dilemas, e trazer a 

oposição entre as necessidades, motivações e pressões divergentes a 

um ponto crítico. Isso é necessário para prevenir que os participantes 

se satisfaçam com opiniões não analisadas e soluções aproximadas. 

Consequentemente, o pesquisador-interventor ajuda os 

participantes a passar da superfície da prática diária às raízes dos 

problemas presentes na estrutura do sistema da atividade. Nesse 

papel, o pesquisador-interventor precisa dedicar atenção e amparo 

às expressões da agência dos participantes. Na parte inicial do 

processo, a agência pode tomar a forma de uma resistência ao 

pesquisador-interventor ou à gerência, mas posteriormente pode 

assumir outras formas. A agência transformadora dos participantes 

pode se manifestar como crítica e ênfase da necessidade de 

mudança, explicação de novas possibilidades, concepção de novos 

modelos da atividade, comprometimento com ações concretas que 

visem a mudar a atividade e tomada de ações consequentes a fim de 

mudar a atividade (Engeström, 2011, pp. 622-624).

Um aspecto importante da aprendizagem expansiva em um 

Laboratório de Mudança é a quebra das generalizações abstratas e 

dos mitos dos participantes e o auxílio em fazê-los ver o objeto de 

sua atividade de maneira mais histórica e concreta, em seu contexto 

mais amplo. Por meio desse processo, os participantes se aproximam 

do objeto de seu trabalho (Engeström, 2011; Engeström, Engeström, 

& Suntio, 2002a, 2002b; Sannino, 2010a). Embora ocorra 

especialmente na experimentação com novas formas de ação, isso 

começa já na análise da atividade com o apoio de dados especulares.
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Como pessoa que documenta e analisa o Laboratório de 

Mudança, o pesquisador-interventor é responsável pelo registro em 

vídeo das sessões e pela coleta dos documentos criados para uma 

análise, antes da sessão seguinte e também após a intervenção, com 

propósitos científicos. Ele também ajuda os participantes a registrar 

conteúdos importantes de suas discussões e a retratar e modelar 

alguns aspectos de sua atividade.

Fomentando a dinâmica do Processo 
de aprendizagem expansiva

A dinâmica do processo de aprendizagem expansiva que 

surge durante as sessões do Laboratório de Mudança se baseia na 

interrelação e no movimento dialético entre o envolvimento 

emocional com a atividade e a análise intelectual distanciada do 

sistema de atividade. A motivação para a mudança é suscitada 

apenas mediante o envolvimento e o comprometimento emocionais, 

mas as novas soluções criativas só podem ser obtidas por meio da 

análise e do planejamento intelectuais distanciados. Quando 

conduz o trabalho nas sessões do Laboratório de Mudança, o 

pesquisador-interventor é desafiado a instigar essa interrelação, a 

sustentá-la e a assegurar sua presença contínua em ambas as partes. 

Ao fazer isso, ele está pronto para lidar com diferentes desafios nas 

fases subsequentes do processo de aprendizagem, porque cada tipo 

de ação de aprendizagem expansiva tem sua própria dinâmica 

específica. As dualidades e tensões que criam os desafios à condução 

das sessões do Laboratório de Mudança serão discutidas a seguir. 

Dualidades e tensões potenciais no questionamento. 

Inicialmente, os participantes vêm a uma sessão do Laboratório de 

Mudança com um entendimento mais ou menos claro acerca de 

seu propósito de analisar e desenvolver o sistema de sua atividade 

conjunta. Eles têm expectativas e motivações individuais diferentes 

com relação à resolução de problemas que encontram em seu 

trabalho diário ou à realização de mudanças específicas. Nesse 

estágio, tipicamente, há uma discrepância entre o propósito 

geralmente compreendido do Laboratório de Mudança e os 

sentimentos muito específicos dos indivíduos quanto a participar 
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nele e às suas ideias e aos seus objetivos concernentes a mudanças 

necessárias. O primeiro desafio do pesquisador-interventor é fazer 

os participantes abandonar a ideia de uma busca imediata por 

soluções e canalizar seus interesses específicos a fim de alavancar a 

análise da atividade. 

No começo do Laboratório de Mudança, a força e o conteúdo 

das motivações e das ideias iniciais dos participantes no tocante à 

mudança necessária são diferentes em cada caso. Às vezes, já existe 

uma consciência forte de uma ameaça de crise e de uma necessidade 

de mudança, a qual funciona como um primeiro estímulo 

compartilhado para os participantes; outras vezes, o pesquisador-

interventor precisa trabalhar muito para fazer com que os 

participantes vejam e deparem problemas que exigem uma 

mudança na atividade, mesmo quando são muito óbvios e graves. 

Descobrir informações negativas a respeito de uma atividade que se 

efetua nunca é fácil, e os participantes, com frequência, negam a 

realidade e a significância da evidência de problemas presentes nos 

dados especulares ou encontram justificativas para a situação, 

mantendo assim a prática atual. 

Os argumentos que os participantes apresentam em favor da 

irrelevância e desimportância do caso ou da situação apresentados 

como espelho revelam muito acerca do modo subjacente de pensar, 

das ideias e dos valores inerentes à prática atual. Frequentemente os 

participantes erigem uma “barreira de afetação”, com generalizações 

abstratas e mitos, que impede a pesquisa concreta. Por exemplo, 

Wodak (1996) descobriu, em seu estudo em um hospital, que os 

enfermeiros, cujos dias de trabalho eram cheios de perturbações, 

insistiam em preservar um mito de um “dia normal” que lhes 

permitia interpretar as perturbações como excepcionais, embora, 

de fato, os dias que consideravam “normais” fossem exceções muito 

raras. Pode haver muitas razões para tal negação dos problemas e 

de uma necessidade de pesquisar. Elas podem refletir uma 

necessidade de manter uma fachada de eficácia (Engeström, 2008, 

pp. 36-47), o medo dos participantes de parecerem maus ou de 

revelarem suas próprias vulnerabilidades (Argyris, 1985) ou sua 

dificuldade em mudar o foco do trabalho produtivo para a análise 

do sistema da atividade (Wertsch, 1985, p. 213).
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Uma discussão polifônica pode ajudar a superar uma atitude 

defensiva. A forte negação de um participante quanto aos problemas 

frequentemente provoca os demais a avaliarem a situação de forma 

mais cuidadosa e a recordarem os casos relacionados de sua própria 

experiência. Se isso acontece, então uma fissura já se fez na barreira, 

e a atitude defensiva distanciada e não envolvida pode ser eliminada. 

Por outro lado, se o espelho apresentado não suscita qualquer 

discussão ou interesse, pode ser porque ou todos os participantes 

negam um problema ou o pesquisador-interventor interpretou os 

dados erroneamente e eles não refletem um problema central à 

atividade presente. Em ambos os casos, seria necessário uma maior 

quantidade de dados especulares. 

O pesquisador-interventor pode fomentar a disposição dos 

participantes ao questionamento de duas maneiras: em primeiro 

lugar, criando uma atmosfera segura em que os participantes 

possam expressar seus sentimentos e ideias pessoais no Laboratório 

de Mudança. Uma maneira de criar uma atmosfera segura é, por 

exemplo, pedir aos participantes que, ao se apresentarem no 

começo do processo, comentem também sobre o que lhes é 

pessoalmente importante no trabalho e sobre o que os preocupa 

nos desenvolvimentos recentes da atividade. Em segundo lugar, o 

pesquisador-interventor pode solicitar aos participantes que 

avaliem a cultura de resolução de problemas e de desenvolvimento 

em sua comunidade de trabalho, usando o modelo de quatro 

campos, apresentado no Apêndice 3, relativo ao modo como se lida 

com problemas em culturas diferentes.

Dualidades e tensões potenciais na análise. Na análise empírica 

atual, a primeira dualidade que precisa ser equilibrada é aquela entre 

defrontação emocional e análise intelectual distanciada. A 

heterogeneidade do grupo ajuda o pesquisador-interventor a equilibrar 

essas tendências, uma vez que o forte envolvimento emocional de uma 

pessoa e sua tendência relacionada à culpabilização podem fazer com 

que os demais assumam uma posição mais distanciada e analítica. Na 

análise histórica, tentar manter um equilíbrio entre a profusão de 

detalhes concretos e um retrato analítico geral do desenvolvimento da 

atividade é um grande desafio. Com frequência, há nas organizações 

ideias generalizadas, porém falsas, quanto ao passado, as quais têm de 
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ser confrontadas e corrigidas com a ajuda de dados acerca dos fatos 

reais (Engeström, Brown, Engeström, & Koistinen, 1990). Por outro 

lado, na análise histórica, é fácil mergulhar em uma multidão de fatos 

de uma maneira que impede a construção de um panorama geral. A 

análise histórica, frequentemente, é muito recompensadora para os 

participantes − tão recompensadora, com efeito, que pode se 

transformar em uma recordação nostálgica que toma o lugar da 

análise. Quando se alcança um equilíbrio entre esses diferentes 

aspectos, é comum que os participantes comecem a falar sobre “a 

nossa atividade”, em vez de falar sobre as suas tarefas individuais de 

trabalho, o que indica que seu foco está passando das ações à atividade. 

Dualidades e tensões potenciais, tensões na construção do novo 

modelo. O estabelecimento de um processo conjunto envolvido de 

resolução de problemas é uma etapa importante do Laboratório de 

Mudança. Contudo, os profissionais, naturalmente, primeiro tentam 

solucionar os problemas por meio da aplicação de seus princípios 

costumeiros e conceitos atuais de resolução de problemas. O desafio 

do pesquisador é fazer o questionamento avançar, com a ajuda de 

dados especulares e experimentos mentais, de forma a incluir os 

conceitos existentes e o modo tradicional de solucionar problemas. 

Na busca por uma nova solução, surgem ideias diferentes e 

até mesmo contraditórias. A tolerância com relação a ideias 

contraditórias e a paciência quanto a seu processamento são um 

aspecto essencial do desenvolvimento de um novo modelo. 

Conforme descrito acima, a identificação de uma contradição e a 

sua expressão em uma elocução paradoxal que combine duas ideias 

ou objetivos contraditórios são um passo importante na criação de 

um novo conceito. Essas expressões paradoxais cumprem a curiosa 

tarefa de definir o que ainda não se sabe e o que ainda precisa ser 

aprendido (Rheinberger, 1997, p. 28). O desafio do pesquisador-

interventor, ao conduzir a discussão no Laboratório de Mudança, é 

rebater a tendência comum das pessoas a classificar ideias e 

sugestões com base em suas similaridades e diferenças externas e, 

em vez disso, salientar relações funcionais entre elas e ligações até 

mesmo entre ideias e objetivos contraditórios. Frequentemente, 

observa-se uma contradição entre os conceitos gerais trazidos à 

discussão a partir de níveis mais altos da hierarquia − por 
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consultores, pesquisadores e pela gerência − e os conceitos dos 

próprios participantes, que refletem suas práticas de trabalho. 

Engeström et al. (2005) sugerem que a formação de um novo 

conceito no Laboratório de Mudança tem o caráter de “preencher” 

uma lacuna entre esses dois tipos de conceitos, além de fazer o 

acordo entre conceitos contraditórios, conceituações concorrentes 

e soluções parciais. Obviamente, o desafio do pesquisador-

interventor é fomentar essa interrelação entre diferentes conceitos 

e impedir seu encerramento prematuro. 

Uma dualidade e uma tensão importantes também podem 

existir entre o desenvolvimento de um modelo visionário geral da 

forma futura do sistema de atividade e o design de novas ferramentas 

e formas de ação concretas. Ambos os aspectos do novo modelo são 

importantes, mas raramente surgem ao mesmo tempo, e é difícil que 

os profissionais se concentrem em ambos simultaneamente. Em 

alguns casos, o modelo visionário define os tipos de novas ferramentas 

e formas de ação que precisam ser projetados e, em outros, o trabalho 

de design passa de uma nova ferramenta e forma de ação a um modelo 

mais abrangente da nova forma da atividade. O design das novas 

ferramentas e formas de ação é crucial para o progresso do processo 

de aprendizagem expansiva. Ele pode ser um desafio tão difícil e, ao 

mesmo tempo, motivador que a discussão tocante aos outros aspectos 

do novo modelo precisa ser adiada até que se tenha completado a 

experimentação com essas novas ferramentas. 
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Quadro 5.16. A concorrência entre o antigo princípio e o novo

Em um Laboratório de Mudança Interfronteiras entre os cuidados básicos de saúde e o 
cuidado especializado, os participantes reconheceram como grave problema as rupturas 
nos cuidados de pessoas com doenças crônicas. O que se segue é uma versão abreviada 
(Engeström et al., 2005, p. 54) de uma descrição da disputa e da coexistência entre o 
princípio antigo e o novo de resolução desse problema. 

O conceito existente de coordenação de cuidados era o “caminho crítico”, o qual 
tinha sido projetado para guiar a transferência de um paciente com um certo 
diagnóstico dos cuidados básicos para o cuidado especializado. Casos de pacientes 
que exibiam trajetórias de cuidado e diagnósticos múltiplos e desconexos levaram 
a um esforço intenso para projetar um novo conceito para o cuidado colaborativo 
negociado, chamado “acordo de cuidados”. A introdução de um novo conceito 
não signiicava a simples rejeição dos conceitos-chave anteriores. Ao contrário, o 
conceito antigo e o novo coexistiam, concorriam e disputavam um com o outro − e 
também com a realidade viva que deviam captar: 

Médico de hospital 1: Aqui temos, para começo de conversa… o cuidado para 
asma e então há o cuidado para alergia alimentar. Assim, no caso de uma 
criança, isso não pode realmente ser apresentado sob uma categoria, 
como isso funciona… 

Médico-chefe (em tom preocupado): Mas não é muito comum que crianças 
com alergias tenham esses outros problemas? Então certamente eles, 
certamente você vai planejar algum tipo de processo que assegure que 
essas crianças não pertençam a muitos caminhos críticos, mas…? 

 Médico de hospital 2: Bem, infelizmente essas crianças vão mesmo pertencer a 
múltiplos caminhos críticos… 

Nesse caso, a nova conceitualização surgiu, gradativamente, a partir de contradições 
identiicadas nas maneiras presentes de conceituar o cuidado dos pacientes. (…) De 
modo paradoxal, essa discussão relativamente tardia da sessão sete representa uma 
fase de desenvolvimento muito inicial. A formação de conceitos não ocorre de forma 
linear. Os conceitos-chave de caminho crítico e acordo de cuidados continuaram a 
coexistir até o im das sessões do Laboratório de Mudança Interfronteiras. Com 
efeito, esse tipo de disputa e coexistência continuará por anos a io, mesmo após o 
antigo conceito estabelecido ser substituído oicialmente pelo novo.

  

Dualidades e tensões potenciais na avaliação do modelo. Criar 

e avaliar o novo modelo não são processos puramente intelectuais. 

Eles também são processos em que os participantes se comprometem 

a encontrar uma nova solução e a preparar suas ações futuras. Esse 

aspecto do processo de aprendizagem se torna central, especialmente 

quando o novo modelo é avaliado. Aí surge, tipicamente, uma 

tensão entre dois pontos de vista referentes à avaliação do modelo. 

Primeiramente, seus elementos, suas implicações e sua 

exequibilidade são examinados, a partir do ponto de vista do 

desenvolvimento objetivo da atividade. Concomitantemente, os 

participantes também examinam o novo modelo do ponto de vista 

de suas próprias motivações e de seus interesses, compondo assim 

seus sentimentos pessoais com relação a ele. Um novo modelo pode 

restaurar o valor pessoal do trabalho para alguns participantes, ao 
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passo que, para outros, ele os desafia a encontrar um novo sentido 

pessoal para sua participação na atividade. As ações de avaliar o 

novo modelo e de planejar e preparar a experimentação também 

são importantes para ajudar os participantes a construírem seus 

sentimentos pessoais quanto à mudança prospectiva e ao seu 

trabalho futuro. 

Uma questão importante na avaliação do modelo diz respeito 

ao momento da implementação e à disposição da comunidade para 

a mudança. Surge, normalmente, uma tensão entre o que seria 

possível no futuro e o que é imediatamente exequível. Em função 

de tais tensões, o novo modelo com frequência se divide em etapas 

de desenvolvimento posterior (ver Quadro 5.10).

Dualidades e tensões potenciais na implementação do novo 

modelo. As primeiras aplicações e a primeira concretização do novo 

conceito levam, invariavelmente, a disputas entre os elementos novos 

e velhos da atividade. Quando os participantes buscam soluções para 

essas disputas, há frequentemente uma tensão entre a necessidade de 

se comprometer e de ajustar a nova solução à estrutura atual, de um 

lado, e, por outro, a necessidade de desenvolver melhor a nova 

solução, de maneira expansiva. Então uma boa explicação e descrição 

do novo princípio são instrumentos importantes que auxiliam os 

profissionais a reconhecer os tipos de concessão que enfraquecem ou 

mesmo destroem a ideia da nova solução e os tipos de concessão que 

a mantêm viva e possibilitam que o desenvolvimento prossiga a 

despeito de retrocessos momentâneos. E, o que é mais importante, 

essa explicação ajuda a esclarecer as contradições entre o velho e o 

novo e a transformá-las em desafios a inventar soluções que 

enriqueçam ainda mais o novo modelo. 

Dualidades e tensões potenciais no processo de reflexão e na 

consolidação e generalização da nova prática. O Laboratório de 

Mudança pode ser visto como um projeto de desenvolvimento que 

se executa uma vez e produz um certo resultado. Entretanto, a 

implementação e a consolidação do resultado, tipicamente, exigem 

novas formas de colaboração dentro da organização e entre 

organizações. Essas novas formas de colaboração frequentemente 

abrem uma perspectiva em que o processo realizado do Laboratório 

de Mudança não é visto como um evento único, mas como um 
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experimento- piloto de uma nova forma de desenvolver a atividade. 

A reflexão do processo, então, não se dirige apenas ao que foi 

alcançado, mas também ao modo como a forma com que se 

realizaram objetivos pode ser aplicada no futuro. O pesquisador-

interventor pode fomentar esse tipo de reflexão voltada para o 

futuro ajudando os participantes a perceber a diferença entre aquilo 

que fizeram no Laboratório de Mudança e o método predominante 

de desenvolver o trabalho na organização. 

a dialética do Pensamento Coletivo 
no laboratório de Mudança

A dinâmica do processo de aprendizagem expansiva é criada, 

no Laboratório de Mudança, por meio do movimento dialético de 

uma observação, interpretação ou sugestão para outra. Essas 

complementam uma à outra, mas também concorrem entre si e se 

contradizem. Uma contradição entre conceituações leva a uma 

busca por uma ideia de um objeto ou processo que possa fazer a 

mediação entre os opostos. No Laboratório de Mudança, esse 

processo não ocorre primariamente no nível verbal, como um 

processo retórico, e sim como uma pesquisa centrada no objeto em 

que as ideias se ancoram nos dados concernentes à atividade e a 

uma visão histórica de seu desenvolvimento. 

O pesquisador-interventor pode usar uma variedade de 

ferramentas e sondas discursivas a fim de auxiliar o movimento 

dialético do pensamento coletivo de uma opinião para uma outra, 

diferente ou oposta, e daí para uma reconceituação expansiva da 

situação problemática e para a busca por uma solução. Esse método 

de pensamento coletivo será descrito agora como um processo em 

quatro etapas.

O pesquisador-interventor pode usar uma variedade de 

ferramentas e sondas discursivas a fim de auxiliar o movimento 

dialético do pensamento coletivo de uma opinião para uma outra, 

diferente ou oposta, e daí para uma reconceituação expansiva da 

situação problemática e para a busca por uma solução. Esse método 

de pensamento coletivo será descrito agora como um processo em 

quatro etapas. 
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 A primeira etapa é o levantamento e o esclarecimento das 

observações, opiniões e sugestões dos participantes. O pesquisador-

interventor pede aos participantes que as expressem: “O que você 

vê aqui (nos dados especulares)?” “O que pensa sobre isso?” “O que 

os outros pensam?” “X, você não comentou sobre isso”; “O que 

poderia ser feito?” Ele também solicita esclarecimentos quanto ao 

significado e ao sentido das ideias apresentadas e das relações entre 

elas. O pesquisador-interventor pode pedir aos participantes que 

olhem para o problema a partir de diferentes pontos de vista e 

imaginem suas possíveis consequências imediatas e posteriores: 

“Por que isso seria importante?” “Como isso afetaria a situação?” 

“Como isso afetaria X?” “O que isso significa para o futuro?”

A segunda etapa é elaborar as diferenças e oposições entre 

ideias: “Qual é a diferença entre essas ideias?” “Isso é compatível 

com a ideia de X?” “De onde vem essa ideia?”. Como essas são 

perguntas difíceis, deve-se dar tempo aos participantes para que 

pensem, antes de se prosseguir.

A terceira etapa é trazer uma oposição de ideias a um ponto 

crítico, de modo que os participantes não negligenciem a 

incompatibilidade entre essas ideias, mas comecem a procurar um 

modo de superá-la expansivamente. O pesquisador-interventor 

pode fazer isso forçando os participantes a formular a contradição 

entre opiniões de forma clara e coletando material do espelho e das 

discussões a fim de acentuar as opiniões opostas. Então o 

pesquisador-interventor deve neutralizar as tendências gerais das 

pessoas a evitar conflitos e, assim, não questionar as ideias dos 

demais ou ascender, na discussão, a um nível mais abstrato, 

classificando ideias potencialmente contraditórias sob um conceito 

abstrato geral. Ele deve rejeitar as sugestões de mover a discussão 

para o nível das abstrações classificatórias e insistir na análise 

concreta de relações funcionais de interação e das forças e tendências 

contraditórias ali presentes. Isso significa que os atores e os seus 

papéis no processo estão incluídos na análise. 

A quarta e última etapa na sequência dialética é a formulação 

da relação oposta entre ideias como uma tarefa de resolução criativa 

de problemas que deve ser efetuada pelos participantes mediante 

uma consideração mais ampla do problema em seu contexto e o 
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teste das possibilidades de transformação de seus vários 

componentes e de suas relações mútuas, além da descoberta, na 

realidade e na prática, de formas de mediar a contradição. 

Quadro 5.17. As operações lógicas no pensamento criativo

Contrariando a opinião comum, Franz Loeser (1968) mostrou que o pensamento criativo 
e a resolução de problemas envolvem operações lógicas de pensamento, mediante as quais 
se transforma o objeto do pensamento. Ele identiicou dez operações desse tipo: 
1) combinação de partes e elementos de outros objetos ou outras situações, com o propósito 

de formar o modelo de uma situação ou um objeto novos; 
2) transformação das relações entre características e elementos de uma situação ou um 

objeto existente, com o propósito de formar uma situação ou um objeto novos, como 
na construção de uma caricatura; 

3) variação da ordem espacial ou temporal dos elementos, com o propósito de criar uma 
nova estrutura; 

4) projeção progressiva e continuação de uma linha, um movimento ou uma tendência 
observada de desenvolvimento; 

5) criação de tipologias por meio da abstração de dimensões de diferença e criação de tipos 
pela combinação de características;

6) idealização, isto é, criação de um modelo, uma imagem ou um conceito de um novo 
objeto mediante a descrição de uma combinação de qualidades ou funções preferíveis, 
porém ainda não realizadas; 

7) simbolização, isto é, criação de uma igura ou um modelo que cristalizem a essência e o 
signiicado de um assunto; 

8) contraste, isto é, realce das características essenciais de um objeto ou de uma situação, 
por meio da construção de seu oposto completo; 

9) transplante, relocação e inserção de características ou elementos de outro objeto ou 
outra situação para o objeto ou a situação em questão; e 

10) descoberta de analogias, isto é, explicação de características de um objeto ou uma 
situação mediante a sua justaposição a objetos e situações que têm características 
similares. 

Às vezes se afirma que o pesquisador-interventor não deve 

expressar as suas opiniões quanto aos assuntos que os participantes 

discutem ou com relação aos quais tomam posição no debate, porque, 

quando fazem isso, os participantes aceitam, então, a ideia de uma 

autoridade externa, em vez de chegar às suas próprias conclusões. Isso 

solaparia a agência dos participantes, e uma solução produzida desse 

modo não se sustentaria, segundo se afirma. Essa visão ressalta um 

problema genuíno, mas o formula de uma perspectiva estrita, focada 

na relação de poder, e omite a relação das ideias com a realidade dos 

participantes. Em vez de evitar a tomada de posições e a expressão de 

suas ideias, o pesquisador-interventor, ocasionalmente, deve propor 

outra perspectiva ou sugerir outra ideia a fim de que o pensamento dos 

participantes inicie seu movimento dialético. O pesquisador-

interventor pode expressar as suas próprias ideias em condições 
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específicas. Em primeiro lugar, a opinião ou interpretação precisa 

contribuir para a continuação da pesquisa e do pensamento coletivos. 

Isso significa que deve haver outra ideia ou outras informações com as 

quais a ideia do pesquisador se relaciona e que permitam a disputa 

entre ideias e observações. Em segundo lugar, a ideia ou sugestão do 

pesquisador-interventor necessita estar relacionada à realidade da 

atividade dos participantes e à discussão anterior do Laboratório de 

Mudança. Ela pode ser uma interpretação teórica potencialmente útil, 

ou um conceito, ou um modelo. Como contribuição à discussão, a 

ideia do pesquisador-interventor está sujeita à avaliação e crítica 

coletiva, assim como todas as demais ideias. 

intrOdUÇÃO dOs exeMPlOs de CasO

Nos três próximos capítulos, são apresentados três exemplos 

diferentes de casos de intervenção do Laboratório de Mudança. 

Esses Laboratórios de Mudança foram realizados em diferentes 

épocas, em tipos diferentes de organizações, para superar diferentes 

desafios. Aspectos distintos da intervenção também são ressaltados 

nas descrições dos casos. 

O primeiro caso é um Laboratório de Mudança executado 

em setembro e outubro de 2008, em uma grande escola de esino 

médio localizada na área rural de Botsuana. Essa intervenção fez 

parte de um projeto mais amplo, que se concentrava no 

aprimoramento das habilidades computacionais dos professores e 

em seu uso pedagógico dos computadores. O projeto foi financiado 

pela Academia da Finlândia. Os participantes do Laboratório de 

Mudança eram membros do grupo recém-estabelecido de TCI da 

escola, que consistia de professores de diferentes matérias que 

estavam interessados no uso de TCIs no ensino, mas que não 

tinham experiência com isso. A administração e a diretoria da 

escola não estiveram diretamente envolvidas com o processo. O 

Laboratório de Mudança foi realizado por pesquisadores europeus, 

os autores deste livro, com o auxílio da Dra. Ritva Engeström, em 

colaboração com a escola local de administradores e representantes 

do Departamento de Tecnologia Educacional da Universidade de 

Botsuana, os professores Paul Nleya e Dr. Tsepo Batane. O caso está 
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contextualizado na discussão mais ampla acerca da implementação 

de TCIs em escolas e do uso pedagógico das novas tecnologias. O 

objetivo da descrição do caso, baseada sobretudo nos protocolos 

transcritos das sessões, é fornecer um retrato detalhado do 

progresso do processo, assim como dos planos dos pesquisadores-

interventores para as sessões. 

O segundo exemplo é a intervenção do Laboratório de 

Mudança realizada na Unidade Cirúrgica Central do Hospital da 

Universidade de Oulu, em 2006 e 2007, pelo professor Yrjö 

Engeström, pesquisador, com a Dra. Hannele Kerosuo e a estudante 

de doutorado Anu Kajamaa. Essa intervenção se concentrou na 

reorganização da atividade cirúrgica e de sua gerência. Os 

participantes eram representantes dos cirurgiões, anestesiologistas, 

enfermeiros cirúrgicos e enfermeiros anestesistas que trabalham 

na unidade, dos médicos-chefes de cirurgia e anestesiologia e, 

ademais, o gerente da unidade de resultados mais ampla, da qual a 

unidade cirúrgica era uma parte. O ponto de partida da intervenção 

foi uma crise na unidade. Na descrição do caso, o foco reside na 

mudança tocante às estruturas de organização e gerência da 

atividade. Uma característica especial desse caso é não apenas a 

colaboração duradoura e multifacetada entre os pesquisadores, a 

gerência e os profissionais, bem como o longo período de 

acompanhamento intensivo e auxílio à implementação do novo 

modelo criado. Ao fim da descrição, apresenta-se um resumo das 

análises dos pesquisadores com relação ao processo e suas 

conclusões referentes à discussão teórica sobre mudança na 

gerência. Com base no caso, será discutida a relação entre uma 

visão teórica de organização e uma visão teórica de atividade 

quanto à divisão de trabalho.  

O terceiro exemplo de caso é uma intervenção do Laboratório 

de Mudança Interfronteiras realizada, em 2003, pelo primeiro autor 

deste livro e a estudante de doutorado Kirsi Kallio, na Metso 

Automation, uma firma internacional que fornece sistemas de 

automação para indústrias. O objeto específico dessa intervenção foi 

uma atividade relativamente nova: o fornecimento de sistemas de 

software para a otimização automática de processos de produção de 

polpa. Essa atividade é interessante do ponto de vista do 
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desenvolvimento geral de formas de trabalho, já que representa o 

trabalho relativamente novo, porém generalizante, de coconfiguração. 

O ponto de partida da intervenção foi, por um lado, uma mudança 

estratégica que estava em andamento na firma e, por outro, um 

ponto crítico no desenvolvimento da atividade. Essa atividade 

envolveu alguns engenheiros de desenvolvimento de produtos do 

Grupo de Polpa da firma e engenheiros de serviço da organização 

independente de serviço da firma. Os participantes do Laboratório 

de Mudança Interfronteiras eram representantes desses dois grupos. 

O propósito da intervenção era criar um modelo para a próxima fase 

do desenvolvimento da atividade, na qual se esperava que o 

cruzamento de fronteiras entre desenvolvimento, a instalação e a 

manutenção de produtos seriam fundamentais. Na apresentação do 

caso, será explicada a natureza específica do processo do Laboratório 

de Mudança Interfronteiras. O desenvolvimento histórico da 

atividade será descrito, tanto para tornar compreensível o surgimento 

da necessidade de um cruzamento de fronteiras quanto para discutir 

as características específicas do trabalho de coconfiguração. O caso 

será relacionado à discussão, na teoria de organizações, acerca das 

tentativas de uma organização de dominar, simultaneamente, tanto 

a operação efetiva da forma atual de atividade quanto o 

desenvolvimento de uma nova forma, mediante a criação de uma 

organização “ambidestra”.
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CAPÍTULO 6

Um Laboratório de Mudança 

em Uma Escola em Botsuana 

Em 2005, o Governo da Botsuana hospedou, em Gaborone, o 

World Information Technology Forum (WITFOR). Um dos 

subtemas discutidos do foro foi a educação, e o conteúdo dessa 

discussão se baseou em um relatório de um grupo de especialistas, 

chamado de declaração de Stellenbosch: “TCI na Educação: faça-as 

funcionarem.” A declaração fazia diversas recomendações. Ela 

salientava a importância de uma educação duradoura e a 

necessidade de usar TCI para integrar a educação ao mundo real e 

para superar a brecha entre tecnologia e pedagogia. Inspirado pelas 

discussões do foro, um grupo internacional de pesquisadores 

preparou uma proposta de pesquisa que se concentrava em 

fomentar a competência em TCI de professores da Comunidade 

para o Desenvolvimento da África Austral. Em 2006, a Academia 

da Finlândia concedeu financiamento para uma parte dessa 

proposta. O plano foi elaborado com base em discussões de oficinas 

das quais participaram os professores e administradores de escola 

de diferentes partes da administração escolar da Botsuana. Alguns 

pesquisadores da Universidade de Helsinki e da Universidade da 

Botsuana negociaram a implementação do plano com os 

representantes do Ministério de Educação e Desenvolvimento de 

Habilidades e o Ministério de Comunicação, Ciência e Tecnologia 

da Botsuana. O plano compreendia o uso do método do Laboratório 
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de Mudança no desenvolvimento do uso pedagógico de TCI nas 

escolas. O governo da Botsuana havia selecionado previamente dez 

escolas para serem a vanguarda do uso de TCI na educação escolar. 

Em cada escola, formou-se um grupo heterogêneo de professores, a 

fim de supervisionar a implementação das soluções de TCI. Foi 

decidido que o primeiro processo do Laboratório de Mudança seria 

realizado em uma das dez escolas-piloto, a Escola Secundária 

Superior Molefi, na vila de Mochudi, próxima à capital. Na 

sequência, descreveremos o processo do Laboratório de Mudança. 

Antes, contudo, faremos uma revisão da discussão teórica acerca 

dos desafios e potenciais da TCI na educação escolar. 

a reVOlUÇÃO tCi - UM desaFiO 
de desenVOlViMentO esCOlar 

tecnologia de Comunicação e informação digital - 
Uma revolução de Mídia 

Logo após a introdução do primeiro microprocessador, em 

1971, circuitos integrados como esse viriam reduzir o custo das 

funções eletrônicas à milionésima parte do que haviam sido. Essa 

diminuição radical dos custos alavancou a propagação e o 

desenvolvimento surpreendentes de novas tecnologias digitais e 

uma sequência de descobertas tecnológicas revolucionárias (Perez, 

2002, p. 3). Uma nova fase desse desenvolvimento se iniciou em 

meados dos anos 80, com o surgimento e o crescimento da internet, 

que possibilitaram às pessoas um acesso à informação em 

proporções antes inimagináveis (Säljö, 2010, p. 54). 

Uma ideia central às primeiras aplicações das novas 

tecnologias era amplificar a inteligência humana mediante a 

delegação às máquinas dos aspectos mais mecânicos do pensamento 

(Ashby, 1956, pp. 206-213; Rheingold, 2000, p. 17); porém, como 

apontam Cole e Griffin, a metáfora da amplificação é enganosa. Os 

computadores podem melhorar a performance, mas não o fazem 

especialmente pela amplificação das maneiras atuais de realizar 
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tarefas, e sim pela mudança da natureza das tarefas realizadas. 

Com o auxílio da internet, pode-se transformar algumas tarefas 

individuais, por exemplo, em tarefas coletivas, que serão 

solucionadas por meio da comunicação aberta e do desenvolvimento 

colaborativo posterior da ideia (Benkler, 2006; Fischer, 2011; 

Tappscot & Williams, 2006). A Wikipédia é um bom exemplo 

disso. O grande desafio do uso de TCI na educação é ajudar 

professores e estudantes a aprender como reformular tarefas e 

problemas de aprendizagem e educação de um modo que permita 

a utilização das novas tecnologias e o desenvolvimento de novas 

formas qualitativas de aprendizagem. 

O estudo das formas de fomentar a aprendizagem e a 

instrução pelo uso de novas tecnologias se tornou uma importante 

área de pesquisa e desenvolvimento. Uma ideia era desenvolver 

micromundos artificiais que permitissem aos estudantes explorar 

e aprender a compreender algumas leis e relações da natureza e da 

sociedade (Kurland & Kurland, 1987). Esses micromundos digitais 

possibilitam algum tipo de experimentação; no entanto, facilmente 

se tornam mundos fechados que isolam o estudante do resto do 

mundo (Engeström, 2009a). Os computadores também podem ser 

usados como meio e recurso para os processos colaborativos de 

pesquisa e aprendizagem (Bannon, 1995; Koschman, 1999; 

Koschman, Myers, Feltovich, & Barrows, 1994; Scardamalia, 

Bereiter, & Lamon, 1994). Isso abre a perspectiva de traspassar as 

fronteiras tradicionais entre matérias escolares, bem como aquelas 

entre a escola e a comunidade que a envolve. 

Todavia, os computadores e as tecnologias digitais, por si 

mesmos, não aprimoram necessariamente as práticas educacionais 

e, quando o fazem, isso não se dá de maneira uniforme (Säljö, 2010, 

p. 55). Mehan, Moll e Riel (1983, p. 226) observaram, em seu antigo 

estudo, que as escolas pressupunham, de modo acrítico, que as 

práticas curriculares existentes formavam um contexto apropriado 

para o uso de computadores, embora essas mesmas práticas tenham 

produzido um fracasso acadêmico muito difundido. O uso de 

novas tecnologias para efetuar velhas práticas é um fenômeno 

comum. Quando uma pessoa aprende uma nova língua, tipicamente 

ela pensa em sua língua materna, de início, e então traduz seu 
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pensamento para a nova língua. Somente mais tarde é que ela 

aprende a pensar na nova língua e a usar seus recursos sem fazer 

referência à língua materna. Ocorre um desenvolvimento similar 

no uso de novas tecnologias de comunicação e informação digital. 

Primeiramente, as pessoas tendem a pensar nas maneiras possíveis 

de utilizar as novas tecnologias em função de suas práticas e 

conceitos de aprendizagem atuais. Somente depois, na medida em 

que suas experiências com as novas tecnologias aumentam, é que 

começam a ver as novas possibilidades genuínas de satisfazer 

necessidades humanas que essas tecnologias abrem, fora dos limites 

das práticas atuais (Perez, 2005, p. 13). 

A fase mais recente da revolução digital se tornou uma 

revolução de mídia no sentido em que a comunicação da 

humanidade e sua memória cultural se baseiam cada vez mais 

nessa tecnologia e não em documentos impressos (Rückriem, 2010, 

pp. 35-36). Segundo Säljö, isso também afeta nossa concepção 

acerca da aprendizagem e da educação:

Ao transformar a ecologia comunicativa de nossas práticas 
atuais e a forma como interagimos com os recursos coletivos de 
nossa memória social, a tecnologia contribui para a transfor-
mação de nossas concepções quanto ao que é aprendizagem: 
as nossas expectativas acerca daquilo que as pessoas devem 
dominar e de como as habilidades humanas devem ser culti-
vadas. (Säljö, 2010, p. 56) 

A revolução de mídias digitais é a terceira revolução de 

mídias na história humana. A primeira foi a transição de uma 

cultura oral, na qual o legado cultural era armazenado, para além 

dos artefatos materiais, na memória das pessoas e em suas narrativas 

e seus provérbios, para uma cultura escritural, em que a escrita e os 

textos tinham um papel específico limitado como parte de 

atividades religiosas, administrativas e comerciais e como suporte 

da apresentação oral (Giesecke, 1990). A primeira forma de escola 

e o papel distintivo de professores e estudantes emergiram como 

elementos de um sistema para ensinar escribas a desenhar as letras 

de modo exato. As primeiras escolas também produziram a ideia 

de que aprender é a habilidade de reproduzir exatamente o que 

fazia o professor. A invenção e o desenvolvimento da escrita criaram 
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uma nova maneira de acumular a memória social que seria 

fundamental para a aprendizagem em muitos níveis e sentidos, 

especialmente para a transformação da habilidade de externalizar 

e objetivar a experiência humana (Säljö, 2010, p. 57). 

A segunda revolução de mídias foi a transição da cultura 

escritural para a cultura do livro, que começou com a invenção da 

imprensa. Além da padronização das línguas nacionais com formas 

escriturais e orais específicas, a imprensa tornou o conhecimento 

historicamente acumulado da humanidade e suas realizações 

culturais acessíveis a uma parte da população muito mais ampla do 

que antes. Tornou-se possível para as pessoas não apenas a 

assimilação daquilo que outras pessoas haviam descoberto e criado, 

mas também a elaboração dessas ideias em escala muito mais 

ampla. Aprendendo a ler e escrever, indivíduos e grupos 

desenvolveram novas habilidades de construção de sentido, as 

quais lhes permitiram interagir com partes selecionadas da 

memória social, mediadas por textos. Entretanto, a visão 

reprodutiva da aprendizagem continuou a influenciar a instrução 

escolar (Säljö, 2010, p. 58). 

Do mesmo modo que a cultura do livro substituiu a cultura 

escritural, a cultura digital agora está substituindo a cultura do 

livro. A digitalização é um processo de transformação irreversível 

que afeta todos os países e regiões, todos os estados nacionais, todas 

as sociedades e vilas, em todos os continentes, sem exceção ou 

diferença entre países altamente desenvolvidos e países em 

desenvolvimento. Em seu longo curso, cada sistema pessoal, social 

e cultural existente irá adotar uma nova forma, novas funções e 

novos significados sociais. Ninguém poderá evitar seu impacto, 

uma vez que ela esteja estabelecida. A digitalização pode ser a causa 

principal das mudanças, mas ela não determina seu conteúdo. 

Com efeito, ela possibilita novas formas de ação humana que 

produzem certos tipos de mudanças (Rückriem, 2010). 

Ao passo que a cultura do livro favorece formas 

preestruturadas, monológicas, assíncronas e hierárquicas de 

conhecimento e de desenvolvimento do conhecimento, a cultura 

digital favorece um desenvolvimento do conhecimento que é 

dialógico, sincrônico, horizontal, colaborativo e auto-ordenador. 
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As escolas não mais têm controle sobre a informação. Os estudantes 

têm acesso a fontes alternativas de informação acerca das matérias 

ensinadas na escola, as quais desafiam a autoridade do livro-texto 

e do professor. A TCI muda a relação entre instrução e aprendizagem, 

porque fomenta uma busca pelo conhecimento e uma criação de 

conhecimento que são independentes. Torna-se cada vez mais 

difícil manter a velha concepção da aprendizagem como reprodução 

e ver o resultado final da aprendizagem como devolução daquilo 

que já se sabe. A TCI altera inevitavelmente não apenas as relações 

entre professores e estudantes, bem como a aprendizagem 

colaborativa e individual dos alunos. 

O uso de TCI também muda a relação entre habilidades 

básicas e aprendizado avançado. Todo o conhecimento e todas as 

habilidades humanas pressupõem operações que se automatizaram 

em um processo de ensaio. As novas tecnologias tornam obsoletas 

ou menos importantes algumas habilidades básicas antigas e 

ressaltam novas habilidades, como a datilografia em teclados 

QWERTY e outras habilidades que envolvem o uso de computadores 

e de software. Essas habilidades, ademais, são melhor aprendidas, 

com frequência, no contexto de uma atividade em que são 

necessárias, e não como objetos separados de aprendizagem 

(Griffin & Cole, 1987; Engeström, Engeström, & Suntio, 2002b). 

O valor de uso específico da educação escolar muda conforme 

muda a sociedade. Após a Segunda Guerra Mundial, o valor de uso 

central foi a alfabetização tecnológica e científica: a habilidade de 

ler uma vasta gama de diferentes tipos de texto, como instruções 

técnicas, declarações públicas, jornais e literatura. O uso de 

manuais é um modelo desse tipo de letramento: uma pessoa lê uma 

instrução, compreende o que lê e realiza as ações recomendadas 

(Resnick, 1977 apud Säljö, 2010, p. 59). 

Crianças entre as idades de dez e 12 anos aprendem a 

sustentar suas opiniões em um debate e a reconhecer os fundamentos 

específicos subjetivos de seu pensamento quando deparam outras 

ideias em um debate. Esse nível de reflexão pode ser alcançado 

mediante o uso de conceitos do cotidiano. Porém, o uso de conceitos 

teóricos no pensamento e na resolução de problemas exige um 

nível superior de reflexão e de condução e avaliação conscientes das 
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próprias operações mentais. Crianças novas podem aprender a 

efetuar operações aritiméticas muito bem, sem serem capazes de 

explicar como chegaram a seus resultados ou de verificar se 

procederam corretamente. É impossível, no entanto, solucionar 

problemas algébricos sem estar constantemente consciente das 

sucessivas operações mentais e sem controlar o próprio processo de 

pensamento (Tulviste, 1991, p. 102). A habilidade de pensar usando 

conceitos teóricos e de acompanhar e pensar o próprio processo de 

pensamento, de conduzi-lo de maneira eficiente e de avaliá-lo 

usando conceitos teóricos é uma habilidade importante que se 

aprende na escola (Tulviste, 1991, pp. 102-108). 

Na resolução de problemas e no pensamento científicos, há 

duas formas complementares que exigem diferentes tipos de reflexão 

e podem ser aprendidas em diferentes formas de atividade. Na 

resolução de problemas algorítmicos, o problema é bem-definido e 

há apenas uma ou poucas soluções apropriadas conhecidas, assim 

como na resolução de equações matemáticas. Pensamento reflexivo 

significa que uma pessoa sabe a cadeia de operações mentais 

necessária e pode acompanhar e avaliar as etapas de seu pensamento 

a fim de descobrir se o processo está correto ou errado. Aprender a 

resolver esses tipos de problemas, em muitas áreas diferentes, requer 

uma enorme quantidade do tempo da aprendizagem escolar. Em 

problemas abertos ou “traiçoeiros”, todavia, não há uma definição 

clara do problema e as ideias de soluções podem ser produzidas de 

diferentes formas. Não há soluções corretas, mas apenas formulações 

do problema e sugestões de solução mais ou menos adequadas (Rittel 

& Webber, 1973). A resolução desse tipo de problemas exige um 

outro tipo mais complexo de pensamento reflexivo, a habilidade de 

analisar criticamente os próprios pontos de partida e pressupostos, 

de reconstruir a cadeia que levou a uma via sem saída na resolução de 

problemas e de construir novas hipóteses e rotas de pensamento. Ao 

passo que na resolução de problemas algorítmicos o pensamento 

precisa seguir um caminho previamente estipulado, na resolução de 

problemas abertos de design, o pensamento reflexivo se baseia, com 

efeito, no uso de conceitos e modelos teóricos. Um modelo ajuda o 

indivíduo a acompanhar, no pensamento, as relações essenciais do 

objeto e a inferir como uma mudança em uma parte do sistema 

afeta, por meio das relações modeladas, as suas demais partes. 



214

A revolução de mídias digitais salienta a importância de 

resolver problemas complexos de design, ao passo que se delega 

cada vez mais a resolução de problemas algorítmicos ao computador. 

Ela também está modificando as práticas de construção de sentido 

das pessoas. Novos tipos de textos estão disponíveis, em que a 

informação se organiza de modo diferente daquele da cultura do 

livro e nos quais imagens e textos interagem de formas mais 

complexas. A leitura de uma página multimodal em uma tela se 

torna mais uma questão de impor ordem e relevância ao que é 

apresentado. Assim, o leitor assume cada vez mais uma posição de 

co-designer. A metáfora da “leitura como design” enfatiza o elemento 

criativo das atividades interpretativas dos aprendizes, que vai além 

da devolução do que já está ali. Aprender significa produzir uma 

versão do que se vê que seja significativa para algum propósito. 

(Säljö, 2010, p. 60) 

A revolução digital de mídias também está ampliando a 

importância da motivação centrada no conteúdo e continuada, 

assim como das habilidades de pesquisa e criação de conhecimento 

que são importantes para o desenvolvimento de expertise profunda. 

Essas exigências, contudo, estão em contradição acentuada com a 

visão tradicional da aprendizagem reprodutiva, que ainda 

predomina nas escolas. Nesse sentido, a nova TCI tende a criar uma 

contradição secundária entre o objeto em transformação da 

atividade educacional (a preparação dos estudantes para o futuro 

na cultura digital) e os seus instrumentos tradicionais, 

especialmente a compreensão da aprendizagem como reprodução 

do que está dado. Essa contradição desafia os educadores a 

desenvolver novas ferramentas para a atividade educacional e novas 

formas dessa atividade. 

a aplicação de tCi nas escolas

A importância da TCI na educação escolar não diz respeito 

ao aprimoramento da forma atual de aprendizagem, e sim à 

adaptação da aprendizagem escolar ao modo como essas novas 

tecnologias mudam a natureza da aprendizagem e do conhecimento 

na sociedade. Embora, com frequência, as pessoas acreditem que a 
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mudança ocorre de maneira linear, partindo da aprendizagem dos 

professores, passando pelo uso da nova tecnologia e pela capacidade 

gradativa de expandir sua utilização, até chegar, enfim, à 

transformação da atividade educacional das escolas, o processo é 

provavelmente muito mais iterativo e variado. Ele ocorre pela 

alternância entre a construção da infraestrutura de TCI e da 

habilidade dos professores em usar os computadores, de um lado, e 

a transformação da atividade educacional, por outro. O melhor 

modo nem sempre é se concentrar intensamente na tecnologia. Em 

verdade, a transformação da atividade educacional pode se iniciar, 

e as pré-condições para um uso significativo da nova tecnologia 

podem ser construídas mesmo antes de seu uso real. 

As ideias e a expertise necessárias para o desenvolvimento da 

atividade educacional nas escolas estão distribuídas ao longo de 

diversas instituições e atividades diferentes que têm diferentes 

perspectivas acerca do desenvolvimento escolar e diferentes 

prioridades com relação a ele. Está claro que não há uma única 

perspectiva e área de expertise que possam dominar o 

desenvolvimento da atividade educacional nas escolas. É preciso 

colaboração e aprendizado mútuo. Uma forma nova e mais eficaz de 

atividade educacional, em uma escola, não é o resultado da 

implementação de uma única invenção, e sim da integração 

habilidosa de diferentes recursos e invenções. No entanto, isso 

somente é possível por meio de uma atividade continuada de 

desenvolvimento na escola, em colaboração com outros autores. Tal 

processo de desenvolvimento acontece em uma “matriz condicional”’, 

na qual as consequências das ações realizadas em um contexto se 

tornam condições para as ações realizadas em outros contextos 

(Datnow, Hubbard, & Mehan, 1998; Hall & McGinty, 1997, p. 461). 

A agência transformadora dos professores é um fator central 

ao desenvolvimento da atividade educacional na escola. Seu 

conteúdo e sua intensidade não estão dados e não são fixos, mas são 

moldados pelo modo como o processo de desenvolvimento se 

organiza e se efetua e, por sua vez, molda esse mesmo processo. 

Antes de serem capazes de contribuir efetivamente para o 

desenvolvimento da atividade educacional das escolas, os 

professores precisam elevar sua atenção da tarefa individual de 
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ensino para o sistema de atividade educacional, na sua inteireza, 

que realizam colaborativamente. Há limites profundos e obstáculos 

embutidos à aprendizagem e ao desenvolvimento auto-ordenado, 

colaborativo e expansivo nas escolas. Esses incluem o trabalho 

isolado dos professores enquanto profissionais individuais em suas 

salas de aula, a tradição de as escolas funcionarem como unidades 

fechadas e a estrutura temporal do trabalho escolar que se baseia 

em lições distintas e sequências temporais padronizadas e 

relativamente curtas de trabalho, pontuadas por testes e exames. 

Junto com as notas, que são a motivação dominante no trabalho 

escolar, essa estrutura tende a levar à reificação dos estudantes e à 

sua classificação nas categorias “fraco” e “competente” ou “passivo” 

e “ativo” (Engeström et al., 2002a).

 

     2        4 
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Quadro 6.1. Usando o Laboratório de Mudança para auxiliar professores a 
reconceituar o objeto e a forma de sua atividade educacional 

Engeström et al. (2002a, 2002b) realizaram duas intervenções sucessivas do Laboratório de 
Mudança em uma escola de ensino fundamental, na Finlândia, com os professores e o diretor. 
No primeiro Laboratório de Mudança, os professores viam os estudantes como apáticos e 
desinteressados em seu trabalho escolar, mas reconheciam, ao mesmo tempo, que eram ativos 
em seus hobbies. Uma das novas práticas desenvolvidas foi um projeto inal, que os estudantes 
preparavam durante seu último semestre. Ao deixar a escola, os alunos levavam consigo os 
resultados de seus projetos inais, dos quais podiam se orgulhar. Essa nova prática permitia 
que os estudantes colaborassem em um projeto inal ao longo de um semestre inteiro e forçava 
os professores à colaboração, ultrapassando a divisão pontual do tempo por lições e testes e 
também as fronteiras das matérias. Isso mostrou, segundo os autores, a possibilidade de mudar 
a forma como os professores constroem os estudantes como objetos de seu trabalho, mediante 
o design e a implementação de novas ferramentas (nesse caso, o projeto inal) que têm o 
potencial expansivo de continuar a mudança e de novas vozes entre os professores (nesse caso, 
os professores inovadores de alunos imigrantes). 

No segundo Laboratório de Mudança, os professores desejavam se concentrar 
especiicamente no uso de TCI na instrução. Grupos de dois a quatro professores 
selecionaram unidades curriculares em que aplicavam TCI para facilitar a mudança 
pedagógica desde a base. As realizações das lições das nove unidades-piloto que os 
professores haviam formado foram registradas em vídeo antes das sessões do Laboratório 
de Mudança. Os professores e os estudantes reletiram e comentaram criticamente sobre as 
lições, tanto separada quanto conjuntamente. Nas sessões do Laboratório de Mudança, os 
professores assistiram a excertos selecionados das lições e dos comentários e os discutiram. 
Com base nessas discussões, eles projetaram novas unidades curriculares para funcionar 
como vanguarda da mudança. As novas unidades foram implementadas e novamente 
avaliadas em conjunto. 

Os pesquisadores forneceram a professores e estudantes as ferramentas conceituais 
para projetar e analisar as unidades curriculares como um modelo de quatro campos, 
encontrado abaixo (Engeström, Engeström, & Suntio, 2002b, pg. 216), no qual a instrução 
e a aprendizagem são problematizadas 1) em uma dimensão cognitiva, que vai de exercícios 
centrados em procedimentos à produção de conhecimento centrada em problemas e 
princípios, e 2) em uma dimensão socio-motivacional, que vai do trabalho fechado de sala 
de aula à aprendizagem em rede, em parcerias entre a escola e organizações externas. 
Quando do desenvolvimento das novas unidades e de sua análise no Laboratório de 
Mudança, os professores encontraram novas oportunidades de mover sua instrução na 
direção do quarto quadrante do modelo em quatro campos. 

O laBOratÓriO de MUdanÇa 
na esCOla seCUndária sUPeriOr MOleFi

Preparando o Processo do laboratório de Mudança

O Laboratório de Mudança piloto realizado na Escola 

Secundária Superior Molefi foi efetuado por pesquisadores da 

Universidade de Helsinki. O Departamento de Tecnologia 

Educacional da Universidade de Botsuana e o Departamento de 
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Treinamento e Desenvolvimento de Professores do Ministério de 

Educação e Desenvolvimento de Habilidades prepararam o acesso 

dos pesquisadores à escola. O grupo de TCI da escola foi selecionado 

para participar no Laboratório de Mudança. O grupo consistia de 

nove professores e um chefe de casa que representavam diferentes 

disciplinas; todos eles estavam interessados no uso de TCI no 

ensino. Dois representantes do Centro de Mídia Mochudi 

acompanharam o processo como observadores.

Os pesquisadores enviaram à direção da escola e aos futuros 

participantes do Laboratório de Mudança uma carta que explicava 

a ideia do Laboratório de Mudança. A segunda autora deste livro, 

que coletou os dados etnográficos para o Laboratório de Mudança 

na Botsuana, explicou o processo do Laboratório de Mudança com 

maiores detalhes e começou a envolver os participantes à medida 

que coletava dados sobre a atividade educacional na escola. 

Coletando dados preparatórios para o processo do Laboratório 

de Mudança. Anteriormente à visita do pesquisador à escola, a 

equipe do projeto decidiu que se deviam obter dados a respeito de:

– Professores: abordagem pedagógica, relação com TCI, acesso 

a computadores e uso dos mesmos.

– Crianças: interesse na escola e relacionamento com ela, 

expectativas, uso do espaço social, conhecimento e percepção 

quanto às tecnologias de comunicação e informação.

– TCI: disponibilidade de computadores e acesso à internet na 

escola, nos lares e na comunidade.

– School: divisão de trabalho e regras, critérios dos professores 

e avaliação escolar.

– Pais: relacionamento com a escola, expectativas, conhecimento 

e percepção quanto às tecnologias.
Uma vez que os pesquisadores-interventores vinham de uma 

cultura diferente, planejou-se a coleta preliminar de dados para 
que fosse ampla e explorativa. Entretanto, quando da visita de 
campo, a escola estava em época de provas, o que impediu que se 
obtivessem dados em vídeo com relação ao trabalho dos professores 
e históricos de caso das trajetórias dos estudantes. Esses dados 
teriam sido diretamente úteis, no Laboratório de Mudança, como 
espelho da prática atual na análise colaborativa da atividade 
educacional dos professores. 
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A pesquisadora iniciou a coleta de dados etnográficos 

mediante uma reunião com o diretor da escola e a obtenção de sua 

aceitação no tocante ao projeto. Então, ela foi apresentada ao chefe 

do conselho da cidade e discutiu com ele os detalhes do projeto. 

Dessas duas pessoas, a pesquisadora obteve permissão para andar 

livremente pela escola e gravar entrevistas com a equipe de 

professores, com estudantes e com membros da comunidade da 

cidade. Ela, então, teve uma reunião com o grupo de TCI da escola, 

cujos membros a colocaram em contato com outros membros do 

corpo docente da escola. 

A Escola Molefi tinha 1.800 estudantes, dos quais 600 eram 

residentes. A escola se dividia em departamentos por disciplinas. 

Com base em suas notas em ciências na Escola Fundamental, os 

estudantes eram divididos em grades curriculares científicas 

simples, duplas e triplas, que, como os nomes indicam, diferiam 

umas das outras em função do número de disciplinas de ciências 

que os estudantes estudavam. A administração da escola havia sido 

reorganizada recentemente, e os antigos departamentos haviam 

sido divididos em unidades menores, chamadas ‘casas’, a fim de 

facilitar a execução de atividades pastorais relacionadas aos 

estudantes. Foram entrevistados treze professores de diferentes 

departamentos e quatro grupos de professores baseados em áreas 

disciplinares ensinadas. Esses incluíam o vice-diretor, os chefes das 

casas, os professores efetivos e os coordenadores estudantis. Os 

estudantes foram entrevistados individualmente e em grupos. 

As entrevistas ocorreram nas dependências da escola. O 

bibliotecário, o jardineiro e os chefes das casas também foram 

entrevistados. Essas entrevistas se concentraram no conhecimento 

sobre computadores e em seu uso, bem como no interesse em 

aprender como funcionam e em usá-los. Além disso, foram 

entrevistados, fora das dependências da escola, grupos de pais e 

familiares dos estudantes, assim como pessoas que trabalhavam no 

cyber café da região. 

As entrevistas eram transcritas no mesmo dia e analisadas 

para encontrar dados e questões faltantes que os dados registrados 

revelavam, de modo a orientar a coleta de dados subsequente. 

Normalmente, um entrevistado mencionava algo que captava o 
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interesse do pesquisador, e esse então agia de acordo com seu 

palpite até que a pista se esgotasse. Ao final do dia, antes de deixar 

a escola, o pesquisador traçava um plano para o próximo dia e 

organizava os horários das entrevistas que aconteceriam. 

Os dados revelavam que os professores pensavam ser 

incapazes de motivar muitos de seus estudantes. Como causas da 

falta de motivação, mencionavam problemas sociais como o abuso 

de álcool e drogas e a gravidez prematura. Havia um número 

crescente de estudantes que, segundo acreditavam os professores, 

não tinham interesse na escola. Eles culpavam o histórico social 

das crianças e seus pais por seus problemas com os estudantes:

Chefe de moradia10: Observamos que muitos de nossos 
problemas com nossos estudantes advêm de seu histórico 
social ou de estudantes populares que se ausentam da escola, 
que se atrasam, que brigam, que não usam seu uniforme e que 
não fazem seus trabalhos. Quando olhamos para seu histórico, 
vemos que há uma forte relação entre esse histórico e a 
[performance acadêmica]. (…) Percebemos, então, que 
aqueles alunos que vão bem na escola vêm de lares cuja 
liderança é feminina... São mães que têm uma forte relação 
[com seus filhos], vêm (…) à escola, nós temos uma política de 
portas abertas, para que se veja como os filhos vão (…) Culpo 
os pais por todos os problemas.

As entrevistas com os alunos revelaram uma falta de 

comunicação entre estudantes e professores e indicaram que as três 

grades curriculares da escola haviam se tornado, entre professores 

e alunos, uma forma de categorizar os estudantes. 

Pesquisador: Os seus pais não podem ajudar você a entender 

matemática e ciência? . . 

Estudante 1. Podem sim e, às vezes, me levam a aulas particulares 

e aulas de reforço.

Pesquisador: Isso ajuda?

10  Usamos a seguinte notação na transcrição de entrevistas e discussões:... = 
pausa no discurso, (…) = parte do texto foi eliminada, – = turno ou turnos de 
discurso foram eliminados entre aqueles citados, [ ] = explicação ou esclarecimentos 
dos autores.
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Estudante 2: Sim.

Estudante 1: Às vezes sim, mas, hum... você paga muito dinheiro 

por aulas particulares e elas são feitas por hora, e às 

vezes você não tem tempo para estudar todas as horas 

adicionais de que precisa e, se você não tem estabilidade 

financeira, também não pode arcar com todas as horas 

necessárias. 

Pesquisador: E os seus professores, e se você ficasse na sala após 

a aula e pedisse por uma ajuda extra?

Estudante 1: Não cheguei a pedir ajuda a eles.

Pesquisador: Você não acha que seria uma boa ideia?

Estudante 1: Pode ser uma boa ideia, mas, às vezes, você tem 

medo de perguntar.

 Estudante 3: Por que você vai se sentir intimidado?

 Estudante 1: Você vai se sentir intimidado.

 Estudante 3: Especialmente quando você só faz uma ciência, 

eles sentem que precisam dar prioridade aos que fazem 

três ou talvez duas e, se você disser que faz só uma, eles 

só vão falar: Ei, você, ééé.

Estudante 1: Depois, vejo você depois.

Estudante 1: É, às vezes a gente se sente intimidado de perguntar 

mesmo, especialmente quando tem alunos que só 

fazem ciências ali, e eles e o professor fazem você se 

sentir intimidado (…) 

Estudante 3: Eles dão aulas de reforço para quem faz três 

ciências. 

Estudante 1: Mas não para quem só faz uma. 

Dados também foram coletados acerca do uso de 

computadores e dos problemas relacionados a ele. Os professores 

sentiam que não havia computadores suficientes na escola, e os que 

estavam ali foram infectados por vírus e não recebiam cuidados. O 

funcionário de manutenção falava que esses computadores eram 

inúteis e, por isso, o ministério não mais cuidava deles. Dizia-se 

que faltava uma “alfabetização” computacional a professores e 

estudantes, conforme observamos na seguinte citação. 
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Diretor do comitê de TCI da escola: Bem, como eu disse, há 
cerca de 80 estudantes apenas [fazendo aulas de computação 
básica], 40 do primeiro ano e 40 do segundo. Em nosso comitê, 
uma das responsabilidades é que gostaríamos de começar a 
familiarização com os computadores, que é apenas o básico... 
ou uma introdução aos computadores. E, se começarmos a 
familiarização com computadores, então podemos chegar a 
algum lugar.

Professor 1: Até agora, os outros estudantes que não estão 
aprendendo computação não têm acesso a computadores.

Diretor do comitê de TCI da escola: Sim, eles não têm…

Pesquisador: Eles nem mesmo têm familiaridade?

Professor de computação: Mas presume-se que eles tenham 
iniciado a familiarização com computadores no Ensino 
Fundamental. 

Diretor do comitê de TCI da escola: É, acho que é isso 
mesmo.

Professor 2: E quanto à sua diretriz; você propõe uma 
continuidade?

Diretor do comitê de TCI da escola: Sim, essa é nossa 
proposta, basicamente, mas não temos recursos suficientes; 
temos somente um laboratório de computação e apenas cerca 
de 10 computadores em D&T [design e tecnologia] e cerca de 
cinco no departamento de artes e três na educação especial. 

Os argumentos sobre a falta de computadores e de 

conhecimento para os usar levaram o pesquisador a entrevistar as 

três pessoas encarregadas das TCIs, dos cursos de computação para 

professores e dos programas de software. Essas três pessoas 

afirmaram que os professores haviam recebido treinamento em 

computação e que os problemas com os computadores eram 

causados por uma falta de empenho com relação a eles. Isso colocou 

em evidência não somente outra falha de comunicação no sistema, 

bem como uma falta de treinamento adequado de TCI para as 

diferentes partes envolvidas. 

Os dados etnográficos revelaram que havia problemas em 

diversos níveis, os quais eram interligados e levavam a um 

sentimento de fadiga e desânimo entre professores e estudantes, 
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especialmente aqueles que cursavam apenas uma ciência. Como 

visto anteriormente, as entrevistas produziram dados acerca da 

atmosfera geral da escola e de problemas amplos relativos aos 

contextos histórico e social e a rupturas na comunicação, mas 

poucos dados concretos e específicos sobre as práticas reais de 

ensino e estudo e as perturbações recorrentes nessas práticas. 

Estudos precedentes, publicados dez anos antes, relatavam 

que, embora uma pedagogia centrada no aprendiz houvesse sido 

introduzida nas escolas de Botsuana na década de 80, a qualidade 

do ensino não mudara muito se comparada à do estilo didático e 

autoritário, que enfatiza o estudo individual dos alunos e não os 

trabalhos e projetos em grupo e que, ademais, não reconhece o 

potencial do aprendiz para construir conhecimento ativamente. 

Tabulawa descreve, da seguinte forma, as práticas de ensino de 

uma outra escola secundária, localizada próximo à Escola 

Secundária Superior Molefi (Tabulawa, 1998, p. 256): 

Outro fator [além da exposição] que apareceu de modo 
predominante nas aulas de geografia foi o ensino massificado, 
ou seja, o processamento dos estudantes en masse [itálico do 
original], como um coletivo homogêneo (Everhart, 1983). Os 
professores tinham o mínimo de contato com os alunos. Por 
essa razão, pouquíssimo diálogo ou interação verbal se podia 
observar entre os professores e seus alunos. (…) Exceto em 
discussões de grupo, as interações estudante-estudante 
estavam notavelmente ausentes. 

Tabulawa concluiu, em seu estudo qualitativo das práticas de 

ensino, que os professores e alunos viam o conhecimento escolar como 

uma commodity que os professores cediam aos alunos, e a preocupação 

dos professores em manter o controle sobre a sala de aula efetivamente 

impedia que aplicassem a pedagogia centrada no estudante. Em 

função desse ponto de vista sobre o conhecimento, os estudantes 

resistem a qualquer envolvimento com discussões de grupo: 

Envolvê-los em uma discussão de grupo é, em um certo sentido, 
pedir-lhes que ‘construam’ conhecimento. Mas sua visão 
quanto à natureza do conhecimento é a de que se trata de algo 
externo, uma commodity possuída pela escola e encarnada nos 
professores e nos manuais, a qual, se eles desejam passar em 
suas provas, devem obter mediante essas fontes. Assim, as 
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tentativas de conduzi-los à construção de conhecimento na sala 
de aula seriam uma perda de tempo, e, portanto, há resistência 
às discussões em grupo. (Tabulawa, 1998, p. 262)

Delineando a sequência das sessões do Laboratório de Mudança. 

Antes que o processo do Laboratório de Mudança se iniciasse, foi 

organizada uma oficina para alguns professores das dez escolas-

piloto. A história do sistema escolar de Botsuana e o método do 

Laboratório de Mudança foram discutidos nessa oficina. Os 

pesquisadores-interventores haviam agendado uma outra oficina 

que seria realizada com o mesmo grupo após a sétima sessão do 

Laboratório de Mudança, de modo que seus resultados pudessem 

ser discutidos na comunidade mais ampla das dez escolas-piloto. 

Em razão de uma falta de dados específicos acerca das 

práticas de ensino em Molefi, grande parte das análises do 

Laboratório de Mudança teve de se basear nas opiniões e avaliações 

dos participantes e não em gravações em vídeo das práticas reais. 

Por causa da possibilidade limitada de estadia em Botsuana por 

parte dos interventores, o número de sessões precisou se restringir 

a sete, o que significa que não houve muito tempo para auxiliar a 

experimentação com as novas soluções e o seu desenvolvimento 

posterior. Pela mesma razão, duas sessões foram agendadas por 

semana, uma às segundas e outra às terças, de 10 a 12h. A ideia 

preliminar quanto ao uso do tempo para as sessões é apresentada 

abaixo, na Tabela 6.1. 
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Tabela 6.1. O plano das sessões do Laboratório de Mudança na Escola Molefi

Sessão Hora Conteúdo 

1.

1.
Introdução dos participantes, o método do LM e como 
trabalhar no LM.

2.
Questionando a prática atual e pensando: As alegrias e 
preocupações no trabalho dos professores participantes.

2.
1.

Questionando a prática atual e pensando: O ponto de vista 
dos pupilos e da família. 
Deinindo desaios centrais ao desenvolvimento. 

2. Coletando dados sobre as mudanças na atividade.

3
1 Analisando o desenvolvimento do sistema da atividade.

2 Modelando as contradições centrais ao sistema da atividade

4
1

Começando a procurar por um novo modelo para o sistema 
da atividade. 

2 Procurando ideias para superar as contradições. 

5

1 Discussão e elaboração das ideias de mudança produzidas.

2
Discussão de ideias no âmbito da comunidade escolar. 
Previsão de problemas, obstáculos e fontes de auxílio.

6
1

Modelando a nova forma da atividade. Concretizando as 
ideias de novas práticas para experimentação.  

2 Discussão dos experimentos propostos com a gerência.

7

1 Planejando a experimentação e a implementação.

2
Planejando a realização e a avaliação de experimentos de 
mudança. 
Selecionando o coordenador do experimento.

Após as sessões 
Oicina dos grupos de TCI das dez escolas-piloto.
Implementação experimental do novo modelo.
Coleta de dados subsequentes.

1. Sessão de 
acompanhamento

Avaliando e desenvolvendo melhor as novas soluções. 
Solucionando problemas de implementação.

2. Sessão de 
acompanhamento

Avaliando e desenvolvendo melhor as novas soluções. 
Solucionando problemas de implementação.
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executando a fase de análise e 
design do Processo do laboratório de Mudança

Primeira Sessão 

O plano dos pesquisadores para a primeira sessão era usar o 

tempo para que os participantes se familiarizassem uns com os 

outros, para explicar a forma de se trabalhar no Laboratório de 

Mudança, assim como para revisar o cronograma das sessões, de 

modo que esse não conflitasse com algum outro evento do qual os 

professores tivessem de participar. Decidiu-se que a tarefa para 

estimular as ações questionadoras de aprendizagem expansiva 

seriam incluídas na agenda da primeira sessão. (O formulário para 

o planejamento das sessões e os planos que os pesquisadores 

prepararam para conduzir as sessões se encontram no Apêndice 1).

A Escola Secundária Superior Molefi é uma instituição 

grande, e os participantes vieram de seus diferentes departamentos. 

Eles somente haviam sido designados como membros do grupo de 

TCI da escola recentemente. Logo os pesquisadores presumiram 

que eles não se conheciam muito bem de antemão. A sessão 

começou com a introdução do método e dos participantes. Os 

pesquisadores queriam evidenciar a relação pessoal dos 

participantes com seu trabalho e seus alunos na primeira sessão. 

Eles também desejavam estimular os participantes a entender os 

pontos de vista uns dos outros e facilitar a discussão aberta. 

Preparou-se uma tarefa em que os participantes entrevistavam os 

colegas sentados ao seu lado acerca das alegrias e frustrações em 

seu trabalho e de experiências recentes que os haviam inspirado ou 

preocupado. Subsequentemente, cada participante apresentava o 

colega entrevistado para todo o grupo. As questões lhes foram 

dadas em uma folha de papel na qual havia espaços em branco para 

registrar as respostas. A fim de tornar a discussão concreta, pediu-

se aos participantes que mencionassem um caso concreto para 

exemplificar suas afirmações gerais. O relator anotava, na superfície 

Espelho/Presente (um cavalete), as preocupações, alegrias e novas 

experiências que inspiravam ou frustravam os participantes. Para 

facilitar a tarefa do relator, foram preparados cabeçalhos e espaços 

para registrar as respostas na superfície Espelho/Presente. 
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Questões para entrevista aos colegas:

1. Diga-me, por favor, que tipos de acontecimentos e situações 

lhe dão alegria em seu trabalho? 

2. Que tipo de situação o frustra em seu trabalho?

3. Pode me dar um exemplo de um tipo novo e recente de 

tarefa ou experiência de trabalho que inspirou você?

4. Pode me dar um exemplo de um tipo novo e recente de 

experiência que fez você se preocupar em seu trabalho?11 

O princípio central do processo do Laboratório de Mudança 

é acompanhar o objeto e lhe dar uma voz. A aprendizagem dos 

estudantes é o objeto da atividade de trabalho dos professores. A 

coleta de dados anterior ao Laboratório de Mudança havia 

produzido informações acerca de como os estudantes se sentiam 

com relação a seu trabalho. Os pesquisadores pensaram que seria 

importante discutir a atividade escolar também da perspectiva de 

alunos e pais. Assim, decidiram apresentar, na primeira sessão, um 

espelho dos pensamentos dos estudantes.

A relação dos professores para com seu trabalho. O relator 

anotava, na superfície Espelho/Presente, as alegrias, frustrações e 

novas experiências preocupantes e inspiradoras, enquanto os 

participantes apresentavam seus colegas. Depois que as entrevistas 

eram relatadas, o pesquisador pedia aos participantes que olhassem 

o conteúdo da superfície Espelho/Presente e selecionassem as 

fontes comuns mais importantes de alegrias e frustrações em seu 

trabalho, assim como as experiências inspiradoras ou preocupantes 

recentes. O relator então anotava essa seleção na superfície Ideias/ 

Ferramentas/Presente. 

11 Revelou-se, na primeira sessão, que as palavras usadas nas questões (‘tipos de 
incidentes’, ‘tipos de situações’) em parte estavam levando os participantes a 
falar em um nível bastante geral. 
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Figure 6.1. Alegrias, frustrações e novas experiências 
inspiradoras e frustrantes dos professores

Algumas das alegrias e preocupações expressadas eram 

discutidas de uma forma calma, distanciada e desengajada. Mas 

isso não acontecia quando se discutiam as alegrias que surgiam 

da colaboração com os colegas, a importância do progresso dos 

alunos, as boas relações com os estudantes ou a dificuldade em se 

lidar com alunos pouco capacitados ou que não cooperavam. A 

menção à alegria pela chegada das férias certamente está 

relacionada ao fato de que alguns dos professores, durante o 

semestre, viviam longe de suas famílias, em virtude da diretriz 

governamental de transferência de professores. 

Embora a falta de equipamento, a burocracia e a elevada 

carga de trabalho fossem mencionadas em tom crítico, não houve 

muito envolvimento nessas discussões. Contudo, o tom foi diferente 

quando dois participantes questionaram o novo cronograma de 

estudos que seria adotado: 

Pesquisador: Quais outras experiências recentes são 
preocupantes para você? 

Participante 1: O plano de estudos é um desafio e tanto.

Pesquisador: Mas isso não está aqui [apontando para a 
superfície Espelho/Presente].
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Participante 1: Está sim, especialmente para os alunos que 
cursam apenas uma ciência.

Pesquisador: E que tipo de situação isso cria?

Participante 1: Como ela explicou recentemente [apontando 
para sua colega], nós temos estudantes com diferentes 
capacidades e habilidades. Com os mais capacitados é moleza, 
eles podem desenvolver os planos e você vem e verifica, é 
moleza, mas com esses alunos de uma só ciência, eles têm de 
fazer exatamente a mesma coisa que os mais capacitados, mas 
não conseguem nem escrever um plano simples. Se eles não 
têm um plano, não podem fazer o experimento; espera-se que 
eles façam um plano (…), mas eles não conseguem desenvolver 
um, mesmo que você tente ajudar; é muito difícil. 

Pesquisador: E o que você acha que poderia ser feito?

Participante 1: Estamos pensando que isso só poderia ser 
dado aos alunos de três ciências e para os melhores de duas 
ciências, deixando de lado os alunos de uma só, porque não 
achamos que eles precisem da experiência prática com a 
ciência para o que se espera deles.

Pesquisador: Então você acha que se tomou a decisão errada 
quanto a essa nova diretriz?

Participante 1: Sim.

Os sentimentos dos estudantes. Após a discussão das alegrias e 

preocupações dos professores no trabalho, o pesquisador direcionou 

a discussão para os estudantes. Ele perguntou: O que os professores 

acham que torna a escola agradável para os alunos? Um dos 

professores comentou que para os órfãos a refeição escolar era uma 

fonte importante de contentamento. Outros falaram: professores 

motivados, boas notas, recursos adequados (como calculadoras, 

etc.), e toda a atmosfera da escola secundária superior.

Como fontes das frustrações dos estudantes, os participantes 

indicaram a má performance dos alunos. Um dos participantes 

levantou o problema da punição física. 

Participante 3: Mas acho que o que mais frustra [os alunos] 
é a palmatória [demonstra um castigo], a punição física.

Pesquisador: Então eles apanham na escola?

Participantes: Sim, é permitido.

Participante 2: Eu bati em alguns pela manhã [rindo].
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Também se notou que os estudantes ficam frustrados quando 

os professores faltam à escola e deixam de lecionar uma aula. 

Participante 3: Mas, quando você falta a uma aula, eles 
acham bom.

Participante 1: Nem todos. Depende da qualidade dos alunos; 
são os bons estudantes que ficam frustrados quando o professor 
falta, mas, para os pouco capacitados, eles não ligam. 

Participante 4: Mas, quando eles acham que você vai faltar e 
você chega, é aí que percebe que eles tinham ficado frustrados, 
mesmo os pouco capacitados. Quando eles têm problemas, 
dizem apenas, ah, o professor nunca vem à aula; é aí que você 
percebe que eles ficaram frustrados. 

A TCI também foi apresentada como uma fonte de frustração 

para os alunos: 

Participante 1: Mas o problema com TCI é que todos eles 
fizeram isso na Escola Secundária Básica, mas, quando 
chegam aqui na Escola Secundária Superior, somente alguns 
alunos é que mexem com isso, então isso é muito frustrante 
para eles.

Participante 2: Isso deve mesmo ser uma frustração.

Discutiram-se brevemente as alegrias e preocupações dos 

pais. Os participantes acreditavam que elas dependiam do sucesso 

e do comportamento dos filhos na escola. Após essa discussão, o 

pesquisador mostrou, como espelho, uma gravação em vídeo de 

uma entrevista com um grupo de estudantes (a entrevista com os 

estudantes citada anteriormente). O pesquisador perguntou como 

os participantes se sentiam com relação aos dados-espelho sobre os 

sentimentos dos estudantes que cursavam apenas uma ciência. 

Participante 5: Acho que eles vêm tendo uma frustração; eles 
acham que, se cursam apenas uma ciência, não recebem tanta 
atenção dos professores quanto os que cursam três. Eles se 
sentem negligenciados porque fazem somente uma ciência.
Pesquisador: Você acha que eles estão certos ou errados em se 
sentir assim?

Participante 5: Isso é um pouco delicado, na verdade [falando 
para o pesquisador]. Você perguntou para quantos 
estudantes? Quantos foram entrevistados?
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Pesquisador: Três, um de três ciências, um de duas e outro de 
uma só.

Participante 5: Se você pudesse fazer mais isso, por favor, se 
tiver tempo, faça mais isso para que possa obter [mais 
respostas] deles. Eles não diriam isso para nós, professores, 
necessariamente, mas talvez digam para você, que eles não 
consideram como um de nós. Mas é um pouco delicado ouvi-
los dizer: “Sinto-me negligenciado”, dessa forma, e “não vou 
perguntar porque sei que ficarei intimidado”. Isso demonstra 
muita frustração.

Participante 1: Mas, ao mesmo tempo, eles não estão muito 
interessados. Quando você lhes dá uma tarefa, eles nunca a 
fazem. Mas, se você der uma tarefa para os alunos de três 
ciências, eles a irão realizar. 

As vozes dos estudantes esquentaram o ambiente e 

problematizaram a visão simplista quanto às capacidades dos 

estudantes que cursavam apenas uma ciência, levando a Participante 

1 a defender seu ponto de vista mediante a atribuição da culpa a 

esses estudantes, por eles não fazerem as tarefas dadas por ela. O 

Participante 5 pediu aos pesquisadores que coletassem mais dados, 

a fim de testar a impressão dada pelo vídeo da entrevista com os 

estudantes. Outros participantes apoiaram essa iniciativa. 

Segunda Sessão 

A forma como os professores falavam sobre o “calibre 

acadêmico” dos alunos e sobre os estudantes cooperativos e não 

cooperativos havia chamado a atenção dos pesquisadores, assim 

como a enfase aparentemente unilateral dos professores quanto ao 

progresso acadêmico formal como base da motivação dos 

estudantes, a custo do interesse na matéria. É sabido que as atitudes 

dos professores para com seus alunos afetam a interação professor-

aluno de uma forma que reforça, em vez de corrigir, as pré-

concepções dos professores com relação aos estudantes (Jussim & 

Harber, 2005; Rosenthal & Jacobson, 1992). Como isso também 

poderia estar acontecendo no ensino de ciências simples, os 

pesquisadores decidiram continuar a discussão sobre esse tema na 

segunda sessão. Eles prepararam um modelo preliminar do sistema 

de atividade dos professores, a fim de ajudar a resumir as discussões 
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da primeira sessão. Também pensaram, de modo otimista, que 

poderiam modelar a atividade dos estudantes nessa sessão e 

continuar a mapear a situação mediante a discussão da relação dos 

pais com os estudos de seus filhos. Ademais, acharam necessário 

repetir os princípios para o trabalho no Laboratório de Mudança. 

O plano da segunda sessão será apresentado no Apêndice 1.

Conforme combinado na primeira sessão, a pesquisadora 

que havia entrevistado os estudantes coletou mais dados acerca dos 

sentimentos dos alunos que cursavam apenas uma ciência. Ela 

pediu que duas classes de estudantes permanecessem na sala de 

aula após a lição e escrevessem algumas linhas a respeito de seus 

sentimentos com relação a serem alunos de uma única ciência, aos 

problemas que encontravam e soluções que podiam conceber. 

Discussão da primeira sessão na segunda sessão. No começo da 

segunda sessão, o pesquisador indagou dos participantes acerca de 

seus sentimentos quanto à sessão anterior. 

Pesquisador: O que você acha da última sessão?

Participante 1: Foi interessante.

Pesquisador: Nós progredimos de alguma maneira?

Participante 1: Yeah.

Participante 2: Com relação aos estudantes. 

Participante 4: Às vezes nós simplesmente vamos para a sala 
de aula e fazemos o que temos de fazer, o que se espera de nós. 
Nós temos de nos sentar e refletir sobre os estudantes e suas 
atitudes.

–––

Pesquisador: Com relação ao que importa, vocês acham que 
tocamos [na sessão anterior] em coisas ou problemas sobre os 
quais vale a pena discutir mais? 

Participante 4: Acho que precisamos conhecer as frustrações 
de nossos clientes; precisamos ouvi-los. 

Pesquisador: Mais sobre os estudantes?

Participante 4: O que os faz feliz, de modo que todos possamos 
alcançar um nível a partir do qual possamos prosseguir.

Pesquisador: Vocês têm outros temas que desejam manter em 
discussão? 

Participante 1: Minha observação é que há muitas coisas que 
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podem estar preocupando ou frustrando os estudantes das 
quais nós, professores, não temos consciência, e a maior parte 
dessas frustrações − no fim das contas − vem toda para nós, 
porque as frustrações dos estudantes levam às nossas 
frustrações. Por exemplo, se eles não têm tempo suficiente 
para estudar todas as oito disciplinas que estão cursando ou se 
experimentam alguma dificuldade, especialmente quando 
precisam fazer todas as tarefas assim, então eles não fazem 
muito porque estão frustrados, e isso vai nos frustrar em 
matéria de resultados.

–––

Participante 2: Eu tentei entrevistar alguns estudantes, 
especialmente os que cursam uma ciência. Não consegui obter 
nenhuma informação da parte deles, na verdade, o que mostra 
que eles não estão muito abertos para nós, então precisamos 
encontrar um modo, enquanto professores, de fazer com que se 
abram conosco. Não sei como podemos fazer isso. (…) 
Então, tudo o que eles dizem é: “Não, não há nada errado, 
professor; tudo está bem”.”

–––

Participante 4: Se posso acrescentar algo a isso, algumas vezes 
é a forma como o currículo está organizado, já que alguns 
estudantes ficam muito frustrados quando têm de cursar 
disciplinas às quais não são favoráveis, mas, por causa de seus 
resultados acadêmicos, são simplesmente canalizados para 
essas disciplinas em que precisam estudar, precisam fazer 
essas matérias com as quais não se sentem confortáveis. Devo 
ser honesto e dizer que, às vezes, é mais fácil para nós classificá-
los sem levar em consideração as suas dificuldades, aspirações 
e coisas similares, e isso realmente os frustra muito.
Pesquisador: O estudante enquanto pertencente a uma 
categoria e o estudante enquanto indivíduo; então essa é a 
tensão com a qual vocês têm de lidar em seu trabalho [os 
professores concordam].

A discussão mostrou que os participantes continuaram 

pensando acerca dos sentimentos dos estudantes. Um dos 

professores havia até tentado conseguir mais informações sobre os 

sentimentos dos estudantes de uma ciência e expressou um 

sentimento de vínculo duplo com relação à tentativa fracassada de 

uma comunicação aberta com esses alunos. 
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Modelando o sistema da atividade dos professores. Os 

pesquisadores apresentaram o rascunho de um modelo do sistema 

da atividade dos professores, que haviam preparado com base nas 

discussões que ocorreram na primeira sessão (Figura 6.2). Esse 

rascunho foi usado como plataforma para anotar os conteúdos da 

discussão de elaboração que se seguiu. O modelo ressaltava dois tipos 

diferentes de interação professor-aluno, assim como as grades 

curriculares como forma de controlar o grande número e a variação 

de estudantes. Após explicar o rascunho do modelo, o pesquisador 

solicitou aos participantes ideias sobre os tipos de ferramentas que 

levavam a interações positivas professor-aluno e aqueles que levavam 

a interações negativas. A apresentação do rascunho levou a uma 

breve discussão acerca das formas de motivar e ajudar os estudantes. 

Figura 6.2. Modelando o sistema atual da atividade dos professores

Depois da discussão a respeito do modelo, os pesquisadores 

mostraram uma gravação em vídeo de uma entrevista com um 

grupo de alunos de ciência única e outro de ciência dupla e uma das 

pequenas redações coletadas junto aos estudantes de ciência única. 

Essa redação é apresentada abaixo.
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Pelo tempo que estive aqui, acho que a escola não é boa em 
comparação com aquela de onde eu vim. Mas eu gosto muito de 
vir para a escola, mas o fato é que, mesmo se não erramos, a 
gente apanha, e sobre as ciências únicas, é por isso que a gente 
fracassa, porque perdemos a esperança em nós mesmos, que nós 
estamos fazendo só uma ciência, não faz sentido a gente estar 
aqui na escola. E acho que todo mundo deveria ter aulas sobre 
computadores; deveria haver aulas (…) de computação. O que 
eu acho que deveria ser feito é que não deveria haver ciências 
únicas, somente duplas e triplas, para que a gente possa ser 
encorajado porque estamos na sala das pessoas inteligentes; isso 
significa que teríamos de estudar muito, porque não queremos 
deixá-las no topo. Nas ciências únicas, nós dizemos: ‘O.K., não 
somos inteligentes’, e então a gente relaxa. É por isso que outras 
pessoas se envolvem com abuso de álcool e drogas; elas estão 
tentando remover esse estresse e essa vergonha, porque seus 
amigos estão rindo delas. Acho que as únicas deveriam ser 
abolidas em todas as escolas, não apenas em Molefi. (Redação 
de um estudante de ciência única)

A maior parte dos 39 estudantes que escreveu uma redação 

falou sobre os mesmos problemas: a vergonha e a sensação de 

injustiça por apanhar e não ter a chance de explicar, a degradação 

de se estar em uma classe de ciência única, assim como a falta de 

apreço e amparo. 

Na entrevista com dois alunos de ciências duplas, os 

estudantes afirmaram que acreditavam serem os estudantes de 

ciências únicas tímidos demais para pedir ajuda aos professores e que 

os alunos de ciências duplas e triplas se riam deles, porque eram inúteis 

e estavam destinados a fracassar. Contudo, ao ser entrevistado, um 

estudante de ciências triplas disse que os alunos de ciências únicas 

o haviam ajudado a passar em matérias nas quais não era bom. 

Estudante de ciências triplas: Ah, ciências únicas − na 
verdade, eles nos ajudam em matérias como agri; eles não vão 
bem em matemática e ciências.

Pesquisador: Então, como eles te ajudam?

Estudante de ciências triplas: Ah, a gente só vai até eles e 
pergunta a respeito dos problemas que temos.

–––
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Pesquisador: Então eles te ajudaram a fazer isso, então você 
acha que os alunos de ciências triplas são bons em algumas 
coisas e os de ciências únicas são bons em outras?

Estudante de ciências triplas: Sim.

O relator anotou na superfície Espelho/Presente as observações 

acerca das entrevistas e da redação do estudante (ver Figura 6.3). 

Figura 6.3. As preocupações dos estudantes

O espelho dos sentimentos dos estudantes apresentado criou, 

nas mentes dos participantes, conflitos de motivação relacionados ao 

tratamento dado aos estudantes de ciências únicas na escola, ao 

ensino de TCIs e ao uso de punições físicas. Os participantes falaram 

mais sobre esses conflitos na discussão que se seguiu. Processar 

conflitos de motivação e valores na forma de discurso prepara a 

passagem da fala para a ação (Sannino, 2008). Nas citações abaixo, 

podemos ver uma inter-relação dinâmica entre, por um lado, um 

compromisso emergente com ações para mudar a situação e, por 

outro, a justificação do status quo e da inação. O Participante 2 notou 

que a categoria “ciência única” limitava as possibilidades dos 

estudantes e colocava a maioria deles em uma posição desvantajosa, 

alegando que “nós precisamos fazer algo quanto a isso”.
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Há algo que eu percebi no vídeo, é que, de alguma forma, fazer 
só uma ciência limita esses estudantes quando chegam à terceira 
série, especialmente com relação às ciências. Se isso é verdade, 
então temos de fazer algo a respeito. Porque, no fim das contas, 
eles estão aqui, têm suas próprias aspirações, querem ser pilotos, 
como eles dizem, e podem fazer outros cursos relacionados a 
ciências no futuro, e se nós, aqui na escola, ainda tivermos um 
sistema em que há currículo de ciência única, isso deixa a 
maioria de nossos estudantes em desvantagem. 

O Participante 5 apoiou esse curso de ação de forma indireta, 

referindo-se a uma mudança que estava ocorrendo. 

Bem, o governo percebeu alguns problemas com o programa 
de ciência única e decidiu removê-lo de uma única escola, 
para que só haja ciências duplas e triplas. Mesmo aqui em 
nossa escola, reduzimos 11 aulas de ciências únicas para as 
cinco que temos atualmente, então também estamos tentando 
resolver o mesmo problema.

Anteriormente, esse participante já havia dito: “É interessante 

que até mesmo os estudantes, assim como esses, estão sugerindo 

que nos livremos das ciências únicas”. O Participante 1 apoiou a 

eliminação da categoria ciência única, referindo-se a outras escolas 

que fizeram isso com sucesso. 

Só quero confirmar uma coisa. Em algumas escolas 
secundárias, só tem duplas e triplas. Não sei como eles 
fazem isso, mas, em outras escolas, eles se livraram das 
ciências únicas e sua performance é muito boa. 

O Participante 3 questionou o foco em ciências do sistema 
da escola.

Acho que o outro problema é que o próprio sistema enfatiza 
a importância da ciência e de nada mais, de modo que os 
estudantes sabem que, para subir na vida, precisam passar 
em ciências; eles não têm outra alternativa. Então, é por isso 
que eles acabam desistindo, acho. Então, pode ser que, 
enquanto professores de estudantes de ciências únicas, 
devemos tentar lhes fornecer, apresentar as possíveis carreiras 
que podem seguir e as disciplinas que estão cursando que 
poderiam ajudá-los nesse sentido, além das ciências.
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Por outro lado, os participantes 1 e 4 explicaram a situação 

atual e ofereceram justificativas para ela. 

Participante 1: Notas em ciências, eles são colocados nessas 
categorias com base em suas notas em ciências. A maneira 
como eles percebem isso é como se estivessem sendo 
categorizados em função de todas as matérias, então eles se 
concentram muito nas matérias de ciências, mas são bons em 
outras matérias, só que não se esforçam nelas. Quando vemos 
os estudantes de ciências triplas, como ele disse, nas matérias 
em que eles são fracos, eles procuram ajuda, mas com os outros 
alunos de ciências únicas, mesmo nas áreas em que são bons 
eles não se esforçam; naquelas em que são fracos, nunca 
procuram ajuda, só porque acham que não são bons em 
nenhuma matéria.

Participante 4:...á falta de compreensão com relação ao 
sistema da parte dos estudantes, por isso acredito que, se eles 
fossem orientados e entendessem o que está realmente 
acontecendo, mudariam sua atitude.

É interessante que, embora tenham questionado a categoria 

ciência única, os professores não questionaram o sistema curricular 

e o princípio de categorização de estudantes. 

Um debate similar entre argumentos acerca da necessidade de 

mudança e justificativa da prática atual foi aparente na discussão das 

punições físicas. O Participante 5 afirmou que “há muito disso”.

Esse parece ser um sentimento muito generalizado entre os 
estudantes. Logo antes de vir para esta oficina, encontrei alguns 
alunos e perguntei a eles essa questão, e eis o que eles disseram: 
punição injusta; eles estão apanhando; é uma punição injusta e 
os frustra, então deve ser muito realmente; deve estar 
acontecendo muito, e os estudantes estão frustrados com isso.

Os Participantes 4 e 6, contudo, deram justificativas diferentes 

para seu uso da punição física. Somente o Participante 7 comentou a 

respeito do tópico dos estudos de computação: 

Partindo do texto, acho que concordo com eles que deveriam 
fazer estudos de computação ou, ao menos, familiarização 
com computação para os que não serão examinados e estudos 
de computação para os que serão. Então, os que não estão 
fazendo ciência da computação deveriam pelo menos ter 
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aulas de familiarização em suas escolas superiores. Em outras 
escolas superiores (…) há alguns que fazem familiarização 
com computação e outros que fazem estudos de computação. 

Os pontos de vista dos pais. Para expandir a discussão para a 

colaboração com os pais, os pesquisadores apresentaram um vídeo 

de uma entrevista com um grupo de mães, no qual elas descreviam 

seus problemas com seus filhos adolescentes. Os participantes 

comentaram que, nos “bons e velhos tempos”, os professores 

conheciam todas as famílias e podiam conversar com os pais caso 

houvesse problemas. Agora eles têm tanto alunos que não dispõem 

de tempo para contactar as famílias. Atualmente, esses contatos 

eram feitos durante os dias de consulta e criou-se um novo sistema 

para acompanhar problemas que precisavam ser discutidos com as 

famílias. Os professores reconheceram que os problemas que 

encontravam na escola com os adolescentes eram similares àqueles 

que os pais encontravam em casa. 

Participante 6:...Porque os mesmos problemas que eles [os 
pais] enfrentam com seus filhos [a respeito de sua educação], 
nós também enfrentamos. Eles ainda são indisciplinados 
quando precisam ser educados, eles não prestam atenção, todas 
as coisas que eles fazem em casa também apresentam aqui. 

O Participante 1 sugeriu que a situação de vida dos adolescente 

havia mudado de forma tão radical que a escola e os pais precisavam 

encontrar novas maneiras de colaborar. 

(…) Você sabe, essa tecnologia trouxe muitas coisas com as 
quais não somos capazes de lidar, tanto nós professores quanto 
os pais, então acho que, como pais e professores, devemos nos 
reunir, APPs [conselho da vila] para encontrar uma solução 
para lidar com esses desafios que estamos enfrentando. Há 
muitas mazelas sociais das quais não sabemos tratar.

O contraste entre o mundo de vida dos estudantes 
adolescentes, o qual é fortemente afetado pela mídia, e as tarefas de 
estudo na escola encontram-se refletidos adequadamente nos 
cadernos dos estudantes, cobertos de fotos de celebridades (Figura 
6.6). A lacuna de geração em Botsuana é agravada pelo conteúdo 
midiático, já que os pais dos estudantes, geralmente, têm um estilo 
de vida bastante rural. 
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No entanto, essa discussão não levou ao questionamento das 

práticas atuais ou à elaboração da ideia de que os professores, os 

pais e o conselho da vila deviam se reunir para encontrar soluções, 

segundo a sugestão do participante 1. 

Figura 6.4. A capa e o conteúdo dos cadernos de dois estudantes

Tarefa para análise histórica das mudanças no sistema de 

atividade. No final da segunda sessão, o pesquisador apresentou a 

tarefa de coletar dados acerca das mudanças históricas na atividade. 

Ele deu aos participantes uma tabela para coletar esses dados e 

pediu que cada participante a preenchesse com aquilo que sabia e 

lembrava a respeito das mudanças na atividade. Também pediu aos 

participantes que, se possível, discutissem as mudanças com outros 

professores que trabalham na escola há mais tempo e que 

consultassem os antigos anuários para tentar encontrar alguns 

documentos que dessem indício das mudanças ocorridas na 

atividade dos professores na escola.
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Terceira Sessão 

A ideia dos pesquisadores, na terceira sessão, era focalizar a 

análise histórica da atividade. Na sessão anterior, alguns professores 

falaram da dificuldade de se prestar atenção a um aluno em 

particular durante as aulas para grupos grandes. Um dos 

participantes conhecia um professor que tinha fama por dominar 

esse desafio com excelência e pediu aos pesquisadores que 

entrevistassem esse professor. O vídeo dessa entrevista, então, seria 

usado para aprofundar a discussão sobre formas de resolver esse 

problema. O plano dos pesquisadores para a terceira sessão é 

apresentado no Apêndice 1. 

Discutindo a sessão anterior. O pesquisador começou a 

terceira sessão, como todas as sessões anteriores, apresentando 

uma sugestão quanto à agenda e pedindo ao relator que apresentasse 

as minutas da sessão anterior. No país dos pesquisadores, um dos 

participantes era responsável por escrever as minutas da sessão, as 

quais seriam então impressas e copiadas para todos os participantes. 

Isso não era possível para os professores que participavam desse 

laboratório. Logo, o relator selecionava pontos importantes de suas 

anotações, e os demais participantes os complementavam: 

Participante 1: As frustrações para os estudantes: eles odeiam 
apanhar; não parecem gostar de como são categorizados em 
função das ciências, isso é o que depreendemos do áudio. E 
eles também ficam frustrados com as notas ruins que recebem.

–––

Participante 4: Hum, uma outra coisa da qual me lembro é 
que a categorização dos estudantes em ciências únicas, duplas 
e triplas teve um impacto negativo em seu esforço com relação 
às experiências de aprendizado. (…) Outra coisa interessante 
é que, como professores, nunca temos noção de que os alunos 
de ciências triplas buscam realmente ajuda dos estudantes de 
ciências únicas. Damos por suposto que se trata de uma 
atividade unilateral, em que os alunos de uma ciência 
procuram a ajuda dos [alunos] de três ciências, mas 
descobrimos que ocorre [também] esse tipo de colaboração.

Depois os participantes ressaltaram, mais do que antes, o efeito 

dos problemas sociais dos estudantes sobre o seu progresso acadêmico. 
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Participante 2: Acho também que foi ali que identificamos 
uma contradição, especialmente no que toca ao que fazemos 
enquanto professores; especialmente quando temos um grande 
número de alunos em uma sala. 

–––

Participante 1: É, como a gente diz, esses estudantes que 
encontramos têm muitos problemas, que surgem sobretudo de 
seus históricos; embora os encontremos para trabalho 
acadêmico, ainda temos de lidar com muitos de seus problemas 
sociais.

–––

Participante 1: E mais, se um professor tem um grupo maior, 
então as vezes a coisa fica difícil.

Uma gravação em vídeo de uma entrevista com o professor que 

tinha fama de saber levar em conta as necessidades individuais dos 

alunos levou a uma discussão acerca das maneiras pelas quais os 

professores poderiam atenuar os efeitos da classificação dos estudantes. 

Participante 1: Minha outra observação é que, como 
estudantes de ciências únicas, são mais desafiadores do que os 
de ciências triplas. Quero dizer, essa é minha observação, 
porque estou olhando para o fato de que eles têm mais desafios 
em casa; academicamente, o estereótipo deles é que são de 
ciências únicas. Quero dizer, acho que eles têm muitos desafios 
e que são um grupo de estudantes desafiador.

Pesquisador: Então, um professor precisa ter habilidades para 
lidar com eles.

Participante 1: Sim, honestamente, precisa-se de um professor 
muito comprometido.

Nessa discussão, a contradição secundária entre o grupo 

grande e heterogêneo de alunos e os instrumentos dos professores 

para lidar com esses grupos foi elaborada de duas maneiras. 

Primeiro, apresentou-se uma variante positiva de agrupamento de 

estudantes, em contraste com a categorização que excluía os alunos 

de ciências únicas. Em seguida, a visão do objeto e da 

responsabilidade dos professores foi ampliada, do trabalho 

puramente acadêmico ao tratamento dos problemas sociais dos 

alunos, que também agravavam a contradição secundária entre o 

objeto e os instrumentos dos professores no sistema de atividade. 
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Identificando problemas importantes e desafios ao 

desenvolvimento. O pesquisador pediu aos participantes que 

revisassem individualmente as anotações, nas superfícies Espelho e 

Ideias/Ferramentas, relativas às discussões prévias e que, com base 

na discussão anterior e em suas observações, sugerissem quais 

eram, segundo eles, os desafios ao desenvolvimento mais 

importantes em sua atividade. 

O primeiro tema abordado foi a relevância do currículo para 

o futuro dos estudantes. 

Participante 3: Temos de lidar com o currículo, abrir o 
currículo e oferecer disciplinas que estejam alinhadas com as 
aspirações e carreiras desses estudantes. 

Participante 4: O que estou dizendo é que, como estão as 
coisas, não há preocupação com o que os alunos irão fazer 
após terminar a escola. Gosto da ideia de que − estou falando 
por observação − isso se baseia sobretudo em uma finalidade 
de obter melhores resultados, de modo que olhamos para os 
estudantes fracos e procuramos disciplinas nas quais podem 
passar facilmente, sem considerar necessariamente aquilo que 
eles irão fazer no futuro.

Pesquisador: Então, nesse sentido, há uma ruptura entre a 
escola e a vida.

Participante 1: O que observei quanto ao currículo, 
especialmente no que tange à familiarização com computação, 
é que há uma brecha entre o Ensino Fundamental e o Médio: 
no médio, isso não é oferecido. Nessa última semana, notei... 
uma oferta de trabalho que exige alguém que tenha cursado o 
terceiro ano e tenha algumas habilidades computacionais 
básicas... Se os alunos de terceiro ano que não conseguiram 
entrar na universidade quiserem se inscrever para esse 
trabalho, mas não foram familiarizados com essas habilidades 
de computação, o que então devem fazer? Assim, acho que 
essa lacuna, em si mesma, afeta os estudantes depois [da 
escola] mais do que pensamos.

Aqui, os participantes 3 e 1 questionaram o foco limitado a 

resultados acadêmicos, sem preocupação com o futuro dos alunos. 

O participante 6, que era o diretor do grupo de TCIs da escola, 

disso que o grupo iria planejar uma forma de organizar, para todos 

os estudantes, o ensino de familiarização com computação. 



244

 Os participantes apontaram muitos desafios ao 

desenvolvimento, alguns dos quais advinham da discussão prévia, 

outros de outras partes: motivação dos alunos, alocação de recursos, 

questões sociais, proporção entre professores e alunos, disciplina, 

lentidão no aprendizado, colaboração entre professores, opções 

curriculares e racionalização da estrutura curricular − todos esses 

itens foram levantados como desafios ao desenvolvimento. 

Conquanto a lista de desafios pareça grande, não é difícil perceber 

que a maior parte deles girava em torno da contradição secundária 

entre o objeto e os instrumentos da atividade dos professores. 

Análise histórica. Em seguida, o pesquisador iniciou a análise 

histórica das mudanças no sistema de atividade dos professores, a 

fim de identificar a origem dos problemas observados e as 

contradições internas ao sistema de atividade que os explicariam. 

Nessa análise, a primeira tarefa foi coletar observações concernentes 

a mudanças nos elementos do sistema da atividade e registrá-las na 

superfície Espelho/Passado. A matriz de mudanças produzida é 

apresentada na Figura 6.7. 

 Ainda que os participantes não tenham sido capazes de 

coletar dados abrangentes relativos a mudanças na atividade e que 

não houvesse dados disponíveis acerca de mudanças anteriores aos 

meados da década de 90, os dados coletados forneceram uma 

imagem geral adequada das mudanças na atividade. A matriz 

mostra que haviam ocorrido muitas mudanças nos últimos cinco 

anos, a partir de 2003. A maior dessas mudanças fora no objeto da 

atividade educacional: os grupos de alunos a serem educados. O 

progresso dos alunos do Ensino Fundamental para o Ensino Médio 

havia se tornado mais leniente, a fim de realizar a política 

governamental de educação básica em dez anos, e consequentemente 

a variação no nível de conhecimentos e habilidades dos estudantes 

se tornara maior do que antes. 

Participante 1: Acho que, antes, a regra era que recebíamos 
apenas estudantes de qualidade, bons estudantes com 
boas atuações.

Pesquisador: Logo, o progresso era baseado na performance?

Participante 1: Então agora, bem, ainda se baseia em 
performance, mas agora eles reduziram os critérios.
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Participante 2: Acho que todas essas mudanças são um 
resultado das necessidades da sociedade. Então, talvez agora o 
foco seja no resultado, em que tipo de aluno sai de uma escola 
primária para uma escola júnior; que tipo sai de uma escola 
júnior para uma superior e, é claro, que tipo de aluno sai de 
uma escola superior para uma instituição terciária, seja local 
ou não? (…) E, por causa da pressão sobre o governo para que, 
provavelmente, todos os alunos frequentem uma escola 
superior, eles provavelmente não são filtrados. (…) Então, 
mesmo que eles não digam isso, é quase uma educação para 
todos, até o nível das escolas superiores e juniores.

Tempo

Elemento do sistema 
de atividade

1994 – 1998 1999 – 2003 2004 – 2008

Objeto: Os estudantes 
e as condições de 
vida dos estudantes, 
situação familiar

Os estudantes vão 
da vila à escola

Estudantes 
selecionados 
mais ou menos 
rigorosamente 6/40 
órfãos

Disciplinas a serem 
lecionadas 
Resultados 
educacionais

Nova categorização 
de disciplinas 
Introdução 
de estudos de 
computação

Estudos sociais
Trabalho curricular 
em ciências
Habilidades em 
negócios

Tema: professores, 
atualização do ensino

Localização de 
professores

Necessidade 
de melhores 
qualiicações
Falta de professores 
qualiicados

Ferramentas: ideias e 
modelos pedagógicos, 
ferramentas de ensino

Aumento das 
moradias estudantis

Avaliação formativa 
contínua
Trabalho de projeto

Comunidade: 
funcionários

Um (número) maior 
de professores e 
alunos

Divisão de trabalho: 
novos tipos de tarefa

Especialização 
de educação 
essencial. 
Introdução de 
educação especial 
em Molei

Sistema de moradia 
estudantil

Regras Divisão de notas

Sistema de avaliação 
por pontos
Marcação de local
Avanço automático

Monitoramento da 
performance dos 
professores
Cronograma de seis 
dias 
Taxas escolares

Figura 6.5. O Espelho/Presente na forma de matriz 
de mudanças nos elementos do sistema de atividade 
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Por volta da época em que a política de avanço automático 

foi adotada, a categorização de disciplinas também mudou:

Participante 1: Antes as disciplinas de ciências eram (…) 
classificadas em ciências combinadas, ciências físicas e 
ciências combinadas. Agora isso mudou para ciências únicas, 
duplas e triplas. 

Participante 2: (…) esta é uma época em que experienciamos 
muita indisciplina da parte dos alunos, talvez porque até 
mesmo os estudantes mais fracos foram aceitos. Então, acho 
que qualifico isso mais ou menos como uma contradição, 
conforme ela dizia.

Pesquisador: Entre o objeto e as ferramentas?

Novas ferramentas e regras se haviam instaurado, como a 

avaliação formativa contínua, avaliação de desempenho de alunos 

e professores, trabalhos curriculares e ensino de projetos. Os TCIs 

foram mencionados como uma disciplina a ser ensinada, mas não 

como uma ferramenta potencial para os professores. Isso refletia a 

situação atual na escola: não havia computadores o bastante para 

que fossem utilizados no ensino de outras disciplinas, além da 

ciência da computação e da familiarização com computadores. 

Quarta Sessão

Na quarta sessão, o plano dos pesquisadores era focalizar a 

modelagem das contradições internas centrais ao sistema atual da 

atividade e examinar as relações importantes entre os elementos 

desse sistema. Eles planejavam aprofundar a discussão acerca das 

relações entre o número crescente e a variedade de estudantes e os 

instrumentos dos professores. O plano dos pesquisadores referente 

à sessão 4 é apresentado no Apêndice 1. 

Examinando as relações entre elementos do sistema de atividade 

dos professores. Uma das principais observações na análise histórica 

foi a mudança notável no objeto da atividade educacional dos 

professores − os seus alunos. A discussão dessa quarta sessão se 

concentrou nessa mudança e na sua relação com outros elementos 

do sistema da atividade. Em primeiro lugar, os participantes 

discutiram a relação entre a mudança nos estudantes e nas 
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ferramentas dos professores. Eles notaram que novas ferramentas 

haviam sido introduzidas mediante oficinas de treinamento em 

serviço obrigatórias, as quais, no entanto, não foram implementadas 

na prática. Ademais, eles observaram que o cronograma rígido não 

lhes permitia usar formas de ensino centradas no estudante e 

individualizadas e que não havia computadores o bastante para o 

número de estudantes.

Participante 4: A outra contradição está nos métodos de ensi-
no; agora, estamos tentando focalizar os métodos individuali-
zados e centrados no estudante de ensinar, de modo que pos-
samos dar atenção aos alunos individualmente, porque agora 
há [estudantes em nossos grupos] menos talentosos. (…), mas 
agora temos um problema com as turmas grandes; não é pos-
sível dar essa atenção individual quando temos turmas de 40 
a 45 alunos.

–––

Participante 3: Outro exemplo é ter de mudar do método de 
ensino centrado no aprendiz... quero dizer, centrado no pro-
fessor para o centrado no aprendiz; você lhes dá tarefas para 
fazer, tarefas que os ajudariam a aprender, mas, quando os 
encontra, eles não fizeram as tarefas, o que significa que não 
fizeram sua parte do aprendizado, e isso significa que a res-
ponsabilidade é sua. Em função do tempo, pois você tem um 
cronograma a cumprir, você acaba retornando ao método an-
tigo de ensinar, dando a eles aquilo que deveriam ter desco-
berto por si mesmos.

Assim, a contradição entre o objeto (grupos de estudantes 

diferentes, mais heterogêneos) e as ferramentas (nesse caso, 

métodos de ensino) foi agravada pelas regras relacionadas ao tempo 

disponível e à pressão para cobrir todo o currículo. Outro 

participante elaborou a discussão sobre esse problema:

Participante 5: Tem outra coisa − espera-se de nós que 
tenhamos bom desempenho e obtenhamos boas notas [dos 
estudantes], e essa expectativa nos pressiona muito para que 
tenhamos bom desempenho, o que significa que agora são os 
resultados contra a metodologia. Agora estamos inclinados a 
nos concentrar em fazê-los passar nas provas e não em ensinar 
o material.

Pesquisador: Então há uma contradição entre o 
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desenvolvimento individual, o ensino individualizado e a 
pressão do currículo e o número de estudantes. 

Participante 5: Estamos tentando cumprir o currículo dentro 
desse tempo limitado.12

Em seguida, o pesquisador perguntou se os professores, no 

âmbito de sua divisão de trabalho atual, conseguiam lidar com aqueles 

alunos cujas habilidades eram cada vez mais diferenciadas em função 

de problemas sociais crescentes e de outras necessidades especiais e se 

havia uma possibilidade de aumentar a colaboração entre professores 

para, ainda que parcialmente, atenuar esses problemas. 

Participante 6: Acho que os dois; poderiam ser todas as 
atividades, porque, no material de ensino, talvez haja áreas 
pelas quais, como professor, você não tem tanto interesse ou 
tanta desenvoltura. Percebo que, como professor, há alguns 
tópicos com relação aos quais você não se sente bem e poderia 
chamar um colega que estivesse mais interessado.

Participante 4: Eu ia dizer algo muito parecido com o que ele 
disse. 

Participante 6: E também com relação ao aspecto social, há 
momentos em que, como na minha aula, há momentos em 
que acredito que alguma outra pessoa poderia falar melhor 
com um aluno sobre certas questões sociais, e além disso 
alguns alunos se sentem mais à vontade com alguns professores 
do que com outros. Então, talvez, poderia haver uma 
colaboração nessas áreas. (…) Acho que pode melhorar, 
porque a colaboração (…) na qual você pode discutir os 
problemas dos estudantes é feita com menos frequência, é 
raramente feita, mesmo informalmente. Em outras palavras, 
raramente nos sentamos para conversar e dizer: ‘Este aluno 
tem um problema; como podemos ajudar?’ Normalmente é 
apenas como acontece com os alunos indisciplinados, sobre 
os quais você diz: ‘Ah, esse aluno é bagunceiro’.

12 O que os participantes descrevem aqui corrobora a visão de Tabulawa, de que 
há uma contradição interna na política educacional revisada de Botsuana, a qual, de 
um lado, fomenta a pedagogia centrada no aluno, mas, por outro, implementa 
objetivos comportamentais estritos e um controle quanto à realização desses 
objetivos (Tabulawa, 2009). Em um artigo anterior, Tabulawa (1998) notou que, na 
década de 80, o modo do governo de implementar a pedagogia centrada no estudante 
havia fracassado, porque não levara em conta, de maneira adequada, as opiniões dos 
professores e as suas situações de trabalho complexas.
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Os participantes observaram que o sistema de classe dos 

professores, que deveria fomentar esse tipo de colaboração docente, 

não funcionava conforme o planejado. Também se revelou que a 

colaboração entre os professores comuns e os professores de 

educação especial também precisava ser desenvolvida.

As facetas interna e externa da aprendizagem e do ensino. Nas 

sessões anteriores, as discussões haviam girado sobretudo em torno 

da motivação e do comportamento dos estudantes. Após a discussão 

sobre as contradições internas atuais do sistema da atividade, os 

pesquisadores desejaram ampliar a busca por soluções, abarcando 

o conteúdo e o significado dos estudos para os alunos. O pesquisador 

apresentou e explicou, na forma de um modelo dicotômico, a 

distinção conceitual entre os aspectos interno (cognitivo e 

motivacional) e externo (comportamental) do ensino e da 

aprendizagem (adaptado de Engeström, 1994, p. 10). Sua vontade 

era salientar a importância, na aprendizagem, da motivação 

intrínseca e relacionada ao conteúdo. O plano de fundo era o 

conhecimento sobre o círculo vicioso de aumento de controle que, 

com frequência, está ligado ao foco excessivo na produção de bons 

resultados em provas (Berliner & Nichols, 2008; McNeil, 1986). 

Eles também pediram aos participantes que avaliassem, do ponto 

de vista dos dois aspectos do ensino e da aprendizagem, a natureza 

dos novos elementos recentes no sistema da atividade. 

Essa distinção conceitual tomou forma concreta com a 

apresentação de uma gravação em vídeo, na qual um professor 

relatava a experiência de sua própria escola e falava sobre o quanto 

sua experiência com o apoio individual de um antigo professor e 

sua experiência de dominar uma tarefa haviam sido importantes e 

até mesmo vitais para ele. Sua história esclareceu a importância do 

“aspecto interno” da aprendizagem e da experiência de dominar o 

conteúdo. Sabe-se que a autoeficiência dos alunos, isto é, sua crença 

em sua própria capacidade para dominar uma tarefa, tem um papel 

crucial no desenvolvimento da motivação e da disposição para 

gastar energia e vigor nos estudos (Bandura, 1997, p. 247; Bandura, 

2002; Schunk, 1990). Não foi difícil para os participantes, todos 

professores experientes, concordar com essas ideias e perceber a 

importância de apoiar individualmente os alunos. Entretanto, 
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como isso era difícil para eles na prática, em função do tempo, da 

pressão por desempenho e da falta de ferramentas para a 

individualização do ensino, essa discussão acentuou a experiência 

de vínculo duplo dos professores, causada pela contradição objeto-

ferramenta no sistema atual de sua atividade. 

O pesquisador pediu aos participantes que avaliassem em 

que medida os novos elementos de seu sistema de atividade se 

concentravam nos aspectos externo ou interno de ensino e 

aprendizagem. Eles concluíram que a avaliação formativa contínua 

podia ser uma ferramenta com a qual os professores podiam 

trabalhar o lado interno do processo de aprendizagem, embora os 

estudantes, às vezes, sentissem-na como uma pressão externa, ao 

passo que o trabalho curricular e a administração de desempenho 

dos professores se concentravam no lado externo. 

Buscando maneiras de superar a contradição central. Após a 

discussão sobre as contradições centrais ao sistema de atividade 

dos professores, o pesquisador pediu aos participantes que fizessem 

um intervalo de cinco minutos, a fim de refletirem silenciosamente 

acerca das possibilidades de superar a contradição entre o aumento 

em número e variedade de estudantes e as ferramentas e regras de 

sua atividade que não permitissem muito apoio individualizado à 

aprendizagem dos alunos e acerca do uso de métodos centrados no 

estudante que pudessem ativar a criatividade e a curiosidade dos 

alunos. Cada ideia produzida foi listada na superfície Ideias/

Ferramentas/ Futuro, para que pudesse ser elaborada na sessão 

seguinte. Pediu-se aos participantes que, dessa lista, selecionassem 

aquelas ideias que achavam mais importantes e que acreditavam 

ser pontos de partida ou materiais apropriados para o planejamento 

de um novo modelo para sua atividade. 

Quinta Sessão

O principal objetivo dos pesquisadores para a quinta sessão 

era passar das diversas ideias separadas para alguns poucos objetos 

de desenvolvimento e mudança no sistema da atividade que fossem 

compreendidos conjuntamente, além de organizar o trabalho 

posterior de design. Mas, antes disso, eles desejavam complementar 

a análise histórica mediante uma discussão das mudanças ocorridas 
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nas disciplinas a serem ensinadas. O plano dos pesquisadores para 

essa sessão é apresentado no Apêndice 1.

A principal mudança nas disciplinas a serem ensinadas havia 

criado uma maior especialização dos professores. Em vez de um só 

professor ensinar física, química e biologia, agora cada uma dessas 

matérias tinha um professor especializado. Embora a maioria dos 

professores acreditasse que isso era uma melhoria, um deles relatou 

que a mudança diminuira seu contato com os estudantes de ciências 

únicas a tal ponto que se tornara mais difícil ensiná-los. 

Como um primeiro passo no sentido de definir os objetos de 

desenvolvimento, o pesquisador sugeriu que os participantes 

criassem agrupamentos de ideias que eles sentissem que tinham 

uma inter-relação funcional. 

Da redução no tamanho das turmas à organização do ensino 

de reforço e da colaboração entre professores. Em primeiro lugar, os 

participantes discutiram as diferentes maneiras de reduzir o tamanho 

das turmas, mas concluíram que não podiam fazer muito com 

relação a isso desde dentro da escola. No entanto, conforme 

observou o participante 1, eles podiam influenciar as escolhas de 

disciplinas por parte dos alunos e melhorar o ensino de reforço: 

Participante 1: Em nível escolar, acho que o que podemos 
fazer com isso, para as habilidades vocacionais, como 
discutimos da outra vez, é tentar fazer com que os estudantes, 
ao selecionar suas disciplinas no primeiro ano, tentem 
identificar suas habilidades, conduzindo-os assim a escolher 
aquilo com relação ao qual acreditem poder apresentar melhor 
desempenho. Acho que isso ajudaria. 

Pesquisador: Então, isso talvez também ajudasse com a 
motivação. 

––

Participante 1: O.K., pressão por bom desempenho ou pressão 
para cumprir o currículo. Então o que podemos fazer é, 
embora isto (…) não vá ser recebido [positivamente] por 
muitos professores, pode haver aulas extra no período da 
tarde. Geralmente, à tarde, temos apenas estudos, e somente 
alguns professores supervisionam esses estudos de acordo com 
os dormitórios, então podemos utilizar esse tempo para tentar 
avançar no currículo ou para tentar esclarecer melhor aqueles 
conceitos que pensamos ser de difícil apreensão para os alunos.
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Pesquisador: Para ajudar, de alguma maneira...

Participante 1: Sim, para ajudar aqueles alunos com 
deficiências acadêmicas ou mesmo [explicar] conceitos que 
são difíceis para os estudantes.

Depois disso, a discussão se voltou para os problemas práticos 

relativos à coordenação do ensino de reforço para diferentes 

disciplinas e para o melhor modo de motivar os estudantes a 

participar dessas aulas. Posteriormente, a discussão levou a uma 

nova ideia acerca da colaboração entre professores. 

Participante 3: Gostaria que voltássemos ao item número 
dois, a redução dos tamanhos das turmas. Nós concordamos 
em colocá-lo na lista, então o que estamos dizendo agora, 
porque acaba que isso não vai realmente nos ajudar. A única 
coisa que acho que vai ajudar nosso desenvolvimento é ter 
mais professores.

Participante 1: Mas não temos o controle sobre isso. 

Pesquisador: Mas, então, quando falamos sobre a motivação 
dos professores nas primeiras sessões, você disse que uma das 
coisas de que gostava em seu trabalho como professor era a 
colaboração com outros professores. Logo, como você poderia 
fazer algo nesse sentido? (…)

Participante 5: Acho que, na verdade, isso depende dos 
departamentos e também do cronograma, de outro modo é 
algo possível, essa colaboração entre professores, ou talvez usar 
o ensino em equipes ou ainda achar uma nova maneira de 
atender a [muitos] estudantes ao mesmo tempo. 

Pesquisador: (…) Poderíamos colocar ou o ensino colaborativo 
ou o trabalho colaborativo em um só agrupamento?

Participante 1: É, acho que pode dar; acho que se relaciona 
muito com isso. Mesmo padronizando os critérios de notas e 
essas coisas, porque às vezes você precisa... (…) Acho que com 
isso eles podem aprender com outros professores. Fazendo 
esquemas e tudo o mais, o ensino colaborativo...

Pesquisador: O que os outros pensam sobre essa colaboração 
entre professores?

Participante 4: Acho que ela pode ficar em um agrupamento 
próprio, porque acredito que também façamos esse tipo de 
colaboração em que, possivelmente, uma pessoa marca um 
teste, mas, antes que ele seja produzido, precisa ser discutido 
primeiro com outros professores; então o teste é aprovado e só 
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depois é impresso.

Pesquisador: Agora, vocês ainda não usam muito os 
computadores, mas, quando os usam, então há necessidade de 
colaboração, porque alguém precisa ensinar aos alunos como 
operar o computador e então o outro professor pode confiar 
nessa habilidade dos estudantes de usar o computador como 
ferramenta para alguns outros estudos.

–––

Relator: Eu estava pensando sobre o cronograma. (…) é 
possível fazer os professores trabalharem em grupo (…) para 
que possam ensinar ao mesmo tempo, e nós não estamos 
usando [essa possibilidade] em nossas principais disciplinas. 

Participante 6: Ao dar aulas ao mesmo tempo, você está 
ensinando as mesmas disciplinas [esclarecendo para o 
participante 3]

Participante 3: O que é ótimo, porque permite a troca de turmas.

Implementação de novas políticas e de novos conhecimentos. 

Outro problema discutido foi o número de oficinas das quais os 

professores participam. O novo conhecimento que cada professor 

adquire nessas oficinas não foi implementado adequadamente e 

tampouco usado para auxiliar os estudantes. O novo sistema 

pastoral, criado recentemente, foi mencionado como um exemplo 

disso. O sistema abrangia muitas ideias boas e deveria envolver 

todos os participantes, pais e alunos no processo de tomada de 

decisões. A implementação de novas políticas e de novos 

conhecimentos exigiria um trabalho interno de desenvolvimento 

que não fora realizado. Os participantes definiram isso como um 

objeto de desenvolvimento.

Das habilidades de estudo dos alunos à identificação das 

necessidades individuais dos estudantes. Uma das ideias para se 

controlar a contradição foi a de ensinar habilidades de estudo aos 

alunos. Contudo, a discussão dessa ideia levou a uma interpretação 

mais ampla:

Participante 1. Habilidades de estudo para os alunos, na 
minha opinião, eu acho que as habilidades de estudo devem 
ser ensinadas de tal modo que, em primeiro lugar, você precisa 
fazer uma análise; você precisa saber quais são os problemas 
dos estudantes em todas as disciplinas escolares. Talvez, 
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enquanto professores, saber mais a respeito de seus problemas 
domésticos, ao menos para saber o que podemos fazer. Às 
vezes, você descobre que um aluno vem de um lar em que não 
há comida o bastante; eles não têm nada; talvez, ao fim do 
dia, eles não podem estudar em casa porque não há parafina 
[para um lampião] e coisas assim, e, quando eles chegam à 
escola, o pouco tempo que eles têm ali para estudar não basta. 
Assim, você entende que vai ser capaz de pensar em novas 
maneiras para os alunos estudarem.

Essa rodada de discurso é interessante, dado que o falante 

sugeriu que os professores se dedicariam aos problemas individuais 

dos alunos, tanto nos estudos quanto, de forma mais ampla, em 

suas vidas.

Organizando o trabalho de desenvolvimento relativo aos objetos 

de desenvolvimento criados. Nas discussões acima, revistas 

brevemente, os participantes discursaram sobre o significado 

relacionado às ideias de desenvolvimento, sobre as suas implicações 

e também sobre os seus possíveis obstáculos. Eles encontraram 

ligações entre ideias e, por meio disso, construíram as primeiras 

compreensões compartilhadas quanto aos objetos de 

desenvolvimento. Em função dessa discussão, os objetos tinham 

em si, agora, mais conteúdo e encontravam-se melhor 

fundamentados na realidade do que as ideias iniciais. Apesar disso, 

ainda estavam incertos e até mesmo apresentavam contradições 

internas. Os objetos de desenvolvimento foram representados 

como combinações de ideias inter-relacionadas e não como 

princípios específicos de soluções. O pesquisador tentou evitar 

uma fixação e um estreitamento prematuros dos objetos de 

desenvolvimento, a fim de ajudar os participantes a manter em 

mente as diversas ligações entre as ideias separadas e o trabalho 

cotidiano que fora mencionado na discussão. Um exemplo desse 

tipo de definição preliminar do objeto é apresentado na Figura 6.6. 

O título do objeto é “Motivação dos estudantes”, mas, segundo se 

pode ver na coleção de ideias, esse objeto abarcava muitos aspectos 

e muitas ideias que tinham relações tênues. 

 Em vez de agrupar ideias, o pesquisador podia ter 

sugerido que os participantes organizassem essas ideias com 

base em sua relevância para a superação da contradição central 
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e talvez com base em sua exequibilidade imediata. Entretanto, o 

pesquisador sentira que as ideias não haviam sido discutidas 

pormenorizadamente e que elaborá-las em grupos de trabalho 

ajudaria os participantes a passar desses agrupamentos de ideias 

para uma ideia factível de desenvolvimento. 

 Em primeiro lugar, os participantes definiram três objetos 

potenciais para desenvolvimento posterior na forma de agrupamentos 

de ideias. Após isso, decidiram acrescentar, como quarto objeto 

potencial, a “motivação dos professores” Depois que os agrupamentos 

de ideias foram definidos como objetos potenciais de desenvolvimento, 

o pesquisador pediu aos participantes que escolhessem o objeto que 

desejariam elaborar e planejar melhor. Os grupos de trabalho 

formados usaram o resto do tempo da sessão para discutir como 

proceder para concretizar as ideias na forma de um objeto factível de 

desenvolvimento posterior, antes da sessão seguinte. 

Figura 6.6. Uma definição preliminar de um objeto de desenvolvimento como um 
agrupamento de ideias com ligações tênues
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Sexta Sessão

A principal tarefa da sexta sessão era concretizar, elaborar e 

avaliar as soluções. A ideia do pesquisador era modelar o sistema 

futuro da atividade depois que os grupos de trabalho tivessem 

apresentado suas sugestões e elas fossem discutidas. Além disso, o 

pesquisador pensou em propor uma discussão acerca do tipo de 

escola futura que os participantes queriam desenvolver. Para esse 

propósito, preparou-se um modelo que representava diferentes 

tipos históricos de atividade escolar. A fim de relembrar os 

participantes sobre alguns dos pontos principais da sessão anterior, 

os pesquisadores prepararam vídeos curtos de partes que 

consideravam especialmente importantes da discussão ocorrida na 

quinta sessão. O plano dos pesquisadores para a sexta sessão é 

apresentado no Apêndice 1. 

Após recobrar mentalmente as discussões da sessão anterior 

mediante as gravações dessa sessão e mediante as minutas, os 

grupos de trabalho exibiram os resultados de seu empreendimento. 

Uma ferramenta para aumentar a motivação dos estudantes. 

Em vez de integrar ideias, o primeiro grupo, que estava trabalhando 

em agrupamentos de ideias para aumentar a motivação dos 

estudantes, discutira a respeito de como realizar cada ideia 

separadamente. Sua ideia principal, contudo, era desenvolver uma 

ferramenta de questionário para coletar informações acerca dos 

históricos, dos interesses, das habilidades e dos possíveis obstáculos 

ao estudo dos novos alunos, assim como de problemas e necessidades 

especiais. Esse questionário deveria ser preenchido pelos alunos 

junto a seus pais. 

Na discusão que se seguiu, os participantes refletiram sobre 

os problemas práticos de se utilizar esse questionário. Todavia, o 

participante 1 questionou a própria ideia de um questionário.

Participante 1: Eu estava olhando para a palavra 
“questionário”. A própria palavra sugere que as questões 
serão distribuídas e depois respondidas na ausência do 
professor. Então, eu estava pensando que, em vez de colocar 
essa informação em um questionário, por que não fazemos 
isso com uma entrevista, embora ainda reste a dúvida de onde 
encontraremos os pais e os alunos, aqui na escola ou em casa, 
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mas uma entrevista sugere que eu deva ir pessoalmente, 
enquanto professor da escola.

Pesquisador: Podem-se tentar diferentes maneiras de fazer 
isso.

Participante 1: De modo que não deixemos isso nas mãos dos 
estudantes.

Participante 6: A entrevista poderia ser feita, quero dizer, o 
questionário acarreta a pergunta relativa ao que desejamos 
saber dos pais, mas isso não significa necessariamente que 
tenhamos de distribuir um questionário para os pais 
preencherem, porque a forma mais efetiva de coletar 
informação dos respondentes é uma discussão cara a cara.

A ideia de coletar informação quanto às necessidades e aos 

interesses dos alunos se transformou em um novo problema: como 

resolver a contradição entre a necessidade de coletar os dados cara 

a cara, de um lado, e, de outro, a escassez de tempo?. Nessa sessão, 

o problema ainda não encontrou solução. 

Participante 5: (…) sobre o tamanho das turmas, eu também 
estava observando isso. Quanto tempo se vai gastar somente 
com as entrevistas e discussões? Porque isso vai levar muito 
tempo, temos de admitir. Fico contente que eles tenham dito 
isso, porque o professor de sala é o único que pode fazê-lo (…) 
você tem aqueles 45 alunos em uma sala e acredito que todos 
eles, provavelmente, devem pedir a seus pais que venham para 
a escola ou seu professor deve ir à sua casa para essas discussões. 
Queremos ter informações sobre cada um dos alunos; não 
podemos deixar ninguém de fora. Então isso requer muito 
comprometimento, muitas horas extras de trabalho.

Colaboração entre professores. A tarefa do segundo grupo de 

trabalho era desenvolver a ideia de colaboração entre professores. O 

grupo havia revisado as formas existentes de colaboração entre 

professores e analisado as possibilidades de integração disciplinar 

por meio da colaboração entre professores, sobretudo entre a 

educação especial e outras disciplinas. 

Participante 2: Sim, estávamos pensando que, se testássemos 
um projeto, se uma classe em que há estudantes com necessidades 
especiais estivesse envolvida, isso seria ideal, porque conjugaria 
diferentes profissionais para trabalhar em conjunto, a fim de 
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melhorar o desempenho de todos os alunos. (…) Então, também 
nesse caso, quando observamos a parte de coensino, estamos 
agora observando a colaboração entre o professor de educação 
especial e o professor normal, fazendo preparações conjuntas 
para as aulas, e os professores de cada disciplina trazendo sua 
expertise nessa disciplina e os professores de educação especial 
ajudando com a adaptação e a modificação da atividade de 
ensino … também temos os assistentes de professores, eles 
também devem ser parte da colaboração. (...) Então suporte, o 
suporte dos professores. Então também observamos o 
compartilhamento de ferramentas, em que há computadores 
a serem usados.

O grupo de trabalho havia mapeado os obstáculos potenciais 

à colaboração e salientado a necessidade do apoio da gerência 

quanto a isso. Na discussão que se seguiu, também foi sugerido que 

os professores compartilhassem as ferramentas de ensino e que se 

desenvolvesse uma ferramenta especial de observação dos colegas, 

para ajudar os professores a desenvolver seus métodos. Também se 

notou que a colaboração entre professores poderia atenuar o 

problema do tamanho das turmas, tornando possível a união 

flexível de grupos. 

 Motivação dos professores. O tema da motivação dos 

professores fora levantado ao fim da sessão anterior, mas não 

discutido. Também não foi relacionado de modo claro à contradição 

a ser superada. O grupo que trabalhou esse tema produziu uma 

lista longa de questões às quais a liderança escolar deveria dar 

atenção, assim como de comportamentos colegiais que poderiam 

aprimorar a motivação dos professores sem propor nenhuma nova 

solução concreta. Na discussão que se seguiu, o pesquisador sugeriu 

que essa ideia poderia ser transformada em uma ideia para 

desenvolver suportes audiovisuais de ensino, juntamente ao centro 

de audiovisual. Essa ideia trouxe muito entusiasmo a todos os 

professores presentes. 

Implementação de novas políticas e novos conhecimentos. O 

grupo de trabalho que havia começado a elaborar as ideias relativas 

à implementação de novas políticas e novos conhecimentos 

reconheceu que o governo estava implementando um sistema de 

recompensa com base em desempenho (PMS). Além do novo 
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sistema, eles sugeriram desenvolver uma solução e ferramenta 

interna para melhor planejamento da implementação de ideias e 

novos conhecimentos adquiridos em oficinas, além de um 

acompanhamento e monitoramento da implementação. Essa 

ferramenta já havia sido usada em um caso, de modo que a tarefa 

era elaborar e generalizar essa solução. As ideias diversas que os 

grupos de trabalho produziram são apresentadas como elementos 

de um modelo para uma nova forma do sistema de atividade dos 

professores (Figura 6.7).

 Figura 6.7. As ideias de novas soluções localizadas preliminarmente no modelo do 
sistema de atividade dos professores

Pediu-se que os grupos de trabalho preparassem um plano 

detalhando como e quando testariam a nova solução criada. A fim 

de discutir, na próxima sessão, a perspectiva mais ampla de 

desenvolvimento da atividade da escola, os pesquisadores 

apresentaram um modelo idealizado dos tipos de atividade escolar 

(uma modificação desse modelo está explicada no Quadro 6.1) e 

pediram aos participantes que pensassem sobre o tipo de escola 

que gostariam de desenvolver.
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Sétima Sessão

A sétima sessão foi a última antes da oficina com os 

representantes das dez outras escolas e do teste das novas soluções. 

Os participantes tinham a tarefa de elaborar e concretizar melhor 

suas ideias de solução e seu plano quanto à maneira de organizar o 

experimento. A principal tarefa da sessão era determinar que novas 

soluções fossem testadas, discutir como elas afetavam o sistema de 

atividade dos professores e ajudar a superar suas contradições 

internas. A experimentação tinha de ser organizada, e era necessário 

que todos concordassem com relação a um cronograma para a 

realização dessa experimentação e de seu acompanhamento. 

Após uma discussão inicial acerca da direção geral do 

desenvolvimento da escola, reservou-se um tempo na sessão para 

que os grupos de trabalho finalizassem suas ideias e as apresentassem 

como mudanças no sistema da atividade. Os pesquisadores 

propuseram que um dos membros de cada grupo de trabalho se 

concentrasse em visualizar a solução no modelo gráfico, enquanto 

um outro deveria entrevistar os demais e lhes pedir que explicassem, 

da forma mais concreta possível, os detalhes da solução. Uma vez 

que os pesquisadores não poderiam participar das preparações 

posteriores para a experimentação, eles compuseram instruções e 

um formúlario para que os participantes especificassem os 

experimentos. O plano dos pesquisadores para a sétima sessão é 

fornecido no Apêndice 1. 

A visão de uma escola capaz de desenvolver comunidade. A 

sétima sessão começou com uma discussão sobre o modelo em 

quatro casos de tipos históricos de escola, apresentado pelos 

pesquisadores. Os participantes discutiram acerca do fato de que os 

diferentes tipos de escola podem ser mutuamente excludentes e 

notaram que o desenvolvimento da escola depende das políticas 

governamentais e não de suas vontades. No entanto, eles preferiram 

o tipo de escola ‘que desenvolve comunidade’, em que a escola é 

aberta para a comunidade e os alunos lidam com problemas da 

vida real, e concordaram que esse ideal representava sua direção 

predileta para maiores desenvolvimentos. Eles também 

identificaram alguns desenvolvimentos recentes e similares. 
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Participante 4: Temos um pouco disso no DSV13 neste 
momento, porque ali os alunos são encorajados a observar 
suas comunidades, descobrir as necessidades delas e tentar 
suprir essas necessidades em seus projetos.

A nova ferramenta para aumentar a motivação dos estudantes. 

A ideia para uma nova ferramenta que poderia aumentar a motivação 

dos estudantes mudou radicalmente ao longo das discussões. Na 

sexta sessão, os participantes haviam reconhecido a necessidade de 

entrevistas cara a cara com os alunos e a dificuldade de se fazer isso 

em razão do grande número de estudantes. Embora não tivesse 

resolvido esse problema, o grupo havia desenvolvido melhor a ideia. 

Em vez de conceituar a nova ferramenta como uma ferramenta dos 

professores para obter informações sobre os alunos, eles a viam, 

agora, como uma ferramenta mais colaborativa para discutir a 

situação e os estudos dos alunos e os auxiliar a determinar suas 

preferências de disciplinas e a estabelecer objetivos para o trimestre 

seguinte. Os professores também poderiam discutir as escolhas de 

disciplinas dos estudantes e agrupá-los em função desses planos. 

Participante 1: Em ferramentas, (…) temos aquele plano de 
estudo que envolve tanto os professores quanto os alunos, de 
modo que se possam descobrir os seus pontos fortes e fracos. 
Então, após isso, todos podemos usar esses pontos fracos e 
fortes dos alunos e também dos professores a fim de classificar 
os estudantes conforme esses agrupamentos. Logo (…) vamos 
obter informações sobre cada estudante em particular. Então, 
dos estudantes, voltaremos nossa atenção às suas escolhas de 
disciplinas. Assim vamos ter aqueles estudantes comprometidos 
e concentrados. A partir daí, também vamos obter o histórico 
social e acadêmico dos alunos. (…) Tanto os estudantes 
quanto os alunos estarão envolvidos na execução desse plano. 

Colaboração entre professores. O grupo de trabalho que 

preparou a ideia de colaboração entre professores a apresentou da 

seguinte maneira: 

Participante 4: (…) Nosso grupo será heterogêneo, o que 
significa que poderemos ter um aluno com uma deficiência 

13 Diploma de Estudos Vocacionais
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física, como aqueles que usam o braile, aqueles que precisam 
de letras grandes para ler e aqueles que têm habilidades em 
computação. (…) Vamos nos concentrar em problemas que 
afetam a comunidade. (…) Pretendemos consolidar os 
programas dos estudantes, (…) Ao final de nossos projetos, 
pretendemos produzir uma revista que destacará, é claro, as 
habilidades de nossos estudantes. Mas essa revista também irá 
conter os programas que afetam a comunidade. Os professores 
irão distribuir [aos alunos] diferentes tarefas, ensinando o que 
deve ser fixado e então lhes dando tarefas para ver se 
entenderam ou não o que aprenderam. Haverá estudantes 
responsáveis por monitorar os diferentes projetos dentro do 
grande projeto. (…) Os alunos precisam estar comprometidos 
quando se têm essas atividades práticas. (…) Os professores 
serão responsáveis por compor o programa e depois se 
separarem ao entregar as instruções e supervisionar e 
monitorar o projeto, os miniprojetos, o grande projeto.  

Esse plano é interessante por apresentar um conceito de 

ensino baseado em projetos estudantis realizados colaborativamente 

que são relevantes para a comunidade, os alunos e a escola e que são 

executados em contato com membros da comunidade. O ensino é 

conduzido por uma equipe de professores, auxiliada por um 

profissional de TI. Uma vasta gama de ferramentas é usada nesse 

ensino, incluindo os computadores. O modelo é flexível e pode ser 

melhor desenvolvido na medida em que apareçam mais 

oportunidades de usar os computadores na escola.

Implementação de políticas. O terceiro grupo de trabalho 

estivera lidando com a implementação de políticas. Seu 

representante apresentou os planos do grupo usando o modelo 

triangular de sistema de atividade, como vemos a seguir: 

Participante 2: (…) como objeto [da implementação de 
políticas] colocamos TCIs e outros comitês, como o 
desenvolvimento de funcionários e esse outro (…) no caso das 
ferramentas que são as oficinas, os professores devem passar 
por essas oficinas, ou quem quer que deva estar envolvido 
nessa política. (...) a política pode ser efetivada por meio de 
professores especializados, sejam especializados quanto ao 
cargo ou quanto às disciplinas que lecionam. (...) Os 
cronogramas também poderiam fazer parte das regras que 
estão por vir. Nós (...) mencionamos um exemplo de uma 
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política, referente a nosso desejo de oferecer familiarização 
com TI a nossos alunos. Esse poderia ser um exemplo de uma 
política; estamos dizendo: O.K., todos os alunos devem ter ao 
menos um pouco de conhecimento acerca de TI. Essa política 
poderia facilmente ser implementada usando esse modelo, 
assim como muitas outras políticas.

Essa ideia de um sistema de implementação de políticas 

ainda é muito geral. Sua relevância para a superação da contradição 

interna identificada entre as turmas cada vez mais heterogêneas 

dos professores e as ferramentas deles depende do conteúdo dessas 

políticas. Por outro lado, essa iniciativa implica o desenvolvimento 

da atividade interna de desenvolvimento da escola, o que pode 

contribuir indiretamente para a superação da contradição. 

Organizando a experimentação das novas soluções. Assim 

como os grupos de trabalho expressaram suas ideias quanto às 

novas soluções a serem testadas, o pesquisador explicou a natureza 

da experimentação, no processo do Laboratório de Mudança, e deu 

aos participantes um formulário para explicaram as novas soluções. 

Ele sugeriu que os grupos que haviam preparado novas soluções 

também se responsabilizariam por experimentá-las. Os grupos 

concordaram, e os participantes passaram ao planejamento do 

cronograma da experimentação e das sessões de acompanhamento. 

A discussão desse planejamento concluiu as fases de análise e de 

planejamento do processo do Laboratório de Mudança. 

Discussão com o diretor. Ao final da última sessão, os participantes 

e pesquisadores se reuniram com o diretor da escola. Os participantes 

explicaram o processo e as novas soluções que foram produzidas. O 

diretor encorajou decididamente os participantes a continuar com o 

processo e prometeu todo o seu apoio. 

Os comentários dos participantes sobre 
os processos de análise e design

Os pesquisadores solicitaram aos participantes que escrevessem 

um breve comentário, em uma folha de papel A5, acerca de como 

haviam experienciado o processo e de quão útil julgavam ser a nova 

maneira possível de trabalho. Suas respostas mostram a disposição 
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ativa e otimista e a autoconfiança dos participantes nesse estágio e 

sua apreciação quanto ao modo colaborativo e não autoritário de 

análise e planejamento − embora alguns dos participantes tivessem 

sentido que o processo fora aberto demais. As respostas dos 

participantes também ressaltaram os erros cometidos e os problemas 

que surgiram ao longo do processo do Laboratório de Mudança. As 

datas não foram propícias do ponto de vista dos professores, mas os 

pesquisadores estrangeiros não tiveram muita escolha. A gerência e 

os demais participantes deveriam ter se envolvido mais com o 

processo. O período de colaboração entre os profissionais e os 

pesquisadores fora muito curto. 

 Poucas semanas após a última sessão, quando experimentava 

o novo processo de planejamento de estudos, uma das professoras 

explicou que sua participação no Laboratório de Mudança havia 

transformado sua atitude para com seus alunos e que isso havia 

começado a mudar sua interação com eles:

Professora: Na verdade, eu aprendi bastante desde que o pro-
jeto começou. Sou uma pessoa que é muito severa − ou que era 
muito severa (alunos dão risadas).

––

Eu estava falando com a outra (…) turma ontem. Eles esta-
vam vindo da minha antiga escola; eu estive em uma Escola 
Secundária de Ensino Fundamental e a turma estava muito 
tensa. É uma turma de ciências triplas, 4D, e eu estava espe-
rando uma reação muito boa, uma turma muito animada, 
porque eu estava em outra turma, 4R, que é uma turma de 
ciências duplas, [sobre] o mesmo tópico que eu estava lecio-
nando aqui. A aula foi muito animada, então eu esperava 
resultados ainda melhores na outra turma, mas eles estavam 
muito tensos. Reconheci alguns rostos que eu,... que vieram da 
minha antiga escola. ‘Por que vocês estão tão tensos hoje?’ Eu 
perguntei. ‘Por que estão tão tensos?’ É porque algumas pesso-
as lhes disseram que eu sou muito severa?’ ‘Sim, senhora,’ res-
ponderam os alunos. Céus, eu poderia ter mudado a essa altu-
ra. Eu mudei; essa não sou mais eu. Eu aprendi muito, muito, 
mas vocês veem… a mudança não é tão rápida, mas eu estou 
tentando; estou tentando muito.
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testando as novas soluções

Um desenvolvimento posterior da ferramenta para melhorar a 

motivação dos estudantes: o desenvolvimento de uma ideia de um 

planejamento de estudos dialógico. Após as sete sessões do Laboratório 

de Mudança na Escola Secundária Superior Molefi, organizou-se 

uma oficina para os representantes das dez escolas-piloto que 

participaram do projeto. A finalidade era discutir problemas e ideias 

que surgiram no Laboratório de Mudança em Molefi e os problemas 

relacionados ao uso de TCIs em escolas. A nova ferramenta para 

melhorar a motivação dos alunos também foi discutida. Os 

professores de Molefi que usavam essa ferramenta ainda não haviam 

solucionado o problema de como realizar discussões cara a cara com 

o enorme número de alunos que teriam. Na oficina, os pesquisadores 

lhes forneceram um ‘segundo estímulo’, baseado em um método 

usado no desenvolvimento organizacional, e descreveram como 

algumas ideias desse método poderiam ser colocadas em prática. Os 

estudantes seriam divididos em pequenos grupos em que, por sua 

vez, ajudariam uns aos outros a analisar sua situação e seus interesses 

e então estabeleceriam objetivos de desenvolvimento de acordo com 

um conjunto de temas preplanejados. 

Os professores, que estavam preparando a nova ferramenta, 

pegaram essa ideia e elaboraram uma lista de temas que poderiam 

ajudar os estudantes a mapear sua situação de estudo. Eles então 

experimentaram com o processo em que os estudantes ajudariam 

uns aos outros na análise de seus estudos e situações de vida e na 

preparação de planos de estudo. O experimento foi interessante em 

diversos sentidos. Em primeiro lugar, os professores que estavam 

acostumados a um estilo bastante diretivo e autoritário de interação 

com os estudantes tentaram assumir o papel menos autoritário de 

facilitador do processo de grupo dos alunos. Em segundo, eles 

prepararam os temas para que os alunos discutissem entre si e não 

com os propósitos usuais de avaliação. Os resultados do primeiro 

experimento foram, ao mesmo tempo, encorajadores e 

problemáticos. Os professores perceberam um potencial nesse 

modo de processar a situação e os planos dos estudantes, mas 

também notaram que haviam preparado temas demais para os 

alunos na primeira versão do método.
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Passados quatro meses, o segundo autor deste livro retornou 

à escola. Os professores que haviam desenvolvido o processo 

dialógico de planejamento de estudo tinham negociado o uso de 

aconselhamento estudantil e de aulas de trabalho social a fim de 

incrementar o método. Eles também fizeram outras modificações 

no método, com o propósito de adaptá-lo ao tempo disponível. 

Implementação de políticas. A ideia principal desse design era 

aprimorar a implementação de políticas na escola mediante o 

desenvolvimento e a implementação de um sistema de monitoramento 

de políticas. O grupo de professores decidiu testar sua ideia com a 

implementação de uma nova “política de autoavaliação”. Eles 

projetaram ferramentas para monitorar a velocidade de 

implementação da nova política. O experimento mostrou que as 

ferramentas que eles haviam projetado tinha potencializado a adoção 

da nova política. Os resultados foram enviados ao ministério, que 

decidiu utilizar o projeto em todas as escolas.

Colaboração entre professores. Os professores conseguiram 

executar seu experimento referente ao ensino colaborativo por dois 

períodos por semana, entre o departamento de matemática e os 

departamentos de educação especial. Eles usaram um esquema 

comum de trabalho e consultaram uns aos outros com relação ao 

conteúdo a ser ensinado. Praticou-se o ensino paralelo e o ensino 

alternante a fim de atender às necessidades individuais de todos os 

aprendizes, incluindo aqueles com necessidades especiais. Os 

professores tiveram de lidar com a falta de tempo para implementar 

e revisar completamente o experimento. Outros professores, 

todavia, como os professores de línguas, interessaram-se pelo 

modelo e o adotaram. 

Ferramentas audiovisuais de ensino. O grupo (professores e 

técnicos de mídia) organizou uma oficina de três dias para que os 

demais professores aprendessem a usar gravações em vídeo na 

preparação de material de ensino. Esses professores se 

familiarizaram com as câmeras, com a gravação e com outras fases 

e tarefas da produção de suportes de ensino em vídeo. Os 

participantes fizeram vídeos e receberam críticas e conselhos 

práticos. Segundo eles, a oficina foi uma experiência emocionante 

e útil. Posteriormente, no entanto, alguns problemas com os 
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computadores e o equipamento de vídeo atrapalharam a 

continuidade do progresso.

 aValiaÇÃO dO PrOCessO 
dO laBOratÓriO de MUdanÇa

Uma intervenção do Laboratório de Mudança pode produzir 

diversos tipos de resultados, como, por exemplo: 1) conhecimento 

e compreensão acerca das mudanças e possibilidades de 

desenvolvimento da atividade em questão; 2) agência 

transformadora individual e coletiva; 3) formação de novos 

conceitos, novas ferramentas e novas formas organizacionais; e 4) 

mudança e desenvolvimento da atividade e de indivíduos. Na 

sessão a seguir, os resultados do Laboratório de Mudança na Escola 

Secundária Superior Molefi serão revisados em função desses 

quatro critérios. 

Conhecimento e compreensão quanto aos desafios e às 

possibilidades de desenvolvimento da atividade educacional. Como 

resultado da análise da prática atual e do desenvolvimento histórico 

da atividade, os pesquisadores e o grupo do Laboratório de 

Mudança identificaram como contradição interna principal na 

atividade aquela contradição entre a população mais heterogênea 

de estudantes com problemas mais sociais do que antes e as 

ferramentas dos professores, que se baseavam predominantemente 

no ensino em massa, não permitindo que se prestasse a atenção 

devida às necessidades e aos interesses específicos de cada aluno. 

A principal ferramenta usada pelos professores para 

administrar o grupo cada vez mais heterogêneo de alunos e os 

critérios de desempenho, anteriormente, era a categorização dos 

estudantes em grupos de percurso curricular de ciências únicas, 

duplas e triplas, fazendo assim com que os professores concentrassem 

seus esforços nos dois últimos grupos. A contradição era agravada 

por causa do efeito desmoralizante da categorização sobre os 

estudantes de ciências únicas e porque a variação no desempenho 

dos alunos era provocada cada vez mais por problemas sociais. A 

escola estava desenvolvendo um novo sistema pastoral e uma nova 

organização de dormitórios a fim de lidar com os problemas 
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sociais, mas essas reformas não eliminaram os efeitos negativos da 

categorização dos alunos. O foco predominante na motivação 

instrumental de estudo que Tabulawa (1998) observara em outra 

escola de Botsuana − e que também ficou aparente nas discussões 

do Laboratório de Mudança − intensificava o problema, uma vez 

que negligenciava o cultivo da motivação substantiva de estudo dos 

alunos, baseada em seu interesse pelo conteúdo das disciplinas. Os 

professores participantes do Laboratório de Mudança discutiram 

esse problema no sentido de tentar ajudar os alunos a selecionar 

disciplinas que eram de seu interesse e também de ampliar os 

estudos informais. Os dados-espelho apresentados no Laboratório 

de Mudança tornaram os professores mais conscientes no tocante a 

esse problema e os estimularam a encontrar soluções para ele. 

É óbvio que a difusão da cultura de TCI irá acentuar essa 

contradição entre as necessidades e os interesses dos estudantes e as 

ferramentas de ensino dos professores. A forma didática de ensino 

pode ser aplicada na transmissão de conhecimento livresco sobre 

TCI, mas não na aprendizagem do uso criativo da internet e de 

TCIs para a busca por soluções para problemas em aberto. As 

tentativas de fomentar o uso criativo de TCIs irão se chocar com 

essa tradição de ensino e a necessidade relacionada dos professores 

por controlar os estudantes mediante uma comunicação unilateral 

(Hardman, 2005, 2007; Tabulawa, 1998). 

Quando ocorreu esse Laboratório de Mudança, a 

implementação de computadores na escola estava em um estágio em 

que uma renovação em larga escala dos processos pedagógicos com 

o auxílio de TCIs ainda não era possível e em que, se ocorresse essa 

renovação, as TCIs seriam antes um objeto do que uma ferramenta 

de ensino. Os professores se interessavam por computadores e por 

seu uso no trabalho escolar, mas os computadores ainda 

desempenhavam um papel periférico em sua atividade e, com 

frequência, eram uma fonte de frustrações, em virtude da falta de 

equipamento e de problemas na infraestrutura. Entretanto, era 

possível observar que mesmo o uso conservador de TCIs por parte 

dos professores exigiria um novo tipo de colaboração entre 

professores, técnicos em TCI e especialistas do centro de mídia. 
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Agência transformadora coletiva e individual. Como se pode 

ver na descrição do processo do Laboratório de Mudança, os 

participantes assumiram cada vez mais sua responsabilidade de 

desenvolver novas soluções. Todos os grupos realizaram ao menos 

um experimento e, em parte desses experimentos, o trabalho 

conjunto de desenvolvimento prosseguiu para além das sessões. 

Como as cartas de avaliação indicam, o envolvimento com o processo 

foi uma experiência importante para a maioria dos participantes. 

Passados cinco meses das sessões do Laboratório de Mudança, 

alguns membros do grupo relataram que estavam continuando com 

a experimentação das novas ferramentas. Somente o desenvolvimento 

das ferramentas audiovisuais de ensino havia sido interrompido, por 

causa de uma falta de apoio do centro de mídia. Eles relataram que 

estavam planejando estabelecer uma nova estrutura que pudesse 

assegurar que os experimentos continuariam a ser realizados e que 

havia um relatório de progresso a cada quinzena acerca dos desafios 

futuros e presentes a serem superados.

Formação de novos conceitos, novas ferramentas e novas formas 

organizacionais. Das novas soluções desenvolvidas, a mais radical 

foi a ferramenta dialógica de planejamento de estudo e o processo 

relacionado a isso. Tratou-se de uma tentativa séria de obter uma 

ferramenta que ajudasse os professores a lidar com as diversas 

necessidades e os diversos interesses dos alunos, incluindo seus 

problemas sociais. Também foi uma ruptura notável com o papel 

predominante dos professores, que era autoritário e unilateral, e 

um movimento em direção ao diálogo e à resolução conjunta de 

problemas, que acarretava uma mudança, a um só tempo, tanto na 

interação professor-estudante quanto na interação estudante-

estudante. Conforme afirmado anteriormente, uma das professoras 

que trabalhou no desenvolvimento dessa ferramenta declarou que 

seu envolvimento nessa experiência havia produzido uma mudança 

considerável em suas relações com seus alunos. Esse experimento 

também demonstra, de maneira precisa, a ideia de re-mediação por 

trás da experimentação no Laboratório de Mudança, como 

ilustrado na Figura 4.3. Isto é, uma nova ferramenta modifica a 

visão que o sujeito agente tem do objeto (aqui, os estudantes), a 

interação sujeito-objeto, e também o papel, a autocompreensão e a 
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identidade do sujeito. Uma vez que a ideia da nova ferramenta 

evoluiu progressivamente, partindo de um conjunto de ideias 

relacionadas à motivação e às habilidades de estudo do aluno, ela 

não recebeu um nome que pudesse cristalizar sua essência. Os 

participantes falavam sobre ela em função do problema que ela fora 

projetada para solucionar: a motivação dos estudantes. O conceito 

existia na forma daquela ferramenta complexa que abarcava a lista 

de temas a serem discutidos, a descrição do processo e a 

fundamentação do processo no cronograma escolar. Posteriormente, 

os pesquisadores deram o nome descritivo “planejamento dialógico 

de estudos” à nova ferramenta. A falta de um nome, em alguma 

medida, retardou maiores desenvolvimentos dessa ideia, 

especialmente antes da primeira descrição do processo. 

A ideia de ensino de reforço, assim como a ideia de acrescentar 

ao currículo disciplinas − excetuando as ciências − que fossem 

relevantes para os interesses vocacionais dos estudantes, foi uma 

resposta direta à contradição central ao sistema da atividade, mas 

os professores não a elaboraram melhor durante o Laboratório de 

Mudança. O planejamento dialógico de estudos foi a nova ideia 

que, além da colaboração entre professores, tratou da contradição 

interna de forma mais direta e que menos se afastava da prática 

atual. Logo, ela era, concomitantemente, a que tinha o potencial de 

causar as mudanças mais profundas na prática atual e a mais 

vulnerável, porque sua lógica era a que mais diferia da lógica 

predominante. Quando do último relatório de acompanhamento 

dos professores, eles estavam trabalhando para integrá-la ao 

cronograma escolar e para modificar seus conteúdo. Nesse estágio, 

ela ainda era mais como um protótipo do que um novo método ou 

uma nova prática estável. Os pesquisadores não têm dados de 

acompanhamento acerca do que ocorreu com seu desenvolvimento 

após isso, mas certamente o grupo que estava desenvolvendo essa 

ferramenta terá se beneficiado de um grupo de apoio com 

pesquisadores locais após o primeiro experimento.

Outro novo conceito que surgiu − e também uma nova 

ferramenta − foi o ensino colaborativo. Ele tinha um nome muito 

claro desde o começo, mas o conceito foi se desenvolvendo 

gradualmente durante a experimentação. Os professores que 
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haviam assumido a responsabilidade de desenvolver essa ideia 

começaram pela área mais óbvia e fácil de colaboração entre 

professores de disciplinas e professores de educação especial. Então 

eles ampliaram a experimentação e tiveram a ideia de levá-la 

adiante. A colaboração foi realizada dentro do quadro de referência 

do currículo atual e não compreendeu uma ideia clara de uma 

unidade temática nova e mais ampla como objeto de ensino 

colaborativo. No entanto, os professores desejavam combinar o 

ensino colaborativo com uma abordagem de ensino mais centrada 

no estudante, com base nos projetos dos alunos, ao menos 

parcialmente. Isso pode ser visto como uma célula germinativa de 

uma nova abordagem de ensino que possibilita o uso criativo de 

TCIs em projetos colaborativos de alunos e que é necessária para 

esse uso. A prática nova do ensino colaborativo tem o potencial 

para mudar as práticas na escola, uma vez que rompe os limites 

entre as disciplinas e cria formulários novos de colaboração e 

planejamento conjuntos entre professores.

De acordo com Tabulawa (2009), a Diretriz Revista de 

Educação de Botsuana, emitida em 1994, baseia-se em dois 

conceitos contraditórios: um que ressalta o objetivo de produzir 

personalidades independentes, inovadoras e flexíveis e outro que é 

um modelo comportamentalista de revisão de currículo. Essa 

dualidade pode ser vista nos projetos de desenvolvimento que o 

grupo do Laboratório de Mudança havia criado. O planejamento 

dialógico de estudo e o ensino colaborativo correspondem 

claramente ao primeiro conceito da diretriz. Os outros dois, a 

implementação de políticas e o desenvolvimento de suportes 

audiovisuais de ensino, estão mais de acordo com o segundo 

conceito, ainda que os suportes audiovisuais possam mais tarde se 

tornar ferramentas de pesquisa dos alunos. 

O conceito criado para a implementação de políticas não é 

um novo conceito e tampouco se relaciona claramente com a 

contradição principal entre o grupo heterogêneo de alunos e as 

ferramentas dos professores. Entretanto, a contradição não pode 

ser superada por meio de uma mudança única, mas requer 

aprendizagem e desenvolvimento interno contínuos na comunidade 

da escola. O novo sistema que os professores criaram pode ser visto, 



272

de um lado, como uma elaboração e implementação do sistema 

tradicional e autoritário de desenvolvimento escolar em Botsuana.14 

Por outro lado, também pode ser visto como um passo na direção 

do desenvolvimento de um sistema de resolução interna de 

problemas e de desenvolvimento na escola, que é um pré-requisito 

para a superação da contradição. Por causa do Laboratório de 

Mudança, havia na escola, paralelamente, a implementação 

autoritária de políticas e os projetos democráticos nascentes de 

desenvolvimento criados no Laboratório de Mudança, mas a nova 

ideia de implementação de políticas não parecia combinar as duas 

coisas e produzir um diálogo entre os conceitos criados a partir da 

prática e aqueles recebidos do ministério. 

A ideia de produzir novos suportes audiovisuais de ensino, 

pela colaboração entre professores e o centro de mídia local, pode 

ser vista como uma abertura importante para uma nova forma de 

desenvolvimento local da educação. Infelizmente, ela foi 

abandonada logo após as primeiras reuniões, em virtude da 

transferência de funcionários. 

Integrando a implementação de TCIs e a transformação da 

escola. Contrariamente às abordagens predominantes para trazer 

TCIs até as escolas, o processo do Laboratório de Mudança não se 

concentrou nas novas tecnologias, e sim na atividade pedagógica 

dos professores. Os dados coletados previamente ao Laboratório de 

Mudança indicavam que havia problemas na implementação e no 

uso de TCIs nas escolas. Todavia, esses problemas não foram 

tomados como ponto de partida do Laboratório de Mudança, 

porque isso significaria uma focalização em uma ferramenta 

potencial, e não no objeto da atividade dos professores. 

Depois que o Laboratório de Mudança descrito acima foi 

realizado, houve uma discussão intensa, no grupo condutor não 

oficial do projeto, sobre o papel do Laboratório de Mudança no 

14 De acordo com Tabulawa (1998, pp. 250-252), o modelo predominante de 
administração de mudanças pedagógicas, em Botsuana, tem se baseado em uma 
abordagem autoritária, técnica e centrada em especialistas que ignora as visões, 
experiências e vozes dos professores e os coloca no papel de aceitação e 
implementação passivas de estratégias de ensino desenvolvidas por especialistas, 
sem a contribuição dos professores.
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desenvolvimento da escola. Houve duas linhas de discussão: uma 

que salientava a implementação de TCIs e defendia seu uso e outra 

que ressaltava o desenvolvimento pedagógico mais amplo da 

atividade educacional da escola. De ambos os lados, houve uma 

notável falta de referência a qualquer desafio específico ao 

desenvolvimento do trabalho escolar, desafios esses que as TCIs 

podiam e deviam ser usadas para enfrentar, e tampouco à direção 

do desenvolvimento desse trabalho. 

O processo do Laboratório de Mudança mostrou que a 

concentração no objeto e nas mudanças históricas da atividade podia 

revelar os desafios centrais ao desenvolvimento da atividade e suas 

necessidades, que as novas tecnologias podiam ajudar a enfrentar. 

Além de produzir um novo conceito de ensino, o processo fomentou 

a agência dos professores no desenvolvimento de sua atividade, 

incluindo o uso de TCIs. Entretanto, essa agência transformadora 

dos professores somente pode se manter e se ampliar por meio de 

uma colaboração cada vez maior entre os professores e aquelas 

pessoas que os podem ajudar a resolver problemas práticos de TCI e 

a desenvolver o uso pedagógico de TCIs.

A dialética objeto-ferramenta, em muitos sentidos, é 

importante para trazer as TCIs até a escola. Aprender a dominar 

uma nova ferramenta, especialmente uma tão geral quanto o 

computador, pode abrir uma ampla perspectiva de desenvolvimento 

expansivo para os atores. Novos conceitos de ensino e de pedagogia 

escolar não são criados do nada, mas exigem o questionamento dos 

conceitos atuais e a sua transformação. Eles tampouco são criados 

unicamente por meio de curiosidade e interesse intelectual. A 

motivação para os desenvolver surge de uma possibilidade de superar 

uma contradição interna central à atividade presente. Esse aspecto, 

com frequência, é negligenciado pelas abordagens centradas na 

tecnologia para trazer as TCIs até a escola. O mérito específico do 

método do Laboratório de Mudança, além da amplificação da 

agência transformadora dos profissionais, é focar o esforço de 

desenvolvimento em medidas de desenvolvimento expansivo que 

os profissionais podem tomar. Com bastante frequência, as ideias 

relativas ao uso de TCIs ou estão além das possibilidades realísticas 

do desenvolvimento expansivo da atividade ou aquém delas, 
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fornecendo assim nada mais que uma maneira alternativa de 

continuar a abordagem pedagógica predominante. 

A colaboração crescente entre professores e profissionais de 

TCI, assim como o desenvolvimento de diversos tipos de papéis 

híbridos de especialistas em TCI orientados para a pedagogia e 

professores orientados para TCIs, é uma linha natural de 

desenvolvimento posterior (Barowy & Jouper, 2004). A unidade de 

desenvolvimento no uso pedagógico de TCIs, então, não é uma 

escola ou uma rede de escolas, mas uma rede heterogênea de escolas 

e agências de desenvolvimento pedagógico e técnico. À luz da 

experiência do processo do Laboratório de Mudança descrito 

acima, parece que um processo do Laboratório de Mudança em 

escolas e o estabelecimento de objetos de desenvolvimento 

pedagógico conjunto pode ser um ótimo primeiro passo na 

construção dessa colaboração.
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CAPÍTULO 7

Um Laboratório 

de Mudança na Unidade 

Cirúrgica Central do Hospital 

da Universidade de Oulu15

a atiVidade da Unidade CirúrGiCa Central

O Hospital da Universidade de Oulu é o hospital central em 

um distrito de assistência médica especial que abarca a parte austral 

da Finlândia e tem aproximadamente 729.000 habitantes. O 

hospital da universidade é responsável por fornecer, nesse distrito, 

serviços altamente especializados de assistência médica, como 

cirurgia de coração, neurocirugia e radioterapia. A unidade de 

15 A descrição da organização e da intervenção do Laboratório de Mudança se 
baseia no relatório dos pesquisadores desse projeto (Engeström, Kerosuo, & 
Kajamaa, 2007a), que é a fonte caso não se indique o contrário, nos cinco artigos 
dos pesquisadores, em que relatam suas análises quanto a diversos aspectos do 
processo do Laboratório de Mudança (Engeström, 2011; Engeström et al., 2010; 
Kajamaa, 2011b; Kerosuo, 2011; Kerosuo, Kajamaa, & Engeström, 2010) e em 
uma dissertação (Kajamaa, 2011a) e uma transcrição de conferência (Kerosuo, 
2008) que discutem a intervenção, bem como em informações pessoais 
complementares fornecidas pelos pesquisadores.



276

emergência do hospital trabalha em plantão 24 horas por dia, 

cobrindo todas as áreas de assistência médica especializada 

(Kajamaa, 2011b, p. 95). À época da intervenção, em 2006, a 

Unidade Cirúrgica Central era uma parte da unidade cirúrgica e 

tratamento intensivo de resultados do hospital, composta de 

aproximadamente 200 enfermeiros e 100 médicos que 

representavam várias especialidades cirúrgicas e a anestesiologia. 

Os pacientes transferidos para a Unidade Cirúrgica Central vinham 

principalmente das alas comuns e unidades de emergência. A 

unidade tinha 16 anfiteatros em uso para diversos tipos de cirurgia 

e duas salas de recuperação para o cuidado pós-operatório dos 

pacientes. Anualmente, ela executava cerca de 10.000 operações 

eletivas e 5.000 de emergência. A cirurgia ambulatória era realizada 

em outra unidade. 

O trabalho da unidade é extremamente desafiador, já que ela 

conduz as operações mais difíceis desse grande distrito de assistência 

médica especializada. Situações difíceis e inesperadas ocorrem 

frequentemente em suas atividades cotidianas. Segundo os 

pesquisadores, a administração da unidade de resultados se 

concentrava em garantir a disponibilidade e a acessibilidade da 

assistência e não no trabalho cotidiano de atendimento, em que 

diferentes grupos profissionais − e, sobretudo, os enfermeiros e 

médicos − mantêm seus próprios papéis profissionais e identidades 

distintas. Ambos os grupos profissionais se dividem ainda de acordo 

com diferentes áreas de cirurgia e anestesia (Engeström et al., 2010, 

pp. 9-10). A administração da unidade se baseava em uma estrutura 

de matriz com linhas verticais de comando dos grupos profissionais 

de cirurgiões, anestesistas, enfermeiros de cirurgia e anestesia, e 

também em nove linhas horizontais de diferentes tipos de cirurgia 

realizados nos anfiteatros reservados para operações. Os cirurgiões, 

que também trabalhavam em alas cirúrgicas e clínicas de pacientes 

externas à unidade, juntavam-se à Unidade Cirúrgica a fim de 

realizar operações. A combinação de pessoas que trabalhavam em 

uma equipe cirúrgica nos anfiteatros de operação mudava 

constantemente. O gerente de operações, um anestesista de profissão, 

coordenava a atividade cotidiana da Unidade Cirúrgica Central, em 

conjunto com dois enfermeiros-chefes que representavam a anestesia 
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e a cirurgia e a seis enfermeiros de equipe. A coordenação era 

realizada a partir de um espaço reservado chamado “sala de controle” 

e administrava o fluxo de pacientes, o agendamento de operações e a 

formação das equipes de operação com base nos funcionários das 

unidades profissionais. 

Quando da intervenção, a unidade estava funcionando sob 

pressão cada vez maior para que realizasse as operações e exigências 

de eficácia organizacional. A necessidade de cirurgias e de 

tratamento intensivo havia aumentado, e a assistência tinha se 

tornado mais desafiadora. Um novo decreto havia entrado em 

vigor recentemente, o qual estipulava tempos máximos de espera 

para que os pacientes tivessem acesso a uma avaliação quanto à sua 

necessidade de assistência e recebessem os cuidados cirúrgicos 

necessários. A unidade tinha enormes dificuldades em cumprir a 

nova demanda e corria o risco de incorrer em sanções em virtude 

das filas de pacientes e tempos de espera excessivos. Segundo os 

pesquisadores, a unidade estava à beira de uma crise e sofria de 

escassez de funcionários qualificados e de carga horária excessiva, 

o que levava a fechamentos temporários de alguns dos anfiteatros 

de operação (Engeström et al., 2010, p.2). A administração da 

unidade estava ciente de que seus problemas tinham uma longa 

história e provavelmente não podiam ser eliminados mediante 

ajustes rápidos (Engeström, 2011, p. 613).

a interVenÇÃO dO laBOratÓriO de MUdanÇa 

O contanto entre a gerência e os pesquisadores se deu em 

função dos contatos prévios entre os pesquisadores e o hospital. 

Nas negociações com a gerência, concordou-se que os pesquisadores 

preparariam e realizariam uma intervenção do Laboratório de 

Mudança na unidade, concentrando-se na administração de sua 

atividade. Os pesquisadores caracterizaram a intervenção como 

“um processo coletivo, em que os problemas seriam diagnosticados 

e se buscaria uma solução holística de longo prazo” (Engeström, 

2011, p. 14). A primeira reunião de negociação entre os representantes 

da unidade e os pesquisadores ocorreu em maio de 2006, e o plano 

da intervenção foi definido no outono de 2006; as cinco sessões de 
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análise e design do Laboratório de Mudança, cada qual com duas 

horas de duração, seriam conduzidas ao longo de dois meses, no 

final de 2006. As sessões de acompanhamento foram marcadas 

para junho e novembro de 2007. Os pesquisadores continuariam a 

acompanhar o desenvolvimento após essas datas.  

Coleta de dados anterior à intervenção

A fim de coletar dados sobre a atividade e seus problemas, as 

pesquisadoras de campo Kerosuo e Kajamaa entrevistaram alguns 

representantes da gerência e dos funcionários da unidade (foram 

agendadas 17 entrevistas com informantes oriundos de diferentes 

níveis organizacionais). Durante um período de cinco dias, elas 

observaram o trabalho cotidiano na sala de controle e nas salas de 

recuperação e seguiram o gerente de operações. A estudante de 

doutorado Kajamaa acompanhou os processos de tratamento de 

três pacientes, observando a ocorrência de rupturas e perturbações 

nesses processos (Kajamaa, 2010, 2011, pp. 95-98). Enquanto 

observavam, as pesquisadoras também entrevistaram de improviso 

os atores envolvidos, com o propósito de esclarecer o que estavam 

fazendo e por que estavam fazendo o que faziam, e pediram suas 

opiniões e interpretações quanto ao trabalho em curso e à situação 

da atividade. Mediante essa coleta de dados, as pesquisadoras se 

familiarizaram com a estrutura e o modo de funcionamento da 

unidade e formaram uma hipótese inicial acerca da natureza dos 

problemas da atividade. 

De acordo com as pesquisadoras, o trabalho na sala de 

controle se assemelhava ao de uma torre de controle em um 

aeroporto. Era um espaço de portas abertas em que dois enfermeiros 

se ocupavam da coordenação geral da atividade cirúrgica, 

envolvendo atender a telefones, receber informação sobre pacientes 

emergenciais e pacientes a serem transferidos para a unidade desde 

fora, agendar as pausas para descanso dos funcionários, encontrar 

substitutos para o caso de ausências inesperadas de funcionários e 

também realizar as reorganizações necessárias para restaurar o 

processo de trabalho em caso de outras perturbações. Junto ao 

gerente de operações, elas preparam a lista geral de pacientes a 
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serem operados, usando um sistema de computador em que a lista 

ficava disponível para o gerente de operações, os enfermeiros 

superiores e os representantes das especialidades cirúrgicas, que 

tinham sua própria lista de pacientes a serem operados nessa 

especialidade. A lista das operações do dia seguinte era preparada 

de manhã, de modo que as decisões acerca do programa de 

operações do dia seguinte pudessem ser finalizadas antes de 15h. A 

lista definia os pacientes a serem operados no próximo dia, os 

anfiteatros de operação que seriam usados, os cirurgiões que fariam 

as operações, os anestesistas e os enfermeiros cirúrgicos e de 

anestesia que participariam das operações. Os enfermeiros que 

trabalhavam na sala de controle também imprimiam as fichas dos 

pacientes do dia para as pessoas envolvidas em executar as 

operações. Com frequência, eles contactavam pessoas nas salas de 

operações sobre necessidades de substituições, liberação de pessoal 

para almoço e estimativas de duração de uma operação em curso. 

O gerente de operações visitava frequentemente a sala de controle 

para checar a situação dos funcionários, determinar a urgência 

relativa dos pacientes, as operações dos funcionários e, se necessário, 

para tomar decisões acerca do fechamento temporário de um 

anfiteatro de operações. 

As necessidades de desenvolvimento que emergiram durante 

a coleta de dados estavam relacionadas especialmente às dificuldades 

em coordenar as atividades cirúrgicas cada vez mais versáteis e 

volumosas da unidade, além da falta de capacidade para o 

atendimento de recuperação e pós-operatório. O notável aumento 

recente no trabalho de emergência e no número de operações 

emergenciais, em especial, criava pressões sobre a unidade e 

alongava as filas de pacientes esperando por uma operação. Outras 

causas de dificuldades eram o envolvimento crescente dos 

anestesistas da unidade com processos de atendimento e exame 

fora da unidade, em outros departamentos do hospital, a falta de 

enfermeiros de anestesiologia, o grande número de licenças tiradas 

por funcionários de enfermaria em razão de doenças e a alta 

rotatividade de funcionários.
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O Plano da intervenção

A gerência da unidade selecionou 21 pessoas, representantes 

de toda a gama de profissionais que trabalhavam na unidade, para 

participar do processo do Laboratório de Mudança. O grupo era 

composto por: o administrador da unidade de resultados, o médico-

chefe da unidade, quatro cirurgiões, quatro anestesistas (sendo que 

um deles atuava como o gerente de operações de toda a unidade), 

três enfermeiros cirúrgicos, quatro enfermeiros de anestesia 

(incluindo o enfermeiro-chefe da unidade), um administrador, um 

secretário e um porteiro (Engeström, 2011, p. 613). Planejou-se que a 

intervenção teria cinco sessões de análise e design com duas horas de 

duração e duas sessões de acompanhamento. O planejamento das 

sessões para a intervenção é apresentado na Tabela 7.1.
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Tabela 7.1. O plano das sessões do Laboratório de Mudança na Unidade Cirúrgica 
Central (Engeström et al., 2007a, pp. 30-32, adaptada)

Sessão do LM Conteúdo principal Material a ser usado 

1.
 Os desaios e problemas na 
atividade atual. Propostas 
preliminares de soluções.

 Observações advindas do 
acompanhamento do trabalho 
do gerente de operações e da 
sala de controle de operações, 
entrevistas e documentos.

2.

Análise mais pormenorizada 
dos problemas e de seu 
histórico. Experiências de 
soluções similares em outros 
hospitais. Elaboração de 
propostas de soluções.

Resultados de uma pesquisa 
por email com os funcionários 
da unidade. Entrevistas com o 
professor e o enfermeiro-chefe 
de anestesiologia.
Questões enviadas por email 
a respeito dos projetos de 
desenvolvimento anteriores 
ao grupo do LM. Dados 
do acompanhamento do 
tratamento de três pacientes. 

3. 

Deinição das contradições 
internas a serem resolvidas e 
busca por modelos ótimos de 
solução.

As principais percepções obtidas 
nas duas primeiras sessões. 

4.
Avaliação e desenvolvimento 
da solução planejada. 

5.

Finalização da nova 
organização e do novo 
sistema de administração. 
Planejamento da 
implementação do modelo 
e acordo com relação ao 
acompanhamento.

Primeira sessão de 
acompanhamento

Experiências com a 
implementação da nova 
estrutura. Avaliação do 
modelo e planejamento das 
mudanças possivelmente 
necessárias. 

Descobertas advindas da 
observação do trabalho 
na antiga sala de controle. 
Entrevistas. 

Segunda sessão de 
acompanhamento 

 Experiências com a 
implementação da nova 
estrutura de organização e 
administração. Avaliação do 
modelo e planejamento das 
mudanças possivelmente 
necessárias. 

 Descobertas advindas 
do acompanhamento da 
experimentação, entrevistas 
de acompanhamento e 
acompanhamento e análises 
de processos de tratamento de 
pacientes. 
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Na sequência, descrevemos o conteúdo principal das sessões 

do Laboratório de Mudança. Após isso, as características específicas 

desse processo do Laboratório de Mudança serão discutidas. 

Primeira Sessão

Os pesquisadores haviam identificado quatro áreas principais 

de problemas na atividade da unidade, com base nos dados coletados:

1. Fechamentos temporários de anfiteatros de operação.

2. Sobrecarga da sala de recuperação. 

3. Problemas no agendamento de operações em função da 

relação entre trabalho de emergência e operações eletivas.

4. Expansão do trabalho de anestesistas para fora da unidade, 

em outras partes do hospital. 

Os dados apontavam claramente a dificuldade de coordenação 

das atividades da unidade. 

No começo da primeira sessão, o líder do grupo de 

pesquisadores, o Professor Engeström, apresentou os membros do 

grupo de pesquisadores e explicou os princípios do Laboratório de 

Mudança. Os participantes então se apresentaram. Em seguida, os 

pesquisadores forneceram aos participantes um espelho dos 

problemas da atividade, mostrando-lhes alguns dos dados coletados 

referentes a cada uma das áreas problemáticas supracitadas. Eles 

exibiram trechos de entrevistas registradas em vídeo, projetados 

sobre uma parede, em que os participantes exprimiram sua 

preocupação quanto à falta de funcionários, à carga horária 

excessiva, às longas listas de pacientes em espera por cirurgias e aos 

fechamentos dos anfiteatros de operação. 

O espelho apresentado dos aspectos problemáticos da 

atividade atual desencadeou uma discussão valiosa. Boa parte da 

discussão que ocorreu na primeira sessão revolveu em torno das 

experiências de perda de sentido no trabalho, que se expressou em 

três correntes temáticas de discussão: o círculo vicioso de 

fechamentos temporários necessários de anfiteatros de operação e 

a lista crescente de pacientes em espera, “maus” pacientes, isto é, 

pacientes difíceis de se operar, e a perda de controle sobre o objeto 

de trabalho por parte dos profissionais.
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Pesquisador: (…) isso é um problema, que eles tenham de 
fechar os anfiteatros de operação?

Anestesista, gerente de operações: É um problema na medida em 
que há pacientes na lista de espera que precisam de uma operação, 
e há muita pressão, do outro lado, para que eles sejam tratados. 
Isso pode ser visto na mídia. Então, você está entre a cruz e a 
espada o tempo todo. Isso dá a sensação de que estamos 
fracassando constantemente, ainda que trabalhemos mais do que 
nunca; estamos mal do mesmo jeito, porque não conseguimos 
fazer a fila de espera andar. (Engeström, 2011, p. 614)

Na discussão, ficou claro que a crise da atividade não dizia 

respeito apenas à eficiência das operações, mas também à 

responsabilidade, à identidade, ao respeito próprio e ao orgulho 

profissional dos funcionários. Os participantes expressaram fortes 

sentimentos de desespero e vínculo duplo: 

Pesquisador: Sim, e o que os cirurgiões sentem quanto aos 
anfiteatros fechados?

Cirurgião 1: É um mau sinal.

Cirurgião 2: É muito ruim.

Cirurgião 1: É todo o mal que pode haver na terra.

Cirurgião 2: Não faz sentido educar as pessoas para trabalhar 
se não as deixamos trabalhar, e há mais pacientes doentes do 
que podemos contar, e então eles não são tratados, então é um 
sistema completamente idiota. Geralmente a razão para 
fundar hospitais é podermos tratar dos pacientes.

Gerente de operações (anestesista): E isso também não é fácil 
para mim, acho uma situação louca que tenhamos de fazer as 
coisas assim. (Kerosuo, 2011, p. 4)

O gerente de operações disse que, às vezes, ele sente que as 

pessoas não se interessavam pela realização bem-sucedida de todo 

o processo, mas apenas se concentravam em fazer aquilo que lhes 

diziam que fizessem, do modo que o cuidado com o todo era 

relegado ao pequeno grupo que trabalhava na sala de controle 

(Engeström, Kerosuo, Kajamaa, & Laurila, 2010, p. 19).

Os participantes notaram que o tamanho, a organização 

funcional e a complexidade do trabalho tornavam extremamente 

difícil a administração da unidade.
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Enfermeiro-chefe, anestesista: E o número de funcionários é 
grande, e, na verdade, como eu disse, a área de responsabilidade 
é grande (…) a administração é difícil e a comunicação é 
muito difícil, e reunir o grupo é extremamente difícil, e a 
motivação é difícil (…) e a gestão de conhecimento é difícil. 
No entanto, nosso grau de profissionalismo é altíssimo, então 
isso é bom. E o espírito comum é bom; isso se tornou aparente. 
(Engeström et al., 2010, p. 17)

Eles também reconheceram a natureza sistêmica e viciosa 

dos problemas.

Cirurgião cardiaco e torácico: É um espiral descendente, não 
é? Primeiro, perdemos as pessoas que lideram a unidade e 
então o trabalho com os pacientes se torna cada vez mais 
difícil; depois a atmosfera piora muito e então ninguém mais 
quer vir trabalhar aqui. (Engeström et al., 2010, p. 17)

Uma das razões pelas quais os anfiteatros de operação 

tinham sido fechados temporariamente foi a falta de enfermeiros e 

anestesistas. A discussão a respeito disso levou os participantes a 

considerar as maneiras possíveis de fazer com que a unidade se 

tornasse um lugar de trabalho mais atrativo e, depois, a uma 

discussão sobre a motivação dos profissionais para o trabalho. Os 

cirurgiões percebiam que, embora exigisse muito esforço, o 

trabalho também era recompensador. Porém, isso não era verdade 

para os funcionários anestesistas, os quais, ao contrário, sentiam 

que experimentavam apenas os aspectos duros do trabalho e muito 

raramente a recompensa de se realizar algo. Os processos de 

trabalho dos anestesistas eram fragmentados em tarefas, e os 

membros da equipe não percebiam os resultados amplos de seu 

trabalho. A tarefa de se manter a par dos novos conhecimento e de 

familiarizar e treinar os recém-chegados também era sentida como 

problemática pelos enfermeiros de anestesia e cirurgia. Suas 

dificuldades residiam parcialmente no fato de que eles precisavam 

de expandir sua competência para trabalhar em mais de uma 

especialidade médica. Tornou-se óbvio, durante a discussão, que a 

anestesiologia e a cirurgia constituiam dois sistemas próprios de 

atividade, baseados na histórica e nas práticas das duas profissões 

(Kerosuo, Kajamaa, & Engeström, 2010, p. 123).
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Figura 7.1. Uma sessão do Laboratório de Mudança 
na Unidade Cirúrgica Central, Hospital da Universidade de Oulu

Já durante a primeira sessão, levantaram-se soluções possíveis 

para os problemas observados. Alguns participantes sugeriram que 

um aumento dos recursos da equipe ajudaria a encurtar a lista de 

pacientes em espera. Outros disseram que os novos membros da 

equipe precisavam de mais apoio e aconselhamento em seu 

trabalho. Também foi sugerido que a identidade da Unidade 

Cirúrgica Central precisava ser redefinida, de modo a atrair novos 

membros para a equipe. Os participantes também propuseram 

uma melhoria na alocação de recursos, um esclarecimento da 

identidade perdida da unidade e uma melhoria na familiarização e 

na educação dos recém-chegados. A sugestão dada por um cirurgião 

cardiovascular − dividir a unidade em unidades menores − tornou-se 

o foco da discussão subsequente. Ficou claro, posteriormente, que esse 

cirurgião já havia expressado a ideia básica da nova solução:

Cirurgião cardiotorácico: Sim, como ela [a enfermeira 
encarregada] disse, nossa unidade é grande demais e, por 
causa disso, difícil de se administrar. Então, por que não a 
dividimos? A ortopedia teria sua própria unidade, a cirurgia 
a laser teria sua própria unidade e também a cirurgia 
cardiovascular teria a sua própria unidade, então nossa 
unidade seria dividida em três. Cada área teria seus próprios 
enfermeiros e médicos, de modo que teríamos unidades 
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menores, que seriam mais fáceis de se administrar. Seria 
melhor construir uma identidade correspondente para cada 
uma e mais fácil de recrutar novas pessoas. As áreas seriam 
mais como especialidades, áreas de expertise, em que cada 
pessoa estaria fazendo coisas mais ou menos determinadas e 
uma identidade clara seria formada em cada uma dessas 
áreas. Isso não seria mais funcional? (Primeira sessão do 
Laboratório de Mudança) (Engeström et al., 2010, p. 18)

A divisão da unidade em áreas menores, com uma estrutura 

organizacional mais clara, também potencializaria a criação de 

identidade e aumentaria a consciência dos funcionários quanto ao 

conjunto da atividade, fomentando assim a colaboração necessária. 

Ao fim da sessão, acertou-se que os pesquisadores deveriam coletar 

informações sobre a situação atual da cirurgia em outros hospitais 

universitários e que a gerente de operações apresentaria uma análise 

dos desafios de coordenar o trabalho na unidade. 

Uma teleconferência entre os 
Pesquisadores e a administração

O gerente-chefe da unidade de resultados não pôde 

comparecer à primeira sessão. Entre a primeira e a segunda sessões, 

os pesquisadores e os representantes da gerência da unidade de 

resultados fizeram uma teleconferência, na qual discutiram não 

apenas a atmosfera da sessão e os temas e observações que surgiram 

no discurso, bem como o nível de mudança que a administração 

estava preparada para realizar.

Segunda Sessão

No começo da segunda sessão, os pesquisadores ajudaram os 

participantes a recordar e revisar as discussões da sessão anterior, 

mostrando-lhes gravações em vídeo do que, julgavam os 

pesquisadores, foram os episódios e questões mais importantes 

nessa sessão: os fechamentos dos anfiteatros de operações como 

um desafio ao desenvolvimento da atividade, a expansão da 

anestesia e as dificuldades relacionadas à sala de recuperação. Eles 

falaram sobre a entrevista de benchmarking que haviam realizado 
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com os representantes da unidade cirúrgica de um outro hospital 

universitário. Esse hospital, por algum tempo, havia conseguido 

compensar pela falta de anestesistas aumentando os salários e o 

número de vagas, mas em breve faltaram anestesistas para cirurgias 

outra vez, já que se precisava cada vez mais de anestesistas nos 

exames conduzidos nas alas regulares do hospital, e também houve 

uma falta de enfermeiros de anestesia. 

Os pesquisadores apresentaram, então, os resultados de uma 

pesquisa realizada por e-mail com os funcionários. Somente 10% 

deles havia respondido à pesquisa, de modo que os resultados 

foram apenas sugestivos. Aqueles que responderam achavam que a 

unidade era muito grande e sua atividade era desordenada, até 

mesmo caótica, em razão das diversas funções paralelas. As 

respostas continham muitas observações relevantes acerca das 

causas dos problemas, além de sugestões para melhorias futuras. 

O gerente de operações, então, descreveu os desafios que 

enfrentava na coordenação do trabalho da unidade. Ele achava que 

os encargos de gerente de operações eram muito pesados e sugeriu 

que parte desse trabalho fosse delegado aos responsáveis pelas 

especialidades cirúrgicas. A discussão subsequente se concentrou em 

quatro temas: a separação das atividades de operação emergencial e 

de operação eletiva, a colaboração entre cirurgiões e anestesistas, a 

falta de enfermeiros e os horários em que as operações de emergência 

eram realizadas durante o dia. Os participantes decidiram convidar, 

para a próxima sessão, um cirurgião que, nos tempos recentes, 

estivera planejando o desenvolvimento das tarefas de emergência no 

hospital, para que ele pudesse apresentar suas ideias referentes ao 

modo de organizar essas tarefas de forma mais produtiva. 

Após discutir os desafios e problemas da atividade, o grupo 

voltou sua atenção a alguns modelos eficazes de atividade que já 

existiam no hospital e ao benchmarking desses modelos. A unidade 

urológica, com suas três salas de operações, foi vista como um bom 

exemplo. Ela funcionava de maneira eficiente e flexível. Nessa 

pequena unidade, os profissionais se sentiam responsáveis pelo 

conjunto da atividade, ao passo que, nas unidades maiores, eles 

tendiam a enxergar apenas sua própria área de responsabilidade. 

Entretanto, essa unidade cuidava de menos operações de emergência 
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do que as outras áreas de especialização, o que tornava mais fácil a 

sua gestão. Os participantes discutiram a respeito de se as mesmas 

vantagens das pequenas unidades poderiam ser obtidas em toda a 

Unidade Cirúrgica Central se essa fosse subdividida em unidades 

menores e se podiam ser mantidas, ao mesmo tempo, os benefícios 

do tamanho e da integridade da unidade. O pesquisador-chefe 

apresentou a ideia da unidade cirúrgica central como uma 

organização ambidestra, em que a “mão esquerda” seria pequena e 

inovadora e a “mão direita” se ocuparia do grosso das formas bem-

estabelecidas da atividade.

Ao fim da sessão, o pesquisador-chefe pediu ao grupo que 

selecionasse, entre os participantes, algumas pessoas para preparar 

uma proposta relativa ao modo de divisão da unidade em partes 

menores. Pediu-se ao gerente de operações que delineasse a 

organização atual da unidade e fizesse um rascunho de sua nova 

organização. O enfermeiro-chefe e os enfermeiros encarregados, 

então, iriam avaliar o rascunho e comentar a seu respeito, do ponto 

de vista da administração e da divisão de trabalho da enfermagem, 

antes da próxima sessão. Solicitou-se também ao gerente de 

operações que determinasse como a unidade poderia ser dividida 

em unidades menores de forma significativa e como poderiam ser 

organizados o trabalho de emergência, a recuperação e as funções 

da sala de controle. Os pesquisadores haviam planejado apresentar 

suas observações quanto às rupturas e perturbações nos três 

processos de tratamento que haviam acompanhado, mas não houve 

tempo para tanto e a apresentação dessas observações foi adiada. 

Terceira Sessão

Os pesquisadores iniciaram a sessão com a revisão das 

minutas da sessão anterior e com a apresentação de gravações de 

trechos das discussões que consideravam importantes. O 

pesquisador-chefe exibiu então uma análise da atividade da 

unidade que os pesquisadores haviam preparado. Nessa análise, a 

unidade era composta de quatro sistemas de atividade, como 

ilustrado na Figura 7.2. Esses sistemas eram: cirurgia, anestesia, 

alas regulares e uma unidade centralizada de emergência. Os 

sistemas de atividade da cirurgia e da anestesia eram compostos, 
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cada um, por duas comunidades: médicos e enfermeiros. A unidade 

recebe pacientes para operações que vêm de atividades de externas, 

como as alas regulares e a unidade centralizada de emergência. 
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anfiteatro de operação 

Pacientes a serem 
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Dispersão de trabalho 

  Anestesistas e  
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Figura 7.2. Os sistemas de atividade na 
Unidade Cirúrgica Central e suas contradições internas 

A Figura 7.3 descreve a trajetória de um paciente que parte de 

uma ala regular (1) para chegar à unidade cirúrgica (2), onde o 

anestesista, antes da operação, aplica-lhe uma anestesia, e, depois 

da operação, (3) vai para a sala de recuperação e então (4) retorna 

para a ala regular. A figura também ilustra as contradições internas 

centrais aos sistemas de atividade. Essas contradições explicam 

muitos dos problemas do trabalho cotidiano: a primeira 

contradição, entre o objeto (pacientes na fila para serem operados) 

e ferramentas (anfiteatros de operação fechados) na atividade 

cirúrgica, e a segunda, entre o objeto e a comunidade (que se havia 

expandido, com o efeito de que o trabalho dos anestesistas tinha se 

dispersado) na atividade dos anestesistas. Essas duas contradições 

internas estavam interligadas, uma vez que a longa lista de espera 

por uma operação era causada parcialmente pela falta de 

anestesistas, pois esses estavam cumprindo suas obrigações 

externas à unidade. Cada operação exigia boa coordenação e 

divisão de trabalho entre essas atividades. O modelo resumiu as 

discussões anteriores e não suscitou muitos comentários. Os 
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participantes, no entanto, ressaltaram que os fechamentos dos 

anfiteatros de operação também eram causados por licenças de 

funcionários doentes. Em seguida, o gerente de operações 

apresentou modelos da estrutura presente e futura da organização 

(Figuras 7.3 e 7.4, Engeström et al., 2010, pp. 12, 15). 

As pessoas que haviam preparado sugestões de mudanças 

explicaram então suas sugestões. Elas haviam escrito tais sugestões 

na forma de memorandos. Após isso, a incrementação e a alteração 

do texto que descrevia o novo modelo se tornaram uma ferramenta 

importante na “coautoria da mudança” dos participantes (Kerosuo, 

2008). Essas sugestões abarcavam duas formas opcionais de se 

dividir a unidade em partes menores, uma resultando em 3 e a 

outra em 4 ou 5 subunidades, assim como duas possibilidades de 

organizar a coordenação das operações, em que a divisão de 

trabalho entre a coordenação geral e as novas unidades menores 

seria diferente. Embora os participantes tivessem gostado das 

sugestões, eles salientaram que havia muitas incertezas e detalhes 

que precisavam ser examinados melhor, como a funcionalidade da 

ala compartilhada de emergência e a alocação de pessoal para novas 

unidades. O grupo também discutiu sobre como se poderiam 

estruturar as tarefas de emergência e recuperação.
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Figura 7.3.Um modelo idealizado da estrutura de matriz baseada em processos da 
Unidade de Resultados para Cirurgia e Tratamento Intensivo
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Figura 7.4. O modelo proposto para a nova organização da unidade

A sala de recuperação havia acumulado muitas funções 

diferentes ao longo do tempo, o que tornara muito difícil sua 

gestão. O grupo acreditava que ela podia se transformar na operação 

interna da unidade ou em uma unidade de observação intensiva 

que serviria a todo o hospital. Ao final da sessão, os participantes 

decidiram formar um grupo menor de planejamento, a fim de 

elaborar os modelos e as ideias apresentados na terceira sessão. 

Grupo de Planejamento

O grupo de planejamento de sete dos participantes do 

Laboratório de Mudança teve uma reunião com os pesquisadores 

entre a terceira e a quarta sessões. O propósito da reunião era discutir 

a divisão planejada em unidades menores do ponto de vista de toda 

a Unidade de Resultados de Cirurgia e Tratamento Intensivo, bem 

como do ponto de vista da atividade do novo posto aberto de saúde 

do hospital, que estava sendo construído. O propósito também era 

chegar a uma decisão quanto ao número e às responsabilidades das 

novas unidades menores e, ademais, quanto à estrutura futura de 
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administração e coordenação, à organização do trabalho de 

emergência, à recuperação e ao trabalho dos enfermeiros. 

Após uma revisão das minutas da terceira sessão do Laboratório 

de Mudança, os pesquisadores relataram os resultados de suas 

entrevistas com as pessoas que estavam planejando o novo posto de 

saúde do hospital. Depois disso, os participantes se concentraram na 

elaboração do modelo futuro da unidade. Eles decidiram propor que 

a unidade fosse dividida em três áreas funcionais, com base nas 

especializações cirúrgicas: (1) gastro-urológica, (2) cardiotorácica e 

(3) ortopédica, plástica, neurológica e de mão. A recuperação seria a 

quarta área funcional semi-independente. 

Quarta Sessão

O objetivo da quarta sessão era avaliar e elaborar o novo 

modelo proposto. Com base nas discussões, o grupo de 

planejamento havia escrito um documento chamado “Proposta 

para reformar a atividade da Unidade Cirúrgica Central”, que 

apresentava em detalhes o modelo proposto. Essa proposta 

ocasionou uma discussão intensa acerca da suficiência de recursos 

e sua alocação justa entre as áreas funcionais. Os participantes 

enfatizaram a necessidade de se ampliar a competência dos 

enfermeiros. Para realizar isso, seria criado um sistema de “rotação 

lenta”, que permitiria aos enfermeiros aprender a dominar 

completamente o trabalho de uma especialidade antes que 

passassem a trabalhar em outra. Decidiu-se que os enfermeiros 

poderiam escolher por si mesmos sua linha de especialização. 

Esperava-se que essas mudanças aumentassem a atratividade da 

unidade como local de trabalho. Os participantes salientaram que 

as limitações não deveriam impedir o uso flexível de recursos. Eles 

também sugeriram novas práticas que possibilitassem um melhor 

domínio das situações típicas de sobrecarga. 

As sugestões anteriores de organização da sala de controle 

foram rejeitadas, e construiu-se um novo modelo, baseado na ideia 

de que os líderes de equipe trabalhassem juntos na sala de controle. 

Os participantes também decidiram que deveria ser estabelecido 

um “grupo de comando” de enfermeiros, flexível e extremamente 

habilitado, para ajudar com necessidades severas de recursos nas 
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áreas funcionais. O médico-chefe tomaria decisões sobre o uso 

desse recurso. Por causa das mudanças, a composição da equipe de 

administração também teria de ser reavaliada. Após as discussões 

detalhadas sobre o novo modelo, os participantes finalmente o 

aceitaram. Nesse estágio, tornou-se óbvio que o novo modelo de 

liderança e gerência havia se tornado um objeto compartilhado da 

atividade de desenvolvimento do grupo (Kerosuo, Kajamaa, & 

Engeström, 2010, p. 127).

A discussão acerca das salas de recuperação foi adiada até a 

próxima sessão. Ao final da sessão, o pesquisador-chefe pediu ao 

grupo de planejamento que preparasse um cronograma e um conjunto 

de marcos para a mudança da estrutura de organização e administração. 

reunião de Funcionários

Após a quarta sessão, a gerência organizou uma reunião entre 

todos os funcionários, para apresentar as sugestões preparadas e para 

discuti-las e aperfeiçoá-las. A nova equipe de administração e o novo 

“grupo de comando” foram apresentados aos funcionários. A 

gerência e os representantes do grupo do Laboratório de Mudança e 

os pesquisadores forneceram um plano de fundo para a discussão 

geral, explicando as razões e objetivos das mudanças planejadas, 

assim como o conteúdo do novo modelo e o plano de sua 

implementação, incluindo a nova organização do trabalho de 

emergência. O enfermeiro-chefe de anestesia apresentou a visão dos 

funcionários de enfermagem sobre a situação atual das unidades, a 

necessidade de mudança e também as sugestões de reforma do grupo 

do Laboratório de Mudança e seus possíveis efeitos. A pesquisadora 

Hannele Kerosuo indicou quais eram, do ponto de vista dos 

pesquisadores, os aspectos principais do novo modelo: comunidade 

colaborativa e flexibilidade, responsabilidade geral pelos pacientes e 

comunidades multiprofissionais de competência e responsabilidade 

pelo desenvolvimento da atividade. Ela também listou os resultados 

esperados da mudança, como a redução no fechamento dos 

anfiteatros de operação, na rotatividade de funcionários e nas 

licenças por doença, além de um recrutamento facilitado de 

funcionários, o encurtamento dos tempos de espera dos pacientes e 
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redução nas perturbações. Nas discussões que ocorreram durante 

essa reunião, esclareceram-se os detalhes do plano e os membros da 

equipe apontaram aquilo que viam como meritos e riscos possíveis e 

necessidades para elaboração futura do plano. 

Quinta Sessão

Na última sessão de análise e design, os participantes 

elaboraram detalhes do novo modelo e especificaram e alocaram 

tarefas para elaborações posteriores. Isso foi feito, sobretudo, 

mediante mudanças no texto do documento que descrevia o novo 

modelo. Nesse modelo, a Unidade Cirúrgica Central fora dividida 

em quatro áreas de atividade, conforme sugerido pelo gerente de 

operações na terceira sessão do Laboratório de Mudança. A divisão 

do trabalho entre estas áreas funcionais e a organização do 

atendimento de emergência foram especificadas no plano. Os 

participantes viram que o sucesso do novo modelo dependia 

principalmente de melhorias na função de recuperação. Portanto, a 

diminuição do caos nas salas de recuperação se tornou um objeto 

central de atenção da nova equipe de gestão e um critério para 

avaliar a mudança. 

O cronograma, em três fases, de implementação experimental 

e teste do novo modelo também foi detalhado na sessão. A 

implementação estava marcada para começar em março de 2007. 

Os participantes agendaram também duas sessões de 

acompanhamento, uma que ocorreria em 2007 e a outra na 

primavera de 2008. Eles também decidiram preparar um plano de 

avaliação. A decisão final de se mudar para o novo modelo seria 

feita após a última sessão de acompanhamento. Os pesquisadores e 

a gerência da unidade de resultado realizaram uma teleconferência, 

após a quinta sessão, para discutir o processo e o conteúdo da parte 

concluída do processo de desenvolvimento. 

acompanhamento da implementação 
experimental do novo Modelo

Durante a implementação, os membros da gestão operacional 

e os funcionários contribuíram ativamente para o desenvolvimento 
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das práticas na atividade. No entanto, as pessoas com uma longa 

história de trabalho na unidade, em especial, resistiram às mudanças. 

Os pesquisadores coletaram dados sobre o andamento da 

mudança mediante entrevistas com os profissionais e observação 

do trabalho e dos processos de tratamento dos pacientes, mais ou 

menos da mesma forma que fizeram antes da intervenção. Dessa 

vez, todavia, eles coletaram dados especialmente sobre as mudanças 

no domínio do processo como um todo, no ambiente de trabalho e 

nas experiências que os profissionais tinham das mudanças. Além 

disso, a gestão e os representantes das novas áreas funcionais 

coletaram dados sobre as experiências referentes ao novo modelo 

para a sessão de acompanhamento. 

A primeira sessão de acompanhamento foi realizada cerca de 

três meses após o início da implementação do novo modelo. Além 

do grupo original do Laboratório de Mudança, os representantes 

das novas áreas funcionais foram convidados para essa sessão. 

A equipe de administração averiguou que a colaboração 

dentro da unidade havia se tornado mais íntima e que as pessoas 

entendiam melhor os trabalhos das outras. Informar e gerenciar o 

fluxo de informações tornou-se mais complicado: a rede se havia 

ampliado e se tornara difícil saber quem tinha e quem não tinha 

recebido uma determinada informação. Assim, foi necessário 

desenvolver uma prática adequada de comunicação. 

O novo modelo de gestão do pessoal de enfermagem era 

difícil para os enfermeiros responsáveis   por ele. Os funcionários de 

enfermagem de anestesia e cirurgia, anteriormente, eram geridos 

separadamente, mas, nas novas áreas funcionais, uma única pessoa, 

vinda de qualquer grupo profissional, tornava-se responsável pela 

gestão de funcionários tanto de enfermagem cirúrgica quanto de 

anestesia. Contudo, essa pessoa tinha familiaridade apenas com a 

tradição e os critérios de seu grupo profissional original. 

Por causa da falta de funcionários, a nova estrutura de 

coordenação e a ideia do “grupo de comando” de enfermeiros não 

foram implementadas. O número de recém-chegados que 

precisavam ser familiarizados e treinados continuou a ser excessivo 

em relação ao número de funcionários experientes. Os médicos-

administradores estavam tão envolvidos com o trabalho cirúrgico 
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que não tinham tempo para lidar com as novas políticas ou para 

desenvolvê-las. Um desenvolvimento positivo foi o aprofundamento 

da colaboração entre cirurgiões e anestesistas e entre a unidade 

cirúrgica e as alas regulares. Entretanto, os enfermeiros anestesistas 

acreditavam que essa área funcional era uma especialidade muito 

estreita em face de seu desenvolvimento profissional e desejavam 

uma rotatividade maior com outras tarefas. Os funcionários 

haviam percebido que os turnos de trabalho estavam distribuídos 

de forma injusta entre as áreas funcionais. Os enfermeiros 

assistentes, que eram responsáveis pelo setor de enfermagem da 

sala de controle, não tiveram um representante no Laboratório de 

Mudança e, inicialmente, resistiram ao novo modelo, mas vieram a 

aceitá-lo com o tempo. Porém a colaboração entre as pessoas 

encarregadas fora boa, e os cirurgiões-chefe das diversas áreas 

haviam trabalhado ativamente para cumprir suas novas 

responsabilidades. Tornou-se mais fácil para os enfermeiros 

assistentes encarregados das áreas funcionais avaliar as habilidades 

dos enfermeiros de cirurgia, já que havia menos variação nos tipos 

de operações realizadas. 

O número de pessoas em licença por adoecimento continuara 

alto. A área funcional 2, em especial, tivera muitos problemas, em 

virtude de seu pequeno tamanho. Os participantes discutiram a 

possibilidade de combinar as áreas funcionais 1 e 2 a fim de reduzir 

os encargos do trabalho de emergência e criar maior variação nos 

turnos de trabalho. Todavia, essa decisão não foi tomada, porque a 

mudança tornaria mais difícil a administração de operações. Os 

participantes decidiram preparar uma avaliação e um plano de 

opções de melhoria para serem debatidos quando se tivesse 

acumulado mais experiência.

Consequências a longo Prazo do novo Modelo

A segunda sessão de acompanhamento, que fora adiada por 

razões práticas, finalmente foi realizada em fevereiro de 2008. 

Nessa sessão, o grupo ampliado de participantes revisou os dados 

de acompanhamento e as mudanças feitas no modelo original 

durante a implementação. A coordenação da atividade diária havia 
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mudado. Agora era realizada por dois enfermeiros de equipe, em 

vez dos quatro preconizados no modelo original, uma vez que o 

modelo com quatro enfermeiros de equipe, como se veio a perceber, 

fragmentava a coordenação geral em partes pequenas demais. Na 

sessão, os participantes refletiram sobre as consequências a longo 

prazo da mudança no modelo do sistema da atividade.

Chefe de anestesia: Agora temos provas de que as licenças por 
doença dos enfermeiros anestesistas foram reduzidas 
drasticamente. Outra coisa que explica o progresso talvez seja 
o fato de que prestamos muita atenção ao desenvolvimento de 
habilidades e à gestão do conhecimento. Desenvolvemos a 
familiarização com o trabalho, de modo que os enfermeiros 
sintam que o trabalho se tornou possível de administrar. Além 
disso, agora discutimos esses assuntos com mais frequência.

Enfermeiro anestesista: Acho que esse novo modelo de 
atividade trouxe boas coisas. Agora um médico e um 
enfermeiro de equipe assumem a responsabilidade geral por 
nossa sala de recuperação. Agora somos capazes de analisar as 
coisas no cotidiano, de decidir a melhor forma de transferir 
pacientes para as alas e em que ordem fazê-lo. Também 
tivemos reuniões colaborativas com todas as alas cruciais. 
(Engeström et al., 2010, p. 21)

A situação da unidade, em 2008, estava visivelmente diferente 

daquela de 2006. A unidade havia superado completamente o 

problema ocasional de fechamento dos anfiteatros de operação. O 

número total de operações realizadas, que fora 27.030 em 2006, 

subira para 28.313. A frequência de utilização dos anfiteatros de 

operação estava mais alta do que nunca, tanto para operações 

eletivas quanto para emergenciais. O intervalo entre operações 

também havia melhorado significativamente desde 2006: 85% dos 

intervalos, em 2008, levavam menos de 30 minutos. Como o chefe 

de anestesia notou na citação acima, havia ocorrido uma redução 

significativa no número de funcionários em licença por 

adoecimento. Entre 2006 e 2008, a queda foi de 30%. Uma pesquisa 

comparativa foi realizada, em 2008, entre 22 unidades cirúrgicas 

comparáveis em diferentes partes da Finlândia. A unidade foi a 

melhor na frequência de utilização das salas de operação nos dias 

de semana e durante as horas de operação e tinha a taxa mais baixa 
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de ociosidade dos anfiteatros de operação no período da tarde 

(Engeström et al., 2010, pp. 22-23). 

Os pesquisadores realizaram entrevistas de acompanhamento, 

coletaram dados e tiveram contato com a unidade até 2010. Em sua 

entrevista de acompanhamento em abril de 2009, o gerente de 

operações deu a conhecer sua preocupação aguda com relação a 

alguns problemas no funcionamento das alas regulares e seu 

impacto sobre a unidade cirúrgica. Os processos de tratamento, 

nos quais a unidade cirúrgica desempenhava um papel central, 

estavam se estendendo a alas que careciam de funcionários e leitos 

para receber pacientes operados, formando assim um gargalo que 

desacelerava o processo e causava perturbações nele. O 

desenvolvimento da atividade interna da unidade cirúrgica 

trouxera consigo um novo desafio de responsabilização colaborativa 

com outras unidades organizacionais para o funcionamento e 

desenvolvimento desse processo mais amplo de assistência 

hospitalar (Engeström et al., 2010, p. 23).

asPeCtOs MetOdOlOGiCaMente interessantes nO 
PrOCessO dO laBOratÓriO de MUdanÇa 

da Unidade CirúrGiCa Central 

O processo supramencionado do Laboratório de Mudança na 

Unidade Cirúrgica Central coloca em evidência diversos aspectos 

importantes da teoria de fundo do método do Laboratório de 

Mudança, assim como muitas práticas boas na aplicação do método. 

Uma mudança qualitativa bastante profunda foi desencadeada em 

apenas cinco sessões de análise e design. Nós já analisamos 

anteriormente os fatores que tornaram isso possível (Quadro 4.2). Na 

sequência, três conceitos teóricos relativos ao caso serão discutidos: a 

diferença entre uma divisão organizacional e um objeto de atividade, 

mudanças na estrutura da estimulação dupla e a natureza dos 

estímulos do processo do Laboratório de Mudança e a relação entre 

trabalho administrativo e operacional no processo do Laboratório de 

Mudança. Todas essas discussões teóricas se relacionam ao conceito de 

objeto da atividade. Serão mencionados dois aspectos da maneira de 

realizar a intervenção que provavelmente contribuíram para seu 
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sucesso: a natureza da colaboração pesquisador-profissional e o 

acompanhamento continuado, o papel da escrita de documentos na 

formação e estabilização do novo modelo.

a diferença entre os Conceitos de “tarefa Organizacional” 
e “Objeto de atividade”

O pesquisador-chefe caracterizou um aspecto proeminente da 

crise na atividade cirúrgica da Unidade Cirúrgica Central como uma 

“perda de objeto” (Engeström, 2011, p. 614). Como tal situação pode 

ocorrer? Como é que pessoas que têm uma tarefa clara de realizar 

operações cirúrgicas perdem o objeto de sua atividade? Segundo a 

teoria da atividade de Leont’ev’s (1978), o objeto da atividade conjunta 

é sua motivação verdadeira como meio para atender a uma necessidade 

na sociedade; nesse caso, a cura dos pacientes por meio de operações 

cirúrgicas. Leont’ev também distingue entre atividade colaborativa 

centrada no objeto e as ações individuais mediante as quais a atividade 

é realizada. A complexidade do trabalho da unidade se originava no 

grande número de ações inter-relacionadas de diversas pessoas 

especializadas que eram necessárias para realizar uma operação. 

Especialização significa que uma pessoa desenvolvera o conhecimento 

e as habilidades necessários para dominar uma variedade específica de 

ações. O desenvolvimento do controle e das técnicas e ferramentas 

relativas a esse controle pode ser objeto da atividade conjunta de 

desenvolvimento dos profissionais especializados.

Na organização e na administração de atividades de trabalho, 

os objetos de atividades várias e a divisão de trabalho entre unidades 

e profissionais, tipicamente, são delineados com o auxílio de 

conceitos classificatórios. Na Unidade Cirúrgica Central, cada 

operação exigia uma combinação diferente de especialistas. Logo, 

uma combinação diferente de pessoas realizava cada operação. 

Conquanto fosse flexível, esse sistema levava a uma situação em 

que o trabalho dos especialistas, sobretudo dos anestesistas e 

enfermeiros, carecia de perspectiva no tocante a um objeto 

compartilhado mais estável e a uma motivação da atividade 

cirúrgica. Essa situação se manifestava como uma falta de 

recompensas no trabalho e de responsabilidade pela atividade 
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conjunta, além de uma taxa alarmante de ausências por licenças de 

saúde entre os enfermeiros anestesistas. 

Embora a divisão da unidade em três áreas funcionais (três 

especialidades cirúrgicas e a sala de recuperação) pareça apenas 

uma nova classificação dos tipos de cirurgia com o propósito de 

definir as tarefas das unidades menores, ela era mais do que isso. 

Essa classificação pode ser feita do ponto de vista de um forasteiro, 

de uma pessoa que não participa na atividade. Um objeto de 

atividade, em contraste, define-se por meio de uma relação sujeito-

objeto: um grupo de indivíduos concretos compartilha um objeto 

de atividade colaborativa, devota-se a um trabalho contínuo nessa 

atividade e aprende e se desenvolve em função de seu trabalho com 

ela. Uma classificação abstrata pode ser necessária, mas não é 

suficiente para definir um objeto de atividade conjunta. Necessita-

se de uma ideia do significado e das possibilidades futuras da 

atividade conjunta que seja mais concreta e voltada para o futuro. 

A divisão da unidade cirúrgica em áreas funcionais definiu objetos 

com significância médica da atividade cirúrgica multiprofissional 

para as combinações de especialistas que estavam prontos a assumir 

a responsabilidade pela área. A divisão estabeleceu uma nova 

relação entre ações individuais e atividade conjunta nas áreas 

funcionais, possibilitando que os indivíduos assumissem 

responsabilidade não apenas por suas tarefas e especialidade 

individuais, mas também pelo objeto da atividade cirúrgica 

conjunta na área funcional. A divisão também permitiu combinar 

os objetos secundários da manutenção e do desenvolvimento 

posterior da habilidade e competência profissional em uma dada 

especialidade médica, com o objetivo primário de realizar 

operações para curar pessoas afetadas por certos tipos de moléstia. 

Isso também fez com que trabalhar em uma área funcional fosse 

mais significativo do que trabalhar no modelo anterior, do ponto 

de vista da carreira profissional dos indivíduos. (Para uma análise 

mais elaborada do contraste entre o conceito de uma tarefa 

organizacional e o objeto de uma atividade, ver Blackler, 2009.)
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Mudanças na estrutura de estimulação 
dupla no Processo do laboratório de Mudança

O novo modelo da atividade da Unidade Cirúrgica Central 

pode muito bem ser visto como uma inovação, em função das 

melhorias que trouxe à atividade. Por outro lado, a ideia das 

unidades menores e mesmo os critérios médicos usados em sua 

formação não eram completamente novos. Em outros processos do 

Laboratório de Mudança, aconteceu de uma “velha ideia”, discutida 

anteriormente na comunidade: levar a uma forma nova e inovadora 

da atividade. Pode-se perguntar, portanto, o que há no Laboratório 

de Mudança que faz com que uma velha ideia leve a uma mudança 

inovadora no sistema da atividade?

O Laboratório de Mudança se baseia na ideia de estimulação 

dupla, de Vygotsky, a qual é parte de sua teoria da mediação cultural 

das ações humanas: quando uma pessoa depara um obstáculo ou 

situação problemática, ela procura por um objeto ou artefato que 

possa ser transformado em um instrumento para solucionar essa 

situação problemática. No Laboratório de Mudança, não se trata de 

estimulação dupla em ações individuais, e sim em atividades 

conjuntas. Constelações flexíveis de estimulação dupla evoluem na 

medida em que o trabalho progride nessas atividades. O ponto de 

partida é um conjunto difuso de problemas e perturbações 

individuais cujas relações mútuas não são facilmente percebidas 

pelos participantes. No Laboratório de Mudança, os problemas que 

os indivíduos experienciam em seu trabalho cotidiano são 

transformados em primeiros estímulos compartilhados, mediante 

a demonstração desses problemas e de suas diversas facetas e 

interdependências mútuas, assim como mediante o auxílio aos 

participantes para que as vejam. A problematização e o 

questionamento iniciais de aspectos da atividade atual criam os 

desafios iniciais compartilhados, se bem que ambíguos e 

contraditórios, ao desenvolvimento, isto é, os primeiros estímulos. 

Então, os pesquisadores fornecem artefatos, tais como conceitos 

analíticos e um modelo do sistema da atividade, para que sirvam de 

segundos estímulos e ferramentas psicológicas potenciais com as 

quais os participantes podem estruturar o campo caótico de 

problemas e resolver os principais problemas. Como resultado da 
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aplicação dos segundos estímulos instrumentais e do primeiro 

estímulo, o desafio problemático adquire uma nova camada 

explicativa, sob a forma de hipótese respeitante às contradições 

internas ao sistema de atividade ou entre sistemas interdependentes 

de atividade, como no caso da Unidade Cirúrgica Central. O passo 

seguinte é encontrar um segundo estímulo instrumental para 

organizar o processo de encontrar uma solução. É nessa fase que 

uma “velha ideia” também pode servir como um segundo estímulo 

instrumental que organiza o trabalho de construção do novo 

modelo. Essa ideia se torna relevante por causa do primeiro 

estímulo compartilhado. No caso cirúrgico descrito acima, foi a 

ideia de dividir a unidade em unidades menores que funcionou 

como uma hipótese de trabalho para uma solução possível. Essa 

hipótese de trabalho é usada como um instrumento na construção 

de um modelo concreto novo e detalhado da atividade, que torna 

possível superar a situação problemática inicial. O modelo 

detalhado resultante é usado, então, como segundo estímulo 

instrumental na transformação do sistema da atividade. 

Na sequência de transformação do primeiro e do segundo 

estímulos que acabamos de descrever, podem-se perceber três 

camadas: na camada inferior, estão os problemas e as perturbações 

presentes nas ações cotidianas dos indivíduos; na camada do meio, 

estão os segundos estímulos, quer dizer, os artefatos transformados 

em sinais e instrumentos psicológicos significativos para a solução 

dos problemas e para o design de uma nova forma da atividade. Na 

camada superior, está o desenvolvimento de um novo conceito da 

atividade. No caso da unidade cirúrgica, Engeström descreve essas 

camadas da seguinte maneira: 

(…) a construção do segundo estímulo necessita de que um 
artefato ambíguo e, com frequência, em estado de esboço 
seja preenchido gradualmente com um significado cada vez 
mais rico. Em nosso caso, o novo esquema de organização 
foi apresentado, inicialmente, como um diagrama de uma 
única página. Esse esquema foi modificado diversas vezes, 
e seus vários elementos foram elaborados em discussões 
verbais e com o auxílio de textos escritos. Afinal, isso levou 
à formulação coletiva de um documento de dez páginas que 
detalhava a nova organização e suas implicações. De certo 
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modo, a ambiguidade inicial se foi substituindo com uma 
precisão cada vez maior. No entanto, o modelo de 
administração e organização jamais foi totalmente fixado e 
estabilizado. Os participantes estavam conscientes do 
caráter experimental e aberto de seu modelo e continuaram 
a modificá-lo e a desenvolvê-lo ainda melhor, por ao menos 
três anos após o fim das sessões do Laboratório de Mudança. 
(Engeström, 2011, p. 621) 

É interessante notar a similaridade entre essa descrição do 

planejamento da nova estrutura de organização na Unidade 

Cirúrgica Central e a descrição supracitada acerca de como o inventor 

Sperry, elaborando sua ideia original, transformara essa ideia em 

uma invenção e, depois, em um dispositivo técnico pronto para ser 

comercializado. Também é importante observar que o segundo 

estímulo construído para a transformação da atividade era 

internamente contraditório. Ele fomentava, ao mesmo tempo, a 

especialização, que implica concentração em um campo mais estreito, 

e uma profundidade maior e responsabilidade holística quanto à 

“cadeia inteira de tratamento” do paciente, que implica um foco 

coletivo em um campo mais abrangente (Engeström, 2011, p. 619). 

Pode-se pensar que essa contradição interna no segundo estímulo 

instrumental é um fator importante na prevenção de um fechamento 

prematuro e uma perda de dinâmica no processo de desenvolvimento. 

No caso da Unidade Cirúrgica Central, a terceira camada foi o 
desenvolvimento do conceito de “responsabilidade holística 
compartilhada quanto à cadeia inteira de tratamento do paciente” 
(Engeström, 2011, p. 620), que envoluíra no processo de criação do 
novo modelo da unidade cirúrgica e de transformação de seus 
sistemas de atividade, de modo que as necessidades opostas de 
especialização e responsabilidade abrangente puderam ser unificadas. 
Essas três camadas de primeiro e segundos estímulos interagem e 
coevoluem no processo do Laboratório de Mudança. A nova solução 
se desenvolveu, simultaneamente, em duas direções: no sentido de 
um plano cada vez mais rico e detalhado da nova organização, de 
um lado, e, por outro, no sentido de um conceito cada vez mais puro 
e cristalino de responsabilidade holística compartilhada sobre a 
cadeia de tratamento do paciente, primeiramente nos objetos 
medicinalmente significativos das novas unidades e, posteriormente, 
em sua colaboração com as alas regulares. 
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superando a divisa administração-Profissional 
na transformação da atividade

Existe uma dualidade acentuada nas teorias e nos modelos 

de realizar transformações em organizações, entre abordagens 

autoritárias e centradas na administração à mudança orientada por 

conceitos e abordagens participatórias e centradas na comunidade 

de Desenvolvimento Organizacional (DO). Nas primeiras, o 

processo é controlado pela administração, que tenta obter aprovação 

dos funcionários, no processo de implementação, para um novo 

modelo abrangente; nas últimas, os funcionários são envolvidos na 

criação de soluções, mas sobretudo em problemas separados na 

atividade. A tomada de decisões da administração e o 

desenvolvimento das práticas de trabalho ocorrem como processos 

distintos. O Laboratório de Mudança na Unidade Cirúrgica Central 

é interessante, sem dúvida, do ponto de vista da administração de 

mudanças dado que foi obviamente capaz de unir esses dois 

processos que, normalmente, encontram-se separados. Tanto a 

administração executiva quanto a intermediária e os profissionais 

participaram do processo e contribuíram para ele, o que tornou 

possível a implementação de resultados sem a necessidade de um 

processo distinto de “venda”, para os funcionários, de um modelo 

aprovado pela administração, embora tenha sido necessário algum 

coeficiente de “venda” para os que não tiveram representatividade 

no grupo do Laboratório de Mudança. 

Ao longo do processo de desenvolvimento, o controle passou, 

de maneira natural, dos profissionais para os gerentes e vice-versa, 

o que ajudou a engastar as soluções criadas à prática. A primeira 

transferência de controle ocorreu quando a gerência da unidade de 

resultados se comprometeu com o processo. O controle passou 

para os profissionais quando eles começaram a desenvolver 

ativamente o novo modelo de administração e organização no 

Laboratório de Mudança. Ocorreu uma terceira transferência de 

controle quando a administração apresentou o processo e os 

resultados como seus, na reunião de funcionários. A quarta 

transferência de controle, novamente da gerência para os 

profissionais, teve lugar quando os profissionais implementaram o 

novo modelo (Engeström, Kerosuo, & Kajamaa, 2007a, p. 72). 



305

asPeCtOs esPeCíFiCOs da 
iMPleMentaÇÃO da interVenÇÃO

Colaboração Multifacetada e Contínua 
entre Pesquisadores, administradores e 
Profissionais da Unidade Cirúrgica Central

Uma característica especial da intervenção descrita acima é a 

colaboração contínua e multifacetada e o cruzamento de fronteiras 

entre pesquisadores, administradores e profissionais. O Laboratório 

de Mudança e a coleta de dados e a preparação relacionadas se 

tornaram um foro para um novo tipo de colaboração entre três 

partes, na qual o Laboratório de mudança e os pesquisadores 

funcionaram como catalizadores e mediadores de um novo tipo de 

colaboração administração-profissionais para o desenvolvimento do 

novo modelo de administração e organização da unidade. Os 

pesquisadores negociaram ativamente tanto o processo quanto o 

novo modelo das sessões de intervenção. Parece que a reunião do 

grupo de planejamento, da qual os pesquisadores participaram, foi 

um episódio importante e intensivo dessa colaboração. Participar no 

desenvolvimento de uma solução em um grupo menor do que aquele 

das sessões do Laboratório de Mudança permite aos pesquisadores 

que contribuam para o desenvolvimento da nova solução de forma 

diferente do que ocorre nas sessões do Laboratório de Mudança. 

escrevendo um documento do 
novo Modelo de administração e Organização

A função das superfícies de representação e da escrita das 

minutas das sessões é um suporte para o pensamento coletivo no 

Laboratório de Mudança. No Laboratório de Mudança na Unidade 

Cirúrgica Central, uma ferramenta adicional importante nesse sentido 

foi o processo colaborativo de escrever, elaborar e revisar um 

documento que descrevesse o novo modelo de administração e 

organização da unidade. Esse processo objetivou os resultados da 

discussão de forma acessível a todos os participantes do Laboratório de 
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Mudança e ao resto dos funcionários. O documento encorajou os 

participantes a participar do design do novo modelo de organização e 

administração e possibilitou a apresentação e a integração de diferentes 

perspectivas profissionais, bem como dos diferentes pontos de vista 

dos administradores e dos funcionários de operação. Acompanhamento 

Contínuo e Colaboração Pesquisador-Profissional. 

acompanhamento Contínuo e 
Colaboração Pesquisador-Profissional

Novos problemas e novas possibilidades surgem quando os 

profissionais começam a implementar experimentalmente o novo 

modelo de administração e organização. Sempre há uma pressão 

para se voltar às velhas práticas quando aparecem obstáculos. 

Ocorreu uma situação assim na intervenção na unidade cirúrgica, 

quando a temporada de férias de verão impediu a implementação 

do novo modelo de administração e organização. Os dados de 

acompanhamento coletados pelos pesquisadores e sua contribuição 

nas duas sessões de acompanhamento ajudaram a sustentar o 

processo de aprendizagem expansiva e a encontrar soluções para as 

novas contradições que surgiram no curso do processo de 

transformação. Nas cinco sessões de análise e design do Laboratório 

de Mudança na Unidade Cirúrgica Central, encontrou-se uma 

solução para as contradições secundárias aos sistemas de atividade 

da unidade cirúrgica. De acordo com a teoria da aprendizagem 

expansiva, a implementação de uma solução para uma contradição 

segundária leva a contradições terciárias entre o novo e o velho 

modelo, a qual se manifesta em todos os elementos do sistema da 

atividade como problemas e perturbações. O novo modelo evolui e 

se estabiliza quando essas contradições são resolvidas, levando a 

novas contradições entre a atividade central e as atividades 

relacionadas. A colaboração pesquisador-profissional continuou, 

nesse caso, por toda a fase de contradições terciárias. Quando a 

colaboração foi concluída, a contradição principal já havia se 

tornado uma contradição quaternária entre a atividade da unidade 

cirúrgica e a atividade das alas regulares. 
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CAPÍTULO 8

Um Laboratório de Mudança 

Interfronteiras em uma Firma 

de Sistemas de Automação

a OrGaniZaÇÃO e a atiVidade

Na sequência, vamos descrever um Laboratório de Mudança 

Interfronteiras que foi realizado, em 2003, na divisão de Automação 

da Metso Corporation, uma grande firma internacional. Em 

primeiro lugar, descreveremos o plano de fundo da intervenção. 

Após isso, trataremos da natureza da atividade em que a intervenção 

foi realizada. Finalmente, detalharemos o processo do Laboratório 

de Mudança Interfronteiras. Os resultados da intervenção e a 

relação dos problemas tratados no Laboratório de Mudança para 

com a discussão teórica sobre o trabalho de coconfiguração e sobre 

organizações ambidestras serão explorados. 

A gestão corporativa da Metso Automation começou uma 

mudança estratégica em 2000, focando em colaboração sustentada 

com os clientes na manutenção pró-ativa de seu maquinário e no 

desenvolvimento de seus processos de produção. O gerente de 

pessoal da empresa estava à procura de uma forma participativa de 

apoiar a implementação da nova estratégia. Ele havia ouvido falar 
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sobre o método do Laboratório de Mudança e desejava testá-lo. Os 

investigadores sugeriram que o teste deveria ser realizado em uma 

unidade que estivesse à frente da execução dos princípios dessa 

nova estratégia. Nas discussões internas da empresa, decidiu-se que 

a atividade de automação de otimização de processamento do 

Grupo de Produtos de Celulose cumpria esse critério. A unidade 

também estava disposta a realizar um Laboratório de Mudança 

Interfronteiras já que o desenvolvimento de sua atividade havia 

chegado a um ponto crítico, exigindo assim uma reavaliação da 

organização e das práticas de trabalho. Isso ficava evidente 

especialmente na divisão do trabalho e na colaboração entre os 

engenheiros do Grupo de Produtos de Celulose e os engenheiros da 

organização de serviços da firma que estavam envolvidos na 

atividade de otimização de processamento de celulose. No que se 

segue, a natureza da produção de celulose e os dois níveis de sua 

automatização serão explicados brevemente, bem como o 

surgimento da necessidade de cruzar os limites tradicionais entre o 

desenvolvimento do produto, a instalação e a manutenção de 

sistemas de automação. 

a Produção de Celulose e os dois níveis de sua automação

A polpa de fibra de madeira é uma matéria-prima importante 

na produção de papel. Na produção química de celulose, as fibras 

de madeira são mecânica e quimicamente separadas a partir de 

lignina e outros componentes de madeira que diminuem a 

qualidade do papel. Uma fábrica de celulose consiste tipicamente 

de duas linhas de processamento e de uma central elétrica que 

utiliza os subprodutos da produção de celulose para a produção de 

energia para a fábrica. A linha da fibra começa a partir da 

manipulação mecânica e do corte da madeira. Em seguida, o 

processo passa por cinco estágios até chegar ao produto final. Os 

produtos químicos usados na linha da fibra são processados para 

reutilização na linha de recuperação de produtos químicos, que 

consiste de quatro fases (Metso, 2012).

A automação do processo químico de produção de celulose 

pode ser dividida em automação básica, que se compõe de 
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dispositivos de medição e controle, de um computador e um 

software que regula a alimentação de materiais, a temperatura e 

outros parâmetros do processo, e automação sequencial, que 

controla o transporte de materiais de fase a fase. A automação de 

otimização de processamento regula as configurações da automação 

básica a fim de otimizar o uso de materiais e de energia de modo a 

garantir a estabilidade do processamento, a minimizar custos e a 

manter a alta qualidade do produto. Devido às grandes quantidades 

de materiais usados   no processo, os sistemas de software de 

otimização podem gerar uma economia notável e, a um só tempo, 

melhorar e estabilizar a qualidade do produto final. Até mesmo 

alguns problemas no maquinário físico de produção podem ser 

compensados com softwares de otimização eficazes, evitando, 

assim, um investimento em máquinas caras. 

No sistema de automação de otimização, os instrumentos de 

medição produzem dados sobre o processo de produção real. Esses 

dados são ligados a um modelo das principais relações entre os 

parâmetros importantes de processamento. Com base nos dados 

das medições e no modelo, o software constrói, em tempo real, uma 

‘imagem de diagnóstico’ do progresso do processo de produção e 

intervém nesse processo mediante alterações nas configurações da 

automação de nível inferior. Tanto os operadores da fábrica de 

celulose quanto os especialistas da organização fornecedora podem 

acompanhar as alterações nos parâmetros de processamento e nas 

configurações em suas telas de computador, mas os operadores não 

têm acesso ao “raciocínio” do software de otimização, isto é, ao 

modo com que se passa das entradas de medição às alterações nas 

configurações da automação básica, por meio do modelo. 

Para a automação da otimização da produção de celulose, 

sistemas de software específicos são criados para cada fase das duas 

linhas de produção. É típico que uma fábrica de celulose tenha um 

sistema de software de otimização apenas em certas partes dessas 

fases. Para cada combinação de matéria-prima e tipo de produto, a 

fábrica de celulose aplica uma receita e um modo de funcionamento 

da fábrica diferentes. Portanto, são necessários diferentes sistemas 

de software de otimização para diferentes combinações de matérias-

primas e produtos.
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as diferentes lógicas do Fornecimento de sistemas 
Básicos de automação e de automação de Otimização

No fornecimento de sistemas básicos de automação, os 

sistemas são projetados usando as especificações exatas dadas pelo 

comprador. Uma vez que o cliente define os requisitos, não há 

necessidade de o fornecedor entender completamente o processo 

de produção específico no qual o sistema vai ser instalado. Precisa-

se apenas de expertise em tecnologias gerais de automação e 

controle. O provedor produz e instala os equipamentos e deixa a 

fábrica do cliente quando os testes mostram que o sistema atende 

aos requisitos acordados. Depois disso, a manutenção do sistema é 

normalmente entregue a uma empresa de serviços, que, muitas 

vezes, é uma organização independente de serviços do próprio 

fornecedor do sistema. 

Diferentemente do fornecedor de sistemas de automação 

básica, um desenvolvedor de software de otimização precisa ter um 

conhecimento profundo tanto das tecnologias gerais de automação 

quanto dos fenômenos químicos e físicos específicos envolvidos no 

processo de produção a ser otimizado. A otimização é tanto mais 

bem-sucedida quanto mais o modelo criado apreenda as relações 

essenciais que existem no processo de produção. Na maior parte, 

esses são comuns à maioria das fábricas de celulose, mas cada 

fábrica tem características idiossincráticas que afetam o processo 

de produção e tornam únicas as relações em questão. Portanto, a 

construção do modelo e o software de otimização não podem ser 

baseados apenas no conhecimento geral sobre as relações típicas do 

processo, mas também devem incluir o conhecimento referente às 

maneiras com que as características específicas da fábrica moderam 

as relações gerais. Essas são reveladas pelo estudo do processamento 

da fábrica e precisam ser incluídas no modelo do processo. Um dos 

desenvolvedores caracterizou esse processo da seguinte forma:

Desenvolvedor de produto 2: Bem, nós não vendemos carros, 
telefones celulares, ou programas de software que possam ser 
fornecidos em um CD e instalados e usados, mas [nosso produto] 
é adaptado ao cliente. Sempre são projetos individuais. Pode 
haver problemas incríveis, ou então pode tudo correr de maneira 
surpreendentemente fácil, mas há surpresas a cada vez.
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Por causa da importância do conhecimento do processo, a 

maior parte do desenvolvimento do produto é levada a cabo nas 

fábricas dos clientes. 

Desenvolvedor de produto 1: (…) não nos sentamos no 
nosso... [escritório] aqui, fazendo um desenvolvimento de 
produto em uma mesa, mas nosso desenvolvimento de 
produto... tipicamente é feito sempre em algum lugar por ali 
[na fábrica de um cliente]... a tarefa-piloto de um cliente. É 
ali onde fazemos o desenvolvimento do produto e ali podemos 
fazer protótipos, testar ideias, para ver se funcionam ou não. 
(Kallio 2010, p. 29)

Grande parte das informações necessárias sobre o processo do 

cliente existe apenas como conhecimento tácito dos operadores 

locais. Portanto, a instalação e o ajuste do software de otimização 

devem ser realizados em estreita colaboração com o pessoal de 

produção do cliente. Os representantes do fornecedor e do cliente se 

encontram regularmente para avaliar os resultados da otimização e 

para tomar decisões quanto à necessidade de alterações no modelo e 

no software em função de mudanças nas especificações de materiais, 

equipamentos e produtos do processo do cliente. Nessas reuniões, o 

tema das discussões é a relação entre o processo de produção do 

cliente e o software de otimização, e não o software em si. O fornecedor 

também pode treinar os funcionários do cliente e prestar consultoria 

a eles. Assim, o fornecedor não apenas fornece um produto, como 

também uma combinação de produto e serviços relacionados.

A prestação de otimização de processamento para a produção 

química de celulose é um bom exemplo do que Victor e Boynton 

(1998, pp. 193-297) chamam de “trabalho de coconfiguração”. 

Engeström (2007b, p. 24) desenvolveu ainda mais sua caracterização 

dessa nova forma de trabalho em prestação de serviços. As seguintes 

caracterizações também se aplicam ao nosso caso de automação de 

otimização de processamento: 

–  combinações de produtos/serviços adaptáveis e adequados a 

cada cliente em particular 

–  relações contínuas de intercâmbio mútuo entre cliente e 

produtores, mediadas pela combinação produto/serviço
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–  configuração e personalização contínuas da combinação 

produto/serviço ao longo de grandes períodos de tempo 

–  envolvimento ativo do cliente com a configuração e suas 

opiniões sobre ela 

–  múltiplos produtores colaboradores que precisam operar em 

redes dentro de organizações e entre elas, e

–  aprendizagem mútua a partir de interações entre as partes 

envolvidas nas ações de configuração. 

Além disso, como Victor e Boynton notam: “Com a 

organização do trabalho no âmbito da coconfiguração, o cliente 

torna-se, em certo sentido, um verdadeiro parceiro do produtor” 

(Victor & Boynton, 1998, p. 199). O trabalho de coconfiguração 

exige um novo tipo de colaboração interfronteiras entre a organização 

fornecedora e a usuária e, no âmbito da organização fornecedora, 

entre o desenvolvimento, a produção e a manutenção de produtos. 

O PrOPÓsitO e O PlanO da interVenÇÃO 

De acordo com o plano, a intervenção foi para desenvolver e 

concretizar a nova estratégia da empresa, baseada na colaboração 

de longo prazo com seus clientes. Mais especificamente, esperava-

se que a intervenção 

–  identificasse os desafios atuais centrais e possibilidades para o 

desenvolvimento ulterior da colaboração de desenvolvimento 

continuada das unidades com os clientes,

–  definisse que tipos de novos arranjos organizacionais e de 

novas ferramentas são necessários para o desenvolvimento 

da colaboração de desenvolvimento continuada com os 

clientes, e 

–  proporcionasse um método para que a empresa fomentasse a 

mudança estratégica em outras unidades. 

Foi decidido que o foco seria antes o cruzamento de fronteiras 

dentro da empresa do que entre a empresa e seus clientes. 
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Características específicas de um 
laboratório de Mudança interfronteiras 

O Laboratório de Mudança Interfronteiras focaliza o 

desenvolvimento de colaboração e comunicação entre duas atividades 

interligadas que estão servindo os mesmos clientes ou que constituem 

partes de um objeto mais amplo. O conceito de cruzamento de 

fronteiras pode ser explicado por meio dos conceitos de Midgley 

(2000, p. 143) relativos às fronteiras primárias e secundárias de um 

sistema. Limites entre sistemas só podem existir dentro de um 

sistema mais amplo que define o que é considerado pertinente do 

ponto de vista do sistema e o que não é considerado pertinente. 

Dentro dessa área, um sistema é delineado através de sua fronteira 

principal, que define quais elementos dessa área mais ampla estão 

incluídos e quais são excluídos do sistema. Do ponto de vista da 

teoria da atividade, trata-se da conceituação do objeto da atividade. 

O cruzamento de fronteiras pode ser entendido como uma ampliação 

e uma reconceitualização dos limites dos objetos de atividades 

interligadas de uma forma que os conecte como partes de um objeto 

mais amplo e parcialmente compartilhado, objeto esse que as duas 

atividades realizam em conjunto (ver Figura 3.4). 

No Laboratório de Mudança, apresenta-se um segundo 

estímulo que os participantes podem usar para organizar e 

solucionar uma situação problemática em sua atividade. Em 

Laboratório de Mudança Interfronteiras, os primeiros estímulos 

são situações problemáticas que estão relacionadas a rupturas e 

perturbações na coordenação dos objetos separados das duas 

atividades que os atores de ambos os lados da fronteira encontram, 

embora os experimentem e interpretem de forma diferente. Nos 

termos da teoria da atividade, o objeto material dado de ambas as 

atividades é o mesmo, como um paciente que recebe atendimento 

para duas doenças em dois hospitais diferentes. No entanto, o 

mesmo objeto material é conceituado como um objeto de atividade, 

nas duas atividades, separadamente e de maneiras diferentes, sem 

referência às interdependências entre os dois objetos delineados das 

duas atividades distintas. O cruzamento de fronteiras é necessário 

quando essas interdependências criam distúrbios que não são 

gerenciáveis dentro das concepções vigentes dos objetos das duas 
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atividades. As sugestões de soluções criadas pelos representantes de 

uma atividade tornam-se estímulos secundários que os 

representantes da outra atividade podem usar para organizar e 

resolver o problema que estão experimentando. Como raramente 

pode ser aplicado diretamente, um novo, um segundo estímulo 

compartilhado tem que ser criado por meio de negociações entre os 

representantes das atividades separadas. O novo modelo criado 

pode, então, ser usado como um segundo estímulo instrumental 

para a reorganização e o desenvolvimento da colaboração, com a 

finalidade de melhor dominar as interdependências. 

Coleta preparatória de dados

Dois grupos de atores estavam envolvidos na atividade de 

automação de otimização: os desenvolvedores de produtos, que 

desenvolveram e mantiveram a desenvolver os sistemas de software 

para as várias fases da produção de celulose no Grupo Pulp da Metso 

Automation, e os engenheiros de organização de serviços da Metso 

Automation, que foram envolvidos na instalação e manutenção dos 

sistemas de software. Dentro da empresa, o apelido de “padrinho” foi 

usado extraoficialmente para expressar a relação de carinho dessas 

pessoas para com os clientes que utilizavam um dos pacotes de 

software de otimização da empresa. Os desenvolvedores dos sistemas 

de software de otimização eram chamados de “padrinho cabeça” e os 

engenheiros da unidade de serviços locais envolvidos na sua 

instalação e manutenção ‘padrinho local’. As próprias pessoas e 

outros membros da organização ainda estavam em busca de 

condições mais adequadas no momento da intervenção. 

A divisão do trabalho entre estes dois grupos de especialistas 

em colaboração com clientes mudava de forma flexível de acordo 

com a fase do relacionamento com o cliente. Os pesquisadores 

entrevistaram não só a maioria das pessoas que estiveram 

envolvidas no desenvolvimento do contrato de automação de 

otimização de processamento de celulose, bem como alguns 

representantes de fábricas-clientes. Kirsi Kallio acompanhou de 

perto um engenheiro de manutenção local que estava instalando o 

software de otimização para um novo cliente e entrevistou in loco 



315

tanto o engenheiro de manutenção quanto os gestores e operadores 

da fábrica-cliente (Kallio, 2010). Os temas da entrevista abarcavam 

a história da atividade, os seus problemas atuais e seu futuro 

próximo. Os participantes do Laboratório de Mudança também 

foram convidados a manter um diário sobre suas tarefas diárias de 

trabalho e sobre as perturbações que eles experimentaram. Para a 

análise histórica, uma matriz de mudanças com fileiras que 

representam anos passados, a partir do presente, e colunas que 

representam os vários elementos de um sistema de atividade foi 

colocada na página de intranet das unidades, e os participantes 

foram solicitados a preencher na matriz suas observações e 

memórias referentes a mudanças específicas ocorridas na atividade 

durante o tempo em que nela estiveram envolvidos. 

As entrevistas preparatórias forneceram uma imagem 

bastante unitária dos problemas atuais e de suas possíveis soluções. 

Os problemas se agruparam em torno dos quatro seguintes focos:

1. A situação de trabalho contraditória dos desenvolvedores de produtos. 

A expertise referente a cada sistema de software de otimização 

de processamento ainda se constituía, em grande medida, do 

conhecimento individual e da habilidade da pessoa responsável 

por seu desenvolvimento. Por isso, era difícil delegar tarefas. 

Os padrinhos-chefe tinham a responsabilidade de atualizar e 

desenvolver os produtos, mas não dispunham de tempo suficiente 

para fazer isso, porque estavam comprometidos com projetos de 

instalação, muitas vezes no exterior, o que também dificultava a 

comunicação com os engenheiros de manutenção. O sistema de 

contabilidade não reconhecia o tipo de desenvolvimento contínuo 

em pequena escala que era necessário para manter o software 

operante e atualizado. Esperava-se que os desenvolvedores de 

produtos vendessem os sistemas de software, mas não podiam 

fazê-lo, porque não havia pessoas que poderiam continuar as 

obras vendidas e não era possível contratar mais pessoas por 

causa da falta de vendas. 

2. O papel incerto dos engenheiros de manutenção envolvidos 

na atividade de automação de otimização. Além dos três 

engenheiros de manutenção que participavam do Laboratório de 

Mudança, os quais estavam trabalhando em tempo integral na 
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instalação e manutenção de sistemas de software de otimização, 

diversos engenheiros da organização de serviços da empresa 

ocasionalmente estavam envolvidos no trabalho. Essas pessoas 

não tinham compromisso e visão por causa de seu envolvimento 

limitado. Os engenheiros de manutenção juntavam-se aos 

processos de instalação tarde demais para aprender com eficácia 

sobre o processo do cliente. Eles sentiam também que podiam 

contribuir mais para o desenvolvimento de processos dos clientes 

e do software. 

3. Falta de colaboração. Informação e novas soluções não estavam se 

espalhando de forma otimizada entre os envolvidos no negócio. 

Especialização estreita e práticas de trabalho idiossincráticos 

criavam obstáculos para uma colaboração eficaz. Pessoas 

especializadas em uma das linhas de produção de celulose não 

sabiam o suficiente sobre a outra linha, e as práticas entre as 

pessoas diferiam de uma forma que atrapalhava a colaboração. 

4. Rupturas no compartilhamento de informações. O uso do software 

de otimização exigia uma nova atitude e um novo compromisso 

com relação à colaboração na organização-cliente. Os clientes 

nem sempre passavam informações de modo eficaz, dentro de 

sua própria empresa e para a empresa contratada, acerca de 

mudanças ocorridas. Nem sempre a empresa contratada era 

informada, por exemplo, sobre mudanças na produção que 

afetavam o funcionamento do software de otimização e, portanto, 

também na renda do fornecedor. 

Os entrevistados também propuseram muitas soluções, 

como a automação e padronização de rotinas e o desenvolvimento 

de ferramentas, o treinamento cruzado para a ampliação das 

competências dos funcionários, a alteração da divisão de trabalho 

entre os desenvolvedores de produtos e os engenheiros de 

manutenção, de modo que os primeiros pudessem assumir um 

papel mais semelhante ao de consultores internos, e a formação de 

funcionários do cliente.
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Participantes e Planejamento de sessões 
do laboratório de Mudança interfronteiras

Os dois grupos de atores envolvidos na realização do contrato 

do software de otimização da empresa foram convidados a 

participar do Laboratório de Mudança Interfronteiras e aceitaram. 

O primeiro grupo era composto pelo gerente de suporte de 

aplicativos e por cinco especialistas em processos de produção de 

celulose do Grupo de Produção de Celulose, os quais haviam 

desenvolvido e continuavam a desenvolver os pacotes de software 

de otimização. O outro grupo era formado por três engenheiros de 

manutenção de uma unidade local da organização de serviços da 

empresa que estavam envolvidos na instalação dos pacotes de 

software e, posteriormente, na regulação e manutenção do sistema 

de software em colaboração com os clientes, os padrinhos locais. 

Os pesquisadores sugeriram que, depois de informar os 

membros da organização sobre a intervenção, o processo do 

Laboratório de Mudança Interfronteiras teria início em agosto de 

2003, com duas sessões realizadas separadamente com os dois 

grupos. Nessas sessões, os participantes iriam analisar 

separadamente os problemas atuais na atividade e sua origem 

histórica separadamente. Após essas sessões, haveria três sessões 

conjuntas em que os participantes analisariam conjuntamente os 

problemas e suas causas históricas e sistêmicas. Nessas sessões, os 

envolvidos também discutiriam os objetivos de ambos os grupos 

com relação ao desenvolvimento posterior da atividade. Os grupos, 

então, irian elaborar separadamente as suas sugestões para a forma 

futura da atividade, a ser discutida e elaborada em três sessões 

conjuntas sucessivas. Nessas sessões, seriam projetados não apenas 

um modelo compartilhado da atividade futura, como também 

uma série de novas ferramentas e práticas. Ambos os grupos iriam 

preparar a implementação do novo modelo, primeiro separadamente 

e, depois, em conjunto. As experiências de implementação da nova 

solução seriam discutidas, valendo-se dos dados de 

acompanhamento, nas duas sessões de acompanhamento que 

ocorreriam na primavera de 2004. 

Um grupo de coordenação foi definido para o projeto de 

intervenção, o qual se compunha de dois membros do grupo do 
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Laboratório de Mudança (um desenvolvedor de produto e o chefe 

de serviços de suporte especializado), dos chefes do Grupo de 

Produção de Celulose e da organização de serviços da Metso 

Automation, do gerente que estava coordenando a mudança 

estratégica, dos pesquisadores, do gerente de pessoal e de um 

especialista em desenvolvimento de recursos humanos. Ficou 

decidido que o grupo de coordenação se reuniria para discutir o 

progresso e as sugestões em três fases diferentes durante o processo 

de análise e design. 

De acordo com o plano, o processo começaria com uma 

coletiva dos membros da organização sobre a intervenção. Uma 

visão geral do planejamento das sessões da intervenção é fornecida 

na Figura 8.1. As sessões estão numeradas no plano a partir do 

ponto de vista dos participantes. Para cada sessão, o objetivo e 

plano principais relativos aos materiais e às ferramentas analíticas 

a serem usados também estão dados no plano. Complementamos a 

descrição de sessões pela adição de materiais cujo uso foi decidido 

tardiamente no processo. 
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eFetUandO a interVenÇÃO 

análise das Causas dos Problemas nas atividades

O processo de intervenção começou com duas sessões em 

que os dois grupos analisaram separadamente os problemas atuais 

em sua atividade e o desenvolvimento histórico dessa atividade. 

Nessas sessões, eles também criaram ideias para o desenvolvimento 

da atividade de automação de otimização. Os problemas e desafios 

dos desenvolvedores de produtos foram discutidos na primeira 

sessão separada, com base nos diários de trabalho que esses 

profissionais haviam mantido durante a semana anterior, e em um 

resumo dos problema e das sugestões apresentados nas entrevistas 

conduzidas pelos pesquisadores. Os desenvolvedores de produto 

primeiro identificaram, a partir dos diários de trabalho, os 

principais tipos de tarefas em que empenhavam seu tempo de 

trabalho. Mais de 70% do tempo dos padrinhos-chefes era utilizado 

na realização de projetos de instalação e no apoio aos padrinhos 

locais para a realização de tais projetos e no trabalho com contratos 

de clientes. Restava apenas cerca de 13% do tempo de trabalho para 

o desenvolvimento de produtos e 13% para o suporte de vendas, o 

que os participantes consideravam ser muito pouco. 

Os investigadores haviam condensado os resultados das 

entrevistas preparatórias em duas listas: uma lista dos problemas 

que foram identificados nessas entrevistas e outra de propostas de 

melhoria apresentadas pelos entrevistados. Eles pediram aos 

participantes para localizar os problemas em um gráfico de quatro 

campos, mediante o cruzamento entre a dimensão de importância 

e atualidade, de um lado, e, por outro, a dimensão do grau de 

mudança nas práticas que a resolução desses problemas exigiria. Os 

desenvolvedores de produtos consideraram as competências 

estreitas e a rígida divisão de trabalho como problemas muito 

importantes e agudos, mas não acreditavam que esses problemas 

provocassem uma necessidade de grandes mudanças na atividade. 

A única coisa necessária seria a ampliação de competências por 

meio de treinamentos cruzados. Eles também ressaltaram a 
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necessidade de uma melhor distribuição dos resultados de 

desenvolvimentos ulteriores de pequena escala nos pacotes de 

software. Segundo eles avaliaram, isso exigiria uma grande 

mudança na maneira de realizar a atividade de automação e de 

otimização de processamento. Ademais, eles viam como problemas 

importantes a falta de compreensão, da parte dos clientes, quanto à 

utilidade do software de otimização e a falta de habilidade para 

utilizá-lo. Seria necessário aprimorar as habilidades dos clientes e 

construir com eles um entendimento compartilhado, assim como 

uma melhoria no fluxo de informações dentro da organização-

cliente e entre os clientes a empresa fornecedora do software. Ao 

final da primeira sessão, o pesquisador explicou a matriz de 

mudança e pediu aos participantes que a preenchessem com 

informações referentes a mudanças específicas ocorridas na 

atividade de automação de otimização desde que ela começou. 

No início da segunda sessão dos desenvolvedores de produtos, 

o anotador de minutas leu a ata da sessão anterior. Em seguida, os 

pesquisadores exibiram trechos da gravação em vídeo de sua sessão 

anterior a fim de ajudar os participantes a se recordarem da 

discussão. Isso levou os participantes a discutir a necessidade de 

padronização e ampliação de competências na atividade. Em 

seguida, o grupo estudou os dados que foram reunidos na matriz 

de mudança, sobre mudanças em seu sistema de atividades. 

Durante a discussão, a matriz foi melhor elaborada, e os 

pesquisadores a complementaram com dados das entrevistas que 

haviam realizado. O pesquisador, então, pediu aos participantes 

que identificassem pontos críticos e períodos qualitativamente 

distintos no desenvolvimento do sistema de atividade. A natureza 

da fase atual do desenvolvimento da atividade foi caracterizada 

com a ajuda do modelo de ciclo de transformação expansiva de 

uma atividade (ver Figura 3.7). Os desenvolvedores de produtos 

concluíram que sua atividade havia passado por todo o ciclo de 

desenvolvimento expansivo, do estado de necessidade e desafios 

criados pela saturação dos mercados básicos de automação, da 

busca por um novo objeto de atividade até o desenvolvimento de 

uma nova forma da atividade de fornecimento de sistemas para 

otimização das fases de produção de celulose. Eles concluíram que 

estavam na fase inicial de um novo ciclo. 
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No final da segunda sessão, as discussões foram resumidas e 

elaboradas por meio do modelo de sistema de atividade. O 

entendimento comum dos participantes era que o objeto de sua 

atividade consistia no desenvolvimento, na instalação e na 

reconfiguração de pacotes de software de otimização para as várias 

fases do processo de produção de celulose. Suas principais ferramentas 

eram uma compreensão profunda dos processos químicos e físicos 

relativos às fases específicas da produção de celulose. O trabalho era 

dividido entre os desenvolvedores de produto e os engenheiros de 

manutenção, primariamente, com base nas linhas e fases de produção 

de celulose e, secundariamente, nos níveis de expertise e nas tarefas. 

Os problemas centrais para os desenvolvedores de produtos eram 

criados pelas exigências incompatíveis que suas diferentes tarefas lhes 

impunham. Eles também achavam que precisavam realizar trabalhos 

de configuração e especificação que deveriam ter sido feitos por outras 

pessoas da empresa ou das organizações-clientes e que tinham muito 

pouco tempo para analisar os processos dos clientes e desenvolver 

ainda mais a sua própria competência. Manter o software atualizado 

exigia um desenvolvimento contínuo em pequena escala, para o qual 

não havia nenhum código no sistema de contabilidade e que, portanto, 

era feito “em segredo”. Ao final da segunda sessão, o pesquisador pediu 

ao grupo que preparasse uma ideia preliminar da nova forma da 

atividade para a próxima sessão conjunta.

As duas primeiras sessões dos engenheiros de manutenção 

foram realizadas no mesmo dia, pois a unidade de serviço local em 

que eles trabalhavam se localizava cerca de 370 quilômetros ao norte 

do Grupo de Produção de Celulose, onde os desenvolvedores de 

produtos operavam. Os problemas no trabalho dos engenheiros de 

manutenção foram discutidos primeiramente com base em uma 

gravação em vídeo de uma reunião mensal de revisão, que acontecia 

na organização-cliente, com os representantes dessa organização 

(ver Figura 8.2). O vídeo provocou uma acalorada discussão sobre 

problemas na lógica de ganhos escrita nos contratos com os clientes. 

Os engenheiros de manutenção sentiam que, quando o software de 

otimização funcionava bem, eles não precisavam fazer muito e os 

ganhos do cliente na produtividade também geravam dinheiro para 

a empresa fornecedora. No entanto, quando havia problemas no 
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funcionamento do software de otimização, os padrinhos locais 

precisavam trabalhar duro, os ganhos de produtividade dos processos 

de produção do cliente eram pequenos e a empresa não ganhava 

muito. Eles sentiam que os contratos concentravam sua colaboração 

com o cliente de forma presa àqueles aspectos do processo que 

haviam sido definidos como critérios de acompanhamento nos 

contratos com os clientes. Com uma base diferente de cobrança aos 

clientes, eles poderiam ver o processo de produção do cliente de 

maneira mais ampla e vender mais produtos e serviços. 

Em seguida, os diários de trabalho que mantiveram foram 

analisados em conjunto. Os engenheiros de manutenção concluíram 

que usavam mais de 60% do seu tempo com os projetos de 

instalação de pacotes de software nos processos dos clientes e apenas 

30-40% para trabalhos relacionados aos contratos de 

desenvolvimento, o que eles viam como sua principal tarefa. Um 

modelo do sistema de atividades dos engenheiros de manutenção 

foi elaborado, então, com a ajuda do modelo geral de organização 

de um sistema de atividade. Os engenheiros de manutenção viam a 

análise dos problemas nos processos de produção dos clientes e seu 

desenvolvimento em conjunto com os clientes como o objeto de 

seu trabalho: “O cliente percebe um problema, nós o analisamos, e 

o cliente faz as melhorias necessárias”. Eles viam o software de 

otimização e as conexões distantes através das quais poderiam 

acompanhar as mudanças nos parâmetros dos processos de 

produção dos clientes como seus principais instrumentos. Os 

engenheiros de manutenção se viam como membros de duas 

comunidades. Sua comunidade primária era a unidade local de 

organização de serviços da Metso Automation, mas, na atividade 

de automação de otimização, o funcionário de contato e os 

operadores do cliente, bem como os desenvolvedores dos sistemas 

de software de otimização, formavam outra comunidade. As regras 

da sua atividade eram definidas pelo sistema de contabilidade da 

empresa e pelos contratos de desenvolvimento de desempenho com 

os clientes. No entanto, esses eram baseados em diferentes lógicas 

de ganhos. Os contratos com os clientes se baseavam na partilha 

dos ganhos obtidos com a ajuda do software de otimização, mas o 

sistema de contabilidade ainda se baseava em produtos, e não em 
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relacionamentos com clientes e compartilhamentos de ganhos. O 

sistema de contabilidade classificava a instalação do software e o 

trabalho referente aos contratos de desenvolvimento de desempenho 

como produtos separados, coisa que os engenheiros de manutenção 

viam como disfuncional, porque os dois estavam intimamente 

interligados. A contabilidade baseada no produto também 

desconsiderava a opção dos engenheiros de realizar um trabalho 

complementar para o cliente e não refletia adequadamente a 

natureza de seu trabalho e sua relação com o cliente. Contabilizar a 

rentabilidade de uma relação com um cliente conforme um período 

de tempo mais longo refletiria, de modo mais preciso, a natureza 

da atividade. Isso seria reconhecer os resultados do trabalho de 

preparação e do trabalho de vendas que os padrinhos locais 

realizavam em sua colaboração com os clientes. 

Após essa análise dos problemas dos engenheiros de 

manutenção e de seu sistema de atividade, os pesquisadores 

apresentaram o mesmo resumo das entrevistas realizadas que 

haviam apresentado aos padrinhos-chefes. Os engenheiros de 

manutenção avaliaram os problemas e as soluções, em sua sessão, 

de maneira praticamente idêntica à dos desenvolvedores de 

produtos, mas atribuíram uma prioridade maior à rentabilidade 

dos contratos de desenvolvimento de desempenho com o cliente e 

ao desenvolvimento contínuo em pequena escala dos pacotes de 

software. Eles também consideraram como um problema, mais do 

que os desenvolvedores de produto, o alto nível de especialização 

dentro da empresa. 

Em seguida, os participantes analisaram a matriz de mudança 

que um deles havia preenchido. Os participantes identificaram uma 

contradição entre as regras e o objeto de sua atividade, bem como 

entre o objeto e a divisão rígida de trabalho. As regras centradas no 

produto eram contraditórias com a necessidade crescente de ver o 

objeto da atividade conforme um período de tempo mais longo, tal 

como o ciclo de vida de um relacionamento com um cliente; a divisão 

oficial de trabalho rígida era contraditória com a necessidade de 

formas variadas de colaboração interna e divisão de trabalho nas 

diferentes fases da colaboração com o cliente, com base no software 

de otimização. No final da segunda sessão, os participantes 



325

elaboraram um modelo do ciclo de vida de um relacionamento com 

o cliente com base na utilização de pacotes de software de otimização. 

O pesquisador pediu ao grupo que elaborasse esse modelo e 

preparasse novas ideias para o desenvolvimento da atividade, a serem 

apresentadas na próxima sessão conjunta. 

No início da primeira sessão conjunta, o pesquisador 

apresentou um resumo das análises do desenvolvimento da 

atividade e uma hipótese sobre as causas históricas e sistêmicas dos 

problemas encontrados na mesma. A seguir, encontra-se 

reproduzido o panorama que foi criado, referente ao 

desenvolvimento histórico da atividade.

Os resultados da análise histórica

Até a última parte da década de 1980, o objeto dos negócios 

de automação da empresa era o fornecimento de sistemas básicos 

de automação para indústrias de processamento. A atividade se 

baseava em uma divisão sequencial clara do trabalho entre o 

desenvolvimento do produto, a instalação e a manutenção dos 

sistemas instalados, que eram responsabilidade de unidades 

organizacionais distintas. Como os mercados de sistemas básicos 

de automação em indústrias de processamento começou a se tornar 

saturado no final da década de 80, a empresa expandiu o negócio 

através do desenvolvimento de um novo tipo de software de 

otimização para a produção de celulose. Jovens engenheiros foram 

contratados para desenvolver o sistema de software de otimização 

para cada fase da produção de celulose. Os desenvolvedores estavam 

altamente motivados e envolvidos com seu trabalho de vanguarda. 

Nele, combinavam uma expertise geral em automação de processos 

e uma profunda compreensão da física, da química e dos processos 

tecnológicos envolvidos na fase de produção de celulose para a qual 

estavam desenvolvendo o software de otimização. 

A nova divisão de trabalho com base em fases da produção 

de celulose evoluiu e substituiu a divisão anterior, que era sequencial, 

já que agora a mesma pessoa desenvolvia e instalava o software de 

otimização em colaboração com um cliente e estava até mesmo 

envolvida com sua manutenção. Cada sistema de software de 
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otimização tinha de ser personalizado de acordo com as condições 

específicas da fábrica do cliente, em colaboração com o próprio 

cliente. O principal parceiro de colaboração na organização-cliente 

era agora o gerente de produção, e não o engenheiro de automação, 

como tinha sido no fornecimento de sistemas básicos de automação. 

Os participantes salientaram que, nos primeiros anos do 

desenvolvimento dos sistemas de software de otimização, a primeira 

prioridade da empresa não era tanto o resultado econômico 

imediato e sim a obtenção de boas referências de clientes com 

relação ao novo produto. 

Em 1990, a nova atividade começou a se estabilizar. Gerentes 

de produtos foram nomeados para liderar o desenvolvimento de 

softwares de otimização para as duas linhas de processamento da 

produção de celulose. Um repositório de soluções de controle 

começou a se acumular, o qual poderia ser usado como uma 

ferramenta em projetos posteriores. Os desenvolvedores de 

produtos começaram a transferir seus conhecimentos e habilidades 

para os engenheiros da organização de serviços da empresa e cada 

vez mais os envolviam nos projetos de instalação dos pacotes de 

software de otimização. O novo papel de engenheiro de manutenção 

de software de otimização começava a evoluir. 

A partir de 1996, os problemas na manutenção dos pacotes 

de software de aumentaram. Os clientes fizeram mudanças em seus 

equipamentos de produção, em suas matérias-primas e em suas 

receitas, e os especialistas da empresa passaram a ser chamados 

repetidamente para ir e reajustar os softwares de otimização. Essa 

tarefa, que era cobrada com base em horas de trabalho, não era 

rentável. Para resolver esses problemas, a empresa desenvolveu um 

novo tipo de acordo de partilha de ganhos com os clientes, chamado 

de contrato de desenvolvimento (de performance). Esses novos 

contratos mudaram radicalmente as regras de cooperação com 

clientes, a partir de 1998. Em primeiro lugar, embora o cliente 

estivesse pagando um preço de base (20%) para obter o pacote de 

software, 80% do preço desse software estavam condicionados à 

realização de metas de melhoria de comum acordo, relativas a 

alguns parâmetros do processo de produção de celulose do cliente. 

Se as metas fossem atingidas durante o período definido no 
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contrato, o cliente pagaria o preço total; caso contrário, seria pago 

um preço reduzido. De acordo com o contrato, o cliente e a empresa 

deveriam fazer mudanças no software consensualmente, a fim de 

alcançar as metas de desempenho estabelecidas. 

Em 2000, um maior número de pessoas foi empregado para 

realizar a atividade. O contrato de desenvolvimento de performance 

sofreu maiores desenvolvimentos. Embora o acordo existente só 

durasse 12 meses, acrescentou-se no contrato uma frase que 

afirmava que a intenção de ambas as partes era uma colaboração 

contínua. Em seguida, também foi acordado que o cliente e os 

especialistas da empresa teriam uma reunião de revisão duas vezes 

por ano, para avaliar o progresso e planejar novas ações. 

Figura 8.2. Uma reunião de revisão entre representantes da firma fornecedora e da 
fábrica de celulose sobre o funcionamento do software de otimização na fábrica

O resultado global das alterações descritas acima foi um 

novo padrão de colaboração entre as empresas, que difere muito do 

simples fornecimento de sistemas e equipamentos básicos de 

automação. Não era possível separar o desenvolvimento do produto, 

a instalação do sistema e a sua manutenção de forma tão clara 

quanto ocorria no fornecimento de sistemas básicos de automação, 

uma vez que o desenvolvimento de produtos também ocorria 

durante a instalação do sistema e que sua manutenção também 

podia exigir desenvolvimentos posteriores do software. 
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Os representantes dos clientes viam o desenvolvimento de 

sua produção, e não a manutenção do software, como o principal 

objeto da colaboração. A remuneração pelo serviço também estava 

condicionada a melhorias na produção do cliente, mas não ao 

funcionamento do software em si. Nesse sentido, o provedor e o 

usuário do sistema de software de otimização compartilhavam, em 

parte, o objetivo de desenvolver o processo de produção do cliente, 

embora percebessem esse objetivo segundo pontos de vista 

diferentes (Virkkunen, 2006b, p. 71).

Na época da intervenção, em 2003, a atividade parecia ter 

chegado a uma nova fase de seu desenvolvimento. Um sistema de 

software de otimização havia sido desenvolvido para todas as fases 

das duas linhas de produção de celulose. O número de sistemas de 

software de otimização instalados e de acordos de desenvolvimento 

de performance aumentou, ressaltando a necessidade de racionalizar 

o trabalho e de desenvolver as ferramentas para sua realização. No 

entanto, não havia capacidade suficiente para continuar esse 

trabalho. O foco dos desenvolvedores de produtos havia mudado 

do desenvolvimento de novos produtos para a melhoria dos 

produtos já existentes e, mais notavelmente, para a manutenção 

dos contratos de desenvolvimento de performance existentes. Havia 

uma pressão econômica para que se vendessem contratos de 

desenvolvimento de performance a clientes novos e atuais. Ao 

mesmo tempo, houve também um aumento da pressão para que se 

expandisse a otimização de fases separadas da produção para linhas 

inteiras e para todo o processo de produção de celulose. 

Desenvolvedor de produto: Depois de ter atingido a fase em 
que já passamos desse nível, os valores de desempenho são tão 
bons que é difícil melhorar tão radicalmente.

Engenheiro de manutenção: A área de bônus [os valores de 
desempenho pelos quais a empresa recebe uma compensação 
integral] se move em uma direção o tempo todo. Em uma 
única fase, os valores de distribuição [dos parâmetros a serem 
otimizados na fase de produção] estão dentro de limites tão 
estreitos que [a distribuição dos valores] já não é uma boa 
medida [de melhoria]... se continuarmos com o sistema que 
temos agora, os valores irão sempre se tornar cada vez mais 
estreitos e assim por diante, e em breve estaremos sem nada 
para fazer. (Virkkunen, 2006b, p. 73)
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A análise histórica ajudou todos a compreender a natureza dos 

problemas atuais. Como a nova atividade de software de automação 

de otimização havia se expandido e estabilizado, algumas 

contradições quaternárias (ver Figura 3.7) entre a atividade de 

software de otimização e as atividades circundantes haviam se 

agravado. Tanto os desenvolvedores de produtos quanto os 

engenheiros de manutenção tinham problemas em sua atividade que 

pareciam provir da incompatibilidade da lógica da atividade de 

software de otimização, e a lógica de fornecimento de automação 

básica, baseada no produto, ainda trazia consequências para a lógica 

do sistema de contabilidade. O sistema de contabilidade não 

reconhecia a necessidade de colaboração com o cliente a longo prazo 

e o desenvolvimento contínuo do produto, típico do trabalho 

coconfiguração. Além disso, o novo tipo de atividade não se 

encaixava bem na divisão linear de trabalho entre o desenvolvimento 

do produto, a instalação e a manutenção, devido à maior sobreposição 

e interdependência dessas fases. O software de otimização criou uma 

contradição secundária entre o objeto as e ferramentas da atividade 

dos operadores dos clientes, que não conseguiam entender como o 

software de otimização funcionava e, portanto, não confiavam que 

ele iria corrigir uma tendência negativa. Consequentemente, eles às 

vezes intervinham desnecessariamente e desligavam o sistema de 

otimização, o que perturbava o seu funcionamento e reduzia o lucro 

da Metso (Kallio, 2010). 

O crescimento no número de clientes e de pacotes de software de 

otimização instalados, tal como no número de atores envolvidos, 

também levava a uma contradição agravante entre a expertise artesanal 

majoritariamente individual, as ferramentas e os meios de comunicação 

dos desenvolvedores dos produtos, de um lado, e, por outro, o 

crescimento e a diversificação do objeto da sua atividade. O objeto de 

sua atividade agora incluía um número crescente de pacotes de software 

de otimização em um número crescente de fábricas-clientes de 

celulose, em várias fases do processo de produção dos clientes e em 

diferentes fases de sua instalação e seu desenvolvimento. Além disso, a 

comunidade das pessoas que foram envolvidas na atividade de 

processo de otimização nas organizações clientes através dos contratos 

de desenvolvimento tinha crescido. Portanto, era cada vez mais difícil 
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gerenciar a comunicação necessária, através de contatos pessoais 

diretos. A contradição entre o objeto e as ferramentas manifestou-se 

no número cada vez maior de distúrbios e problemas relacionados à 

documentação insuficiente dos sistemas e dos processos de trabalho. A 

insuficiência da documentação mantinha a dependência da atividade 

em indivíduos e prejudicava a delegação de tarefas dentro da 

organização da empresa. Ela também criava problemas nas 

organizações clientes. Os desenvolvedores de produtos experimentavam 

essa contradição como situações de vínculo duplo, sendo conduzidos 

em direções contraditórias por suas várias obrigações. Eles sentiam 

uma pressão crescente para desenvolver ferramentas para a realização 

mais eficaz da atividade e para aumentar as vendas, ao mesmo tempo 

que ficavam cada vez mais presos às tarefas relacionadas aos contratos 

de desenvolvimento existentes. 

Além disso, uma contradição secundária estava evoluindo entre 

o objeto em expansão e a divisão do trabalho e especialização, que se 

baseava nas fases da produção de celulose, já que um número crescente 

de clientes tinham pacotes de software de otimização em várias fases 

de seu processo de produção, e os desenvolvedores de produtos que se 

concentravam em uma fase nem sempre percebiam as relações mútuas 

entre as duas fases. Um cliente reclamou, por exemplo, de que tinha de 

agir como intermediário para mediar a transferência de conhecimento 

de um dos especialistas da Metso para outro. O progresso na otimização 

de fases distintas também diminuiu gradualmente os ganhos que se 

poderiam obter a partir de uma maior otimização dessas fases e criou 

uma pressão para expandir o objeto da otimização de fases distintas de 

produção para o desenvolvimento de linhas inteiras e de todo o 

processo de produção. 

Foram feitas tentativas para superar essas contradições, com 

o treinamento de engenheiros de manutenção e a padronização e 

automatização de tarefas de trabalho relacionadas às relações com 

os clientes. Houve também um plano para construir uma 

plataforma para a partilha de ferramentas e informações, tanto 

internamente, entre os especialistas da empresa, quanto 

externamente, entre esses especialistas e pessoas envolvidas na 

utilização dos sistemas de software de otimização em organizações-

clientes. Esse “Centro de Celulose” também funcionaria como um 
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canal de comunicação através do qual os clientes poderiam fazer 

perguntas e os especialistas da empresa lhes poderiam responder. 

desenvolvimento do novo Modelo

Na primeira sessão conjunta, após uma discussão sobre o 

resumo das análises, os dois grupos apresentaram as suas ideias 

para a nova forma da atividade. 

As propostas dos engenheiros de manutenção. Os engenheiros 

de manutenção apresentaram suas sugestões em primeiro lugar. 

Eles sugeriam uma nova organização: na unidade de serviço local 

em que eles trabalhavam seria criado um centro de competência e 

coordenação que iria apoiar os engenheiros de manutenção que 

estavam parcialmente envolvidos no trabalho de otimização de 

automação e coordenar os recursos para o trabalho relacionado aos 

acordos de desenvolvimento com os clientes. Os desenvolvedores 

de produtos, além de realizar seu trabalho habitual, também 

atuariam como consultores internos de suporte à instalação e à 

manutenção dos pacotes de software de otimização. Eles também 

propuseram um sistema que contemplava trabalhos adicionais, 

cobrados com base em horas de trabalho, a serem feitos para os 

clientes. Finalmente, eles sugeriram um modelo de ciclo de vida 

para a gestão das relações com os clientes. A quantidade de trabalho 

e a renda a serem orçadas para a atividade iriam variar de acordo 

com a fase do ciclo de vida de cada relacionamento com cliente e a 

rentabilidade da atividade seria computada com base em todo esse 

ciclo de vida. O ciclo de vida do relacionamento com o cliente 

incluiria períodos de manutenção pautados por projetos de 

desenvolvimento ulterior. A colaboração com o cliente iria incidir 

não só sobre os parâmetros do processo acordados, mas também 

sobre as necessidades imprevistas dos clientes.   

As propostas dos desenvolvedores de produtos. A proposta 

principal dos desenvolvedores de produto era dividir o contrato de 

desenvolvimento de performance com os clientes em duas partes: 

uma parte de manutenção, que diria respeito à manutenção do 

nível alcançado de desempenho, e uma parte de desenvolvimento, 

que diria respeito à elevação do nível de desempenho. Eles revisaram 



332

todas as tarefas relacionadas a essas duas partes e concluíram que a 

maioria dos problemas presentes em ambas as partes eram 

relacionados aos elementos “artesanais” restantes na atividade e 

problemas relacionados de comunicação. Sua segunda proposta era 

a aceleração do desenvolvimento do Centro de Celulose supracitado. 

Isso ajudaria a superar as duas primeiras contradições internas, 

aquela entre o objeto ampliado e as ferramentas ainda em grande 

parte individuais e “artesanais” e aquela outra entre a comunidade 

secundária ampliada e essas mesmas ferramentas. O ritmo mais 

acelerado de desenvolvimento que isso permitiria poderia diminuir 

o tempo necessário para relatórios de rotina, mantendo o processo 

de otimização na localização dos clientes e resolvendo problemas 

inesperados. Esse instrumental também favoreceria a aprendizagem 

cruzada, aceleraria as análises necessárias dos processos de 

produção dos clientes e ajudaria a controlar a validade de medidas 

importantes relativas a esses processos. Como parte do 

desenvolvimento do Centro de Celulose, novos softwares seriam 

desenvolvidos para a gestão das versões dos pacotes de software de 

otimização. A terceira proposta dos padrinhos-chefes foi a de criar 

um sistema e recursos para testar novas soluções de otimização. 

Sua quarta proposta era uma extensão da ideia da divisão do 

contrato em manutenção e desenvolvimento. A ideia era criar um 

roteiro de longo prazo para a melhoria do domínio do processo de 

produção de um cliente em conjunto com especialistas do cliente. 

O roteiro incluiria uma análise de gargalos no processo, os critérios 

para a priorização de problemas e também como um projeto de 

metas de procedimento na melhoria do processo. A fim de ser 

capaz de propor tal esforço colaborativo para os clientes, a empresa 

teria de desenvolver os seus instrumentos para medir vários 

parâmetros do processo de produção de celulose. 

Antes de os dois grupos discutirem e avaliarem as propostas 

de cada um, os pesquisadores apresentaram um vídeo de uma 

entrevista com um gerente de produção de uma empresa cliente. O 

gerente de produção destacou o papel dos padrinhos-chefes como 

os principais especialistas tecnológicos. Ele desejava apenas uma 

melhor coordenação interna e um melhor compartilhamento de 

informações entre os especialistas da Metso Automation. 
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Negociação e desenvolvimento colaborativo do novo modelo. Os 

grupos concordaram não somente sobre a importância do 

desenvolvimento de ferramentas, soluções padronizadas e automação 

de tarefas recorrentes, como também de consulta aos clientes e 

treinamento cruzado para ampliar a competência dos engenheiros. 

No início, os engenheiros de manutenção não aceitaram a ideia de 

dividir o contrato de desenvolvimento em duas partes. Eles temiam 

que isso levasse a uma situação em que acabariam realizando 

trabalhos rotineiros e desinteressantes de manutenção. Os 

desenvolvedores de produtos não aceitaram a ideia dos engenheiros 

de manutenção de criação de uma unidade de coordenação no 

escritório local em que trabalhavam, pois ela estaria localizada muito 

longe do seu escritório. Eles também criticaram fortemente a ideia de 

cobrar clientes com base em horas de trabalho, dizendo se tratar de 

uma regressão a um prática velha, inútil e já ultrapassada. Essa crítica 

tornou a atmosfera tensa na sessão. 

Na quarta sessão, os membros dos dois grupos começaram a 

trabalhar de forma colaborativa no modelo futuro. Os padrinhos-

chefe pediram desculpas por sua crítica afiada na sessão anterior e 

salientaram os pontos de concordância. Devido à centralidade da 

ideia do ciclo de vida de um relacionamento com o cliente e ao fato 

de que um número crescente de clientes tinha pacotes de software de 

otimização em várias fases do seu processo de produção, os 

pesquisadores sugeriram que um dos participantes reconstruisse 

toda a história de um relacionamento com o cliente. Essa reconstrução 

foi discutida na sessão. Os participantes se concentraram 

especificamente nas várias ferramentas que usam na gestão do 

relacionamento com o cliente. A seguir, eles as dividiram, segundo a 

proposta dos padrinhos-chefes, entre aquelas que servem para 

manutenção e aquelas usadas para elevar o nível de performance do 

software de otimização do cliente. Eles descobriram que apenas dois 

dos sete instrumentos identificados estavam relacionados com a 

elevação do nível de desempenho. A análise levou a uma discussão 

aprofundada sobre as possibilidades de mudar as regras e práticas 

relativas às relações com os clientes e também de preparar, para cada 

cliente, um plano de manutenção e desenvolvimento que incluiria 

uma análise de gargalo de processos e treinamento de operadores do 
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cliente, como os padrinhos-chefes haviam sugerido. Eles também 

discutiram formas de garantir que os clientes informassem à Metso 

sobre mudanças em seus processos de produção, já que isso é vital 

para a manutenção da otimização automática.  Os participantes 

decidiram continuar a discussão sobre as regras e práticas relativas 

ao relacionamento com o cliente na próxima reunião. Os 

pesquisadores prometeram convidar um representante do cliente 

para a sessão, a fim de obter sua opinião sobre a ideia. 

No início da quinta sessão, o pesquisador apresentou uma 

síntese e uma sistematização das ideias sobre a hipótese de preparar, 

com os clientes, um plano de desenvolvimento para os processos de 

produção dos clientes. Os participantes ressaltaram a necessidade de 

um tal plano e observaram que, se envolvessem outras unidades da 

empresa na elaboração do plano de desenvolvimento, o valor poderia 

ser aumentado. Seriam feitos planejamentos anuais com base em um 

plano de desenvolvimento a longo prazo. O trabalho com o plano 

exigiria uma demarcação clara entre manutenção e desenvolvimento, 

bem como maior automatização de tarefas de manutenção. 

A ideia de preparar, com o cliente, um plano de desenvolvimento 

para o processo de produção do cliente era vista como importante e 

promissora, mas, ao mesmo tempo, bastante desafiadora. Grande 

parte da discussão girou em torno da viabilidade de tal processo e da 

possibilidade de também envolver as unidades básicas de automação 

da empresa nesses projetos do cliente. Os participantes percebiam 

muitas vantagens nessa nova forma de colaboração com os clientes. 

Ela lhes permitiria personalizar ainda mais as vendas de produtos e 

serviços a clientes da empresa, ampliava o âmbito e o tempo útil de 

colaboração e dava aos engenheiros da empresa a oportunidade de 

aprender mais sobre os processos dos clientes. Uma grande parte dessa 

colaboração seria baseada em trabalho pelo qual o cliente pagaria.

O representante do cliente não foi capaz de participar da 

sessão como fora planejado, mas deu uma entrevista que foi gravada 

em vídeo. Ele acolheu as ideias de planejamento colaborativo 

quanto ao desenvolvimento do processo de produção do cliente e o 

papel dos especialistas da Metso Automation como consultores 

nesse planejamento.
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Engenheiro entrevistado de uma fábrica-cliente de celulose: 
Hoje em dia, não basta que o fornecedor entregue equipamentos 
e, depois disso, eles simplesmente sejam... [deixados] aos 
operadores à fábrica. Eu me certificaria de que essas coisas 
sejam pensadas em conjunto regularmente: ... Para onde 
estamos indo na introdução de novos equipamentos ou 
softwares ou qualquer outra coisa? Quais os problemas que 
tivemos, o que devemos melhorar no futuro e como é que 
vamos decolar no futuro? 

De acordo com o representante do cliente entrevistado, é 

importante para o cliente aprender com as soluções e experiências 

técnicas de outras fábricas de celulose mediante o amplo contato 

dos especialistas da Metso Automation com outras fábricas do 

setor, já que as soluções técnicas individuais podem ser transferidas 

livremente de fábrica para fábrica. Do ponto de vista do cliente, é 

importante, igualmente, que os especialistas da Metso Automation, 

com quem o cliente trabalha, estejam bem informados sobre o 

processo do cliente. Ele também destacou a necessidade de uma 

boa documentação e partilha de conhecimentos dentro da Metso 

Automation, para que mais de uma pessoa seja capaz de auxiliar o 

cliente na resolução de problemas relacionados à utilização dos 

pacotes de software de otimização. 

No final da sessão, o grupo analisou quais problemas atuais 

a preparação de planos de desenvolvimento para os processos dos 

clientes seria capaz de resolver e quais não seria capaz de resolver. 

Examinando o novo modelo. Em seguida, os dois grupos de 
participantes avaliaram e elaboraram as novas soluções sugeridas em 
suas próprias sessões e prepararam as suas sugestões para 
implementação. Os participantes haviam convidado um especialista 
da linha de negócios em energia da firma para vir à próxima sessão 
conjunta e falar sobre suas experiências de desenvolvimento 
colaborativo de processos de clientes. O especialista relatou um caso 
em que um grupo de trabalho composto por especialistas tanto da 
empresa quanto do cliente tinha sido estabelecido para planejar o 
desenvolvimento do processo de produção desse cliente. Ele também 
afirmou que alguns clientes queriam ampliar o âmbito da colaboração 
e aprofundá-lo. Essse benchmarking das práticas de outra linha de 
negócios trouxe muitas ideias para os participantes. Eles salientaram, 

em especial, o papel crescente do serviço de consultoria. 
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Depois de discutir com o especialista visitante, os 

participantes formaram dois grupos, compostos tanto de 

desenvolvedores de produtos quanto engenheiros de manutenção, 

para finalizar as ideias da forma futura da atividade: um dos grupos 

trabalhou no desenvolvimento de contratos e o outro nas novas 

ferramentas necessárias. A próxima sessão conjunta foi dedicada 

aos contratos de clientes e à possibilidade de incluir neles a 

preparação de um plano de desenvolvimento para o processo do 

cliente. O gerente da unidade foi convidado para a próxima reunião, 

a fim discutir essas ideias de desenvolvimento. 

A preparação de um plano de implementação. Na próxima sessão 

conjunta, os participantes ouviram a opinião do gerente da unidade 

quanto ao desenvolvimento futuro da atividade e discutiram suas 

ideias com ele. Eles concordaram sobre os pontos principais. O grupo 

concordou que a divisão do trabalho entre os desenvolvedores de 

produtos e os engenheiros de manutenção devia ser alterado através da 

criação de uma nova unidade na organização de serviços da Metso. A 

nova unidade iria executar os negócios de acordos de desenvolvimento 

e prestar apoio aos engenheiros de manutenção que trabalhavam com 

os pacotes de software de otimização de processamento. Ela também 

seria responsável pela utilização dos recursos e pelo resultado 

econômico da atividade e seu desenvolvimento ulterior. Diferentemente 

do que os engenheiros de manutenção haviam proposto, ela não seria 

localizada em sua unidade local, mas nas imediações do escriório dos 

desenvolvedores de produtos. 

Os participantes elaboraram um plano em três etapas da 

elaboração e implementação de novas ideias:

1. Passo

– executar primeiro pequeno teste do plano de desenvolvimento 
mais amplo;

– dividir o contrato de desenvolvimento em partes de 
manutenção e desenvolvimento;

– desenvolver a ferramenta e o canal de comunicação Centro 
de Celulose, e 

– organizar o treinamento de clientes.
Essas reformas seriam discutidas com um cliente interessado e com 
a organização de vendas. 
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2. Passo 

– estabelecer a nova unidade na organização de serviço, a fim 

de coordenar o trabalho nos contratos de desenvolvimento 

existentes;

– transferir os negócios de desenvolvimento de contratos para a 

organização de serviço; 

– desenvolver melhor o produto de otimização de software e os 

serviços relacionados, e

– estudar os processos dos clientes (a fim de testar a 

exequibilidade da ideia do roteiro de desenvolvimento e 

melhor desenvolvê-la).

3. Passo 

– transferir a instalação de pacotes de softwares para a 

organização de projetos da firma, e

– começar a traçar o roteiro para o desenvolvimento do 

domínio sobre o processo de produção do cliente, junto aos 

especialistas desse cliente.

O grupo decidiu apresentar essas propostas ao grupo diretor 

do projeto de intervenção. 

O grupo de diretor aceitou as três propostas principais: a 

construção da nova unidade de coordenação, o desenvolvimento 

do instrumental Centro de Celulose e o desenvolvimento de planos 

para os processos de produção dos clientes. No entanto, ele destacou 

a necessidade de vender mais pacotes de otimização e o fato de que 

os recursos para a criação da unidade de coordenação dependeriam 

do volume de atividade. O grupo diretor também relatou que, 

devido à difícil situação econômica da empresa, não seria possível, 

em um futuro próximo, contratar a nova pessoa necessária para 

gerenciar a nova unidade. 

A última reunião conjunta foi dedicada a uma discussão sobre a 

implementação e, especialmente, sobre o procedimento de mudança 

dos contratos dos clientes. Essa sessão foi presidida pelo chefe de 

serviços especializados de suporte da unidade, e não pelo pesquisador. 
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a implementação do novo Modelo 
e os resultados do laboratório de Mudança

À época da intervenção do Laboratório de Mudança, a situação 

econômica da empresa havia se deteriorado drasticamente e um 

programa de negociações-padrão foi realizado. Uma reavaliação da 

estratégia também tinha ocorrido. Portanto, a ideia anterior, de 

utilizar o método do Laboratório de Mudança na implementação da 

estratégia, não era mais atual. Pela mesma razão, os primeiros passos 

para a realização do plano em três etapas tiveram de ser adiados, 

ficando para além do escopo do contrato dos pesquisadores com a 

empresa. Portanto, os pesquisadores não estavam envolvidos no 

acompanhamento e no desenvolvimento das ideias criadas. Muitos 

anos depois, um dos participantes comentou sobre o processo, 

dizendo que as ideias criadas no Laboratório de Mudança eram 

demasiado ambiciosas em relação ao conhecimento e às habilidades 

do grupo naquele momento, mas que a atividade se desenvolveu 

principalmente como prevista no Laboratório de Mudança, embora 

de uma forma muito mais complicada. 

Esperava-se que a intervenção identificasse os principais 

desafios e as principais possibilidades no desenvolvimento da 

colaboração de desenvolvimento contínuo com os clientes e 

definisse que tipos de novos arranjos organizacionais e novas 

ferramentas eram necessários para o desenvolvimento dessa 

colaboração. A análise das contradições internas à atividade e as 

três propostas principais, juntamente com a sua fundamentação 

mediante a análise histórica, cumpriu claramente essas expectativas. 

A análise histórica também evidenciou o modo como a nova 

lógica da atividade foi desenvolvida por etapas, mediante a 

superação das contradições que surgiram no sistema de atividade 

como resultado dos esforços de desenvolvimento dos atores. Assim, 

ela mostrou uma visão alternativa e mais realista da mudança 

estratégica da atividade, em contraste com uma implementação 

direta, hierárquica, de um novo conceito. Na verdade, a reavaliação 

da estratégia da empresa ocorreu em parte por causa da resistência 

causada pela tentativa de implementação hierárquica da nova 

estratégia da gestão. 
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A intervenção também levou à observação de que produção 

de coconfiguração que envolve a aprendizagem mútua contínua do 

cliente e do fornecedor tem uma tendência a se expandir e, 

provavelmente, não pode continuar por muito tempo sem expansão. 

Essa observação se assemelha à de Hirschhorn (1986, pp. 124-151), 

de que as chamadas fábricas sociotécnicas tinham de se manter em 

constante aprendizagem ou, do contrário, regrediriam à produção 

em massa tradicional.

 
A nova unidade que 

assumiria a 

responsabilidade pela 

atividade de acordo de 

desenvolvimento 

 Desenvolvendo o 

Centro de Celulose 

 

Apliando a escala 

mediante a extensão 
da base de clientes 

 
O novo plano de 

desenvolvimento de 

processo, de aprendizagem 

cruzada e de treinamento 

dos operadores de processo 

dos clientes 

 Expandindo o escopo da atividade 

 Figura 8.3. Os novos elementos propostos para a atividade em relação à extensão da 
escala e à ampliação do escopo da atividade

Uma característica interessante na situação da atividade e 

nas soluções desenvolvidas pelos participantes era o caráter dual do 

crescimento do negócio de softwares de otimização. Na produção 

em massa, a principal direção de crescimento é a ampliação 

quantitativa da quota de produção, de vendas e presença no 

mercado, muitas vezes caracterizada como economias de escala. 

Isso também foi importante nesse caso. Além dessa ampliação, 

houve a necessidade de expandir o objeto, das distintas fases de 

produção a linhas inteiras e a todo o processo de produção, a fim 

de aprimorá-lo através de uma melhor integração das fases de 

produção e desenvolvimento, expansão essa a que muitas vezes se 
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chama de economias de escopo (Cusumano, 2010, p. 104-146). As 

três principais sugestões que participantes desenvolveram no 

Laboratório de Mudança Interfronteiras favoreceriam de formas 

diferentes essas duas direções de crescimento, a ampliação e a 

expansão (Figura 8.3. Essa dualidade já foi previamente discutida 

na teoria da organização como a necessidade de uma organização 

ambidestra, ou seja, de uma organização que seja capaz, ao mesmo 

tempo, de explorar os seus recursos atuais e de explorar e desenvolver 

novos recursos (March, 1991; Raisch, Birkinshaw, Probst, e 

Tushman, 2009; Tushman e O’Reilly, 1996; Venkatraman, Lee, & 

Iyer, 2007). O caso mostra como esses dois objetivos se fundem no 

trabalho de coconfiguração.
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CAPÍTULO 9

Comparação Entre os Três 

Exemplos de Casos

No que se segue, os três exemplos de casos práticos são, em 

primeiro lugar, comparados destacando-se as diferenças na sua 

realização prática e nos processos de aprendizagem interpretados 

teoricamente. Depois disso, os desafios de desenvolvimento 

enfrentados nas atividades locais que surgiram nas intervenções do 

Laboratório de Mudança são comentados sob a ótica de discussões 

teóricas relacionadas. A comparação é dividida em duas partes. Em 

primeiro lugar, os casos são comparados do ponto de vista da 

realização prática das intervenções e, em seguida, a partir da 

perspectiva teórica na qual se baseia o Laboratório de Mudança. 

diFerenÇas na realiZaÇÃO PrátiCa das três 
interVenÇões dO laBOratÓriO de MUdanÇa 

As diferenças na realização prática dos três casos serão 

discutidas com base nos quatro itens seguintes: a iniciativa e o 

ponto de partida da intervenção inicial; a colaboração entre a 

gerência, os pesquisadores e os praticantes; o número e o tipo das 

sessões; a duração e o escopo da intervenção e os seus resultados 

observáveis. A comparação da realização prática dos casos de 

intervenções é apresentada de forma concisa na Tabela 9.1. 
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As principais diferenças em ponto de partida e iniciativa entre 

os casos de intervenção foram o papel relativo de impulsos e de 

motivação internos e externos para a realização da intervenção do 

Laboratório de Mudança. No caso da Escola Molefi, a iniciativa veio 

de fora da escola. O motivo foi a política do governo para aumentar 

o uso de computadores na educação escolar. O Laboratório de 

Mudança foi contratado para testar a utilização do método do 

Laboratório de Mudança como um dos meios de implementação 

dessa estratégia. Um consórcio internacional de pesquisa havia 

sugerido o uso do Laboratório de Mudança como maneira de 

desenvolver uma forma pedagogicamente significativa do uso de 

computadores na educação. Os pesquisadores tiveram financiamento 

para o projeto. Nem os administradores da escola, nem o diretor e os 

professores tinham uma ideia clara quanto à natureza do processo 

do Laboratório de Mudança. Muitos dos atores envolvidos não 

percebiam a implementação de TCI na escola como uma mudança 

em nível conceitual na atividade educacional da instituição.

No caso da Unidade Cirúrgica Central do Hospital da 

Universidade de Oulu, uma recente mudança na legislação havia 

agravado os problemas na atividade e salientado a necessidade de 

mudança, que os gestores e profissionais já sentiam anteriormente 

como forte. Quando os pesquisadores contactaram a unidade e 

apresentaram seu projeto, os gerentes da unidade viram que eles lhes 

forneciam o método necessário para prosseguir na busca de uma 

solução. Um processo anterior de racionalização de processos havia 

mostrado aos gestores que agilizar processos individuais não 

resolveria seus problemas; portanto, eles foram orientados no sentido 

de uma mudança em nível conceitual. A unidade tinha experiência e 

conhecimento prévios com relação ao método do Laboratório de 

Mudança, o que ajudou na elaboração do plano de intervenção. Os 

pesquisadores dispunham de financiamento para o projeto, mas a 

unidade cobriu os custos de seus funcionários que participaram. 

No caso da Metso Automation, a intenção estratégica geral 

da alta administração foi importante para a definição do ponto de 

partida da intervenção. A iniciativa partiu do gerente de pessoal, 

que tinha ouvido falar sobre o Laboratório de Mudança e contactou 

os pesquisadores. Como no caso da escola Molefi, também não 
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havia a ideia de usar o Laboratório de Mudança como uma forma 

de fomentar uma mudança pretendida. A motivação era obter 

conhecimento acerca de como contribuir para a implementação da 

nova estratégia acarretava uma mudança em nível conceitual nas 

atividades da empresa. A atividade de automação de otimização do 

Grupo de Produção de Celulose era vista como perfeito exemplar 

da ideia da nova estratégia. Os gestores responsáveis   pela atividade 

de automação de otimização e os profissionais estavam dispostos a 

realizar o processo do Laboratório de Mudança como meio de 

encontrar uma nova forma para a atividade, embora eles tivessem 

muito conhecimento sobre o método. A empresa financiou a 

intervenção, mas também recebeu apoio financeiro do Programa 

Nacional de Desenvolvimento do Trabalho. 

Tabela 9.1. Comparação entre a realização prática das três intervenções

Aspectos de 
comparação/

Casos

Iniciativa 
e ponto de 

partida

Colaboração 
entre 

pesquisadores, 
proissionais e 

gerentes

O número e o 
foco das sessões 
e a duração da 

intervenção

Resultados 
concretos

O caso da 
escola Molei 

Iniciativa e 
motivação 
externas

Pesquisadores 
e proissionais 

nas sessões. 
Gerentes 

aguardando por 
resultados.

Sete sessões de 
análise e design 

em um mês. 
Suporte posterior e 
acompanhamento 

mínimos.

Quatro novas 
práticas a serem 

testadas

O caso da 
Unidade 

Cirúrgica 
Central

 
Iniciativa e 
motivação 
da própria 

unidade

Colaboração 
entre as 

três partes: 
pesquisadores, 

gerentes e 
proissionais

Cinco sessões de 
análise e design 

e duas sessões de 
acompanhamento 
em um ano e meio

Implementação 
de um novo 
modelo de 

organização e 
gerência

O Caso 
da Metso 

Automation

Iniciativa 
externa e 

motivação da 
unidade

Os 
pesquisadores e 
os proissionais 

relataram os 
progressos à 

gerência

Três sessões 
separadas para 

cada um dos dois 
grupos e seis 

sessões conjuntas 
em um período de 

três meses

Novo modelo 
da atividade 
e três novas 
ferramentas 

a serem 
implementados

A estrutura de colaboração entre os pesquisadores, a gerência e 

os profissionais diferiram notavelmente entre os três casos. No caso da 
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Escola Molefi, o grupo de coordenação do projeto esteve muito distante 

da escola e o diretor não estava ativamente envolvido no processo. No 

entanto, um dos participantes do Laboratório de Mudança era um 

“chefe de moradia”, ou seja, um gerente médio na escola. Os 

pesquisadores colaboraram com os profissionais principalmente nas 

sessões e tiveram pouca colaboração com a gestão escolar no tocante à 

busca por um novo modelo. No caso da Unidade Cirúrgica Central, 

houve ávida colaboração entre os pesquisadores, a gerência e os 

profissionais, porque, em parte, o foco era a estrutura de gestão. Os 

pesquisadores também participaram do desenvolvimento do novo 

modelo, que ocorreu entre as sessões, e a colaboração continuou 

durante a implementação e a consolidação desse novo modelo. A 

estrutura de colaboração no caso da Metso Automation reside entre as 

duas anteriores. A gestão acompanhou o processo e realizou debates 

com os pesquisadores e com os representantes do grupo do Laboratório 

de Mudança que estavam no grupo diretor. Além disso, o chefe da 

unidade e a pessoa responsável pelo serviço estiveram envolvidos na 

formação do novo modelo. 

Os processos de intervenção, nos exemplos de casos, também 

diferiram notavelmente. No caso da Escola Molefi, os participantes 

representavam posições diferentes no mesmo sistema de atividade. 

As sete sessões, que foram realizadas durante o período de um mês, 

focalizaram a análise da atividade educacional dos professores e a 

concepção de novas soluções. Os pesquisadores tinham poucas 

opções de acompanhamento e suporte à implementação. Os 

participantes da Unidade Cirúrgica Central representavam dois 

sistemas de atividades e várias profissões, mas o processo foi 

realizado sem reservar sessões separadas para os diferentes grupos. 

O processo na Unidade Cirúrgica Central difere também dos 

outros dois por seu longo período de tempo. As cinco sessões de 

análise e design foram realizadas durante o outono de 2006. Uma 

sessão de acompanhamento foi realizada cerca de seis meses após a 

última sessão de análise e design, e outra um pouco mais de um ano 

depois. Os pesquisadores acompanharam e auxiliaram ativamente 

a implementação. Na atividade de otimização de processamento de 

celulose da Metso Automation, as nove sessões de análise e design 

do Laboratório de Mudança Interfronteiras decorreram ao longo 
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de um período de três meses. Três sessões foram realizadas 

separadamente com cada um dos dois grupos; seis das sessões 

foram sessões conjuntas, em que ambos os grupos participaram. A 

colaboração entre pesquisadores e a empresa terminou após as 

sessões de análise e design devido a mudanças na empresa, e o 

suporte à implementação do novo modelo e seu acompanhamento, 

que haviam sido planejados, não foram completados. 

Como resultados imediatos e concretos, o Laboratório de 

Mudança na Escola Molefi produziu quatro novas práticas que os 

participantes puderam experimentar e implementar após as 

sessões. O Laboratório de Mudança não produziu um modelo claro 

para a forma futura da atividade, embora os participantes tivessem 

concordado com a direção geral preferível para o futuro 

desenvolvimento de sua atividade. O Laboratório de Mudança na 

Unidade Cirúrgica Central produziu um novo modelo de 

organização e gestão da atividade da unidade. Novos tipos de ações 

de gestão e coordenação foram desenvolvidos durante a 

implementação do novo modelo por causa das mudanças, mas eles 

não foram discutidos durante as sessões de design. Os pesquisadores 

acompanharam a implementação do novo modelo, que levou a 

melhorias notáveis no desempenho da unidade. 

A intervenção na atividade de otimização de processamento 

da Metso Automation produziu um modelo de organização e da 

forma de atividade, o qual compreendia uma proposta de um novo 

arranjo organizacional que permitia o domínio do crescente 

número de combinações cliente-software, com base nos contratos 

de desenvolvimento de performance, e que também possibilitava 

um novo serviço. Esse novo serviço significaria uma grande 

expansão no objeto da atividade e um grande desafio para os atores. 

Embora o Laboratório Mudança tivesse aumentado a prioridade do 

desenvolvimento de novas ferramentas de software para a atividade, 

o conteúdo específico dessas ferramentas não foi discutido em 

detalhes. Assim, grande parte da concretização do modelo criado 

foi deixada para ser feita após à intervenção. 
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UMa PersPeCtiVa da teOria de atiVidade sOBre as 
diFerenÇas entre as três interVenÇões dO 

laBOratÓriO de MUdanÇa

Do ponto de vista da teoria da aprendizagem expansiva, a 

atividade, que é o objeto da intervenção, está, no momento da 

intervenção do Laboratório de Mudança, em uma fase específica de 

seu desenvolvimento histórico. A natureza dessa fase pode ser 

analisada com o auxílio do modelo idealizado de transformação 

expansiva de atividades, apresentado na Figura 3.7. No Laboratório 

de Mudança, os participantes realizam esse tipo de análise por 

meio de ações de aprendizagem expansiva (ver Figura 3.6). Eles 

também impulsionam, em certa medida, o desenvolvimento de 

longo prazo do sistema de atividade, com a implementação do novo 

modelo e as novas ferramentas desenvolvidas por eles. As 

intervenções do Laboratório de Mudança diferem tanto com 

relação à fase do desenvolvimento histórico de longo prazo das 

atividades em que são realizadas quanto com relação ao avanço do 

processo de aprendizagem expansiva na intervenção do Laboratório 

de Mudança. A seguir, os três exemplos de casos e as suas diferenças 

são caracterizados a partir desses dois pontos de vista, com foco no 

último. Um resumo da comparação é apresentado na Tabela 9.2.

No caso da Escola Molefi, as tentativas individuais dos 

professores de mudar os métodos de instrução, o seu interesse na 

utilização de TCI e as iniciativas do governo, como o novo sistema 

pastoral, podem ser vistos como indicadores de um estado de 

necessidade na atividade. No Laboratório de Mudança desse caso, 

o objetivo do ministério de aumentar o uso de computadores na 

escola entrava em confronto com a situação escolar real, em que os 

professores tinham pouca oportunidade de usar computadores, 

mas estavam lutando com problemas relativos a um aumento na 

variedade das habilidades básicas dos alunos e a seus problemas 

sociais. Nos termos da teoria da atividade, a política governamental 

de desenvolvimento nacional levou, no nível da escola, a um foco 

em uma possível ferramenta e motivação baseadas em um 

“empurrão tecnológico”, e não nos atuais problemas concernentes 

ao domínio do objeto da atividade educacional. Os primeiros 

estímulos foram os problemas que surgiram a partir das dificuldades 
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de dominar a instrução e a educação dos grupos de alunos 

heterogêneos, com um número cada vez maior de alunos com 

graves problemas sociais. Os dados de espelho e as discussões do 

Laboratório de Mudança direcionaram as necessidades de caráter 

individual para uma experiência parcialmente compartilhada de 

vínculo duplo, que não era relacionada à utilização de TCI, e sim a 

uma inadequação dos métodos de ensino unificados e da 

categorização dos estudantes como meios de satisfazer as diferentes 

necessidades dos alunos. O Laboratório de Mudança aumentou a 

consciência dos participantes quanto à necessidade de uma 

mudança e sua vontade de procurar uma nova solução. Além disso, 

o Laboratório de Mudança produziu quatro segundos estímulos 

instrumentais para reconceituar o objeto da atividade dos 

professores e transformar a atividade: a prática de planejamento 

dialógico de estudo, que representou uma tentativa de individualizar 

o ensino, a prática de coensino, que também ajudaria a superar a 

contradição, a prática sistemática de implementação de diretrizes 

e, além disso, o desenvolvimento de ferramentas AV de 

aprendizagem. Os dois primeiros desses estímulos materializaram 

uma ideia de uma pedagogia mais individualizada e colaborativa. 

A sua aplicação viria a ressaltar a diferença entre essa pedagogia e o 

princípio predominante de ensino. Os profissionais não chegaram 

a explicitar claramente o novo princípio e a nova estrutura 

relacionada de sua atividade educacional durante as sessões de 

análise e design, embora houvessem concordado quanto à direção 

geral preferível de seu desenvolvimento. 

Em contraste, a atividade da Unidade Cirúrgica Central já 

estava em uma situação de crise eminente, característica da segunda 

fase da transformação expansiva de uma atividade. Os primeiros 

estímulos que definiram o problema foram as experiências dos 

praticantes de perda de controle sobre seu trabalho, a falta de 

funcionário e os fechamentos de anfiteatros de operação. No 

laboratório-mudança, os profissionais e os pesquisadores identificaram 

como principal causa dos problemas a contradição entre o fluxo 

amorfo de pacientes e as ferramentas e a divisão de trabalho 

fragmentado na unidade. Eles construíram um novo modelo de 

organização e gestão da atividade que funcionava como um conjunto 



348

de segundos estímulos instrumentais para a realização da 

transformação da atividade. No processo, os segundos estímulos não 

somente foram enriquecidos e elaborados na forma de um plano 

detalhado da nova estrutura, mas também se cristalizaram como um 

novo conceito de “responsabilidade holística compartilhada para a 

cadeia de atendimento dos pacientes” Esses foram implementados e 

aprimoraram notavelmente o desempenho da unidade.

Na atividade de software de otimização, no caso da Metso 

Automation, havia uma forte necessidade de mudança e um forte 

interesse. Fornecer sistemas de automação de otimização para a 

produção de celulose e desenvolver, em conjunto com os clientes, 

os seus processos de produção com essa nova ferramenta eram 

objetos e propósitos relativamente novos na atividade de 

fornecimento de sistemas de automação. O novo objeto da atividade 

já havia levado a mudanças na divisão de trabalho e nas regras com 

o intuito de solucionar as contradições entre a lógica nova da 

atividade e a velha. A atividade estava em uma fase de consolidação 

e generalização dessa nova forma. No entanto, ao mesmo tempo, 

um novo estado de necessidade estava emergindo, relacionado ao 

limite da otimização baseada em fases. Apesar da diferença nas 

tarefas e funções dos membros dos dois grupos, eles tinham 

problemas parcialmente semelhantes: demandas contraditórias 

colocadas por suas diferentes tarefas e obrigações, assim como 

problemas e frustrações decorrentes de rupturas na comunicação 

com os clientes e entre os próprios especialistas da empresa. 
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Tabela 9.2. Comparação entre processos de aprendizagem expansiva nos três casos

Aspectos
de 

comparação/
Casos

A fase de 
desenvolvimento 

da atividade

Primeiros 
estímulos

Contradição 
interna central

Segundo 
estímulos 

instrumentais 
criados

O caso da 
escola Molei

Entre a primeira 
e segunda fases:  

um estado de 
necessidade.

 O “baixo calibre 
acadêmico” dos 

estudantes e 
seus problemas 

sociais. A 
frustração dos 

estudantes 
 em função 

de sua 
categorização.

Grupos cada 
vez mais 

heterogêneos 
de estudantes 

versus métodos 
uniicados 
de ensino e 

classiicação de 
estudantes.

Planejamento 
dialógico de 

estudos, 
 coensino, 

implementação 
sistemática 

de diretrizes e 
ferramentas AV 

de ensino.

 O caso da 
Unidade 

Cirúrgica 
Central 

Segunda fase: 
contradições 
secundárias 
agravadas e 

vínculo duplo.

 Experiências de 
falta de

controle sobre 
o trabalho, 
escassez de 

funcionários, 
fechamento de 
aniteatros de 

operação. 

 Fluxo disforme 
de pacientes 

versus 
ferramentas 

e divisão 
de trabalho 

fragmentadas.

 Novo modelo 
de organização 
e gestão com 

base em áreas 
funcionais 
menores e 

signiicativas do 
ponto de vista 

médico.

O caso 
da Metso 

Automation

 Quinta fase: 
consolidação e 
generalização 
dos resultados 

do cíclo anterior; 
e primeira 

fase: estado de 
necessidade de 
um novo ciclo.

Vínculos duplos 
entre obrigações 

concorrentes, 
rupturas na 

comunicação. 
Trabalho não 

reconhecido na 
contabilidade.

A clientela 
crescente e a 
pressão por 

expansão versus 
uma divisão 
de trabalho 
baseada em 
fases e um 

conhecimento 
de tipo 

“artesanal”. 

 Novo modelo 
de organização 
da atividade, 

desenvolvimento 
de ferramentas 
compartilhadas 
e de um canal 

de comunicação, 
modelo de um 

serviço ampliado. 

No Laboratório de Mudança na Metso Automation, os 

problemas podiam ser explicados, em primeiro lugar, por uma 

contradição entre o crescente número de pacotes de software 

instalados que precisavam ser mantidos e desenvolvidos e a 

organização e a expertise departamentalizadas que, em grande 

parte, ainda eram individuais e tácitas, característica que impedia 

a delegação de tarefas e prejudicava a colaboração. Em segundo 

lugar, eles poderiam ser explicados por uma contradição entre a 

nova lógica, centrada no cliente, da atividade de software de 

otimização e o sistema de contabilidade, que refletia a lógica 

baseada em produtos do fornecimento de sistemas básicos de 
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automação. A implementação do software de otimização mudou 

radicalmente o objeto dos operadores de processamento das 

fábricas-clientes de celulose, criando uma contradição agravante 

entre o software e as ferramentas intelectuais dos operadores para 

administrar a produção otimizada automaticamente. Essa 

contradição levou a erros no uso do software nas fábricas-clientes, 

criando perturbações e rupturas na atividade do fornecedor e 

salientando a necessidade de treinar os operadores das fábricas-

clientes (Kallio, 2010). Os segundos estímulos que os praticantes 

criaram no Laboratório de Mudança forneceram uma perspectiva 

de superação das contradições, mas, como no caso da escola, a 

intervenção não cobria as últimas três ações de aprendizagem 

expansiva: a implementação do novo modelo, a reflexão sobre o 

processo e a generalização e consolidação dos resultados. 

a relaÇÃO das OBserVaÇões Feitas 
nas três interVenÇões Para COM as 
disCUssões teÓriCas relaCiOnadas

A intervenção de Laboratório de Mudança é um ponto de 

contato entre o mundo de uma atividade específica de trabalho local e 

aquele de uma pesquisa. A seguir, serão caracterizadas as relações dos 

desafios ao desenvolvimento das atividades locais que surgiram nas 

intervenções do Laboratório de Mudança para com as discussões 

teóricas sobre tópicos relacionados na literatura de pesquisa. As 

interpretações e perspectivas teóricas para as quais as observações 

feitas nas intervenções poderiam contribuir também serão assinaladas.

O Laboratório de Mudança da Escola Molefi foi 

encomendado originalmente como parte de um projeto que 

visava ao desenvolvimento da competência em TCI dos professores 

no uso de TCI em sua atividade. A intervenção suscitou a questão 

da relação entre a ferramenta e objeto no uso pedagógico das 

novas tecnologias. Grande parte da discussão sobre o uso de TCI 

nas escolas tem se baseado em opiniões quanto ao que pode ser 

feito e alcançado com essas novas tecnologias; no entanto, pouca 

análise concreta havia sido feita no que diz respeito aos desafios 

atuais que os professores encontram em sua atividade diária. O 



351

novo objeto da ação educacional dos professores só pode evoluir 

em função do descobrimento das novas formas de educar que se 

tornaram possíveis com o uso das novas tecnologias. Portanto, 

avanços no aproveitamento das novas tecnologias na educação 

têm necessariamente de ocorrer em dois turnos distintos: o 

desenvolvimento do domínio sobre as novas tecnologias e a 

reconceituação do objeto da ação educacional e a alteração 

subsequente de sua estrutura. O Laboratório de Mudança na 

escola pode ser visto como um suporte parcial à visão de que a 

rotação entre avanços nessas duas direções também pode começar 

com a reconceituação e a expansão do objeto. Esse Laboratório de 

Mudança trouxe à luz, ademais, o problema, que tem sido muito 

discutido, da categorização de alunos e seus efeitos sobre a 

aprendizagem (Rosenthal e Jacobson, 1992) e contribuiu para a 

compreensão das possibilidades de superação da categorização 

disfuncional de alunos (Virkkunen, Newnham, Nleya, e 

Engeström, 2012). 

Por outro lado, em suas análises do Laboratório de Mudança 

na Unidade Cirúrgica Central, os pesquisadores relacionaram o 

processo especificamente a teorias da mudança e gestão de 

mudanças (Kajamaa, 2011; Kerosuo, Kajamaa, e Engeström, 2010). 

Eles mostraram como o Laboratório de Mudança ajudou a superar 

a oposição entre a abordagem de mudança centrada na comunidade 

e a centrada no processo e forneceram uma visão mais ampla que 

abrangia ambas as abordagens como parte do processo de ampliação 

do objeto de atividade. Além disso, eles mostraram como a 

propriedade do processo de mudança passou da administração 

para os profissionais durante as diferentes fases do processo de 

resolução de problemas, superando a separação típica entre as 

intenções de desenvolvimento dos gerentes e as dos profissionais 

(Hubbard, Mehan, & Stein, 2006; Ahonen & Virkkunen , 2003).

O Laboratório de Mudança Interfronteiras na atividade de 

otimização do processamento de celulose lançou luz sobre a 

natureza da produção de coconfiguração e do equilíbrio entre o 

funcionamento real da atividade atual e o desenvolvimento de uma 

nova forma de atividade, o que tem sido discutido na literatura 

como um problema de equilíbrio entre exploração e descobrimento 
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(March, 1991), e a criação de uma “organização ambidestra”, que 

pode realizar as duas ações (Tushman e O’Reilly, 1996). Uma 

questão levantada na discussão sobre a organização ambidestra diz 

respeito aos méritos relativos da ambidestreza simultânea e 

sucessiva. Ambas têm sido descritas como opções dentre as quais a 

gerência pode escolher (Venkatraman et al., 2007). A análise do 

ciclo de desenvolvimento expansivo da atividade de automação de 

otimização mostrou como a importância relativa e o conteúdo da 

“exploração” das competências existentes e “descobrimento do 

novo” podem ser entendidos mediante a concentração na 

transformação e no agravamento de diferentes tipos de contradições 

internas à atividade. Com base nessa análise, o que importa não é 

saber se a exploração e o descobrimento simultâneos ou sucessivos 

são melhores, e sim entender o tempo certo e a natureza de ambos, 

enquanto momentos do desenvolvimento expansivo de uma 

atividade. A exploração da ideia e da expertise de otimização 

colaborativa, baseada em software, nas diversas fases de produção 

de celulose criava a necessidade de descobrir, junto ao cliente, as 

possibilidades de desenvolvimento do conjunto do processo desse 

cliente. Esse descobrimento seria praticamente impossível caso a 

empresa já não produzisse pacotes de software de otimização para 

todas as fases de produção e caso os limites de otimização posterior 

das fases já não houvessem se tornado visíveis.
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CAPÍTULO 10

O Futuro do Método do 

Laboratório de Mudança

O laBOratÓriO de MUdanÇa enQUantO nOVa Fase 
nO desenVOlViMentO da MetOdOlOGia de PesQUisa 

de desenVOlViMentO eM traBalhO

Como descrito nos capítulos dois e três, o método do 

Laboratório de Mudança é parte da metodologia mais ampla da 

Pesquisa em Desenvolvimento do Trabalho (PDT), que se baseia na 

teoria da aprendizagem expansiva. Além de uma metodologia, a 

pesquisa em desenvolvimento do trabalho foi e é uma forma de 

atividade de pesquisa e desenvolvimento realizada com a ajuda da 

metodologia, a atividade de pesquisa em desenvolvimento do trabalho. 

Este capítulo retoma a narrativa histórica da origem do método do 

Laboratório de Mudança e reconstrói os ciclos de aprendizagem 

expansiva da atividade de pesquisa em desenvolvimento do trabalho 

e o lugar do método do Laboratório de Mudança nessa atividade. O 

desenvolvimento desse tipo de pesquisa de intervenção e atividade 

de desenvolvimento é dividido em dois ciclos de aprendizagem 

expansiva: o ciclo da criação da metodologia de Pesquisa em 

Desenvolvimento do Trabalho e o ciclo de desenvolvimento da 

pesquisa e da colaboração em desenvolvimento entre pesquisadores 

e profissionais, com base no Laboratório de Mudança. 
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O Ciclo de Criação da Metodologia de 
Pesquisa em desenvolvimento do trabalho

A origem da metodologia de Pesquisa em Desenvolvimento 

do Trabalho pode ser atribuída a uma onda de reformas 

administrativas que teve lugar em 1970 e 1980, tanto em empresas 

do setor público e quanto do privado, na Finlândia. Burocracias e 

formas tradicionais de modos de trabalho “artesanais” e individuais 

foram substituídos por grandes organizações e gerenciamento 

centralizado de funções, que eram levadas a cabo com a ajuda de 

novos sistemas administrativos. Os métodos de construção das 

formas novas e mais coletivas de atividades de trabalho se baseavam, 

naquele tempo, em uma combinação de reformas estruturais e 

treinamento de indivíduos. Cursos e oficinas eram organizados 

para ensinar as novas formas padronizadas de realização de tarefas 

que os especialistas haviam projetado. No entanto, uma observação 

comum na época era que as mudanças estruturais e o treinamento 

de indivíduos muitas vezes não eram suficientes para trazer a 

mudança pretendida nas práticas reais de trabalho e que a 

racionalização das funções e tarefas criavam novos tipos de 

problemas. Buscaram-se, então, novas formas de contribuir para a 

mudança nas práticas. Uma das formas aplicadas mais amplamente 

foi a combinação de métodos psicológicos e sociais e da pesquisa-

ação, denominada Desenvolvimento em Organização (French & 

Bell, 1973). Ao mesmo tempo, tornou-se cada vez mais evidente 

que a mudança de trabalho e qualificações não podia ser entendida 

com base no modo tradicional, centrado no indivíduo e não 

histórico de se compreender o trabalho e que novas abordagens, 

mais históricas e sistêmicas, precisavam ser desenvolvidas 

(Projectgruppe Automation und Qualificação, 1987; Toikka, 1984). 

A metodologia de Pesquisa em Desenvolvimento do Trabalho 

foi desenvolvida na Finlândia e reconceituou o objeto da pesquisa e 

do desenvolvimento do trabalho como a investigação conjunta de 

profissionais e pesquisadores  acerca dos desafios de desenvolvimento 

e as possibilidades da atividade de trabalho e acerca do 

desenvolvimento e da implementação de novos instrumentos 

práticos e conceituais de trabalho para dominar esses desafios. Yrjö 

Engeström explicou o novo modelo, a metodologia da Pesquisa em 
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Desenvolvimento do Trabalho, em sua dissertação “Aprendendo 

por Expansão", em 1987. Essa metodologia era única em seu foco 

no objeto e na motivação da atividade e em sua visão sistêmica e 

dialética com relação ao desenvolvimento de atividades de trabalho. 

O desenvolvimento da nova metodologia e as suas primeiras 

implementações já haviam começado no início da década de 80. 

Nos anos 80 e 90, foi realizada uma série de grandes projetos de 

Pesquisa em Desenvolvimento do Trabalho (Engeström, 1990; 

Engeström & Engeström, 1984; Miettinen, 1993; Virkkunen, 1995; 

Virkkunen & Kuutti, 2000). Os problemas em atividades de 

trabalho encontrados nesses projetos estavam relacionados 

principalmente a dois fenômenos: primeiro, à transição do trabalho 

individual “artesanal” para formas de trabalho mais coletivas e 

integradas e, segundo, aos problemas relativos à aplicação do 

modelo de produção em massa no domínio do crescimento de uma 

organização por meio da centralização, da gestão funcional e da 

racionalização e padronização de tarefas de trabalho. Na alternativa 

dos projetos de PDT, eram criadas formas de trabalho mais 

dialógicas e colaborativas. Na Figura 10.1, as setas negras ilustram 

a direção geral de transformação do trabalho na Finlândia àquela 

época. A seta cinzenta retrata as principais direções da 

transformação do trabalho em projetos de PDT. 

A aplicação da metodologia de PDT nos primeiros projetos 

não levou a conflitos fortes e manifestos entre o novo modelo e as 

antigas formas de desenvolver atividades, em parte porque foram 

realizados por pesquisadores externos em colaboração com os 

profissionais e não desafiaram diretamente as práticas de 

desenvolvimento nas organizações-clientes. A contradição entre a 

velha e a nova forma de desenvolver o trabalho se manifestou mais 

no modo como a gerência das organizações recebeu os resultados. 

Em organizações com especializações funcionais, a continuação 

dos processos de desenvolvimento e generalização dos resultados 

revelou-se difícil, porque os resultados normalmente atravessavam 

fronteiras funcionais (Engeström et al., 2007b; Kajamaa et al., 

2010). Na academia, essa contradição se manifestou em debates 

entre a nova abordagem e a abordagem da pesquisa acadêmica 

tradicional e da  pesquisa-ação. Nas organizações de trabalho, ela 
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se mostrou como um conflito entre a nova abordagem e formas 

variadas de gestão por objetivos e processos de racionalização.

Figura 10.1. A direção de transformação em atividades 
de trabalho nos primeiros projetos de PDT

Um ato importante de generalização e reflexão nesse ciclo do 

desenvolvimento da PDT foi o livro de Engeström (1995), no qual 

ele analisou os estudos de Pesquisa em Desenvolvimento do 

Trabalho que haviam sido realizados. O estabelecimento do Centro 

multidisciplinar de Teoria da Atividade e Pesquisa em 

Desenvolvimento do Trabalho, em 1994, na Universidade de 

Helsinki, e do programa de doutorado em Pesquisa em 

Desenvolvimento do Trabalho (http://edu.utu.fi/sivustot/kasva/

pt/subprogramas/dwrae/) e Educação de Adultos foram passos 

importantes na consolidação da nova abordagem de pesquisa e 

desenvolvimento. Engeström evocou muito dos conhecimentos 

empíricos e teóricos sobre o trabalho adquiridos nesse primeiro 

ciclo de pesquisa baseada em PDT em seu livro From teams to knots 

(2008). Seu amplo estudo comparativo de equipes, relatado nesse 

livro, foi, a um só tempo, o fim desse primeiro ciclo de 

desenvolvimento de atividade de PDT e o início do ciclo seguinte. 
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O Ciclo da atividade de Pesquisa em desenvolvimento 
do trabalho Baseada no laboratório de Mudança 

Após o final da década de 80, a forma mais comum de lidar 

com a rigidez e com os problemas das organizações funcionalmente 

centralizadas e com o tipo de trabalho de produção em massa e 

racionalizado era a descentralização e terceirização de funções para 

empresas independentes ou semi-independentes. Ao mesmo 

tempo, os processos de especialização flexível levaram não apenas 

a um aumento nas parcerias entre empresas especializadas, bem 

como à criação de novos tipos de redes de empresas que realizam 

seus negócios em estreita colaboração. Na década de 90, novos 

desafios de desenvolvimento de trabalho foram criados pela 

contradição entre, de um lado, os objetos de atividade cada vez 

mais complexos e interligados, que mudavam cada vez mais rápido, 

e, por outro, as formas existentes de divisão de trabalho baseada 

em funções e especializações e a distribuição de responsabilidade 

relacionada. Ao mesmo tempo, tornava-se cada vez mais difícil 

construir o tipo de projeto demorado de PDT que foi realizado na 

primeira geração. Também havia se tornado óbvio que a abordagem 

exigia um sujeito de pesquisa mais coletivo e não, como no caso 

dos primeiros projetos de PDT, um pesquisador individual. 

As mudanças no objeto das atividades de pesquisa e de 

desenvolvimento e as observações e os resultados das pesquisas 

comparativas de Y. Engeström sobre a aprendizagem expansiva em 

equipes levaram àquela reconceituação da forma de fazer pesquisa 

em desenvolvimento do trabalho que se cristalizou no método do 

Laboratório de Mudança. Em paralelo ao desenvolvimento do 

método do Laboratório de Mudança, houve um crescente foco em 

problemas de colaboração interorganizacional e em formas de 

aprimorar o cruzamento necessário de limites entre organizações, 

funções e profissões (Kajamaa, 2011; Kerosuo, 2006). Para lidar 

com esses problemas, o modelo com dois sistemas de atividade com 

um objeto parcialmente compartilhado, descrito na Figura 3.4, 

mostrou-se uma conceituação mais adequada do objeto da pesquisa 

em desenvolvimento do trabalho do que os modelos de um sistema 

único de atividade (Figura 3.2) e de rede de sistemas de atividade 

funcionalmente inter-relacionadas (Figura 3.3). A mudança no 
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objeto da pesquisa em desenvolvimento do trabalho que ocorreu 

da década de 90 em diante é ilustrada na Figura 10.2. As setas pretas 

na Figura 10.2 retratam as principais mudanças nas organizações 

de trabalho à época: a separação das burocracias centralizadas 

funcionais por meio da especialização e terceirização de funções e 

a construção de novos tipos de redes de organização flexíveis e 

centradas no objeto. As setas cinzentas na Figura 10.2 retratam 

alterações efetuadas em projectos de PDT naquela época. 

Figura 10.2. As direções das transformações de atividades de trabalho após a década de 90 

Os Laboratórios de Mudança vêm sendo implementados 

desde 1996, em vários contextos e com quantias variáveis de 

recursos, por pesquisadores acadêmicos e também por consultores 

e desenvolvedores internos em organizações. Nas organizações de 

trabalho, a contradição entre o novo conceito de intervenção de 

desenvolvimento, representado pelo Laboratório de Mudança e as 

práticas existentes de desenvolvimento do trabalho têm se 

manifestado como problemas no cruzamento de fronteiras com 

base nas divisões de trabalho funcionais e hierárquicas existentes. 

Houve, também, uma tendência a definir a intervenção do 

Laboratório de Mudança em função do modelo tradicional e linear 

de intervenção de mudança e limitá-la ou a uma função ou a uma 
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esfera de operações, sem reconhecer seu potencial como ferramenta 

de gestão estratégica e de tomada de decisões em nível de políticas. 

Assim, também houve uma forte pressão para encurtar o processo 

e reduzir a coleta de dados. No mundo da pesquisa, a contradição 

entre a pesquisa disciplinar tradicional e a abordagem que o 

Laboratório de Mudança representa vem sendo parcialmente 

atenuada através de um novo tipo de programa de doutorado 

multidisciplinar. Nesse programa, os representantes de diferentes 

áreas científicas aprendem a aplicar a teoria da atividade e a 

metodologia da PDT e a usar o método do Laboratório de Mudança 

como forma de possibilitar a colaboração pesquisador-profissional 

em seus campos específicos. 

Quadro 10.1. As difusões internacionais do método do Laboratório de Mudança

Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse no uso do método do Laboratório 
de Mudança fora da Finlândia. Pesquisadores da irma de pesquisa WEB-pesquisa e 
consultoria na Nova Zelândia usaram o método para criar uma nova política de força 
de trabalho entre agências na Nova Zelândia (Hill et al., 2007; Bodrozic, 2008, pp. 267-
345). A. Sannino (2010) usou o método na Itália para o desenvolvimento do trabalho dos 
professores. M. Mukute (2010; Mukute & Lotz-Sisitka, 2012) usou o método na África 
do Sul e Zimbábue para desenvolver a aprendizagem de agricultura orgânica no local 
de trabalho. Em Taiwan, Chen, Shi e Hsiau (2011) usaram o método para analisar as 
contradições em educação ambiental relacionadas à economia de energia, usando uma 
feira ambiental escolar como estudo de caso. Na Sérvia, Z. Bodrožić usou o método para o 
desenvolvimento de um novo modelo de negócio para uma editora (Bodrožić & Stepanović, 
2012). Na Irlanda, McCarthy e O’Driscoll (no prelo) aplicaram o método para transformar 
as práticas interinstitucionais entre o trabalho social e de tratamento de dependência, em 
um projeto de pesquisa chamado “Aprendizagem em Trabalho Interinstitucional” no Reino 
Unido, liderado por H. Daniels e A. Edwards, em que também oicinas de PDT inspiradas 
no Laboratório de Mudança foram usadas como método de intervenção (Daniels, 
2010; Daniels, Leadbetter, e Warmington, 2007). Montoro e Hampel (2011) usaram o 
método no México para analisar os problemas na implementação de aprendizagem de 
linguagem auxiliada por computador. Na Suíça, Newnham (no prelo) utilizou o método 
do Laboratório de Mudança para desenvolver a atividade de professores voluntários 
de ajudar mães imigrantes a auxiliar os estudos de seus ilhos na escola. No Canadá, 
Barma, Lemieux e Laferrière (2013) têm usado o método para desenvolver treinamento 
de empreendedorismo escolar para alunos com diiculdades de persistência na escola e 
analisar as contradições dentro das atividades envolvidas e entre elas. Em 2012, um novo 
“Laboratório de Estudos de Atividades”, liderado por Yuri Lapshin na Universidade Estatal 
de Psicologia e Educação de Moscou começou sua primeira intervenção do Laboratório 
de Mudança em duas escolas, para ajudar as comunidades escolares a elaborar um 
novo conceito para essas escolas. Pesquisadores da Universidade de São Paulo e da 
Universidade Federal do Paraná organizaram treinamentos para criar a capacidade de 
efetuar intervenções do Laboratório de Mudança nas áreas de segurança no trabalho 
e saúde ocupacional. A expansão da rede de pesquisadores que utilizam o método abre 
novas oportunidades para colaboração e análise e comparação comparativas das várias 
aplicações do Laboratório de Mudança em diversos contextos culturais. 
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Um passo importante na consolidação e na generalização da 

nova forma de realização de Pesquisa em Desenvolvimento de 

Trabalho foi a fusão do Centro de Pesquisa em Teoria da Atividade 

e Pesquisa em Desenvolvimento do Trabalho, no final de 2008, 

com o Centro de Pesquisa em Aprendizagem em Rede e Construção 

de Conhecimento, para formar uma nova unidade de pesquisa, de 

orientação internacional, o Centro de Pesquisa em Atividade, 
Desenvolvimento e Aprendizagem (CRADLE). Após a fusão, o 

programa de doutorado em Pesquisa em Desenvolvimento do 

Trabalho e Educação de Adultos também se tornou internacional, 

uma vez que recebe a maior parte de seus estudantes de doutorado 

de outros países, e não da Finlândia. 

Por causa da implementação do método do Laboratório de 

Mudança tanto como parte dos processos mais amplos de pesquisa 

quanto como um método de desenvolvimento de trabalho nas 

organizações, a rede de especialistas, através do método, cresceu e 

se diversificou na Finlândia e em outros países de uma forma que 

possibilita novos cruzamentos de fronteira entre pesquisa e prática. 

Surgiu, então, um grupo de consultores que usavam o Laboratório 

de Mudança ativamente em suas práticas. Esses consultores e 

desenvolvedores contratados podem atuar como intermediários 

entre a pesquisa acadêmica e o desenvolvimento das organizações 

de trabalho. O programa de doutorado internacional em Pesquisa 

em Desenvolvimento do Trabalho e Educação de Adultos tornou 

possível para os profissionais a entrada em uma comunidade 

acadêmica dentro da qual podem realizar pesquisas e trabalhos de 

desenvolvimento sobre os desafios de desenvolvimento de sua 

própria especialidade profissional e das empresas em que trabalham. 

Isso permite que eles estejam, ao mesmo tempo, tanto no mundo 

da prática e quanto nos mundos da pesquisa acadêmica, ou seja, 

que estejam no mundo de seu campo profissional específico e nos 

mundos da teoria da atividade e da PDT. Isso não significa que as 

tensões criadas pelo duplo objeto de pesquisa em desenvolvimento, 

do desenvolvimento das práticas de trabalho e da contribuição 

simultânea ao conhecimento científico tenham desaparecido. Se os 

pesquisadores “servem a dois senhores”, isso significa que os 

projetos muitas vezes têm de ser apresentados de forma diferente 
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para o público acadêmico e para a organização em que trabalham, 

e grande parte do desenvolvimento prático de atividades nos 

projetos permanece fora das publicações acadêmicas.

No momento, o ciclo da atividade de pesquisa em 

desenvolvimento do trabalho baseada no Laboratório de Mudança 

chegou a uma fase em que as ações de reflexão sobre o método se 

tornaram cada vez mais possíveis e necessárias. O número de 

publicações que relatam análises de intervenções do Laboratório de 

Mudança ainda é pequeno, mas aumenta de forma constante. A 

seguir, os aspectos dos processos de aprendizagem expansiva em 

intervenções do Laboratório de Mudança serão discutidos, com 

base em análises relatadas. Essas análises irão enriquecer a nossa 

compreensão dos processos de aprendizagem expansiva: alguns 

dos resultados das análises podem ser usados como ferramentas 

conceituais no planejamento e na execução de intervenções do 

Laboratório de Mudança.

estUdOs de asPeCtOs da aPrendiZaGeM 
exPansiVa eM laBOratÓriOs de MUdanÇa

Formação de Conceitos

Um resultado importante dos processos do Laboratório de 

Mudança pode ser o desenvolvimento de um novo conceito 

funcional que contribui para a forma como os participantes 

organizam o seu entendimento sobre o que estão fazendo (Greeno, 

2012, p. 311). A formação de tais conceitos transcende a divisão 

entre o mental e o material. Tais conceitos não apenas operam com 

símbolos, palavras e linguagem, como também são “fundamentados 

na ação corporificada e na atuação no mundo material mediada 

por artefatos” (Engeström, no prelo). 

A análise dos processos de formação de conceitos em dois 

Laboratórios de Mudança diferentes (Engeström et al., 2005) 

demonstraram que um novo conceito de atividade, orientado para 

o futuro, foi construído em um processo gradual e tensional de 
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contestação e complementação de diferentes conceituações: aquelas 

dadas, de cima a baixo, por gerentes, designers e pesquisadores e 

aquelas vindas de baixo, das experiências dos profissionais. Esses 

processos não estavam confinados dentro de domínios existentes 

de conhecimento, mas, ao contrário, estavam construindo uma 

ideia do futuro da atividade colaborativa que atravessava fronteiras 

entre domínios do conhecimento. 

Em sua análise da formação de conceitos em um Laboratório 

de Mudança no atendimento domiciliar de idosos em Helsinki, 

Engeström, Nummijoki e Sannino (2012, p. 304) compararam o 

processo à ideia teórica de ascensão do abstrato para o concreto. 

Eles mostraram como a simples ação de uma pessoa idosa ao ficar 

de pé funcionava como uma célula germinativa de uma série de 

desenvolvimentos posteriores. Essa ação carregava em si a 

contradição fundamental da atividade de vida dos idosos, uma 

contradição entre segurança e autonomia. Ao analisar a transcrição 

de uma gravação em vídeo de uma visita de atendimento domiciliar, 

os pesquisadores identificaram trechos que representam aquele 

tipo de ações epistêmicas que são características do processo de 

ascensão do abstrato para o concreto. 

Em sua análise comparativa dos processos de formação de 

conceitos em dois Laboratórios de Mudança, Engeström (no prelo) 

aplicou um modelo bidimensional de formação de conceitos no 

âmbito das atividades de trabalho. A primeira dimensão descreve o 

nível de estabilização de um conceito, que varia entre emergente e 

bem-definido. A segunda dimensão diferencia entre várias 

modalidades de representação de conceitos, que vão desde atuadas 

e corporificadas a textuais. Em ambos os Laboratórios de Mudança, 

o processo de formação de conceito começou com um conceito 

emergente e passou à estabilização. No entanto, isso aconteceu de 

forma diferente nos dois casos. No caso do atendimento domiciliar 

ao idoso, o processo se iniciou com uma nova forma de ação 

material arraigada e procedeu no sentido da estabilização textual. 

No caso do Laboratório de Mudança Interfronteiras em uma 

biblioteca universitária, o ponto de partida foi uma noção textual 

emergente que se estabilizou à medida que era contextualizada, 

atuada e incorporada como parte da prática da atividade. 
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dimensões e Formas de expansão na 
aprendizagem expansiva em laboratórios de Mudança

A idéia central do Laboratório de Mudança é encontrar uma 

maneira de superar as contradições internas do sistema de atividade 

mediante a ampliação do objeto. Tal ampliação pode se dar em 

várias dimensões, como as dimensões socioespacial, antecipatório-

temporal, moral-ideológica ou sistêmico-desenvolvimentista 

(Engeström, 2001b). 

Em um Laboratório de Mudança realizado em uma 

Universidade de Ciências Aplicadas, essa ampliação ocorreu como 

ciclos sucessivos e expansivos de ações de aprendizagem expansiva. No 

primeiro ciclo, o conceito atual semiacadêmico e a forma da tese 

final foi interrogado e um novo conceito foi criado, que permitiu 

maior variação no conteúdo e na forma da tese. A implementação 

desse novo tipo de tese levou os médicos a questionar as práticas e 

estruturas organizacionais relacionadas com a supervisão e 

marcação das teses finais. A mudança dessas levou ainda ao 

questionamento do conceito da atividade de pesquisa e 

desenvolvimento no instituto e à criação de uma nova maneira de 

integrar as teses dos alunos nos projetos de pesquisa e 

desenvolvimento da Universidade de Ciências Aplicadas 

(Hyrkkänen, 2007). Os sucessivos ciclos de aprendizagem expansiva 

também podem ser vistos como um movimento na zona de 

desenvolvimento próxima, que é a melhor maneira de descrever a 

expansão do Laboratório de Mudança relativo à compra de madeira, 

descrito no Quadro 5.6. 

Uma forma importante e interessante de “expansão por 

enriquecimento” e concretização ocorreu, em alguns Laboratórios 

de Mudança, na forma de um abandono de uma conceituação 

abstrata e mítica do objeto da atividade em favor de uma visão e 

um entendimento mais ricos e concretos desse objeto. No 

Laboratório de Mudança em uma escola finlandesa de Ensino 

Médio (Engeström et al., 2002a), os professores se moveram para 

além de uma imagem negativa e cínica em que os estudantes eram 

vistos como apáticos para descobrir o potencial dos alunos e 

criaram uma nova maneira de trabalhar com eles. A mudança 

também ficou visível em um aumento na diversidade de temas 
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relacionados aos alunos no discurso do Laboratório de Mudança. 

Sannino (2010b) observou, em um outro tipo de intervenção, um 

processo semelhante de descoberta progressiva dos alunos como 

objeto concreto da atividade de ensino de professores estagiários, 

em vez de uma percepção desses estudantes mediada por uma 

abstração classificatória. Uma visão concreta e enriquecida do 

objeto da atividade é um pré-requisito importante da aprendizagem. 

Uma expansão de desenvolvimento sistêmica do objeto da 

atividade pode ser realizada em um laboratório de mudança através do 

desenvolvimento de novas ferramentas e práticas de aprendizagem 

colaborativa e criação de conhecimento (Virkkunen & Ahonen, 2004). 

Em muitas intervenções do Laboratório de Mudança, a 

expansão tomou a forma de um cruzamento da fronteira e a formação 

de conceitos relacionada, como foi o caso no Laboratório de Mudança 

Interfronteiras entre as instituições de assistência que forneciam 

várias formas de cuidados médicos para pacientes com múltiplas 

doenças crônicas na região de Uusimaa, na Finlândia (Engeström, 

Engeström, & Vähäaho, 1999; Kerosuo, 2006). A expansão mediante 

o cruzamento de uma fronteira específica tem sido central em muitas 

intervenções do Laboratório de Mudança, como o cruzamento das 

fronteiras entre o desenvolvimento de produtos e a engenharia de 

manutenção no fornecimento de sistemas de automação (Virkkunen, 

2006), entre grupos profissionais (Virkkunen & Tenhunen, 2010), 

entre a educação profissional e as organizações de trabalho 

(Virkkunen, Mäkinen, & Lintula, 2010), bem como entre empresas e 

agências estatais (Hill et al., 2007). 

O cruzamento de fronteiras significa a criação de uma 

“especialização horizontal, onde os profissionais devem se mover 

para além das fronteiras a fim de procurar e prestar ajuda, a fim de 

encontrar informações e ferramentas onde quer que elas estejam 

disponíveis” (Engeström, Engeström, & Kärkkäinen, 1995, p. 332). 

Ela exige que os atores entrem em domínios desconhecidos. É, 

essencialmente, um esforço criativo, que envolve a formação 

coletiva de conceitos (Engeström, 1996; Engeström et al., 2005).
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Quadro 10.2. Pragas não respeitam fronteiras − Um Laboratório de Mudança 
Interfronteiras entre produtores de tomate e pepino

Na área de Närpiö, na Finlândia ocidental, a difusão de moscas brancas (Trialeurodes 
vaporariorum ) de uma estufa para outra era um problema grave, já que a produção anual 
havia se tornado mais comum na região e que a praga podia se reproduzir continuamente 
nas estufas. O aumento das relações comerciais também levou à disseminação de novas 
espécies de pragas. A localização próxima das estufas de diferentes produtores também 
contribuiu para o problema. 

Um pesquisador de controle de pragas propôs um Laboratório de Mudança 
Interfronteiras em que produtores sazonais e anuais, assessores e representantes de uma 
empresa embaladora e os pesquisadores pudessem analisar em conjunto o problema e criar 
uma solução. A análise mostrou que, embora os produtores, pesquisadores e consultores 
estivessem trabalhando com o mesmo objeto, a mosca-branca, eles conceituavam e 
abordavam esse objeto de formas diferentes, o que tornava difícil a colaboração. Eles 
estavam trabalhando de forma isolada, sem o compartilhamento de informações e sem 
coordenar suas ações. Por exemplo, os produtores não informavam a seus vizinhos 
quando limpavam sua estufa (o que faz as moscas brancas se moverem), de modo que os 
vizinhos pudessem impedir que as moscas brancas entrassem em suas próprias estufas. 

Durante as três primeiras sessões do Laboratório de Mudança, foi construído um 
modelo que descrevia a reprodução e propagação das pragas na área e foi criada uma 
hipótese acerca das contradições históricas por trás do crescente problema de pragas: 
uma contradição entre a informação factual usada para a tomada de decisões quanto 
ao controle da mosca branca (ferramenta) e a multiplicação explosiva e imprevisível da 
praga (objeto), e outra entre a divisão de trabalho, de acordo com a qual cada produtor 
tomava medidas apenas no âmbito de sua fazenda, e a característica da praga de “não 
se importar com fronteiras”. Os participantes desenvolveram uma solução baseada em 
quatro elementos:

1. Monitoramento e compartilhamento de informações sistemáticos com relação a 
pragas entre produtores

2. Uma ferramenta para compartilhamento de informações acerca das pragas 
3. Colaboração entre produtores, assessores e pesquisadores na produção do 

conhecimento necessário para a tomada de decisões concernente ao controle de 
pragas, e

4. Reuniões regulares com representantes de produtores, assessores e pesquisadores, 
para acompanhar e analisar a situação e planejar as próximas ações necessárias. 

Os participantes resolveram o problema das diferentes conceituações e abordagens 
utilizando um sistema de monitoramento que tinha sido criado para ins de pesquisa. 
Esse sistema foi terceirizado para um assessor local e os produtores contrataram o 
serviço. Em vez de usar a página de internet que os pesquisadores haviam preparado, 
os produtores decidiram usar sua velha tradição de reuniões entre os produtores para 
compartilhar informações e tomar decisões conjuntas sobre as pragas. (Vänninen, et al., 
2011; Vänninen, 2012)

Manifestações de Contradições internas no sistema de 
atividade dos Participantes do laboratório de Mudança em 
suas discussões no laboratório de Mudança

O conceito de contradição é fundamental para a compreensão 

da dinâmica do desenvolvimento de um sistema de atividade. É um 

conceito filosófico fundamental que está relacionado à diferença 
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entre a superfície imediatamente observável de atividade e as 

relações internas de sua estrutura sistêmica. Não deve ser 

confundido com as suas muitas manifestações, como paradoxos, 

tensões, contradições, conflitos, dilemas ou vínculos duplos no 

nível das experiências imediatas dos atores e da superfície observável 

da atividade. Contradições internas têm uma origem histórica e 

devem ser seguidas em seu desenvolvimento histórico real. 

Engeström e Sannino (2011) estudaram as várias maneiras com 

que as contradições internas no sistema de atividade dos 

participantes do Laboratório de Mudança se manifestam em seus 

discursos durante as sessões. O progresso na identificação e na 

compreensão dos modos pelos quais as contradições podem se 

manifestar nessas discussões pode ajudar o pesquisador a 

interpretar e compreender as forças dinâmicas no âmbito das quais 

os profissionais atuam em seu trabalho diário. Engeström e 

Sannino (2011, pp. 6-7) analisaram a ocorrência de quatro tipos de 

manifestações de contradições internas no sistema de atividade dos 

participantes em seus discursos nas sessões do Laboratório de 

Mudança: dilemas, conflitos, conflitos críticos e vínculos duplos. 

Com dilema, os autores se referem a uma “expressão ou troca 

de avaliações incompatíveis, seja entre pessoas, seja no discurso de 

uma única pessoa”. Expressa-se comumente na forma de ressalvas e 

hesitações, como “de um lado... por outro lado” e “sim, mas...”. Um 

conflito ocorre quando um indivíduo ou grupo se sente negativamente 

afetado por um outro indivíduo ou grupo, por exemplo, devido a 

uma divergência percebida de interesses, ou por causa do 

comportamento incompatível de outrem. Expressões comuns de 

conflito no discurso são “não”, “eu discordo” e “isso não é verdade”. 

Em conformidade com Vasiljuk, os autores descrevem os 

conflitos críticos como situações em que as pessoas enfrentam dúvidas 

internas que as paralisam quando diante de motivações contraditórias, 

insolúveis pelo próprio sujeito. Segundo os autores, a resolução 

discursiva de conflitos críticos envolve testemunhos pessoais com 

grande carga emocional e moral. A resolução de conflitos críticos 

assume a forma da descoberta de um novo sentido pessoal e da 

negociação de um novo significado para a situação inicial. 
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Em conformidade com Bateson, os autores caracterizam os 

vínculos duplos como processos em que os atores enfrentam 

repetidamente alternativas urgentes e igualmente inaceitáveis em 

seu sistema de atividade, sem saída aparente. No discurso, vínculos 

duplos são, de acordo com eles, normalmente expressos por meio 

de perguntas retóricas, indicando um impasse, uma necessidade 

premente de fazer alguma coisa e, ao mesmo tempo, uma 

impossibilidade percebida de ação. O vínculo duplo é tipicamente 

uma situação que não pode ser resolvida por um indivíduo sozinho, 

mas exige ação coletiva, cuja necessidade urgente é apresentada em 

expressões como “devemos”, “nós temos de”, “vamos fazer isso”, e 

“vamos dar um jeito”. 

Engeström e Sannino (2011) usam a metáfora de descascar 

uma cebola para caracterizar a análise das contradições a partir 

dos dados de discurso. A camada externa da cebola é constituída 

por pistas linguísticas rudimentares, ou seja, palavras simples, 

como “mas” e “não”, ou formas um pouco mais vagas mas ainda 

relativamente simples, como narrativas temperadas com metáforas 

e perguntas retóricas. Identificá-las pode ajudar a localizar 

potenciais manifestações discursivas. Por exemplo, aglomerados de 

“mas” podem levar o pesquisador a dilema, e aglomerados de ‘nós’ 

podem levar a conflito, embora as pistas linguísticas rudimentares 

não correspondam mecanicamente às manifestações específicas. A 

alta freqüência de algumas expressões-chave em algumas partes do 

discurso pode ser uma indicação de algo importante no discurso 

que necessita uma análise mais aprofundada. 

Em sua análise do Laboratório de Mudança realizado no 

atendimento domiciliar a idosos em Helsinki, os pesquisadores 

descobriram que, nas primeiras sessões da intervenção, as frequências 

de dilemas e vínculos duplos foram relativamente elevados e se 

reduziram nas sessões posteriores, o que, de acordo com eles, significa 

que as contradições nesse sistema de atividade eram bastante 

maduras, quando não graves, de modo que puderam ser explicitadas 

já no início. A frequência de conflitos foi elevada ao longo de todo o 

processo. No entanto, os conflitos não se transformaram em conflitos 

críticos, mas mantiveram-se bastante impessoais. Segundo os 

pesquisadores, isso pode indicar uma barreira especial à resolução de 
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conflitos que eram experimentados de maneira pessoal nesse 

contexto, o que eles veem como um desafio para o futuro 

desenvolvimento da metodologia de intervenção. 

Nos Laboratórios de Mudança analisados, os dois conflitos 

importantes que os pesquisadores identificaram lançaram luz 

sobre a natureza da contradição principal da atividade, ao passo 

que os vínculos duplos apontados foram decisivos para a formulação 

da hipótese dos pesquisadores sobre as contradições secundárias. 

No entanto, os pesquisadores não afirmam que essas conexões 

sejam encontradas em geral. Eles concluem que, nos esforços de 

mudança organizacional, transições de dilemas e conflitos para 

conflitos críticos e vínculos duplos podem levar à articulação e 

especificação histórica das contradições que os atores estão 

enfrentando, embora as contradições sistêmicas identificadas a 

partir de dados discursivos sejam apenas hipóteses, que devem ser 

testadas e vertidas em ações práticas transformadoras. Para um 

pesquisador-interventor que realiza uma intervenção do 

Laboratório de Mudança, essas observações sobre as manifestações 

discursivas de contradições internas a um sistema de atividade 

proporcionam uma boa ferramenta heurística para analisar, depois 

de uma sessão, a gravação em vídeo da sessão, a fim de desenvolver 

uma hipótese acerca da natureza das contradições no sistema de 

atividade dos profissionais. 

Mudança na Maneira de Pensar dos Participantes

A expansão por enriquecimento, descrita acima, que teve lugar 

no Laboratório de Mudança que ocorreu na escola, também pode ser 

vista como uma mudança, na forma de pensar, do abstrato ao mais 

histórico e concreto, o que os autores interpretam como um processo 

de aproximação dos professores com relação ao objeto de seu 

trabalho. Schaupp (2011) analisou a mudança de pensamento dos 

participantes em um Laboratório de Mudança com a equipe de 

gestão de uma empresa de construção de estradas, que se concentrou 

na construção de capacidades. Ela utilizou a distinção de Tolman 

(1981) com relação a três ontologias e modos básicos de explicar 

fenômenos: uma ontologia baseada em uma ideia de objetos 
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independentes e em explicações fundamentadas em suas 

propriedades, outra baseada nas relações entre objetos e uma terceira 

que não é baseada em objetos separados, mas em sistemas que se 

desenvolvem dialeticamente e em relações internas dentro desses 

sistemas. Ela considerou o número de ocorrências de declarações de 

problemas e de sugestões que representam essas diferentes ontologias 

como uma função dos modelos utilizados no Laboratório de 

Mudança para descrever a construção de capacidades na empresa. 

Na primeira discussão, 73% das declarações de problemas 

representavam a ontologia de propriedades e 27% a ontologia de 

relacionamentos. Interpretações recorrentes baseadas na propriedade 

de causas de problemas atuais foram “atitudes erradas” dos 

trabalhadores ou o excesso de informação nos sistemas de TI. O 

mesmo padrão foi observado em sugestões de solução, embora neles 

a ontologia de relações fosse a que aparecia com mais frequência. A 

autora argumenta que isso se deveu, em grande parte, à representação 

usada, que focalizava elementos distintos do desenvolvimento de 

capacidades. Na segunda sessão, a discussão foi baseada em casos 

concretos. Nessa sessão, a maioria (70%) das declarações de 

problemas e quase todas as sugestões de solução (91%) representaram 

a ontologia de relações. Os participantes levantaram diferentes 

fatores que afetavam as capacidades. Na terceira discussão, os 

participantes elaboraram dois casos exemplares, utilizando um 

modelo de ciclo de vida do desenvolvimento de capacidades. Esse 

modelo ajudou os participantes a perceberem as capacidades como 

fenômenos que se desenvolvem historicamente nas interações entre 

os elementos de um sistema de atividade. A ontologia dialética de 

sistemas em desenvolvimento (65%) e a ontologia de relacionamentos 

(34%) dominaram a discussão. O movimento da ontologia de 

propriedades para a ontologia de relacionamentos e, finalmente, 

para a ontologia dialética de sistemas em desenvolvimento representa 

uma transição expansiva no pensamento dos participantes. O estudo 

destaca a importância da forma dos modelos utilizados como 

segundos estímulos no Laboratório de Mudança e mostra que eles 

afetam a maneira de pensar dos participantes quando eles tentam 

conceituar e resolver problemas complexos. 
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Ciclos de ações de aprendizagem 
expansiva no laboratório de Mudança

Engeström, Rantavuori e Kerosuo (2012) analisaram as ações 

de aprendizagem expansiva que os participantes realizaram em um 

Laboratório de Mudança no qual os trabalhadores de uma biblioteca 

universitária, em conjunto com seus clientes, redefiniram tanto os 

serviços que a biblioteca oferece a grupos de pesquisa quanto a 

forma de organizar o trabalho na biblioteca. Os pesquisadores se 

propuseram a tarefa de identificar que tipo de ações de aprendizagem 

expansiva e de aprendizagem não expansiva poderiam ser 

identificados nas transcrições das sessões de intervenção e se o tipo 

de ciclicidade na sequência de ações de aprendizagem que a teoria 

sugere existia. Delimitar ações de aprendizagem expansiva em 

dados empíricos não era tarefa simples. A aprendizagem, no 

contexto do Laboratório de Mudança, é um empreendimento 

altamente colaborativo e discursivo em que as ações de aprendizagem 

são efetuadas principalmente através da fala, acompanhada de 

gestos, postura, olhar, e do uso de artefatos físicos, incluindo 

representações textuais e gráficas. Ações de aprendizagem 

normalmente envolvem trocas, muitas vezes uma troca demorada, 

entre os interlocutores, embora até mesmo uma enunciação 

singular possa ser considerada como uma ação de aprendizagem 

em casos específicos. Para que uma acção de aprendizagem ocorra, 

os participantes têm de adotar uma tarefa, esteja ela explicitamente 

formulada ou seja abordada de forma tácita e fragmentada. 

Nos dados coletados, a aprendizagem expansiva aparecia 

como um processo intercalado com ações não expansivas frequentes, 

como “um caminho emergente em meio a uma trama de diversos 

subcaminhos, ou como uma melodia tomando forma em meio a 

sons de fundo e melodias complementares, talvez até concorrentes”. 

O pesquisadores encontraram três tipos de ações de aprendizagem 

não expansiva, ou seja, informar, esclarecer e resumir. Essas ações não 

eram hostis ou contrárias à aprendizagem expansiva, mas 

simplesmente não eram necessárias para o seu progresso. 

Os pesquisadores conseguiram identificar uma série de 

subtipos de ações de aprendizagem expansiva. Para interrogatório, 

eles descobriram os subtipos de desafiar os participantes a questionar, 
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criticar a prática existente e questionar o desenvolvimento proposto. 

Eles encontraram cinco subtipos de análise: necessidades e ideias, 

articulação da análise histórica , articulação de problemas ou desafios, 

identificação de contradições e elaboração de soluções alternativas. 

Foram identificados cinco subtipos de modelagem: esboçar a idéia 

inicial de um modelo, explorar os modelos existentes, nomear e definir 

o modelo, fixação do modelo em forma material ou gráfica e variação 

e adaptação do modelo. Havia dois subtipos de exame do modelo: 

discutir o modelo de forma crítica e enriquecer o modelo. Quatro 

subtipos de implementação foram: demonstração da implementação, 

preparação da implementação, uso efetivo do novo modelo e 

elaboração de relatórios sobre o uso do novo modelo. Em vez de 

afirmar terem criado uma categorização completa dos subtipos, os 

autores preferiram destacar as diferenças epistemológicas 

significativas que podiam existir dentro dos vários tipos de ações 

de aprendizagem expansiva. 

A análise da ciclicidade da aprendizagem expansiva no 

Laboratório de Mudança revelou que as duas primeiras sessões do 

Laboratório de Mudança haviam sido dominadas pelo questionamento 

e pela análise, ao passo que, na terceira sessão, as ações de modelagem 

se tornaram dominantes, juntamente com a análise. Na quinta e sexta 

sessões, os modelos foram examinados e suas implicações foram 

analisadas, e as ações de implementação apareceram pela primeira vez. 

O padrão está em grande parte de acordo com a sequência geral do 

modelo teórico do ciclo de aprendizagem expansiva. No entanto, a 

mudança na direção da implementação não prosseguiu. Em vez disso, 

o número de ações de questionamento e de modelagem, que são 

esperadas no início do ciclo, aumentou novamente no final. Na oitava 

sessão, o número de ações de modelagem manteve-se elevado e as 

ações de exame do modelo aumentaram consideravelmente. Assim, a 

análise da ciclicidade revelou um ciclo iterativo dentro do ciclo global 

de aprendizagem expansiva no Laboratório de Mudança. A observação 

das duas fases de questionamento é um pouco semelhante à observação 

de Virkkunen (2006a, p. 57) com relação às duas fases de interrogatório, 

nas quais os participantes primeiro questionam uma prática atual de 

trabalho e, mais tarde, depois de terem tentado resolver o problema da 

maneira tradicional, percebem os limites dessa solução e também 

questionam a maneira habitual de resolver problemas. 
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O desenvolvimento da atuação transformadora dos 
Profissionais no laboratório de Mudança

Um dos objetivos das intervenções formativas do Laboratório 

de Mudança é apoiar o desenvolvimento da agência transformadora 

do profissional participante. Virkkunen (2006a) analisou os 

motivos de oposição e as tendências relacionadas ao desenvolvimento 

da agência transformadora que emergem tipicamente nas diversas 

fases de aprendizagem expansiva em um Laboratório de Mudança. 

Engeström (2011, pp. 622-625) identificou cinco principais formas 

da agência transformadora emergente dos participantes nas 

intervenções do Laboratório de Mudança, que parecem ser bastante 

específicas e características desse tipo de intervenção. 

Posteriormente, essas formas foram estudadas empiricamente em 

Haapasaari, Engeström e Kerosuo (no prelo) e Vanninen (2012). 

Foram identificadas as seguintes formas de agência transformadora 

emergente dos participantes:

1) Resistência ao interventor ou à gerência. Essa resistência pode 

assumir a forma de críticas, perguntas, oposição ou rejeição. 

Oposição e rejeição têm sido muitas vezes interpretadas como 

manifestações gerais de resistência às mudanças e vistas como um 

obstáculo que o agente de mudança tem de superar (Dent & 

Goldberg, 1999). Contudo, Kindred (1999) e Sannino (2010a) 

demonstraram o potencial positivo envolvido na resistência. 

Kindred (1999) sugere que “o uso da resistência − não sua repressão 

ou a sua evasão − é fundamental para que ocorram mudanças 

cognitivas profundas que reflitam a integração de conhecimento, e 

não uma sobreposição de novas informações à expertise prévia. 

Essa ação é importante para os tipos de mudanças participativas 

que contribuem para a mudança organizacional prática e real” 

(Kindred, 1999, pp. 198-199). Ela afirma ainda: 

(…) Como uma forma de atenção aguda, a resistência, apesar 
do estilo negativo de sua expressão, é uma porta de entrada 
para um processo dialógico e potencialmente exploratório. 
(…) com efeito, ela pode ser uma forma, bem como um sinal, 
de envolvimento e aprendizagem intensos. Na simultaneidade 
da negação e da expressão, ela é um diálogo ativo entre o 
passado contestado e o futuro não escrito, entre a prática e a 
possibilidade. (Kindred, 1999, p. 218) 
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Sannino (2010a) aponta que a resistência não está apenas 

relacionada com as relações externas, mas também com os conflitos 

internos dos indivíduos. Ela usa o conceito de experiência de 

Vasilyuk (1988), que ela interpreta como “trabalho coletivo em 

ambos os motivos dilemáticos das tensões sistêmicas individuais e 

contraditórias no nível da atividade em que os indivíduos atuam”. 

Os conflitos de motivação dos indivíduos aparecem em suas ações 

situadas, ao passo que as contradições sistêmicas estão situadas no 

nível das relações internas de um sistema e nas relações entre 

sistemas e têm um ciclo de vida muito mais longo. Na visão de 

Sannino, o processamento dos indivíduos referente às relações 

dilemáticas entre as suas motivações e a busca de uma solução para 

uma contradição interna no sistema de atividade estão relacionados 

e se amparam um ao outro. Por isso, é importante não apenas que 

um interventor conceba a resistência de ação positivamente, mas 

também que a alimente na prática. 

Em uma intervenção em que os profissionais são auxiliados a 
exteriorizar e enfrentar seus conflitos internos, as discussões 
devem ser solidárias também quanto à expressão de conflitos. 
O linguajar da experiência é um linguajar muito íntimo, que 
toca a identidade profissional do indivíduo e salienta suas 
fraquezas e incoerências. (…) A fim de exteriorizar conflitos, 
um sujeito tem de sentir apoio no diálogo. O paradoxo dos 
interventores é que, embora estejam sendo desprezados me-
diante o ato de resistência, ao mesmo tempo têm de facilitar, 
de forma solidária, essa abertura discursiva para a expressão 
de conflitos. (Sannino, 2010b, p. 844)

2) Sugestão de uma tarefa a ser realizada ou de um objeto de 

discussão no Laboratório de Mudança. Embora os pesquisadores-

interventores planejem, inicialmente, a agenda e as tarefas a serem 

realizadas de forma colaborativa durante as sessões do Laboratório de 

Mudança, os participantes podem mostrar protagonismo e iniciativa 

no controle do processo. Por exemplo, na primeira sessão do 

Laboratório de Mudança na Escola Molefi, um dos participantes pediu 

aos pesquisadores que obtivessem mais dados sobre os sentimentos 

dos alunos de ciências únicas a fim de continuar a análise. 
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Professor 5: Se vocês pudessem fazer mais isso [entrevistar 
alunos], por favor, se vocês tiverem tempo, façam mais isso, 
para que você possa obter mais dos alunos. Eles não 
necessariamente diriam essas coisas para nós, os professores, e 
talvez eles digam a vocês, que sentem não são parte de nós. 
Mas é um pouco tocante ouvi-los dizer: “Eu me sinto 
negligenciado”, desse jeito, e “Eu não vou perguntar, porque 
eu sei que vou me sentir intimidado”. Isso é que é frustração.

No exemplo, o professor não se opõe à conclusão a que apontam 

os dados de espelho, mas quer confirmar a sua ocorrência. Ele ainda 

não mostra atuação em mudar a situação, mas sim na realização de 

uma análise mais aprofundada no Laboratório de Mudança. 

3) Explicitação do novo potencial da atividade. Isso pode assumir 

a forma de um relato de experiências positivas do passado como 

evidência de um potencial não reconhecido ou, mais geralmente, 

de uma caracterização do objeto problemático como uma fonte de 

novas possibilidades e desafios emocionantes. Ao descrever esses 

tipos de manifestações da atuação emergente dos participantes, 

Engeström (2011) refere-se à análise de um Laboratório de Mudança 

realizado por Sannino em uma escola na Finlândia (Engeström, 

Engeström, e Suntio, 2002a). Durante a discussão de uma das 

novas práticas a serem testadas, um novo tipo de projeto final, os 

professores de alunos imigrantes apoiaram a ideia, referindo-se às 

suas experiências positivas do passado com relação a alterações 

anteriores semelhantes em sua prática docente para argumentar 

que a nova solução era viável: 

Nós tivemos algo semelhante para estudantes imigrantes 
russos (professor 8, turno 23). 

Todos eles fizeram um pequeno projeto final. Fiz isso há dois 
anos. Eram dez a quinze páginas, muito grande. Eram textos 
escritos à mão, no entanto. Eles foram convidados a escolher 
tópicos sobre a Finlândia ou qualquer coisa, tudo por que eles 
se interessavam. Foi muito bom. Erros foram abundantes. Eu 
não dou a mínima para os erros. Eles fizeram o projeto final 
(professor 6, turno 35). (Sannino, 2008, p. 248)

A explicação do potencial também pode se referir aos 

possíveis efeitos negativos da atual forma da atividade, como no 

turno de fala citado anteriormente, de um dos professores que 
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participaram do Laboratório de Mudança na Escola Molefi 

(discurso de atuação sublinhado). 

Professor 2. Há algo que eu peguei do videoclipe lá, que, de 
alguma forma, fazer uma ciência única limita esses alunos 
quando eles chegam ao ensino superior, especialmente quando 
se trata de ciência, para dizer, se é verdade, então nós temos de 
fazer algo a respeito disso. Porque, no final do dia, eles estão 
aqui, eles têm as suas próprias aspirações, eles querem ser pilotos, 
como eles dizem, e talvez fazer outros cursos relacionados a 
ciências, e se nós aqui na escola ainda temos um sistema em 
que temos uma ciência única, isso é uma desvantagem para a 
maioria de nossos alunos.

Professor 1. Só quero confirmar algo. Em algumas escolas 
secundárias, só é dupla e tripla. Eu não sei como eles fazem 
isso, mas em outras escolas eles acabaram com a ciência única 
e seu desempenho é muito bom. Eu não sei como eles fizeram 
para acabar com a ciência única.

4) Prevendo novos padrões ou modelos de atividade. Isso pode 

variar entre sugestões preliminares parciais e apresentação e análise 

de modelos abrangentes para o futuro. No Laboratório de Mudança 

da Unidade Cirúrgica Central, a primeira formulação do novo 

modelo foi hesitante, cheia de condicionais, e terminou com uma 

pergunta em aberto (Engeström, 2011, p. 624).

Cirurgião 1: (…) E se a dividíssemos em partes? A ortopedia 
receberia seu próprio departamento, assim como a cirurgia de 
tecidos moles, a cirurgia cardiotorácica e a cirurgia vascular. 
Em três partes, para que cada uma tenha seus próprios 
enfermeiros, seus próprios médicos ali, de modo que teríamos 
unidades menores, mais fáceis de gerenciar, e seria mais fácil 
construir uma identidade para cada uma e mais fácil de 
recrutar novas pessoas. Isso não seria mais funcional? 

No Laboratório de Mudança na Escola Molefi, descrito no Capítulo 

6, o Professor 3 sugere uma mudança no currículo: 

Professor 3: Temos de lidar com o currículo, abrir o currículo 
e oferecer disciplinas, em conformidade com as aspirações de 
carreira desses alunos. 
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5) Compromisso com ações concretas destinadas a mudar a 

atividade. Isso pode ocorrer por meio de “atos de fala comissivos, 

em que o orador expressa a sua intenção de agir de uma maneira 

específica” (Sannino, 2008, p. 247). No Laboratório de Mudança na 

Escola Molefi, não houve muito compromisso individual com ações. 

Em vez disso, os participantes conceberam novas soluções em 

pequenos grupos e, na apresentação, parte deles se comprometeu 

com ações concretas, como o grupo que planejou a colaboração de 

professores (atos de fala comissivos sublinhados): 

Agora começamos a focar em línguas, como abranger diferentes 
línguas, como setswana e inglês. Pretendemos (...) colaborar 
nisso, em conjunto com o professor de educação especial e um 
funcionário de TI; esses seriam nossos temas.

(…) vamos nos concentrar em questões que afetam a 
comunidade. (...) temos a intenção de consolidar os programas 
dos alunos. (…) No final de nossos projetos, temos a intenção 
de produzir uma revista que vai destacar todas as habilidades 
relevantes dos nossos alunos.

6) Realização de ações consequentes para mudar a atividade. Nos 

processos do Laboratório de Mudança, as ações consequentes para a 

mudança são realizadas principalmente na atividade produtiva, depois 

das sessões do laboratório e entre elas. Mais tipicamente, pode-se ver 
essa forma de atuação na preparação e execução de experiências com 

as ferramentas e práticas desenvolvidas recentemente. De particular 

interesse, são as ocasiões em que tais ações consequentes específicas se 

fundem, com uma concepção e uma modelagem da atividade futura 

mais amplas (Engeström, 2011, p. 624). 

Desenvolvimento da agência transformadora do indivíduo. É 

uma observação comum nos Laboratórios de Mudança que o papel 

do indivíduo no empreendimento colaborativo muda durante o 

processo, de modo que uma pessoa que resiste ao processo no 

começo pode ser a mesma pessoa que põe as novas ideias em prática 

ao fim. Uma pessoa que está entusiasmada no início perde o 

interesse quando mudanças concretas são discutidas. No entanto, 

apenas uma única análise sistemática de um tal processo de 

transformação está disponível. Annalisa Sannino (2010a) analisou 

como um professor, em um Laboratório de Mudança realizado por 
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ela em uma escola, passou de uma posição de resistência a uma 

colaboração construtiva. Uma fase importante nesse 

desenvolvimento foi a transferência de foco de um problema 

externo para o conflito interno de motivações do professor e uma 

necessidade relacionada de encontrar uma solução. Procurar uma 

solução levou o professor de volta à contradição externa e sistêmica, 

cuja superação agora tinha um sentido pessoal claro para o 

professor. Esse estudo destaca a interação entre o pensamento e a 

solução de problemas colaborativos do grupo do Laboratório de 

Mudança e o processamento interno dos indivíduos participantes 

com relação a suas motivações (ver também Kerosuo, 2011).

A descrição acima quanto ao tipo de análise dos vários 

aspectos da aprendizagem expansiva no Laboratório de Mudança 

obtém seu verdadeiro significado apenas quando está conectada à 

análise histórica do conteúdo e da natureza das contradições 

internas na atividade e da expansão de seu objeto. 

a ZOna de desenVOlViMentO PrOxiMal da PesQUisa 
eM desenVOlViMentO dO traBalhO Baseada nO 

laBOratÓriO de MUdanÇa 

Como descrito acima, o método do Laboratório de Mudança 

iniciou um novo ciclo de aprendizagem expansiva na atividade de 

pesquisa em desenvolvimento do trabalho. Além da contradição 

principal geral entre o valor de uso e o valor de troca dos projetos 

de PDT, existe uma contradição interna básica no objeto desse tipo 

de pesquisa. Existe uma separação entre, de um lado, as pesquisas 

que compreendem a elaboração teórica de problemas, a coleta de 

dados, a análise sistemática de dados e a sua interpretação teórica e, 

por outro lado, a transformação prática das práticas de trabalho e 

dos sistemas de atividade. Essa é uma contradição dialética interna, 

no sentido de que os resultados de pesquisa das possibilidades 

envolvidas não podem ser alcançados sem a mudança prática de 

atividades e que o sucesso da mudança prática depende do nível e 

da qualidade da pesquisa relacionada. 

De acordo com a análise e a interpretação apresentadas 

acima, o método do Laboratório de Mudança foi criado para 
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superar a contradição entre os desafios mutáveis do desenvolvimento 

do trabalho, de um lado, e, por outro, as ferramentas e as regras da 

atividade de pesquisa em desenvolvimento do trabalho de primeira 

geração. O método do Laboratório de Mudança também abre uma 

perspectiva de melhor domínio sobre as exigências contraditórias 

da pesquisa e do desenvolvimento de práticas de trabalho. Ele 

fornece um novo ponto de partida para uma busca mais profunda 

por maneiras de superar a barreira da prática de pesquisa, mediante 

a criação de conhecimento sobre as formas opcionais de realizar 

intervenções formativas do Laboratório de Mudança em atividades 

de trabalho e uma melhor compreensão dos processos de 

aprendizagem expansiva nessas intervenções. A pesquisa revisada 

acima contribui para isso e fornece ferramentas conceituais para 

estudos comparativos de processos do Laboratório de Mudança. 

Na sequência, discute-se a zona de desenvolvimento proximal 

da atividade de pesquisa em desenvolvimento do trabalho baseada 

no Laboratório de Mudança. Em primeiro lugar, os diferentes 

empregos do método do Laboratório de Mudança são elaborados 

usando duas dimensões de variação, a extensão e a complexidade 

do objeto da intervenção e a ligação da intervenção com políticas e 

estratégias. Por fim, avaliam-se as perspectivas quanto ao 

desenvolvimento futuro da atividade de pesquisa em 

desenvolvimento do trabalho baseada no Laboratório de Mudança. 

Ao cruzar as duas dimensões supracitadas, entre as quais variam 

os objetos de intervenções do Laboratório de Mudança, desenvolve-se 

um modelo esquemático de quatro diferentes usos e tipos de 

Laboratórios de Mudança (Figura 10.3): Laboratório de Mudança 

para desenvolvimento de estratégia e mudança estratégica em uma 

organização; 2) Laboratório de Mudança dedicado, com propósito 

especial; 3) Laboratório de Mudança de cruzamento de fronteiras e 

de trabalho coconfiguração, e 4) Laboratório de Mudança para o 

desenvolvimento interinstitucional de políticas e cruzamento de 

fronteiras (ver a Figura 10.3).
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Figura 10.3. Tipos de Laboratórios de Mudanças

As primeiras intervenções do Laboratório de Mudança foram 

processos singulares de pesquisa e desenvolvimento realizados por 

pesquisadores acadêmicos. O ponto de partida foi, tipicamente, 

uma reconhecida necessidade de mudança estratégica ou a 

implementação e elaboração de uma nova estratégia. A conexão 

pesquisa-prática normalmente era construída separadamente para 

cada projeto (Tipo 1 na Figura 10.3). Embora os desafios 

estratégicos, tais como o aproveitamento do potencial das 

tecnologias digitais de informação e comunicação, fossem 

superados dentro de uma única organização, esses desafios 

raramente eram únicos na indústria ou na economia. 

Intervenções de pesquisa intensiva do Laboratório de 

Mudança são dispendiosas, e as possibilidades de realizá-las 

também são limitadas pela disponibilidade e capacidade dos 

pesquisadores acadêmicos para dominar o método e a metodologia. 

Por conseguinte, tem havido uma necessidade de incrementar a 

utilização do método do Laboratório de Mudança e de diminuir os 

custos das intervenções. Em uma série de projetos antigos do 

Laboratório de Mudança, esse problema foi resolvido, de modo que 

os pesquisadores primeiramente realizavam um Laboratório de 

Mudança em uma unidade ou algumas unidades de uma grande 
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organização. Eles projetavam, então, uma versão mais curta e mais 

padronizada, adaptada aos desafios específicos de mudança na 

organização, com base nos resultados e observações obtidos com a 

primeiro Laboratório de Mudança. Em seguida, treinavam pessoas 

que trabalhavam na organização para a realização dessas 

intervenções mais curtas do Laboratório de Mudança em outras 

unidades da organização. Versões dedicadas do método do 

Laboratório de Mudança também foram criadas para atender a 

necessidades e funções específicas, tais como lidar com problemas 

de saúde ocupacional e bem-estar, gerenciar conhecimento e 

construir capacidades e desenvolver novos conceitos para 

organizações de mídia (Tipo 2 na Figura 10.3). 

Muitas vezes, os problemas revelados no Laboratório de 

Mudança dedicado a processos específicos e as soluções criadas nele 

não permanecem nos estreitos limites do tema inicial e da função 

dedicada do Laboratório de Mudança. Portanto, o desenvolvimento 

de versões dedicadas e mais padronizadas do Laboratório de 

Mudança para lidar com problemas específicos acabou por se revelar 

uma faca de dois gumes. Os Laboratórios de Mudança dedicados, em 

muitos casos, cumpriram as funções para as quais foram 

desenvolvidos e, em alguns casos, trouxeram à tona problemas em 

nível estratégico e levaram a uma expansão da colaboração 

pesquisador-profissional. Por outro lado, a dedicação e a padronização 

da intervenção também pode limitar as oportunidades de analisar 

problemas e desenvolver soluções e, o que é mais importante, o 

aprofundamento da aprendizagem expansiva na organização. 

Alguns dos profissionais treinados foram muito bons interventores e 

realizaram com sucesso as intervenções do Laboratório de Mudança, 

mas outros não foram capazes de aplicar as ideias e os princípios 

básicos do Laboratório de Mudança. Esse modelo de utilização do 

Laboratório de Mudança exige colaboração contínua entre os 

profissionais treinados para usar a versão dedicada do Laboratório 

de Mudança e os pesquisadores que conhecem a metodologia 

(Virkkunen & Schaupp, 2011). 

Por causa das mudanças na sociedade e na economia, os 

problemas para os quais uma intervenção do Laboratório de 

Mudança é contratada estão cada vez mais localizados em uma 



381

área cinzenta entre os domínios das organizações existentes. Elas 

também podem estar relacionados à necessidade de dominar um 

objeto complexo, em constante mudança, através de uma 

colaboração entre duas ou mais organizações. Às vezes, o foco é a 

transposição de fronteiras e o desenvolvimento de formas novas e 

inovadoras de colaboração fornecedor-cliente e de coconfiguração 

de produtos e serviços. Esse foi o caso do Laboratório de Mudança 

Interfronteiras de Engeström, Rautavuori e Kerosuo (2013), 

realizado em uma biblioteca universitária em que uma nova forma 

de colaboração foi criada entre a biblioteca e os grupos de pesquisa 

(Tipo 3 na Figura 10.3). Às vezes, o foco está em problemas ainda 

mais amplos, como em um Laboratório de Mudança Interfronteiras 

entre agências estatais e vários agentes privados da indústria de 

maçã na Nova Zelândia, que foi realizado por Hill, Capper, 

Whatman, Wilson e Wong (2007), a fim de resolver os problemas 

relacionados ao uso ilegal, feito pela indústria, de “trabalho episódico” 

(Tipo 4 na Figura 10.3). 

A relevância das distinções apresentadas na Figura 1.3 não é 

fornecer uma tipologia descritiva, e sim mostrar a natureza dinâmica 

do contexto das intervenções do Laboratório de Mudança e as 

direções de movimento possível nos processos de desenvolvimento. 

Um processo que começa com um dos quatro tipos pode levar a 

intuições e passos posteriores na colaboração de desenvolvimento 

entre pesquisadores e profissionais que serão realizados mediante 

um outro tipo de intervenção do Laboratório de Mudança. Um 

Laboratório de Mudança limitado pode revelar uma necessidade de 

desenvolvimento com relação a uma colaboração interorganizacional, 

além de possibilidades para uma nova estratégia. Ademais, um 

Laboratório de Mudança, que cria uma forma nova de atividade que 

é estrategicamente importante, pode necessitar de uma intervenção 

de acompanhamento do Laboratório de Mudança para sua 

implementação e elaboração posterior. 

Em 1995, discutindo o futuro da Pesquisa em Desenvolvimento 

do Trabalho, Yrjö Engeström (1995, pg. 237) apresentou um modelo 

de sua zona próxima de desenvolvimento que ainda é relevante (ver 

Figura 10.4). Ao criar o modelo, ele aplicou o modelo geral de 

desenvolvimento de atividades de trabalho. 
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Figura 10.4. A Zona de desenvolvimento proximal da atividade de pesquisa em 
desenvolvimento do trabalho

No entanto, em um aspecto, o método do Laboratório de 

Mudança alterou a perspectiva desenvolvimentos ulteriores da 

atividade de pesquisa em desenvolvimento do trabalho. O método 

pode ser aplicado por diversos atores, situados em posições 

intermediárias entre a pesquisa acadêmica e o desenvolvimento de 

práticas de trabalho, como consultores e desenvolvedores, 

profissionais de extensão rural e projetistas de sistemas. Assim, 

além de uma rede interativa de grupos de pesquisa, formas mais 

coletivas e flexíveis da atividade de pesquisa em desenvolvimento 

do trabalho podem ser criadas, com base na colaboração de longo 

prazo entre pesquisadores acadêmicos em tempo integral e grupos 

de profissionais que desempenhem esses papéis intermediários. Na 

Finlândia, a possibilidade de tal colaboração evoluiu, pois há um 

número crescente de consultores e desenvolvedores internos que 

conhecem a teoria da atividade e a metodologia da Pesquisa em 

Desenvolvimento do Trabalho e têm experiência na realização de 

intervenções do Laboratório de Mudança. Isso cria a possibilidade 

de intensificar a colaboração em pesquisa e desenvolvimento do 

método do Laboratório de Mudança e seu uso. Há um certo número 
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de maneiras pelas quais isso pode ser implementado. Uma maneira 

promissora é o movimento de pessoas entre os dois mundos. Dessa 

forma, os desenvolvedores, que normalmente ocupam aquela 

posição intermediário entre a pesquisa e a prática, podem vir para 

efetuar uma educação complementar na unidade de pesquisa. Eles 

realizam uma intervenção do Laboratório de Mudança em seu 

campo de atividade e analisam os dados como parte de seus 

estudos, supervisionados por pesquisadores mais experientes. Esses 

processos do Laboratório de Mudança e os dados produzidos se 

tornam, em seguida, objetos compartilhados de pesquisa e 

desenvolvimento tanto dos pesquisadores acadêmicos que 

supervisionam o trabalho quanto dos desenvolvedores. Outra 

possibilidade seria a realização conjunta de análises secundárias de 

dados coletados nos processos do Laboratório de Mudança 

realizados por pesquisadores acadêmicos e naqueles realizados 

pelos desenvolvedores. Um desafio futuro é estender essa 

colaboração em intervenções isoladas do Laboratório de Mudança 

de modo a abarcar um processo mais contínuo de aprendizagem 

expansiva e transformação de uma atividade. A sequência de 

Laboratório de Mudança, Laboratório de Mudança Interfronteiras 

e Laboratório de Mudança de Implementação, realizada em uma 

colaboração de longo prazo entre o grupo de pesquisa liderado pelo 

professor Engeström e a organização de saúde pública da cidade de 

Helsinki, aponta para a possibilidade de tal colaboração contínua. 

A colaboração, em todas as fases, foi construída em torno de objetos 

concretos, como doentes crônicos cujo atendimento exige 

integração de cuidados ou idosos enfermos que vivem em casa e 

precisam de serviços holísticos para lidar com a perda de 

mobilidade, memória e laços sociais. O método do Laboratório de 

Mudança tornou possível realizar o desenvolvimento como um 

processo de coconfiguração entre vários grupos e especialistas, 

incluindo os próprios pacientes, mediante a troca de ideias, 

conhecimentos e percepções das diversas partes envolvidas.
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aPêndiCe 1: FOlha de PlaneJaMentO de sessões

FOlha de PlaneJaMentO de 
sessões dO laBOratÓriO de MUdanÇa

Sessão de mudança de laboratório N:o

Fazer lista para preparação

Objetivo principal

Tempo Minutos TEMAS
FERRAMENTAS, ESPELHO,  

2. ESTÍMULO

TAREFAS DOS PARTICIPANTES PARA A NOVA SESSÃO

PARA A ATENÇÃO DO MODERADOR
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O PlaneJaMentO dOs PesQUisadOres 
Para a PriMeira sessÃO dO laBOratÓriO de 

MUdanÇa na esCOla MOleFi

SESSÃO DO LABORATÓRIO DE MUDANÇA 1 − Escola Molei

LISTA DE ITENS NECESSÁRIOS PARA A PREPARAÇÃO
Cópias
- questões das entrevistas
- folheto de apresentação do Laboratório de Mudança

O PROPÓSITO PRINCIPAL DA SESSÃO NO CICLO DE APRENDIZAGEM EXPANSIVA
Apresentação, mapeamento da situação, questionamento

Hora Min. TEMAS
FERRAMENTAS, 
ESPELHO, 
2os ESTÍMULOS

10:00 15 Apresentação do LM
- ideia de pesquisa conjunta 
acerca da necessidade de 
desenvolvimento e das 
possibilidades da atividade
- design conjunto da nova forma 
de trabalho

Superfícies
- espelho, ideias/ferramentas, 
modelo/visão
- cronograma

Apresentação dos pesquisadores

As sessões e seu cronograma

Encarregados do LM

- Relator
- Anotador de minutas (anota os 
pontos principais da discussão, 
apresenta na sessão seguinte)

5
Apresentação da tarefa de entrevista em 
pares e apresentação dos colegas, questões 
sobre o processo do LM

Questões de 
entrevista para 
cada participante, 
em papel

10:20 Entrevistas
15 Primeira pessoa
15 Segunda pessoa
10 Intervalo

11:00 30 Apresentação dos colegas

11:30 25
Quais são as principais fontes de alegria, 
frustração, inspiração e preocupação para os 
professores?

Pontos principais 
anotados na 
superfície espelho/
presente

5 Apresentação da tarefa para a próxima sessão Quadro de tarefas

12:00 120 Fim da sessão

TAREFAS DOS PARTICIPANTES PARA A PRÓXIMA SESSÃO

As alegrias e preocupações dos alunos e de suas famílias

À ATENÇÃO DO MODERADOR

Cronograma apertado
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Para a seGUnda sessÃO dO laBOratÓriO de 
MUdanÇa na esCOla MOleFi

SESSÃO DO LABORATÓRIO DE MUDANÇA 2 − Escola Molei

LISTA DE ITENS NECESSÁRIOS PARA A 
PREPARAÇÃO
* Cópia da imagem de contexto do LM para 
os participantes
* Impressão do plano
* Anotação da agenda
* Preparação dos modelos das atividades dos 
professores e dos estudantes

Vídeo das entrevistas com as mães
Trecho da gravação das entrevistas com 
os estudantes
Entrevista em vídeo sobre TCI
Chefe de alojamento − entrevista sobre 
TCI
Campo ideias/ferramentas - esquema: 
principais desaios de desenvolvimento

O PROPÓSITO PRINCIPAL DA SESSÃO NO CICLO DE APRENDIZAGEM EXPANSIVA
Questionamento e análise

Hora Min. TEMAS
FERRAMENTAS, ESPELHO, 
2os ESTÍMULOS

10:00

5

2

1

2

3

5

10

Sessão anterior

Impressões, sentimentos 
quanto à sessão anterior

Repetição dos métodos/
campos do LM

Escolha do relator e do 
anotador de minutas

Minutas da sessão anterior

Discussão das minutas

Delineamento das duas 
formas de interação 
professor-aluno

O que você achou da maneira de trabalho 
na sessão anterior?
Imagem do contexto do LM
Minutas, distribuídas/lidas em voz alta
Questão: o que foi importante na última 
sessão?

Modelando a atividade 
dos professores

Modelo-rascunho dos pesquisadores 1

5
Rascunho dos 
pesquisadores

Gráico em quatro campos relativo a 
ideias/ferramentas da sessão 1

5 Discussão do modelo

7
Aspectos internos e externos 
do trabalho dos professores

Modelando a atividade 
dos estudantes

Modelo-rascunho dos pesquisadores 2

5
Rascunho dos 
pesquisadores

Textos dos alunos de ciências únicas

10
Discussão e elaboração do 
modelo

Trecho de vídeo da entrevista com os 
alunos
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11:00 10 Intervalo

5

5

TCI na divisão de 
trabalho e regras

Regras e divisão de trabalho 
no sistema da atividade

Trecho de vídeo da entrevista com as mães
Espelho/presente: alegrias e frustrações 
dos pais

10

3

15

5

Pontos de vista dos pais

Principais desaios de 
desenvolvimento na 
atividade
Resumo dos temas 
discutidos até agora
Após essas discussões, 
quais você acha que são 
os principais desaios 
de desenvolvimento na 
atividade?
Discussão sobre os 
principais desaios de 
desenvolvimento

Tarefa para a próxima 
sessão

Entrevista em vídeo sobre TCI

Entrevista com alunos de ciência da 
computação
Campo modelo/presente, modelo da 
atividade dos professores

Esquema dos principais desaios de 
desenvolvimento para o campo ideias/
ferramentas

Papel da Tarefa 2

12:00 120

TAREFAS DOS PARTICIPANTES PARA A PRÓXIMA SESSÃO

Coletar dados sobre mudanças históricas na atividade

À ATENÇÃO DO MODERADOR

Se não houver tempo o suiciente, a modelagem da atividade dos alunos pode ser 
postergada e a discussão acerca dos principais desaios de desenvolvimento pode ser 
adiada para a sessão 3
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O PlaneJaMentO dOs PesQUisadOres Para a terCeira 
sessÃO dO laBOratÓriO de MUdanÇa na esCOla MOleFi 

SESSÃO DO LABORATÓRIO DE MUDANÇA 3 − Escola Molei

LISTA DE ITENS NECESSÁRIOS PARA A PREPARAÇÃO

O PROPÓSITO PRINCIPAL DA SESSÃO NO CICLO DE APRENDIZAGEM EXPANSIVA

Hora Min. TEMAS
FERRAMENTAS, ESPELHO, 
2os ESTÍMULOS

10:00 10 Minutas da sessão anterior

10
Vídeo sobre lecionar para alunos 
de ciências únicas

10 Discussão sobre o vídeo

5

10

15

Desaios de desenvolvimento
(áreas problemáticas em que algo 
tem de ser feito)
Repetição das principais áreas de 
discussão
Identiicação dos desaios de 
desenvolvimento centrais na 
atividade escolar
Coleta das ideias dos indivíduos 
acerca dos desaios de 
desenvolvimento

Ideias/Ferramentas/
Presente: principais desaios 
de desenvolvimento

Revisão individual dos campos 
Espelho e Ideias/Ferramentas, 
que estão pregados na parede

Formulação dos desaios na 
tabela ideias/ferramentas

11:00 10 Intervalo

30

5

Análise da história
Coleta de observações sobre 
mudanças
Identiicação de mudança na lógica 
de desenvolvimento, períodos

Espelho do passado: A matriz 
histórica
Ideias e ferramentas: períodos 
baseados na mudança da lógica 
de desenvolvimento

Modelagem do sistema 
de atividade e de suas 
contradições internas

5
Seleção do tempo do “passado” e o 
tempo de mudanças crescentes

10
Modelagem das principais 
contradições secundárias

Modelo/Presente: modelo 
triangular

12:00 120 Fim da sessão

TAREFAS DOS PARTICIPANTES PARA A PRÓXIMA SESSÃO

À ATENÇÃO DO MODERADOR
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O PlaneJaMentO dOs PesQUisadOres Para a QUarta 
sessÃO dO laBOratÓriO de MUdanÇa na esCOla MOleFi

SESSÃO DO LABORATÓRIO DE MUDANÇA 4 − Escola Molei

LISTA DE ITENS NECESSÁRIOS PARA A PREPARAÇÃO
Modelo dos aspectos internos e externos do ensino (imprimir e copiar)
Vídeo de uma experiência que mudou uma vida
Esquema do modelo triangular
Modelo dos tipos históricos de atividade escolar (imprimir e copiar)
Tarefa para a 5a sessão (imprimir e copiar)

O PROPÓSITO PRINCIPAL DA SESSÃO NO CICLO DE APRENDIZAGEM EXPANSIVA
Modelagem da atividade atual e de suas contradições centrais, análise do modelo

Hora Min. TEMAS
FERRAMENTAS, ESPELHO, 
2os ESTÍMULOS

10:00 10 Minutas da 3a sessão

15 Estudo do modelo das contradições 
internas da atividade escolar:
1- a relação objeto-ferramenta

- o objeto
- as ferramentas
- o papel da categorização dos 
estudantes na tentativa de superar a 
contradição entre o grupo de alunos 
amplo e heterogêneo
- aspectos internos e externos do 
ensino e da aprendizagem
- a natureza e a utilidade das 
reformas pedagógicas recentes

Esquema do modelo triangular 
para o Modelo/Presente

Folheto sobre os aspectos 
internos e externos do ensino e 
da aprendizagem

15 2- a relação objeto-divisão de 
trabalho

- o objeto
- a divisão de trabalho

10 3- a relação objeto-regras
- o objeto
- as regras

11:00 10 Intervalo

Resolvendo a contradição objeto-
ferramenta

Vídeo sobre uma experiência que 
mudou uma vida

5 Produção individual de ideias

15
Coleta das ideias individuais e sua 
inserção no triângulo

10

15

Modelo em quatro campos dos tipos 
históricos de escolas: pontos fracos e 
fortes dos quatro tipos para a solução da 
contradição

O modelo em quatro campos dos 
tipos históricos de escola

5 Tarefa para a próxima sessão

12:00 120 Fim da sessão

TAREFAS DOS PARTICIPANTES PARA A PRÓXIMA SESSÃO

Que elementos presentes na discussão precisam ser tomados como material e base 
para o design do novo modelo da atividade?

À ATENÇÃO DO MODERADOR
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O PlaneJaMentO dOs PesQUisadOres Para a QUinta 
sessÃO dO laBOratÓriO de MUdanÇa na esCOla MOleFi 

SESSÃO DO LABORATÓRIO DE MUDANÇA 5 − Escola Molei

LISTA DE ITENS NECESSÁRIOS PARA A PREPARAÇÃO

O PROPÓSITO PRINCIPAL DA SESSÃO NO CICLO DE APRENDIZAGEM EXPANSIVA

Hora Min. TEMAS
FERRAMENTAS, ESPELHO, 
2os ESTÍMULOS

10:00 20 Avaliação
Ciclo de aprendizagem 
expansiva e sessões no 
cavalete

Como você vê o processo até agora? Acha 
que izemos progresso?

Discussão da sessão anterior

5 Minutas

5

5
Esclarecimento acerca do signiicado 
da contradição principal

Ideias para uma nova forma da 
atividade escolar

25 Discussão sobre as ideias dos indivíduos

11:00 10 Intervalo

25 Criando agrupamentos de ideias

10

15

Organizando grupos de trabalho para 
elaborar os agrupamentos de ideias

Planejando o conteúdo dos agrupamentos e 
o trabalho posterior dos grupos

12:00 120 Fim da sessão

TAREFAS DOS PARTICIPANTES PARA A PRÓXIMA SESSÃO
Os grupos de trabalho devem produzir uma sugestão para seu agrupamento de 
ideias

À ATENÇÃO DO MODERADOR
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O PlaneJaMentO dOs PesQUisadOres Para a sexta 
sessÃO dO laBOratÓriO de MUdanÇa na esCOla MOleFi

SESSÃO DO LABORATÓRIO DE MUDANÇA 6 − Escola Molei

LISTA DE ITENS NECESSÁRIOS PARA A PREPARAÇÃO
Preparar trechos de vídeo das partes importantes das sessões anteriores, 
questões no cavalete, esquema do modelo do sistema de atividade para 
modelar a atividade futura

O PROPÓSITO PRINCIPAL DA SESSÃO NO CICLO DE APRENDIZAGEM EXPANSIVA
Modelagem da nova solução

Hora Min. TEMAS
FERRAMENTAS, ESPELHO, 
2os ESTÍMULOS

10:00 10 Vídeo Trechos de vídeo da sessão anterior

5 Minutas da sessão anterior Questões no cavalete

11:00

15

15

15

15

Proposta elaborada do
primeiro agrupamento 
de ideias
segundo agrupamento 
de ideias
terceiro agrupamento 
de ideias
quarto agrupamento 
de ideias

- por que é útil resolver a 
contradição básica?

- que tipo de novo sistema de 
atividade a proposta ajuda a 
construir?

10 Intervalo

20
Desenvolvimento do modelo 
triangular da atividade futura

Esquema do modelo triangular do 
sistema de atividade

10
Discussão sobre o tipo de escola 
que os participantes desejam 
desenvolver

Modelo em quatro campos dos 
tipos de escola

5
Distribuição da tarefa para a 
próxima sessão

12:00 120

TAREFAS DOS PARTICIPANTES PARA A PRÓXIMA SESSÃO
Elaboração de planos para experimentos de mudança

À ATENÇÃO DO MODERADOR
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O PlaneJaMentO dOs PesQUisadOres Para a sÉtiMa 
sessÃO dO laBOratÓriO de MUdanÇa na esCOla MOleFi

SESSÃO DO LABORATÓRIO DE MUDANÇA 7 − Escola Molei

LISTA DE ITENS NECESSÁRIOS PARA A PREPARAÇÃO
Instruções para o experimento. Ficha de avaliação. Certiicados para os 
participantes.

O PROPÓSITO PRINCIPAL DA SESSÃO NO CICLO DE APRENDIZAGEM EXPANSIVA
Modelagem da nova solução

Hora Min. TEMAS
FERRAMENTAS, 
ESPELHO, 
2os ESTÍMULOS

11:00 10
Discussão sobre o tipo de escola a ser 
desenvolvido

Modelo em quatro campos 
dos tipos de escola

5
Repetição da contradição e a relação 
das ideias com a contradição

5
O que os participantes deviam fazer e o 
que será feito nesta sessão

5
Como os participantes veem a situação, 
o que eles prepararam

30
Inserindo as novas soluções no modelo 
triangular do sistema de atividade

11:55 10 Chá

10 Explicação da ideia do experimento
Instruções para o 
experimento

15 Organização do experimento

15
Agendando o experimento e as sessões 
de acompanhamento

Calendário

20 Escrevendo uma avaliação do processo Papel de tarefa

5 Entrega dos certiicados Certiicados

Discussão com o diretor

TAREFAS DOS PARTICIPANTES PARA A PRÓXIMA SESSÃO

À ATENÇÃO DO MODERADOR
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aPêndiCe 2: diáriO de PertUrBaÇões 

(Essa forma de diário de perturbações foi usada por pesquisadores do 

Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional em uma intervenção do 

Laboratório de Mudança; Launis, Koli, & Rauas-Huuhtanen, 2010.) 

instrUÇões Para esCrita de 
UM diáriO de PertUrBaÇões

A ideia do diário de perturbações. Em todo trabalho, há 

situações problemáticas, perturbações e dificuldades. A sua discussão 

conjunta cria uma oportunidade de obter novas percepções e 

melhorar as práticas de trabalho. Problemas e perturbações 

recorrentes não desaparecem por si mesmos. Faz-se necessário, 

portanto, uma ferramenta para sua análise conjunta. A ideia de um 

diário de perturbações é coletar informação acerca dos problemas 

enfrentados na prática diária que requerem soluções inovadoras. 

Escrevendo o diário de perturbações. O diário de perturbações 

deve ser escrito individualmente. Pode-se descrever uma situação 

das semanas recentes, se ainda houver boa recordação da mesma, 

ou selecionar uma semana futura durante a qual há de se descrever, 

na tabela abaixo, as disturbações que ocorrerem. Devem-se 

documentar na tabéla ao menos duas ou três situações problemáticas. 

Há um exemplo na tabela a seguir, mas também é possível escrever 

de forma mais detalhada sobre um problema encontrado. 

1. Tópico

2. Diiculdade/
perturbação/

surpresa/ situação 
problemática

3. Meios disponíveis de 
se progredir diante da 

situação

4. Ideias para eliminar esse 
tipo de perturbação

    

Recomendamos que se comece pela coluna 2. Descreva, nessa 

coluna, a dificuldade, perturbação ou situação problemática. Descreva 

as situações da forma mais concreta possível; isto é, descreva a situação, 

o que aconteceu, quem estava presente, o que você fez, etc. Você 

também pode descrever a sua própria experiência nessa situação, o que 

nela lhe foi irritante ou lhe chateou ou mesmo enervou.
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Na coluna 3, escreva como poderia prosseguir com seu 

trabalho nessa situação. 

Na coluna 4, você pode anotar as suas ideias acerca de como 

se poderia eliminar a ocorrência desse problema de seu trabalho e 

do processo compartilhado de trabalho. Embora você já tenha 

solucionado a situação problemática de alguma maneira (Coluna 

3) e tenha sido capaz de continuar a trabalhar, essa solução não 

eliminou necessariamente a possibilidade de que o mesmo 

problema ocorra outra vez. 

Por fim, na Coluna 1, se você quiser, pode dar um nome ao 

tema mais amplo ao qual o problema pertence, na sua opinião. 

Por favor, devolva o formulário preenchido ao pesquisador 

até o dia xx.xx.xxxx.
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Diário de perturbações (há primeiro alguns exemplos; continue após eles

1. Tópico

2. Diiculdade/
perturbação/

surpresa/ situação 
problema

3. Meios disponíveis 
de se progredir 

diante da situação

4. Ideias para eliminar 
esse tipo de perturbação

(Um exemplo 
tirado do 

trabalho de um 
professor)

Comportamento
 

estudantil

Eu estava 
supervisionando o 
intervalo. Vi alunos 
saindo para fumar. 
Eles se recusaram a 
me dar seus nomes. 

Tentei identiicar os 
alunos por meio das 

fotos do anuário. 
Difícil e frustrante.

Como prevenir isso, 
segundo a proposta da 

associação de estudante?

(Um exemplo 
do trabalho de 
um operador 

de máquina de 
cortar)

Marcando 
os objetos de 
preservação 

natural

De manhã, fui para 
o local de trabalho. 

Nas instruções, 
mencionavam-se 
vários objetos de 

preservação natural, 
os quais, entretanto, 

não estavam 
marcados no terreno. 

Estava escuro e eu 
não conseguia ver, da 
minha cabine, onde 
exatamente estavam 

os objetos. 

Entrei na loresta 
com o mapa, procurei 

pelos objetos e os 
marquei com uma 

goma plástica. 
Comecei a cortar as 

árvores. 

Uma discussão sobre 
a divisão de trabalho 

como gerente de 
departamento. Se 

ele não pode marcar 
os objetos, então 
deve informar os 

trabalhadores para que 
possam se antecipar ao 

problema. 
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aPêndiCe 3: CUltUras de trataMentO de 
PertUrBaÇões e PrOBleMas eM OrGaniZaÇões 

No modelo de quatro campos apresentado abaixo, exibe-se 
um resumo das descobertas empíricas concernentes às diferenças 
no tratamento de perturbações e problemas em organizações de 
trabalho (Engeström, 1995, p. 193). As principais dimensões 
segundo as quais diferem as maneiras de lidar com perturbações 
são 1) o nível de abertura e colaboração pública no tratamento de 
perturbações e 2) o nível de contextualização da perturbação ou do 
problema discutidos. O entrecruzamento dessas dimensões produz 
um modelo de quatro maneiras de lidar com problemas em 
organizações de trabalho. 

 

Lidando com 

problemas 

isolados 
solitariamente,  

em privado 

Lidando com as 

causas sistêmicas 

de problemas 
solitariamente, 

em privado 

 

Lidando com 

problemas isolados 
aberta e 

colaborativamente 

 

A amplitude  

da contextualização  

do problema 
 

Nível de abertura  

e colaboração no 

tratamento de 

problemas 

 

Lidando com as 

causas sistêmicas 

de problemas 
aberta 

colaborativamente 

2 4 

1 3 

Quatro tipos de culturas organizacionais de tratamento de problemas

No Laboratório de Mudança, o pesquisador-interventor pode 
pedir aos participantes para localizar no modelo a cultura de 
tratamento de problemas de sua empresa e, então, para embasar suas 
opiniões. A discussão dessas avaliações individuais pode ajudar a 
criar no Laboratório de Mudança uma atmosfera que fomente um 
debate aberto dos problemas e um questionamento das práticas 
dominantes. Com a ajuda do modelo, o pesquisador pode explicar o 
modus operandi do Laboratório de Mudança como um “tratamento 
aberto e colaborativo das causas sistêmicas de problemas”. 
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aPêndiCe 4: MÉtOdOs de COleta de dadOs 
histÓriCOs de esPelhO 

Os métodos usados para coletar dados históricos de espelho 

para o Laboratório de Mudança precisam se adaptar aos recursos 

disponíveis. Assim, podem variar entre recordações in loco até 

pesquisas sistemáticas. Abaixo, descrevemos alguns métodos que 

diferem quanto à necessidade de recursos, os quais se podem usar 

isoladamente ou em combinação. 

análise de dOCUMentOs

Em muitas organizações, há uma série de documentos que 

descrevem a atividade, como anuários, minutas de reuniões da 

equipe de gerência ou do corpo de diretores, resenhas externas e 

avaliações. Os participantes do Laboratório de Mudança podem 

dividir a tarefa de leitura desses documentos com base no ano de 

publicação de cada um. Ao realizar a leitura, devem registrar: 

– mudanças – quantitativas ou qualitativas nos clientes, no 

objeto da 

– atividade, no quadro de funcionários, na organização, em 

tecnologia, nos métodos e conceitos 

– (conteúdo de oficinas internas) e regras e

– nos problemas discutidos.

Ademais, eles devem relatar aquilo que acharam interessante 

e inesperado. Os coletores de dados também podem selecionar 

citações diretas de partes do texto que parecem caracterizar os 

tipos de problemas, ideias e discussões em diferentes períodos. 

entreVistas COM FUnCiOnáriOs 
atUais e aPOsentadOs

Outro método, o qual pode ser usado independentemente ou 

como forma de complementar a análise de documentos, é entrevistar 

as pessoas que estiveram envolvidas com a atividade em diferentes 

épocas e pedir a elas que descrevam a atividade e as mudanças que 



398

vivenciaram nessa atividade durante suas carreiras. O melhor modo 

de conduzir a entrevista é estimular o entrevistado a recordar e 

construir os significados colaborativamente (Holstein & Gubrium, 

1995). A recordação do entrevistado pode ser aprimorada com um 

pedido para que encontre, em seus arquivos pessoais, algumas fotos 

ou documentos que possam ser levados para a entrevista. A 

recordação pode ser estruturada com o auxílio de uma linha do 

tempo aproximada em que fotos e documentos representem 

diferentes estágios. O papel do entrevistador é estimular a narrativa 

e especificar os dados com ajuda de questões esclarecedoras acerca de 

elementos e aspectos do sistema da atividade (ver a lista de itens a ser 

registrados na análise de documentos). 

reCOrdaÇÃO eM GrUPO COM FOCO estrUtUradO

A recordação da história, em vez de ser feita mediante 

entrevistas individuais, pode ser realizada em um grupo de pessoas 

que tenham experienciado a atividade a partir de diferentes épocas e 

posições. O método dessa entrevista pode ser similar ao da entrevista 

individual, mas o entrevistador precisa estruturar o processo de 

forma mais rigorosa. Uma maneira de estruturar a recordação é 

pedir aos participantes que se posicionem fisicamente na sala em 

função da época em que entraram na atividade. O entrevistador, 

então, interrogaria os participantes individuais ou os subgrupos, 

partindo dos mais antigos para os mais recentes, e lhes pediria que 

discutissem sobre o estado da atividade quando de seu ingresso e 

sobre as mudanças importantes que ocorreram ao longo do tempo. 

O entrevistador deve tentar esclarecer cuidadosamente quais 

elementos da atividade se alteraram em razão das mudanças 

mencionadas pelos entrevistados, sem forçar o curso de seu 

pensamento no sentido de uma estrutura predeterminada. A 

organização dos dados em uma matriz de mudanças deve ser relegada 

a um estágio separado, posterior à coleta desses dados iniciais. 

Se houver suficiente variação na extensão histórica da 

experiência da atividade entre os participantes do Laboratório de 

Mudança, o processo de recordação descrito acima pode ser executado 

mediante a recordação conjunta das mudanças por parte dos 



399

participantes durante uma sessão do Laboratório de Mudança. Por 

outro lado, se houver lacunas importantes na recordação referentes a 

certos períodos do desenvolvimento da atividade, pode-se convidar 

para a sessão alguém que estivera envolvido com a atividade à época e 

essa pessoa também poderá apresentar suas memórias. 

O processo pode ser registrado em vídeo ou áudio para uso 

posterior, mas, ainda assim, é interessante pedir a alguém que tome 

notas durante as sessões. Anotar os pontos centrais em uma prancheta 

ajuda os participantes a acompanhar o desenvolvimento do processo 

e lhes permite que acrescentem mais detalhes futuramente. 

Podem-se obter informações adicionais se, posteriormente, 

alguma das pessoas entrevistadas a respeito das mudanças históricas 

analisar e comentar a matriz de mudanças que os pesquisadores e os 

participantes construíram com base nos dados coletados. 



4
0

0

aPêndiCe 5: MatriZ de MUdanÇas

Tempo

Mudanças 
no objeto > 
resultado  
(o que foi 

transformado, o 
que foi produzido)

Sujeito 
(quem, 
que tipo 

de pessoa 
realiza o 
trabalho)

Instrumentos 
(que conceitos, 

métodos e 
ferramentas são 

usados)

Comunidade 
(quem participa 

da atividade, 
a que unidade 

os sujeitos 
pertencem)

Divisão de 
Trabalho (como 

o trabalho se 
divide, que novas 

especializações 
surgem)

Regras  
(que 

precisam ser 
seguidas)

Problemas 
Centrais

Ano atual

Último e 
penúltimo anos

Anos -4 − -7

Anos -8 − -12

Anos -13 − -19

Anos -20 − -30

Anos -31 − -50

Mais de 50 anos atrás
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Fabrefactum
linha editorial

A	 Fabrefactum	 publica	 obras	 que	 revelam	 como	 fatores	

sociais	contribuem	para	a	produção	de	fatos	cientíicos	e	artefatos	

tecnológicos.	 Multidisciplinar	 em	 sua	 proposta,	 a	 Fabrefactum	

acolhe	 trabalhos	 de	 uma	 ampla	 gama	 de	 disciplinas,	 tais	 como	

sociologia,	 ilosoia,	 história,	 antropologia,	 ciências	 políticas,	

economia,	psicologia	e	educação.	

Estudos	de	controvérsias	cientíicas	e	da	construção	social	da	

tecnologia	descrevem	o	trabalho	cotidiano	da	ciência	e	tecnologia	

em	laboratórios	e	empresas.	Eles	evidenciam,	também,	as	habilida-

des	e	os	saberes	de	cientistas,	técnicos	e	usuários,	que	constróem	e	

sustentam	os	fatos	cientíicos	e	os	artefatos.	Os	estudos	sociais	de	

ciência	e	tecnologia	se	contrapõem	aos	modelos	canônicos	de	ciên-

cia	e	tecnologia,	que	desconsideram	o	saber	empírico	e	as	habilida-

des	práticas	dos	atores	sociais,	as	intuições	baseadas	na	experiência,	

o	conhecimento	tácito	e	os	juízos	de	valor	implícitos	em	qualquer	

fazer	humano.

“Verdades	 cientíicas”	 e	 “ótimos	 tecnológicos”	 são	 sempre	

criados	dentro	de	um	contexto	social:	o	que	funciona	é	sempre	jul-

gado	em	relação	às	necessidades	de	uma	comunidade	particular	e	

pode	parecer	bem	diferente	quando	julgado	por	outra	perspectiva.	

O	“fechamento”	de	uma	controvérsia	 cientíica	ou	 tecnológica	 só	
ocorre	quando	o	grupo	vitorioso	é	capaz	de	estabilizar	os	mundos	
sociais	e	naturais	e	impor	um	paradigma	dominante.	O	estudo	de	
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como	as	controvérsias	são	“fechadas”	ilustra	de	que	modo	conheci-
mentos	e	práticas,	antes	contingenciais,	são	reiicadas	como	resulta-
do	 inevitável	do	progresso	 cientíico	e	 tecnológico.	Pelo	menos	a	
esse	respeito,	não	existem	diferenças	essenciais	entre	a	produção	de	
fatos	cientíicos	nas	ciências	sociais	e	nas	ciências	da	natureza.

As	obras	publicadas	pela	Fabrefactum examinam como	o	co-
nhecimento	 é	 acordado,	 disputado,	modiicado	 e	 transmitido.	 A	
produção	de	novos	conhecimentos	é	a	produção	de	novos	acordos	
sociais	sobre	o	que	se	deve	considerar	como	sendo	“certo”	ou	“erra-
do”.	Isso	implica	reconhecer	as	dimensões	cognitiva	e	subjetiva	da	
prática	cientíica	e	o	saber	tácito	dos	agentes	sociais	envolvidos,	se-
jam	eles	cientistas,	 tecnólogos	ou	cidadãos	que	detenham	saberes	
especíicos.	Pretende-se	questionar	os	mitos	da	ciência	e	tecnologia,	
sem	com	isso	negar	a	importância	do	conhecimento	especializado.	

As	obras	da	Fabrefactum	também	aprofundam	a	compreen-
são	da	recorrente	questão	da	natureza	do	trabalho	humano	e	sua	
substituição	por	máquinas,	focando,	em	especial,	os	limites	e	possi-
bilidades	do	uso	da	inteligência	artiicial	e	de	sistemas	especialistas.	
Em	 termos	 práticos	 contribuem	 para	 o	 projeto	 de	 tecnologias	
orien	tadas	para	a	atividade,	ao	mostrar	o	papel	das	pessoas	em	fazer	
possível	o	uso	 rotineiro,	 a	manutenção	e	atualização	de	qualquer	
tec	nologia.	A	socialização	e	a	imersão	em	“formas	de	vida”	se	tor-
nam	centrais	na	 transferência	de	 tecnologia	e	gestão	do	conheci-
mento	tácito.	

A	compreensão	da	natureza	social	do	conhecimento	cientíi-
co	e	tecnológico	tem	implicações	em	outras	esferas	da	vida.	A	des-
mitiicação	da	ciência	lhe	retira	a	autoridade	e	o	poder	advindos	de	
uma	posição	supostamente	privilegiada	de	acesso	à	realidade	abso-
luta.	Abre-se,	 assim,	um	espaço	onde	 indivíduos	que	detêm	uma	
“expertise	baseada	na	experiência”,	mas	não	necessariamente	titula-
ções	acadêmicas,	possam	contribuir	para	o	desenvolvimento	de	po-
líticas	 públicas.	A	 participação	 popular	 em	 questões	 cientíicas	 e	
tecnológicas	passa	a	ter	valor	tanto	epistêmico	como	político.	Essas	
mudanças	trazem	um	novo	desaio:	como	deinir	critérios	de	inclu-

são,	 exclusão	 e	de	 contribuição	de	 cada	grupo	 social	–	problema	

que	se	mostra	ainda	mais	agudo	quando	se	tem	uma	controvérsia	

que	ainda	não	foi	fechada.	
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Por	 im,	 as	 obras	 publicadas	 pela	 Fabrefactum	 pretendem	

contribuir	 para	 a	 educação	 em	 ciências	 e	 a	 compreensão	 destas	

pelo	público.	O	modelo	canônico	de	ciência	se	sustenta	no	mito	da	

infalibilidade	 do	 método	 cientíico,	 ao	 ensinar	 que	 a	 “verdade	

cientíica”	é	o	resultado	de	um	método	impessoal	e	objetivo	que	

iniciantes	têm	de	aprender	a	valorizar	e	aplicar.	Ao	mesmo	tempo	

em	que	não	se	nega	a	importância	desse	modelo	como	uma	aspi-

ração,	os	 estudos	 sociais	da	ciência	mostram	que	ele	não	é	uma	

descrição	idedigna	de	como	ciência	e	tecnologia	são	produzidas.	

O	ensino	de	ciências	só	pode	melhorar	se	as	ideias	tradicionais	fo-

rem	complementadas	por	uma	compreensão	das	maneiras	pelas	

quais	controvérsias	cientíicas	e	tecnológicas	emergem,	são	fecha-

das	e	reabertas.	

Compreender	a	ciência	e	tecnologia	como	instituições	sociais	

–	e	assim	abrir	a	possibilidade	de	propostas	alternativas	–	é	um	pré-	

-requisito	essencial	para	o	desenvolvimento	de	um	diálogo	efetivo	e	

crítico	entre	ciência,	tecnologia	e	sociedade.	A	Fabrefactum	espera,	

com	suas	publicações,	contribuir	para	esse	movimento.
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