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Introdução: O campo de pesquisa foi uma empresa terceirizada do ramo de
eletricidade. A escolha da Clínica da Atividade como referencial teórico para esta
pesquisa foi devido à pertinência de sua proposta teórico/metodológica de partir da
experiência, da atividade, do agir, para daí se construir um saber. Foi utilizada uma
adaptação reduzida do instrumento de investigação - entrevistas de auto-confrontação
cruzada - que consistiu em uma filmagem da atuação do trabalho de dois
representantes do grupo de eletricistas e de um posterior debate desses representantes
sobre suas atuações. Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi investigar e promover o
desenvolvimento do poder de ação de trabalhadores sobre o contexto de trabalho e
sobre si mesmo tendo como foco a prevenção de acidentes que possam estar advindo
do impedimento do desenvolvimento da atividade por parte da organização do
trabalho. Metodologia: Participaram da investigação 4 (quatro) trabalhadores que
atuam em duplas sendo que um é denominado líder e o outro fornece apoio. A
filmagem da atividade foi feita com os 4 (quatro) trabalhadores, mas, somente os 2
(dois) líderes é que participaram das confrontações por motivo do instrumento
utilizado, e foram eles que assinaram o TCLE (Termo de Consentimento Livre
Esclarecido). Esses líderes nunca estiveram envolvidos em algum acidente de trabalho.
Foi utilizado uma adaptação reduzida devido ao tempo disponibilizado do instrumento
de investigação auto-confrontação cruzada (CLOT, 2006). Esse instrumento consiste
em uma filmagem da atuação do trabalho.  Resultados: Essa pesquisa gerou a reflexão
que é fundamental para a prevenção de acidentes, que o trabalhador tenha a
possibilidade de agir sobre si mesmo quando está em plena atividade. Isso significa
estar atuante em sua atividade, pensando, elaborando e desenvolvendo-a
constantemente e não simplesmente executando uma tarefa no automatismo. Foi
percebido, que a falta de trocas de informações entre o coletivo, a falta de diálogo, não
promove a ampliação das possibilidades do gênero profissional, podendo ocorrer uma
suspensão ou mesmo anulação do gênero. A ocorrência disso está ligada à incidência
de acidentes do trabalho. Em relação a essa pesquisa, percebemos que pode ocorrer a
incidência dos conceitos de automatização e amputação da atividade suspendendo
assim o desenvolvimento do gênero. O diálogo ora é mantido ora suprimido. E
referente ao conceito de observação o mesmo pode favorecer ou suspender o
desenvolvimento do gênero. A observação vai depender de quem está observando,
como está observando e quem é o observado.  Conclusão: Percebemos que a
metodologia utilizada nessa pesquisa com base na Clínica da Atividade, com a
fomentação da controvérsia, fez com que os participantes criassem um diálogo interno
favorecendo assim, um desenvolvimento da atividade. Os conflitos que foram
debatidos e verbalizados são as próprias transformações do trabalho pelo trabalhador.
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