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Introdução: Nosso campo de pesquisa é uma empresa terceirizada do setor elétrico que
atua nas regiões das cidades pólo de Ipatinga, Caratinga, Carangola, João Monlevade,
Itabira e Guanhães, atendendo a 98 municípios.A demanda nasce do interesse e da
preocupação da empresa em minimizar o índice de acidentes de trabalho. Existe
também o apoio, interesse, cobrança e fiscalização da contratante na redução dos
acidentes. Para entender melhor a empresa, foram realizadas entrevistas com técnicos
de segurança e assistente social da empresa, que lidam tanto com a parte administrativa
tanto de com recursos humanos. A escolha da Clínica da Atividade como referencial
teórico para esta pesquisa se deve à pertinência de sua proposta
teórico/metodológicade em partir da experiência, da atividade, do agir, para daí se
construir um saber. É só assim que se permite ao coletivo expressar sua ação para
compreendê-la e em seguida transformá-la. Nossa intenção é fazer uma pesquisa em
que os participantes sejam ativos em relação ao conhecimento que se produz em cada
ação. Será utilizada uma adaptação reduzida do instrumento de investigação -
entrevistas de auto-confrontação cruzada - que consistirá em uma filmagem da atuação
do trabalho de dois representantes do grupo de eletricistas e que de um posterior debate
desses representantes sobre suas atuações no trabalho. A opção pela adaptação do
instrumento se deve ao reduzido tempo para o desenvolvimento da pesquisa, assim a
investigação possibilitará também uma reflexão sobre novas possibilidades do uso
deste instrumento. Objetivo: Investigar/promover o desenvolvimento do poder de ação
de trabalhadores sobre o contexto de trabalho e sobre si mesmo em uma empresa do
ramo de eletricidade tendo como foco a prevenção de acidentes que possam estar
advindo do impedimento do desenvolvimento da atividade por parte da organização do
trabalho. Conclusão: Até o momento foram obtidos dados importantes sobre o tema de
pesquisa proposto. A equipe de trabalho desta pesquisa tem ganhado espaço e
confiança da empresa. Pudemos perceber nos funcionários que o trabalho tem trazido
um bom retorno e que há muito a se conhecer.
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