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(Menina) – “Eu acho assim, quando a gente crescer eles 

pensam que a gente vai ser vagabundo, se a gente não 

trabalhar desde criança”. (extraído de Influência do 

trabalho terceirizado da indústria de calçados de Franca, 

1998, p.26)  
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Resumo 

Introdução - A cadeia de produção de semijoias e bijuterias em Limeira é responsável por 

um processo produtivo complexo que, chega ao domicílio residencial e, gera trabalho infantil 

e adolescente. Graves problemas de saúde podem surgir para as famílias que produzem 

semijoias e bijuterias dentro de casa, além dos riscos ocupacionais e de acidentes. Objetivo - 

Compreender o aprendizado expansivo coletivo de modo a possibilitar a colaboração e a 

integração entre os diferentes atores da rede de sistemas de atividades da COMETIL - 

Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil e Adolescente de Limeira. Método - 

Coleta de dados utilizando entrevistas, reuniões, oficinas de apresentação, observações da 

atividade. Posteriormente, utiliza-se o método Laboratório de Mudanças (LM), que se apoia 

na Teoria da Atividade Histórico Cultural e na Aprendizagem Expansiva, para a compreensão 

das atividades interinstitucionais da COMETIL, com gravação e filmagem das sessões para 

análise.  Resultados - Divididos em 2 artigos e 1 capítulo de livro. No primeiro artigo, as 

hipóteses são de que contradições existentes no sistema de atividades da cadeia produtiva não 

permitem transpor o desafio de sustentabilidade da cadeia, aumentando a precarização do 

trabalho e os riscos à saúde e segurança das famílias que, por não encontrarem outra 

alternativa, produzem semijoias e bijuterias em casa. No segundo, apresenta-se uma análise 

dos resultados do LM que permitiu elevar o nível de agência transformativa entre os 

participantes da COMETIL, além de fornecer visualização das ações com a elaboração de 

novos instrumentos de trabalho. No terceiro, evidencia-se que a agência transformativa 

efetiva-se através da compreensão de que há necessidade de atuação coletiva e integrada, 

entre instituições públicas e privadas, confirmando o processo de aprendizagem expansiva 

desencadeado pelo método. Conclusão - O LM permitiu visualizar que a COMETIL pode ser 

entendida como uma plataforma ou um macro sistema de atividades e que possibilita novos 

processos organizacionais de ações das instituições públicas de erradicação e controle do 

trabalho infantojuvenil junto a este setor produtivo de semijoias e bijuterias.  

Palavras-chave: Laboratório de Mudança; Terceirização; Trabalho infantojuvenil; semijoias, 

Pesquisa Participativa Baseada na Comunidade.  
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Donatelli S. Formative methodologies: contribution to the collaborative development of the 

costume jewelry productive chain in Limeira [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Saúde Pública; 2019. 

 

Abstract 

Introduction – The costume jewelry production chain in Limeira is responsible for a 

complex production process that gets the residential homes and creates child and adolescent 

labor.  Consequently, severe health problems can emerge for families that produce costume 

jewelry inside their houses, besides the occupational risks and accidents. Objective – To 

understand the collective expansive learning towards the collaboration and the integration 

between the actors of the activity systems of COMETIL - Committee for Eradication of Child 

Labor and Adolescent Work Protection of Limeira. Methods – Data collection using 

interviews, meetings, introductory workshops, and observations of activity. Subsequently, the 

Change Laboratory (CL) method, based on the Cultural-Historical Activity Theory and the 

Expansive Learning, was carried out to comprehend the interorganizational activities of the 

COMETIL with video recording for analysis. Results – These are divided into two papers and 

one book chapter. In the first paper, the hypotheses are that the existing contradictions in the 

activity systems of the production chain do not allow to meet the sustainability challenge, 

increasing the precariousness and the health and safety risks for families that are forced to 

produce costume jewelry at home because of an absence of other choices. The second text 

presents the analysis of the CL results that promoted the transformative agency among the 

COMETIL participants and provided the visualization of actions with the elaboration of new 

work instruments. The third paper supports that the transformative agency becomes effective 

through the comprehension of the need for a collective and integrated action between public 

and private institutions, confirming the learning expansive process resulting from the method. 

Conclusions – The CL allowed visualizing that the COMETIL can be understood as a 

platform or a macrosystem of activities and it  promoted a new organizational process of 

actions of public institutions of eradication and monitoring the child labor with this costume 

jewelry production sector.  

Keywords – Change Laboratory; Outsourcing; Child Labor; Jewelry; Community-Based 

Participatory Research. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Essa proposta de estudo teve origem na parceria firmada entre o Ministério Público do 

Trabalho - MPT - no âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho -15
a
 Região-, em busca de 

cooperação por meio de estudos para análise e prevenção de riscos relacionados ao trabalho, e 

a Faculdade de Saúde Pública – FSP/USP.  

O problema de pesquisa teve origem quando, no ano de 2008, a Comissão Municipal 

de Erradicação do Trabalho Infantil de Limeira - COMETIL procurou uma parceria com o 

MPT - 15ª Região, o que resultou em um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta 

– TAC firmado entre o MPT e a Prefeitura de Limeira, em 2009. Este acordo estabeleceu 

obrigações para o poder público local, sobretudo o municipal, no desenvolvimento de 

políticas públicas com a finalidade de erradicar o trabalho infantil e adequar a cadeia 

produtiva de semijoias e bijuterias.  

Assim, este estudo surge, por demanda da própria COMETIL, visando contribuir com 

o enfrentamento das dificuldades em compor uma rede interinstitucional de serviços públicos 

para proteção à criança e ao adolescente.  

A Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - 

FUNDACENTRO- instituição pública na qual trabalhho, veio a contribuir com a parceria 

entre o MPT da 15ª Região e a Faculdade de Saúde Pública, a partir da minha entrada no 

curso de doutorado e, através da proposta de projeto: “Do diagnóstico à intervenção: 

intervenção formativa no sistema de atividade da COMETIL”, disponibilizando recursos 

materiais e financeiros o que viabilizou as propostas de estudo durante os anos de 2015 a 

2018. 

Outros colaboradores e participantes da pesquisa foram a Faculdade de ciências 

Aplicadas - FCA/UNICAMP/Limeira, com a participação da Prof. Dra. Sandra F.B. Gemma, 

para a realização do Laboratório de Mudaças (LM) e a própria Comissão Municipal de 

Erradicação do Trabalho Infantil - COMETIL, contribuindo tanto para a organização, ao fazer 

convites para seus integrantes participarem do LM, auxiliando no convite das entrevistas 

prévias para coleta de dados espelho e no próprio processo de discussões e análises, já o 

SENAC disponibilizou espaço para a realização das cinco primeiras sessões do LM. 

Este estudo trata de um problema complexo que é a integração da rede de serviços 

públicos e da sociedade civil para a erradicação do trabalho infantil. Essa rede, coordenada 
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pela COMETIL precisa da cooperação de diferentes atores. Os diferentes atores são 

participantes desta comissão e trabalhadores de diferentes instituições públicas e privadas.  

Os sujeitos da tese são a pesquisadora e a as pessoas que compõem o corpo de 

profissionais que compõe a COMETIL. Neste estudo, serão tratados por atores e descritos na 

metodologia por atores/membros. A pesquisadora com seu sistema de atividade cujo objeto é 

fazer a tese e obter como resultado o diploma. A COMETIL cujo sistema de atividades é 

composto por uma rede de outros sistemas de atividade e cujo objeto compartilhado visa 

como resultado a erradicação do trabalho infantil e a garantia de direitos aos adolescentes e 

ciranças em situação de trabalho.  

Trata-se de uma metodologia formativa, cuja produção de dados é feita de forma 

participativa e colaborativa. Assim, a atividade e objeto são compartilhados, na medida em 

que se tenta desenvolver o sistema de atividades da rede sócio-assistencial da COMETIL.  

O objetivo da TESE consiste em compreender como é possível promover o 

aprendizado expansivo coletivo de modo a possibilitar a colaboração e a integração entre os 

diferentes atores da rede de sistemas de atividades, cujo objeto compartilhado refere-se a um 

problema complexo distríbuido geografica e temporalmente. 

Considera-se a questão da erradicação do trabalho infantil um objeto compartilhado e 

distribuído geograficamente e mesmo temporalmente, assim a utilização de uma metodologia 

formativa em conjunto com o método de dupla estimulação pode contribuir com o processo 

de aprendizado expansivo. O aporte teórico utilizado tem por base a aprendizagem expansiva 

desenvolvida por Engeström (ENGESTRÖM, 2016).  

A hipótese é a de que para que a colaboração possa ocorrer é necessário que haja um 

aprendizado coletivo entre os diferentes atores e, para que esse processo de aprendizagem 

aconteça utilizou-se de uma metodologia formativa a fim de testar como é possível acontecer 

o processo de aprendizagem expansiva.  

Para este processo a tese foi subdividida em três partes com a finalidade de alinhar-se 

ao objetivo do projeto temático e suas ações. Na primeira parte, um artigo que visa mostrar o 

funcionamento da cadeia produtiva de semijoias e bijuterias e os desafios de sustentabilidade 

necessários de serem enfrentados. Uma segunda parte, que será capítulo de livro (no prelo) 

sobre a utilização do LM no Brasil, procura descrever como foi o processo do LM utilizando 

o método da dupla estimulação que visa mostrar como a colaboração formativa pode facilitar 

a aprendizagem e, na terceira parte, um artigo, que também usa o método da dupla 

estimulação analisando mais especificamente o caso de um acidente com uma criança que 
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ingeriu ácido para solda. Procurou-se assim, evidenciar como a metodologia pode facilitar o 

aprendizado expansivo ao nível da ação dos indivíduos. 

Esse estudo cumpre as exigências éticas de pesquisa (Anexo A) e integra o projeto 

temático: “Acidente de trabalho: Da análise sócio técnica à construção social de mudanças”, 

cujo pesquisador responsável é o Prof. Dr. Rodolfo Andrade de Gouveia Vilela do 

Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública – USP (FSP/USP), tem 

como um de seus objetivos - construir, testar e implantar metodologia de diagnóstico 

articulado com a mudança de situações perigosas prioritárias.  

A estratégia elaborada foi a de buscar assegurar a conexão e aproximação entre seus 

objetivos por meio do intercâmbio, fortalecimento mútuo e cogestão na equipe, de forma 

ampliada, de modo a incorporar os sujeitos como atores no processo de investigação - 

transformação.  

Para atingir este constructo, foram formulados cinco eixos temáticos. Nosso estudo se 

insere no Tema 1 que é: Desenvolver, testar e implantar tecnologia de diagnóstico associado à 

intervenção. Este tema está subdividido em 4 ações dentre as quais testar a metodologia do 

LM em situação real, monitorar e avaliar as intervenções, produção de artigos para difusão 

dos resultados e preparação de disciplina sobre a metodologia do LM de forma a formar 

pesquisadores com domínio da metodologia no contexto nacional.  
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2 INTRODUÇÃO 

 

2.1. PRODUÇÃO DE SEMIJOIAS E BIJUTERIAS EM LIMEIRA  

 

O processo capitalista atual lança de tempos em tempos novos modelos de produção e 

de gestão da força de trabalho, como o caso da terceirização, visando aumentar a taxa de 

lucros e diminuição do tempo de reprodução do capital. Essa prática que está relacionada às 

mudanças culturais no universo do trabalho, principalmente a partir dos anos de 1970, vem 

utilizando-se de formas mais flexíveis de acumulação do capital, porém tem feito aumentar as 

desigualdades sócio-econômicas.  

A cidade de Limeira, localizada no interior do Estado de São Paulo,  considerada uma 

das maiores produtoras de joias, semijoias e bijuterias do Brasil. Com uma população 

estimada de 300 mil habitantes (IBGE, 2018), a cidade ficou conhecida como a capital do 

folheado e, é responsável por 60% da produção no país, com um faturamento estimado em 

132 milhões de dólares (LACORTE et al., 2013).  

Neste município, a terceirização, tem levado as responsabilidades empresariais para 

dentro dos domicílios residenciais, ao demandar, em parte, a produção de semijoias e 

bijuteriasde de famílias que aceitam essa forma de trabalho para sua subsistência. Esta 

situação tomou vulto com dois estudos que serão tomados como base para esta pesquisa, um 

sob o título de Estudo de riscos à saúde do trabalhador e ao meio ambiente na produção de 

joias e bijuterias de Limeira e, outro, A construção de políticas públicas em rede intersetorial 

para erradicação do trabalho infantil em Limeira (FERREIRA 2005; LACORTE et al.,2013) 

O processo produtivo caracterizado pela terceirização possui uma complexa rede de 

empreendedores informais o que abriu espaço para o trabalho domiciliar precarizado, 

realizado em condições improvisadas e que, por sua vez, se ramificou em dois problemas: um 

consiste no trabalho infantil e de adolescentes (BRASIL, 2000) e; o outro, em difusão 

incontrolada de poluentes ao meio ambiente. Na primeira ramificação, os produtos químicos 

utilizados por estes trabalhadores em suas casas são dispersos no ambiente domiciliar e 

despejados na rede de esgoto caseiro. No segundo, as crianças e adolescentes ajudam os pais a 

garantir maior produção na quantidade de peças (FERREIRA, 2018; FERREIRA 2005).  

Todo esse processo, praticado pelo setor de semijoias e bijuterias em Limeira, por 

parte de empresas formais e informais desonera-se de suas responsabilidades sociais e cria 
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uma situação de falta de controle das formas de organização do trabalho e do seu fluxo 

produtivo.  

Visibilidade sobre os problemas do setor foi dada pelo estudo de FERREIRA (2005), 

que constatou que a prática da terceirização de alguns dos setores da indústria, como a 

montagem, a soldagem e a cravação de bijuterias transferiu para as residências dos 

trabalhadores parte dos riscos envolvidos na execução dessas tarefas. Riscos como o contato 

com produtos químicos, ácidos, ferros, gases, materiais pontiagudos, a realização de 

movimentos repetitivos e posturas forçadas e até acidentes de trabalho foram compartilhados 

com os familiares. O sistema adotado de remuneração por produção agrava tais problemas, 

pois intensifica o trabalho e acentua os riscos de lesões e acidentes (FERREIRA, 2005). 

Vilela e Ferreira (2008) evidenciaram que 8.340 estudantes da rede estadual de ensino 

do município estavam envolvidos nesse ramo produtivo, o que representava 27% do total de 

estudantes da rede estadual. Segundo os autores, uma quantidade expressiva de crianças e 

adolescentes, menores de 17 anos, - aproximadamente 6.000 – exercia uma jornada de 

trabalho média diária de 6,9 horas, caracterizando-se como exploração de força de trabalho 

infantojuvenil (VILELA E FERREIRA, 2008). 

A segunda questão levantada pelo estudo de Ferreira (2005) referia-se ao meio 

ambiente. Os metais pesados e outros produtos perigosos utilizados para os banhos das peças 

de semijoias e bijuterias, feitos em pequenas galvânicas, eram despejados na rede de esgoto 

residencial sem tratamento. Tal situação contaminava os rios e canais da cidade e provocava 

prejuízos ao sistema de esgoto sanitário decorrente da corrosão nos dutos, conforme 

informações da empresa responsável pelo abastecimento e tratamento de esgotos à época. 

Amostras tiradas da rede de esgoto domiciliar indicavam concentrações elevadas de cobre, 

níquel, ouro, cromo e chumbo.  

A terceirização leva à redução de custos e ao aumento da flexibilidade na produção, 

porém leva também a resultados indesejáveis, entre os quais pode-se destacar: a perda da 

qualidade; uma imagem negativa do setor perante os consumidores nacionais e especialmente 

no mercado internacional como o europeu decorrente do trabalho infantojuvenil; os problemas 

de saúde; a degradação ambiental; o uso de produtos químicos tóxicos e, consequentemente o 

elevado custo para a comunidade e uma baixa arrecadação de tributos. 

O impacto do estudo de Ferreira (2005) na imprensa local e nacional foi grande a 

ponto de levar o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a bloquear o 

recurso financeiro que seria viabilizado para o Arranjo Produtivo Local - APL (MDIC, 2018). 

Além disso, desencadeou um movimento feito pelo Sindicato dos Bancários de Limeira e o 
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Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) – Regional Piracicaba, em 

consonância com a Instrução Normativa sobre Ações de Vigilância e Saúde do Trabalhador 

(BRASIL, 1998), que culminou com a constituição da COMETIL. 

A COMETIL congrega representantes de diversos setores do poder público e da 

sociedade civil, incluindo a representação patronal do setor de joias e bijuterias. Seu objetivo 

é constituir uma rede de atenção integral à saúde das crianças e adolescentes, garantindo-lhes 

um desenvolvimento saudável e íntegro. Do mesmo modo, pretende intervir e reorientar o 

fluxo produtivo do setor em questão, para que o processo produtivo seja sustentável e não 

envolva trabalho infantil e adolescente. Esse espaço de reflexão e negociação intersetorial e 

interinstitucional é essencial para que as instituições envolvidas articulem-se estrategicamente 

para buscar alternativas de superação do problema.  

Desta forma, em 2008, a COMETIL estabeleceu uma parceria com o Ministério 

Público do Trabalho da 15ª Região que resultou na elaboração de um Termo de Compromisso 

de Ajustamento de Conduta. Este define obrigações para o poder público de Limeira, 

sobretudo o municipal, no desenvolvimento de políticas para erradicar o trabalho infantil e 

adequar a cadeia produtiva de semijoias e bijuterias. O instrumento jurídico foi firmado pelos 

representantes do poder público do município e da região, entre eles a Prefeitura de Limeira, a 

Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria da Educação, o Centro de Promoção Social 

Municipal (CEPROSOM), a Gerencia do CEREST – Regional Piracicaba, a Delegacia 

Regional do Ministério do Trabalho e Emprego e a Coordenadoria de Defesa dos Interesses 

Difusos e Coletivos – CODIN da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª região do 

Ministério Público do Trabalho.  

Algumas ações previstas no TAC foram implementadas, dentre elas: um curso de 

formação de multiplicadores para a erradicação do trabalho infantil que alcançou 

aproximadamente 213 servidores públicos; a criação de um sistema de notificação dos casos 

de crianças e adolescentes em situação de trabalho atendidos pela rede de saúde do município; 

um sistema de informação utilizando instrumento desenvolvido pela Secretaria Municipal de 

Ensino (SME) - a “Ficha de identificação de Situação de Trabalho Infantil” - a ser preenchida 

para informar casos dos alunos da rede municipal de ensino sob suspeita de exposição ao 

trabalho; finalmente, a criação do Programa de Saúde do Trabalhador no município. 

Estudo subsequente visou reconstituir e analisar o histórico de ações da COMETIL e 

procurou pontuar alguns limites e potencialidades do processo de construção e consolidação 

da rede intersetorial (LACORTE et al.,2013).  
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Uma dificuldade revelada no estudo de Lacorte (2012) refere-se à falta de adesão dos 

representantes patronais e dos trabalhadores às ações vinculadas à COMETIL, transformando-

se em barreira para as realizações das políticas públicas que possam vir a alterar o atual fluxo 

produtivo do setor (LACORTE , 2012). 

Ferreira (2018), em recente estudo, fez uma estimativa da exposição ocupacional de 

trabalhadores informais e domiciliares por meio de avaliação feita em peças de bijuterias 

doadas pelas famílias, o qual revelou altas concentrações na poeira residual de metais como 

cádmio, chumbo e estanho, dentre outros. O mesmo estudo também analizou a exposição 

ocupacional dos trabalhadores informais e domiciliares revelando que muita poeira metálica 

se formava com o atrito das partes das peças com as ferramentas de montagem e soldagem 

revelando seu potencial tóxico, que podem causar problemas de saúde como os respiratórios, 

câncer, úlceras, danos aos rins e sistema nervoso.  

Ao longo dos últimos 10 anos, a COMETIL vem trabalhando no sentido de provocar 

uma mudança cultural junto à população trabalhadora e o segmento industrial. Porém, criar 

um processo de confiança entre os servidores das instituições públicas e o empresariado, para 

aumentar o engajamento nas discussões sobre um novo processo produtivo que contemple o 

desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de trabalho tem sido difícil, 

principalmente, diante da negativa do empresariado em participar das discussões e proposatas 

de soluções junto à COMETIL.  

Apesar destas iniciativas dos estudos citados acima, a realidade ainda requer a 

implantação de políticas públicas de geração de empregos formais, de melhoria 

socioeconômica e de renda para as famílias e a mudança no fluxo produtivo de semijoias e 

bijuterias, nesta  cadeia de produção que funciona como uma rede com conexões que vão se 

construindo à medida que novas necessidades surgem para atender às demandas de mercado. 

Quase sempre as demandas de produção que chegam à rede são urgentes e efêmeras, oriundas 

de modismos como novelas, desfiles de coleções, além de datas comemorativas como o dia 

das mães, dos namorados e o Natal.  

Este estudo surge por demanda da própria COMETIL, visando contribuir com o 

enfrentamento das dificuldades em compor uma rede interinstitucional de serviços públicos 

para proteção à criança e ao adolescente. A intervenção formativa a partir da compreensão do 

conjunto dos diferentes sistemas de atividades (SA) que participam dessa comissão busca 

tornar as suas práticas coesas, uma vez que, o objeto (erradicação do trabalho infantil) é 

parcialmente compartilhado entre as diferentes instituições que integram esta comissão.  



22 

 

O método utilizado foi o Laboratório de Mudança, método formativo para desenvolver 

atividades de trabalho, nas quais os profissionais/atores da pesquisa participam em conjunto 

com os pesquisadores-interventores na elaboração de ferramentas que auxiliam a conceber, 

projetar e testar novas formas de trabalho, podendo ser utilizada em diferentes contextos 

sociais. O ferramental teórico do método é a Teoria da Atividade Histórico Cultural.  

Nossa proposta, diante desse quadro foi produzir um processo de transformação, 

buscando mobilizar os diferentes atores envolvidos na cadeia de produção de semijoias e os 

atores envolvidos nas instituições públicas que compõem a COMETIL ao engajamento e, 

assim, criar possibilidades ou rotas de fuga para um desenvolvimento sustentável sem 

envolver o trabalho infantil e adolescente.  

 

 

2.2. A PERSPECTIVA DA TEORIA DA ATIVIDADE HISTÓRICO CULTURAL E 

A APRENDIZAGEM EXPANSIVA  

 

Este capítulo trata da Teoria da Atividade Histórico Cultural (TAHC) que fornece 

ferramentas para a compreensão do comportamento humano considerando o processo 

histórico das relações humanas. Esta teoria é a base dos princípios que regem o método do 

Laboratório de Mudanças que será detalhado posteriormente.  

A perspectiva adotada segue a sequência das três gerações de evolução da Teoria da 

atividade histórico-cultural apontadas por Engeström (2001). A primeira geração, vinculada 

aos estudos de Vygostsky, traz como ideia principal a ação mediada, utilizada como unidade 

de análise. Esta unidade de análise foi expressa por Vygotsky (1989, p.44) pelo modelo 

triangular, ao explicar que “toda forma elementar de comportamento pressupõe uma reação 

direta à situação problema”, portanto requer um elo intermediário entre o estímulo e a 

resposta. Embora importante, limita-se ao dualismo da relação sujeito-objeto, mantendo-se 

focada no indivíduo (VYGOTSKY,1989, p.44). A segunda geração surge com Leontiev, que 

buscou superar a limitação individual ao explicar a diferença entre ação individual e atividade 

coletiva composta de várias ações. E, a terceira geração, constitui-se da complementação que 

Engeström faz ao triângulo base de Vygostsky, explicando que para compreender a atividade 

coletiva é preciso compreender o sistema de atividade humana e os elementos que lhe são 

constitutivos, enriquecendo assim as duas gerações anteriores (ENGESTRÖM, 2001; 

QUEROL, 2011). 
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2.2.1.Teoria da Atividade Histórico Cultural (TAHC) 

O homem busca satisfazer suas necessidades, sejam elas físicas, cognitivas ou 

emocionais. Esta noção está inserida em nosso dia a dia e imaginário, tanto que o incentivo ao 

consumo se faz passando pela criação de necessidade de algum produto às pessoas. A 

apropriação dessa noção de necessidade não se dá de modo inocente pelos grupos 

empresariais ou corporações e até mesmo organismos públicos, mas sim visando ao lucro, 

posto que nossa sociedade segue o regime capitalista. 

Os seres humanos não nascem com características tipicamente humanas (herança 

apenas biológica). Tais características são produtos do meio externo: na medida em que se dá 

a relação com o meio, o ser humano transforma o meio externo e a si mesmo, numa relação 

dialética. As relações do indivíduo com o meio externo constituem a base para o 

desenvolvimento das atividades psicológicas sofisticadas e complexas. 

A satisfação das necessidades se dá pelo trabalho entendido como um processo em que 

o homem, por meio de suas ações regula e controla sua relação com a natureza, o que lhe 

permite mudar sua própria natureza. Esta relação dialética foi explicitada por Marx, e permite 

compreender o desenvolvimento da sociedade humana pelas transformações da natureza 

através do conceito de trabalho que seria condição universal da existência humana, pois o 

homem está sempre envolvido em processos de trabalho para garantir a satisfação de suas 

necessidades, o que o leva também a mudanças intencionais de necessidades. Assim para 

entender os problemas das atividades humanas é preciso compreender o processo histórico no 

qual estão inseridas (QUEROL, 2011).  

Na Teoria da Atividade Histórico Cultural cujas origens datam dos trabalhos de 

Vygotsky, nas décadas de 1920 e 1930, que ao estudar os mecanismos das funções 

psicológicas superiores, buscava compreender a aprendizagem e o desenvolvimento infantil, 

considerando este entendimento fundamental para explicar o comportamento humano geral. 

As funções superiores referem-se às nossas experiências adquiridas na vida e mediadas por 

símbolos, signos ou instrumentos, portanto a memorização, o controle do comportamento, 

atenção capacidade de planejar são alguns exemplos. Estudar o desenvolvimento infantil lhe 

permitiria encontrar as bases do surgimento do uso dos instrumentos de fala. As atividades 

mediadas pelas funções psicológicas superiores teriam origem sócio-cultural, e estariam 

enraizadas nas relações individuais e sociais, nas quais o processo de fala surge como 

principal signo, posto que, viabiliza a formação do pensamento (VYGOTSKY, 1989).  
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A experiência acumulada do ser humano não é transmitida hereditariamente pelas leis 

do desenvolvimento biológico, mas sim construída ao longo do seu processo de interação com 

o meio físico e social, de modo sócio-histórico, ao apropriar-se do desenvolvimento cultural.  

Para Vygotsky, as condições historicamente formadas estavam relacionadas ao 

trabalho social, ao uso de instrumentos e ao surgimento da linguagem, ferramentas que fazem 

a mediação da relação entre o homem e o mundo (VYGOTSKY, 1989).   

Um aspecto central desta teoria é a ideia de mediação cultural da ação humana, isto 

significa que a relação entre sujeito e objeto é mediada por artefatos ou meios culturais 

(material ou conceitual) modificado ao longo da história pelas ações humanas como os signos 

ou as ferramentas (QUEROL et al., 2011, 2014). Segundo Querol (2011), artefato pode ser 

compreendido como algum aspecto do mundo material historicamente modificado e 

incorporado pela ação humana direcionada a um objetivo (QUEROL, 2011). A ideia de 

mediação foi revolucionária e permitiu a compreensão de que a sociedade não poderia ser 

entendida sem a agência entre os indivíduos que produzem e utilizam os artefatos. Isso 

significou que os objetos entendidos como entidades culturais e a ação orientada ao objeto 

tornaram-se a chave para compreender o comportamento humano (QUEROL, 2011; 

ENGESTRÖM, 2001).  

Por meio da mediação o homem se relaciona com o meio externo. Esse conceito 

possui dois elementos básicos: um é o instrumento, que regula as ações (concretas) sobre o 

objeto; o outro é o signo, que regula as ações sobre o psiquismo dos sujeitos (os signos são 

chamados de instrumentos psicológicos). Assim, é por meio do trabalho que o homem se 

relaciona com a natureza, uma vez que o trabalho permite ao homem transformar a natureza 

(com objetivo de satisfazer suas necessidades) e se transforma, na medida em que precisa se 

relacionar com seus semelhantes e fabricar os instrumentos (QUEROL et al., 2011, 2014; 

REGO, 1994; VYGOTSKY, 1989). 

 

O uso de meios artificiais – a transição para a atividade mediada 

– muda, fundamentalmente, todas as operações psicológicas, 

assim como o uso de instrumentos amplia de forma ilimitada a 

gama de atividades em cujo interior as novas funções 

psicológicas podem operar (VYGOTSKY, 1989, p.62/63). 

 

O signo mais importante descrito por Vygotsky é a linguagem, pois é por ela que o 

homem aprende a lidar com o mundo (com os objetos), ela lhe permite os processos de 

abstração (analisar e generalizar) e, como função de comunicação permite a transmissão e 
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assimilação das informações e a acumulação histórica das experiências (VYGOTSKY, 1989; 

REGO, 1994).  

Em síntese, para Vygotsky o homem não reage ao meio externo de modo direto, na 

sua relação com a natureza e com os objetos há uma mediação. A mediação se dá por meio de 

signos (linguagem por excelência), significados e ferramentas culturais. Para o ser humano, ao 

longo de seu processo histórico, a construção cultural da qual vai se apropriando passa a ser 

considerada como um elemento da natureza, que modela suas ações. A unidade de análise em 

Vygotsky consiste na mediação cultural da ação individual, limitando a compreensão da 

atividade coletiva (QUEROL, 2011).  

A mediação cultural é importante para compreender a agência humana, por agência 

Vygotsky entende como a capacidade que o homem possui em construir e transformar seu 

próprio comportamento e consequentemente a sua atividade. A agência dependerá tanto das 

capacidades individuais como dos acessos e domínios sobre as ferramentas e os signos, de 

acordo com as regras vigentes nas socidedades e as relações de colaboração e troca. Na 

agência os atores tendem a reagir e tomar ações de modo intencional destinadas a mudar e 

controlar suas atividades (QUEROL, 2011).  

Já Leontiev (1988), ao utilizar o conceito de atividade coletiva supera esta limitação da 

ação individual e utiliza o conceito de atividade coletiva que surge após a manifestação de 

uma necessidade a ser suprida por um objeto numa relação ou motivo que permita a entrada 

em cena da estrutura da atividade. Se o ser humano tem a necessidade de se alimentar, por 

exemplo, esta necessidade só será resolvida se ele entrar em contato com o objeto que a 

satisfará, ou seja, o alimento. Existem necessidades diferentes que não se fixam ao campo 

físico ou biológico, como as cognitivas, afetivas ou do campo das ideias (LEONTIEV, 1988).  

A estrutura da atividade, segundo LEONTIEV (1988), possui dois níveis, um das 

necessidades/motivos, outro da atividade (figura 1). Antes de descrevê-los é preciso deixar 

claro que para este autor existem alguns tipos de atividade que são principais em certos 

estágios da vida e outros tipos menos importantes. A atividade principal*
 consiste naquela que 

gera maior dependência do desenvolvimento psíquico e se caracteriza por uma “relação 

explícita entre a criança e a realidade principal naquele estágio e por um tipo preciso e 

dominante de atividade, [...] governa as mudanças mais importantes nos processos psíquicos e 

traços psicológicos” (p.64). Assim, por exemplo, para a criança até a idade pré-escolar a 

                                                 
*
 Atividade principal é caracterizada por três atributos: 1- atividade em cuja forma surgem outros tipos de 

atividade e dentro da qual eles são diferenciados; 2- os processos psíquicos tomam forma ou são reorganizados; 

3- é a atividade da qual dependem, de forma íntima, as principais mudanças psicológicas na personalidade 

infantil.  
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atividade principal que lhe permitirá o desenvolvimento é o jogo, a brincadeira: ela aprende 

brincando. Já para o adolescente a atividade principal seria o estudo e para o adulto o 

trabalho. Cada estágio do desenvolvimento possui conteúdos específicos que são governados 

por condições históricas concretas, mas que mudam com a sociedade (LEONTIEV, 1988).  

 

 

Figura 1 – Estrutura da atividade em dois níveis (LEONTIEV, 1988) 

 

 

 

Adaptado de: LEONTIEV, 1988 

 

Os processos de atividade seriam aqueles que realizam a relação do homem com o 

mundo para lhe satisfazer uma necessidade especial, a recordação, por exemplo, não seria 

uma atividade, posto que, não realizaria nenhuma relação com o mundo, estaria ligada à uma 

atividade reprodutiva, que repete modos de comportamento criados ou elaborados 

anteriormente, não satisfazendo uma necessidade especial. Atividade para o autor são os 

“processos psicologicamente caracterizados por aquilo a que o processo, como um todo, se 

dirige (seu objeto), coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar esta 

atividade, isto é o motivo” (LEONTIEV, 1988, p. 68). 

O exemplo utilizado para a análise psicológica do motivo para a definição de atividade 

é o do aluno que, preparando-se para o exame, faz a leitura de um livro, mas descobre, por um 

colega que a leitura do livro não é necessária para o exame. Três situações poderiam ocorrer: 

1- o estudante parar de ler o livro; 2- continuar a leitura do livro; 3- com relutância parar de 

fazer a leitura. Nestas duas últimas situações o conteúdo do livro despertou a atenção do 

estudante por si, ou seja, o conteúdo foi o motivo, “alguma necessidade especial do aluno 

obteve satisfação com a leitura e domínio do conteúdo do livro” a necessidade de conhecer, 

compreender, entender. Na situação 1, ao saber que o livro não seria importante, a leitura foi 

abandonada, portanto o que o levou a ler era apenas fazer ou ser aprovado no exame. O 

motivo que induzia o aluno a ler não coincidia com aquilo para o que sua leitura se dirigia. A 
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leitura não era exatamente uma atividade neste caso, o importante era a preparação para o 

exame, não o conteúdo do livro (LEONTIEV, 1988). 

As emoções e sentimentos estão ligados à atividade, e são governados pelo objeto, 

direção e resultado da atividade à qual fazem parte. Este aspecto se faz importante para 

diferenciar a ação da atividade: “ato ou ação é um processo cujo motivo não coincide com seu 

objetivo, (isto é, com aquilo para o qual ele se dirige), mas reside na atividade da qual faz 

parte” (LEONTIEV, 1988, p. 69). A leitura do aluno feita apenas para passar no exame é uma 

ação, motivada pela necessidade de passar no exame. 

Voltando ao exemplo do estudante, quando a leitura foi mantida apenas porque ele 

acreditava ser necessária para o exame a “leitura foi precisamente uma ação”, pois aquilo para 

o qual ela se dirigia (o domínio do conteúdo) não era o “motivo”, não foi o domínio do 

conteúdo, aquilo que induzia o estudante a ler o livro; o “motivo” era a necessidade de passar 

no exame. Segundo o autor (LEONTIEV, 1988, p. 69):  

O objetivo de uma ação, por si mesma, não estimula a agir. Para 

que a ação surja e seja executada é necessário que seu objetivo 

apareça para o sujeito, em sua relação com o motivo da 

atividade da qual ele faz parte. Esta relação é refletida pelo 

sujeito de forma precisa, a saber, na forma de conhecimento do 

objeto de ação como alvo. O objeto é uma ação, por 

conseguinte, nada mais que seu alvo direto reconhecido 

(LEONTIEV, 1988, p. 69): 
 

Segundo Querol (2011), Leontiev utiliza o exemplo da caça coletiva primitiva para 

explicar a diferença entre ação e atividade coletiva marcada historicamente pela divisão do 

trabalho na produção humana, ao mostrar que as ações individuais não satisfazem diretamente 

suas necessidades, mas quando integradas às atividades coletivas mediadas pelo processo de 

distribuição social do trabalho as necessidades passam a ser satisfeitas. A distinção entre ação 

individual e atividade coletiva é importante para analisar a compreensão de como surgem as 

ações individuais, que estão direcionadas à motivação individual ou aos objetivos, mas que é 

na atividade coletiva, onde estão o objeto e o motivo, que permitem o surgimento da ação 

(QUEROL, 2011).  

Em resumo, para que se dê o processo de atividade na relação do homem com o 

mundo, é preciso haver uma necessidade que pode ser satisfeita mediante um objeto (material 

ou cognitivo, no campo das ideias e conceitos); para atingir o objetivo de satisfazer a 

necessidade, diferentes ações podem ser realizadas pelo sujeito. O objetivo precisa coincidir 

com o motivo da atividade de que depende e, na situação concreta em que essa atividade se 

desenvolve através de quais estruturas de operações que a ação será realizada. Estes são os 
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elementos da atividade, conforme a figura 1: motivo (caracterizado em dois: eficazes ou 

apenas compreensíveis) –direcionado ao objeto; ações - direcionadas aos objetivos, 

concretizam-se através das operações; as operações são os modos de realizar diferentes ações 

dentro de dadas condições, ou seja, em situações concretas. Para Leontiev uma atividade está 

sempre direcionada a um objeto (LEONTIEV, 1988; QUEROL, 2011). 

O objeto de uma atividade é seu motivo, mas os objetos não são construídos 

individualmente, para alcançar o objeto é preciso que os indivíduos participem das atividades 

coletivas conjuntas de modo que estas só podem ser entendidas nas relações sociais “a partir 

da vida em sociedade” (QUEROL, 2011, p.59).  

Neste estudo, adota-se a compreensão de objeto como a definida por Querol “o objeto 

de uma atividade como algo sendo produzido coletivamente para satisfazer as necessidades da 

sociedade” (QUEROL, 2011, p.60). 

Engeström (2001) expandiu a teoria da atividade a partir do modelo de Vygotsky e 

Leontiev, ampliando o modelo de mediação das relações básicas para o sistema de atividade 

humana acrescentando assim ao triângulo base (sujeito-objeto-artefato mediador) novos 

elementos como o processo de produção, a distribuição, as regras, a comunidade e a divisão 

do trabalho (figura 2), propondo que as ações individuais podem ser levadas em conta se o 

objeto da atividade conjunta/coletiva e as relações entre sujeito, objeto e ferramenta forem 

considerados em conjunto. Isso implica no fato de que todos os elementos estão 

constantemente sendo construídos ou transformados como consequência do desenvolvimento 

das relações e das contradições entre os elementos (ENGESTRÖM, 2001; QUEROL, 2011).  

Na figura 2, os elementos apresentados são: o sujeito - refere-se tanto a um indivíduo 

como a um grupo de pessoas, no qual posições e pontos de vista são escolhidos como 

perspectiva de análise; o objeto - compreendido como o significado, o motivo e a finalidade 

de um sistema de atividade coletiva, aberto a inúmeras e parciais interpretações; as 

ferramentas - todos os instrumentos mediadores da ação dos sujeitos (ferramentas 

propriamente ditas, teorias, modelos, conceitos, métodos, símbolos); a comunidade - que 

engloba todos os indivíduos ou grupos que estão diretamente transformando aquele objeto; e a 

divisão de trabalho - a divisão de tarefas entre os sujeitos. As regras referem-se aos 

regulamentos, às normas e às convenções relacionadas ao contexto da atividade. A unidade de 

análise é um sistema de atividade ou uma rede de atividade que produz um serviço ou produto 

(VIRKKUNEN e NEWNHAM, 2015; QUEROL et al., 2011, 2014). 
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Figura 2 - Modelo do Sistema de Atividade Humana 

 

Extraído de: ENGESTRÖM, 2016 

 

 O estudo da atividade pressupõe a identificação do objeto que direciona as ações dos 

sujeitos. O sistema gráfico triangular (figura 2) demonstra os relacionamentos dos sistemas 

básicos em mediação numa atividade humana. Essa diagramação explana a origem sistêmica e 

dinâmica do trabalho humano e demonstra as circunstâncias nas quais os sujeitos atuam 

(QUEROL et al., 2011). 

Para formular uma base explicativa sobre a TAHC Engeström (2001) utiliza cinco 

princípios o primeiro, da mediação cultural das ações humanas consiste em:  

Um sistema de atividade coletivo, mediado por artefatos e 

orientado a um objeto, é visto em relação a uma rede de outros 

sistemas de atividade e é tomado como a unidade principal de 

análise. Ações individuais e grupais dirigidas a metas, bem 

como operações automáticas, são unidades de análise 

relativamente independentes, porém subordinadas, 

compreensíveis somente quando interpretadas em todo o 

contexto dos sistemas de atividade. Sistemas de atividade são 

realizados e reproduzidos pela geração de ações e operações 

(ENGESTRÖM, 2001, p.136). 
 

O segundo princípio consistiria na multi-vocalidade do sistema de atividades, que é 

composto por uma comunidade com diferentes pontos de vista, tradições e interesses. A 

divisão do trabalho cria posições diferentes para os sujeitos, uma vez que, possuem histórias 

individuais, “e o sistema de atividade em si carrega múltiplas camadas e vertentes de história 

gravada em seus artefatos, regras e convenções.” A multi-vocalidade funciona em rede de 

interação no sistema de atividades, e pode ser entendida como fonte de problemas, bem como 

de inovação, exigindo constantes negociações entre os sujeitos (ENGESTRÖM, 2001). 
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Os sistemas de atividades formam-se ao longo do tempo e vão se transformando. 

Assim, é preciso compreender sua história para entender os seus problemas e potenciais. “A 

história em si precisa ser estudada como história local da atividade e de seus objetos, assim 

como a história dos conceitos teóricos e ferramentas que moldaram a atividade.” A 

historicidade é o terceiro princípio (ENGESTRÖM, 2001, p. 136). 

As contradições, quarto princípio, têm papel fundamental como fontes de mudança e 

de desenvolvimento e para a aprendizagem expansiva, não podem ser entendidas como 

problemas ou conflitos, mas como manifestações das contradições primárias, tensões que 

evoluíram historicamente e difíceis de serem solucionadas. A contradição primária tem 

natureza dupla, e sempre se encontra presente em qualquer um dos cantos da estrutura do 

triângulo de uma atividade central. Essa natureza dual refere-se ao fato de que a mercadoria, 

no sistema capitalista, possui dois aspectos, um valor de uso e um valor de troca, segundo este 

autor a produção é uma unidade do processo de trabalho e do processo de criação de valor e 

não podem ser resolvidas permanentemente, mas podem assumir formas diferentes em 

atividades e tempos diferentes. Assim, entendidas como tensões contidas na estrutura do 

sistema de atividades, tornam-se um sistema aberto (ENGESTRÖM, 2001, p. 137)  

Quando um sistema de atividade adota um novo elemento do 

exterior (por exemplo, uma nova tecnologia ou um novo 

objeto), essa alteração pode levar ao agravamento de uma 

contradição secundária, na qual alguns elementos velhos (por 

exemplo, as regras ou a divisão do trabalho) colidem com o 

novo. Estas contradições geram perturbações e conflitos, mas 

também inovações visando mudar a atividade (ENGESTRÖM, 

2001, p. 137). 

 

Segundo Engeström (2016, p.116 e ss.) os outros três níveis são expressões externas 

ou manifestações da contradição primária e pode-se entendê-los da seguinte forma: 

contradição secundária acontece entre os elementos do sistema de atividades, por exemplo, 

entre o sujeito e o objeto, ou entre o instrumento e as regras; terciária se dá entre o 

objeto/motivo da atividade central e o objeto/motivo da atividade central mais avançada 

culturalmente e; quarternária aconteceria entre a atividade central e as atividades vizinhas 

(ENGESTRÖM, 2016, p.116 e ss.)   

Já o quinto princípio, teria por função possibilitar a transformação no sistema de 

atividade, considerando que há um movimento por meio de ciclos de transformação expansiva 

(figura 3) que aconteceria quando o objeto e o motivo são reconceituados o que possibilita um 

horizonte ampliado de possibilidades (ENGESTRÖM, 2001, p.137) 
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Uma vez que as contradições de um sistema de atividade são 

agravadas, alguns indivíduos participantes da atividade 

começam a questionar e desviar das normas estabelecidas. Em 

alguns casos, isto leva a uma previsão de colaboração e um 

esforço de produzir uma mudança deliberada de forma coletiva. 

Uma transformação expansiva é realizada quando o objeto e o 

motivo da atividade são reconceituados, envolvendo um 

horizonte mais amplo de possibilidades do que no modo 

anterior da atividade. Um ciclo completo de transformação 

expansiva pode ser entendido como uma viagem coletiva por 

meio da zona de desenvolvimento proximal da atividade 

(ENGESTRÖM, 2001, p. 137). 
 

A zona de desenvolvimento proximal (ZDP) de uma atividade consiste na “distância 

ou área entre o presente experienciado individualmente e o futuro próximo gerado 

coletivamente” (VIRKKUNEN e NEWNHAM, 2015, p.94). 

 

2.2.2. Aprendizagem Expansiva 

O desenvolvimento de uma atividade precisa ser compreendido como a resolução de 

contradições dentro desse sistema de atividade (figura 2), que depende dos motivos, ideias e 

cooperação entre os participantes e requer um tipo de aprendizagem diferente, para o qual, 

Engeström (2001), deu o nome de aprendizagem expansiva (ENGESTRÖM, 2001, 2016; 

QUEROL et al., 2011).  

Na Aprendizagem Expansiva o aprendizado acontece de modo a “ascender do abstrato 

para o concreto”, portanto a abordagem possibilita compreender a essência do objeto, 

reproduzir a lógica de seu desenvolvimento e de sua formação histórica por meio do 

surgimento de contradições internas às quais se pretende solucionar (QUEROL et al., 2011).  

O conteúdo de conhecimentos ainda não aconteceu, não existe. Tal conteúdo vai 

gradativamente sendo construído à medida que o novo motivo/objeto da atividade coletiva vai 

sendo elaborado a partir da busca de equacionamento ou superação das contradições 

encontradas nas atividades realizadas no cotidiano, em um processo de elaboração coletiva. 

Os participantes do LM têm oportunidade, por meio do processo de aprendizagem expansiva, 

de elaborar um diagnóstico situacional que possibilite articular o desenvolvimento de soluções 

das contradições ou crises ocasionadas pelos problemas e a possibilidade de construção 

coletiva para a solução de tais problemas (QUEROL et al., 2011).  

A aprendizagem expansiva visa a superação de uma ou mais contradições existentes 

na forma anterior da atividade por meio da expansão ou remodelagem do objeto da atividade. 

Esta aprendizagem refere-se a situações nas quais os atores envolvidos elaboram 

coletivamente um novo objeto e um novo motivo para sua atividade, buscando superar as 
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contradições por meio da criação ou redesenho de novas ferramentas, formas de organização 

social ou remediando os elementos do sistema de atividades. Trata-se de um processo longo 

de remodelagens e transformações na atividade coletiva, pois a cada passo novas contradições 

surgem e os desafios para superá-las são novos processos de aprendizagem (ENGESTRÖM, 

2001, 2016; QUEROL et al., 2011).  

Neste sentido, o desenrolar da historicidade surge como essência que possibilitará ao 

sujeito refletir sobre as tensões ou contradições no sistema de atividade e o processo é 

facilitado pelo uso de artefatos culturais como modelos, conceitos e teorias permitindo a 

visualização e o enriquecimento de sua compreensão sobre a sua prática (QUEROL et al., 

2011). 

A partir das contradições Engeström (2016) propõe um modelo de ciclo de 

transformação ou aprendizado expansivo (figura 3).  

Neste ciclo encontram-se três níveis, no nível macro de aprendizagem expansiva há 

expansão de todo sistema de atividades, no nível intermediário (meso) uma parte do sistema 

de atividades pode mudar, refere-se a atividades temporárias ou processos que podem apoiar a 

expansão das atividades produtivas principais e, no nível micro, o nível das ações de 

aprendizagem possuem um intervalo temporal de algumas horas ou meio período de dia 

(ENGESTRÖM, 2016; QUEROL et al., 2011).  

A sequência temporal das fases possibilita que a situação problema, de insatisfação ou 

de crise gere a necessidade de fazer alguma coisa. A primeira ação corresponde aoestado de 

necessidade e aparece na forma de contradição primária. Os atores ao discutirem sua atividade 

e o objeto notam que outros níveis de contradições ou tensões vão se revelando, surgindo a 

necessidade de mudança. Esta nova fase de problemas que surgem e representam ameaça à 

obtenção dos resultados de produção é chamada de duplo vínculo, segunda ação, uma situação 

de impasse, quando a contradição produz desajustes e tensões entre os elementos internos do 

sistema de atividades (contradições secundárias ou terciárias). Nesta condição as pessoas 

percebem que não é mais possível continuar a desempenhar o trabalho da forma atual, porém 

ainda não têm uma solução para os problemas/tensões. As soluções podem ou não envolver 

um objeto mais expandido ou um novo modelo, nova tecnologia ou maneira de fazer 

diferente, mas esta situação representa um cilo de aprendizagem mais expandido. Essa é a 

fase chamada de modelagem, terceira ação. A próxima fase é a implementação do novo 

modelo, aqui os atores começam a materializar as tentativas de implementar o novo modelo, 

quarta ação. Novas contradições podem surgir, na fase da quinta ação, o ciclo (figura 3) não 
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deve ser considerado como uma fórmula estanque, o autor lembra que a vida cotidiana é 

dinâmica (ENGESTRÖM, 2016; QUEROL et al., 2011). 

 

Figura 3 - Ciclo de Transformação ou aprendizado expansivo  

 

Extraído de: VIRKKUNEN e NEWNHAM, 2015 

 

Neste estudo, entende-se que a COMETIL seja uma atividade central (figura 4) de 

uma rede de atividades e seu funcionamento acontece dentro de um grupo de atividades 

interdependentes na produção de um determinado produto (erradicação do trabalho infantil), 

que não precisa ser necessariamente uma mercadoria (ENGESTRÖM, 2001; QUEROL et al., 

2011). 

De acordo com Engeström, os sistemas de atividade não são isolados de outros 

sistemas, e estão sempre afetando uns aos outros pelas suas atividades, funcionando como 

uma rede de atividades funcionalmente interdependentes. Uma forma de modelar um sistema 

passa pela escolha de um sistema de atividades central, possibilitando a observação das 

atividades vizinhas (figura 4). A classificação das atividades vizinhas pode ser explicada da 

seguinte forma: a atividade objeto é composta pelas atividades e resultados que emergem da 

atividade central e incorporados; as atividades que produzem instrumentos incluem todas 

aquelas que produzem os principais instrumentos para a atividade central; as atividades 

produtoras de regras são as que produzem legislação e sua administração; e, a atividade 
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sujeito refere-se às atividades como educação do tema da atividade central (QUEROL et al., 

2011; VIRKKUNEN e NEWNHAM, 2015).  

 

Figura 4 - Modelo do Sistema de Atividade Humana como núcleo em uma rede de sistemas 

 

 

Extraído de: VIRKKUNEN e NEWNHAM, 2015 

 

 

2.2.3. Laboratório de Mudança (LM)  

 

O Laboratório de Mudanças, método de intervenção formativa da atividade foi 

desenvolvido na Finlândia por Yrjö Engeström e colaboradores na década de 1980, e baseado 

na Teoria da Atividade Histórico Cultural. Pode ser compreendido como um método para 

analisar problemas a partir da perspectiva histórica e cultural, levando em consideração que os 

problemas não se explicam pelo comportamento dos indivíduos ou nos recursos disponíveis, 

mas em um sistema de atividades, cujos elementos estão interrelacionados. A sua principal 

característica consiste em ser uma pesquisa do tipo participativa, mas que se diferencia da 

pesquisa-ação. Em ambos os casos há um problema e uma solução em pauta, a principal 

diferença é a utilização do sistema de atividade humana como unidade de análise e a 

hiostoricidade desse sistema (VIRKKUNEN e NEWNHAM, 2015).  

Para auxiliar o desenvolvimento na prática do LM, os pesquisadores-intervencionistas, 

expressão mais conhecida do método do LM, utilizam-se de dados espelho do sistema de 

atividade bem como de recursos como (modelos de representação, conceitos analíticos, 

exemplos de soluções de outros lugares, opinião de especialistas, etc.) generalização teórica 
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etc. Os dados espelho compreendem o processo de coleta de dados como as informações ou 

documentos históricos, a compreensão da prática da atividade atual e historicamente, os 

problemas na atividade as ferramentas utilizadas, que possam ser utilizados como 

informações ou motivo para desencadear tensões durante o processo das sessões do LM e para 

as análises posteriores.  

A Figura 5 apresenta dispositivos usados no Laboratório de Mudanças para favorecer 

o processo de desenvolvimento das inovações, e pode ser compreendida como orientadora da 

dinâmica do método, em que a estratégia é começar do presente, voltar ao passado para 

desenhar o futuro, trata-se da relação em diferentes níveis de abstração. Na horizontal, a ideia 

é ascender do concreto ao abstrato, assim os diferentes níveis de abstração começando pelo 

lado direito da figura são utilizados os dados espelho, ou seja, as informações coletadas em 

entrevistas, reuniões, conversas, observações, relatos de problemas diários. Na parte mais 

central dispõem-se as ideias um pouco mais abstratas e discutidas, por exemplo, um 

fluxograma, já no lado esquerdo o nível de abstração é ainda maior podendo ser utilizado um 

conceito explicativo mais geral como o sistema de atividades. Na posição vertical 

encontramos a atividade no presente, no passado e futuro. A ideia é tratar da historicidade, ir 

do passado ao presente, buscando compreendê-lo por meio da história, para fazer o desenho 

do futuro (VIRKKUNEN e NEWNHAM, 2015; QUEROL et al., 2011.b).  

 

Figura 5 - Leiaute do Laboratório de Mudanças 

 

 

Fonte: VIRKKUNEN e NEWNHAM, 2015 
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Nas primeiras telas (situadas à direita), a tela espelho é usada para representar e 

examinar experiências das práticas de trabalho, particularmente situações problemas e 

perturbações, mas também soluções inovadoras. Por outro lado, a tela modelo/visão (situada à 

esquerda) é reservada para ferramentas teóricas e análise conceitual da qualidade sistêmica e 

das interconexões da atividade de trabalho. Nesta tela, o SA pode ser utilizado como 

ferramenta conceitual em que estão simbolizados o sujeito, as ferramentas, os objetos 

(produtos, resultados), a divisão de trabalho e as regras da comunidade. Raízes sistêmicas de 

problemas e perturbações específicas são exploradas e conceitualizadas como contradições 

internas do sistema de atividade.  

A terceira tela (situada no meio) é reservada para ideias e ferramentas. Na análise das 

situações problema e na concepção de novos modelos para a atividade de trabalho, 

ferramentas cognitivas intermediárias frequentemente são necessárias (ENGESTRÖM, 2011), 

por exemplo os esquemas e fluxogramas de processos, figuras de leiaute e diagramas de 

estruturas organizacionais, categorizações de respostas de entrevistas, fórmulas para cálculos 

de custos ou técnicas para geração de ideias e solução de problemas, como simulações e "role-

playing". Enquanto os participantes se movem entre o espelho das experiências e o 

modelo/visão teórica, eles também produzem ideias intermediárias e soluções parciais, a 

serem testadas e experimentadas. Esse processo também está representado na tela do meio. 

A dimensão vertical das superfícies representa o movimento no tempo, entre o 

passado, o presente e o futuro. Trabalhar no LM começa com o espelho dos problemas atuais, 

que se move para traçar as raízes desses problemas do presente mirando experiências do 

passado e modela o sistema de atividade passado. O trabalho prossegue para a modelagem da 

atividade atual e de suas contradições internas, as quais permitem aos participantes focarem 

seus esforços de transformação na essência das origens dos problemas. 

O próximo passo é o enfrentamento do modelo de atividade futura, incluindo sua 

concretização por meio da identificação dos passos seguintes em termos de solução parcial e 

ferramentas, conforme o ciclo de aprendizagem expansiva que ocorre o LM (figura 6).  

Em seguida se faz o planejamento (uma ação de aprendizagem expansiva) dos 

próximos passos e o monitoramento da implementação da nova visão. O LM não visa impor 

soluções prontas para os problemas enfrentados pelas organizações, mas sim oferecer 

metaferramentas nas quais os participantes, junto com os pesquisadores, são capazes de 

analisar os problemas enfrentados no desenvolvimento das atividades e buscar os seus 

próprios caminhos e soluções mais adequadas. Do ponto de vista prático, a metodologia pode 

ser utilizada para ajudar os praticantes a avaliar o conteúdo do seu trabalho e a expandir o 
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objeto de sua atividade (aquilo e como está sendo produzido) de maneira a compreender os 

problemas enfrentados em relação às mudanças históricas na atividade. 

O duplo estímulo, utilizado durante as sessões do Laboratório de Mudanças, consiste 

na aplicação de duas tarefas distintas. Um primeiro estímulo pode ser uma tarefa ou problema 

a ser solucionado pelo sujeito ou grupo de pessoas, o que ressalta a importância da coleta e da 

seleção apropriada de dados espelho, ou seja, as informações coletadas previamente. O 

segundo estímulo consiste em um objeto neutro ou não, mas com o potencial de ser usado 

como ferramenta para solucionar a tarefa proposta, compreende a utilização de artefatos 

culturais. Quando o sujeito ou grupo usa o artefato cultural para solucionar o problema de 

acordo com seus conhecimentos, ideias, condições, percepção, a estrutura da operação se 

altera, uma vez que o sujeito ou grupo passou a conduzir novas ações superando situações 

problemas anteriores (QUEROL et al., 2011). 

 

Figura 6 - Ciclo da Aprendizagem Expansiva durante o LM 

 

Extraído de: VIRKKUNEN e NEWNHAM, 2015 

 

A figura 6 mostra as etapas do ciclo do desenvolvimento expansivo do objeto durante 

o LM. Elas não acontecem de modo linear, na verdade são os principais tipos de 

aprendizagem expansiva segundo ENGESTRÖM e SANNINO (2010, apud. VIRKKUNEN e 

NEWNHAM, 2015). As ações subdividem-se em sete, que denominamos etapas do ciclo. 

Assim, a primeira ação consiste na fase de questionamentos “estado de necessidade” e 

críticas às práticas atuais, descrita como mapeamento da situação; tem por finalidade 
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reconhecer que há um problema e promover uma reflexão e discussão sobre o modelo atual e 

a sabedoria existente. 

A segunda ação consiste na análise da situação e tem como base colocar em evidencia 

os modos de trabalho atuais para discutir os problemas e contradições enfrentados, ou seja, 

identificar as origens e explicações sobre o modelo atual, envolvendo tanto a análise histórica 

quanto a análise empírica da prática corrente.  

Na terceira etapa, as ações de modelagem nos mostram a possibilidade de começar a 

modelar o que se vislumbra para o futuro. Geralmente se constrói uma célula germinativa que 

procura explicar a situação problemática e ofertam-se perspectivas de soluções ou de 

transformação.  

A quarta ação busca testar o modelo construído anteriormente e, como as ações não 

acontecem de modo totalmente linear, também está em conexão com a quinta ação, uma vez 

que esta última visa a implementação do modelo elaborado e testado nas ações anteriores, 

com a ampliação e enriquecimento das práticas e dos conceitos.  

As ações da sexta etapa consistem em fazer uma reflexão e avaliação sobre o processo 

para identificar necessidades de aprendizagem e desenvolvimento posteriores, bem como a 

tirar conclusões sobre o método de aprendizagem expansiva. 

Por fim, na sétima ação se tem a consolidação e a generalização dos resultados do 

processo de aprendizagem, transformando-os em uma nova forma estável de prática 

(VIRKKUNEN e NEWNHAM, 2015). 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Compreender o aprendizado expansivo coletivo de modo a possibilitar a colaboração e 

a integração entre os diferentes atores da rede de sistemas de atividades da COMETIL 

(comissão instituída para enfrentar o trabalho infantil e adolescente), cujo objeto 

compartilhado e distribuído geográfica e temporalmente refere-se a um problema complexo.   

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Experimentar a metodologia do Laboratório de Mudanças como um espaço de 

pesquisa para reflexão, discussão e enfrentamento dos problemas vivenciados pela COMETIL 

na rede do sistema de atividades que coordena; 

b) Compreender e explicitar as contradições existentes no funcionamento da cadeia 

produtiva de semijoias e bijuterias e os desafios de sustentabilidade necessários de serem 

enfrentados pelo poder público e sociedade civil; 

c) Analisar as sessões de um Laboratório de Mudanças, mostrando a trajetória do 

aprendizado da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do 

Trabalho do Adolescente no Município de Limeira –COMETIL; 

d) avaliar se a estratégia da dupla estimulação usando um caso de ingestão acidental, 

por uma criança, de ácido usado em solda de semijoias dentro de sua residência, conseguiu 

alcançar os resultados esperados de aprendizado expansivo e engajamento dos atores no 

aprimoramento da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do 

Trabalho do Adolescente no Município de Limeira –COMETIL. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa de cunho etnográfico que articula estudo e 

observação de campo com base em entrevistas com atores da cadeia produtiva formal e 

informal, coleta de dados como vídeos durante as sessões do LM e estudo de documentos 

quando possível o acesso. A metodologia visou envolver representantes de empresas 

(gerentes, engenheiros, técnicos), trabalhadores, e representantes do poder público como 

Prefeitura (secretarias de saúde, educação, promoção social, desenvolvimento etc), Ministério 

do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, sindicato de trabalhadores e agências de 

fomento. Durante as sessões do LM, os participantes foram estimulados a desenvolver 

explicações e inovações para equacionamento dos problemas mencionados.  

Entende-se ser uma pesquisa qualitativa aquela cuja atividade do pesquisador pode 

posicioná-lo como observador no mundo. Ao fornecer um conjunto de práticas que permitem 

essa observação e transformação tornando o mundo mais visível. A pesquisa qualitativa 

utiliza-se de textos como material empírico, no lugar de números, o processo de construção do 

conhecimento se passa coletivamente entrs os participantes. Também permite que os 

pesquisadores estudem assituações ou acontecimentos no contexto em que acontecem 

(FLICK, 2009).  

A pesquisa de cunho qualitativo permite não apenas gerar conhecimento restrito à 

produção científica, mas sim, como a entendemos no caso desta tese produzir e promover 

condições práticas para pensar soluções a problemas concretos ao envolver pessoas e 

instituições no planejamento (FLICK, 2009). Algumas características, como a flexibilidade de 

adaptação frente ao seu desenvolvimento, a capacidade de lidar com objetos complexos, 

englobando e combinando diferentes técnicas e métodos para coleta de dados/informações e a 

capacidade de descrever em profundidade diferentes aspectos da experiência vivida, além de 

abertura para valorização e exploração do campo em estudo (FLICK, 2009; Pires, 2012).   

 

4.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A fase de coleta de dados e informações pode ser subdividida em duas: uma que 

compreende as negociações, observações de campo e entrevistas e outra que compreende as 

sessões do LM.  
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Na fase de reuniões e negociações do estudo, foi criado um grupo formado pela 

pesquisadora principal - a autora dessa tese - e mais duas pessoas integrantes do projeto 

temático (um técnico da Faculdade de Saúde Pública e um estudante de iniciação científica), 

além da participação presencial do professor Prof. Rodolfo Vilela e da Prof. Sandra Gemma 

dependendo do grau de importância da reunião de negociação. 

Essa etapa estendeu-se de 2015 a 2016. Realizamos duas reuniões de negociação com 

os representantes empresariais: o Sindicato da Indústria da Joalheria, Bijuteria e Lapidação de 

Gemas do Estado de São Paulo – SINDIJÓIAS, Regional Limeira, a Associação Limeirense 

de Joias - ALJ, o SENAI e Instituições públicas (Ministério Público do Trabalho 15ª Região; 

as Secreatarias Municipais: de Saúde, de Educação, de Desenvolvimento e Turismo e de 

Inovação; Gestão Estratégica e Centro de Promoção Social Municipal - CEPROSOM, e a 

Incubadora Tecnológica ligada à Secretaria de Desenvolvimento), defendendo a proposta de 

realização de um Laboratório de Mudanças. 

Os contatos com alguns dos empresários e com os participantes da COMETIL foram 

feitos com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Limeira, do SINDIJOIAS 

e do CEPROSOM.  

Os representantes dos empresários convidaram seus associados para participarem de 

uma oficina na qual explicamos o método LM e aproveitamos para levantar informações 

sobre o que era considerado como dificuldade pelo grupo de empresários presentes. Ao final 

da oficina não aceitaram participar do estudo para discutir as questões em foco.  

No entanto, a COMETIL, tomando conhecimento da metodologia e sentindo as 

dificuldades de consolidação de sua atuação como comissão, solicitou apoio da equipe para 

realização do LM na sua própria rede de atividades.  

Assim, para a realização do Laboratório de Mudaças (LM) com a COMETIL, 

contamos com a colaboração ativa de alguns atores/membros da própria Comissão Municipal 

de Erradicação do Trabalho Infantil - COMETIL, como presidente, secretário, um 

representante da Secretaria de Educação e outros atores/membros do CEPROSOM, que nos 

colocaram em contato com outros atores/membros que participam da rede na condição de 

representantes de instituições públicas (Centro de Referência em Assistência Social -CRAS, 

Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS). Estes atores 

contribuiram para a organização ao fazer os convites aos integrantes da COMETIL a 

participarem do LM, auxiliando no convite para as entrevistas prévias para coleta de dados 

espelho e disponibilizando local com sala, além da participação no processo de planejamento, 
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discussões e análises das sessões do LM, já o SENAC disponibilizou espaço para a realização 

das cinco primeiras sessões do LM.  

Os dados e informações deste estudo são provenientes das entrevistas não estruturadas 

com empresários e semi-estruturadas com atores/membros da COMETIL (Apêndice B), e 

observação em campo, que tiveram por objetivo obter informações sobre o funcionamento da 

cadeia produtiva, o processo produtivo, as atividades desenvolvidas pelas pelos atores em 

suas instituições públicas ou privadas de origem, bem como, compreender as possibilidades 

de desenvolvimento do setor produtivo de semijoias e bijuterias e fazer um levantamento 

histórico.  

O roteiro das entrevistas semi-estrutradas objetivou levantar informações sobre a 

instituição em que o entrevistado trabalhava, seu entendimento sobre o trabalho infantojuvenil 

como objeto da comissão e as iniciativas da instituição para o combate ao problema.  

Foram entrevistados no total 31 atores/membros da COMETIL, dos quais: 28 

representantes de instituições públicas, 1 representante do setor patronal; 2 representantes de 

Sindicatos de empregados e 4 empresários (2 com empresas constituídas legalmente e 2 

informais). As formações dos profissionais incluíam assistente social, pedagogo, enfermeiro, 

psicólogo, educador físico, engenheiro, administrador de empresas, técnicos e trabalhadores 

sem formação de nível superior.  

Outra fonte de informação e coleta de dados referiu-se aos atores/membros da 

COMETIL que participaram das sessões do LM. Apesar de convidados formalmente, os 

empresários, suas instituições representativas (SINDIJOIAS E ALJ), o representante do 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Joias e Bijuterias não participaram das Sessões. 

Os atores/membros ligados à Secretaria de Saúde foram convidados, mas durante as primeiras 

sessões não estiveram presentes. Esta situação nos levou a realizar convite especial à 

Secretária de Saúde. Assim, nas dus últimas sessões de 2016, compareceram dois 

atores/membros para representar e discutir questões da área da saúde. Também, após a última 

sessão, foi realizada uma sessão que chamamos de oficina da saúde, na qual participaram 

atores/membros de empresa prestadora de serviços técnicos às empresas, de um hospital 

particular, de um hospital público, e da Secretaria de Saúde (detalhes no artigo 3). Assim, 

alguns atores/membros da COMETIL, além de auxiliar na organização e planejamento 

também foram participantes ativos nas sessões do LM. 

Também foram coletados dados através de nossa partitipação em quatro reuniões 

ordinárias mensais da COMETIL em 2015/2016, cinco visitas e reuniões de planejamento 

com representantes do SENAI, quatro com representantes do Sindijóias e ALJ.   
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Os atores/membros da COMETIL entrevistados participaram em sete sessões do LM, 

com uma média de 20 atores/membros por sessão na sessão/oficina e 12 participantes 

vinculados à diferentes instituições públicas e privadas, não necessariamente com frequência 

em todas. As sessões tiveram duração de duas horas e foram realizadas semanalmente: cinco 

sessões iniciais realizadas entre novembro e dezembro de 2016, além da oficina/sessão da 

saúde e duas sessões de acompanhamento em dezembro de 2017. Dois participantes da área 

da saúde estiveram presentes em duas sessões do LM, e depois na sessão/oficina realizada 

especificamente para área da saúde, detalhado no artigo 3. Posteriormente, na reunião de 

discussão do fluxo (sessões de acompanhamento) participaram 14 atores da COMETIL. 

As sessões do LM bem como as entrevistas semi-estruturadas foram gravadas em 

áudio e vídeo; já as visitas em quatro empresas, bem como as entrevistas com os seus 

representantes (empresários), não foram gravadas e sim anotadas em caderno de campo. 

Nas visitas tanto à empresa formal como informal (no quintal da residência familar) 

pudemos perguntar e observar o funcionamento do processo de produção e da cadeia 

produtiva.   

Cada sessão foi planejada de acordo com a necessidade levantada na sessão anterior. A 

primeira sessão foi de negociação para a realização, explicações e esclarecimentos do método. 

Em todas as sessões e na oficina a Prof. Sandra Gemma participou como facilitadora, junto 

com a pesquisadora. Na oficina da Saúde, o Prof. Rodolfo Vilela também participou, além de 

ter participado das reuniões de planejamento e negociação junto ao MPT, ao Sindijoias e em 

uma das reuniões com o SENAI.  

Por convenção, quando utilizamos falas integrais de participantes, além da edição feita 

para tornar o discurso mais homogêneo, estas  foram transcritas em itálico. A letra P foi 

utilizada nos artigos para indicar que a manifestação discursiva pertence aos participantes da 

sessão. Não foi feito outro tipo de identificação para melhor preservar a integridade do 

partícipe. 

O quadro 1 apresenta uma síntese dos procedimentos adotados. 
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Quadro 1 - Síntese dos procedimentos adotados 

Procedimentos Objetivos O quê? Com quê? Com quem? Quanto tempo 

Reuniões Negociação da 

demanda, Planejamentos 

para envolver 
participantes; 

apresentação do método 

LM; compreender a 
COMETIL  

Reuniões de negociação para 

fazer o LM, principalmente 

com empresários  

Representantes(atores/membros) 

das instituições púbicas 

CEREST; MPT 15Reg.; 
CEPROSOM; Sec. Educação; 

Saúde) Sindicato Metalúrgicos; 

Sindijoias; ALJ; Senai; 
empresários; MPT; FSP/USP/; 

UNICAMP/Limeira  

Cerca de 28 horas 

Observações em 
situação; visitas a 

empresas 

fabricantes de 
bijuterias e 

entrevistas  

-Compreender o 
processo de trabalho; a 

cadeia produtiva de 

semijoias folheadas e 
bijuterias;- 

Rápidas visitas ao ambiente 
de trabalho dos entrevistados, 

quando autorizado 

(simultaneamente às 
entrevistas) 

Com acompanhamento do 
entrevistado, geralmente 

proprietário do negócio 

Por volta de 8h30 
min. 

Análise de 

documentos 

-Identificar problemas 

no segmento;  
-Conhecer o trabalho 

prescrito;  

-Coletar dados espelho 
para sessões do LM 

Duas pesquisas feitas entre 

set/nov 1998 pelo Sebrae*, 
cedidas pelo Sindijoias; TAC 

e Promo – Procedimento 

Promocional-  ambos do 
MPT/15R. 

 

 
 

------------------------------------ 

10 horas 

Oficina de 

apresentação do 
método 

-Apresentar o método do 

LM para grupo de 
empresários 

-Apresentação em power-

point do método e 
discussão/levantamento de 

problemas do segmento 

Grupo de empresários; Senai, 

Sindijoias, ALJ, 
FSP/USP,FCA/Unicamp;  

COMETIL;  

2 horas 

aproximadamente 

Entrevistas semi-

estruturadas – 
individuais ou em 

grupo 

-Compreender atividade 

de cada participante na 
sua instituição e na 

COMETIL; 

-Coletar dados espelho 
para sessões do LM 

31 entrevistas semi-

estruturadas individuais 

28 representantes (atores/ 

membros) de instituições 
públicas, 1 representante do 

setor patronal; 2 representantes 

de Sindicatos de empregados 

Por volta de 16h. 

(945 minutos) 

Sessões do LM 

(incluida oficina 
saúde) 

- conhecer os sistemas 

de atividades das ações 
da COMETIL para 

combater o trabalho 

infantil  

8 Sessões de Laboratório de 

Mudanças –5 entre 
Novembro e Dezembro de 

2016 e 2 de 

acompanhamento entre 
Novembro e Dezembro de 

2017  

Profissionais(atores/membros) 

dos Órgãos/Instituições públicos 
que faziam parte da COMETIL 

16 horas de 

sessões 

Reuniões de 
planejamento da 

tese; de supervisão 

e orientação; 
elaboração da tese 

e dos três artigos 

Escrever a tese; planejar 
e pesquisar periódicos 

de publicação; revisões/ 

Leituras dos textos.   

Reuniões presenciais e via 
skype, troca de mensagens 

por e-mail   

Profs. Orientadores – Rodolfo 
Vilela e Marco Querol e prof. 

participante do LM ´Sandra 

Gemma 

16 a 18 meses 
(outubro 2017 a 

abril 2019) 

Total    Em meses foram 

os anos de 2015 a 
2018.  

Especificamente 

para tese até maio 
2019. 

Dedicação de 

8.272 horas, 
descontados 

períodos de férias.  

 

 

4.4. QUESTÕES ÉTICAS  

 

Esse estudo cumpre as exigências éticas de pesquisa conforme a resolução nº 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo sob o protocolo nº CAAE 
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11886113.5.0000.5421, fazendo parte do projeto Temático: Acidente de trabalho: Da análise 

sócio técnica à construção social de mudanças, FAPESP, Processo 2012/04721-1. Vigência 

nos anos de: 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 (Anexo A).  

O contato com os participantes das sessões do LM e entrevistados se deu pessoalmente 

pela pesquisadora. Um termo de responsabilidade foi apresentado aos participantes da 

pesquisa contendo as informações necessárias da pesquisa, destacando-se protocolo de estudo 

e o objeto do trabalho, os quais foram assinados para a inclusão dos sujeitos na pesquisa 

(Apêndice A).  

O Termo de Responsabilidade foi utilizado em substituição ao tradicional Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, porque alguns participantes da pesquisa na 

condição de empregados de empresas diversas podem se recusar a assinar, uma vez que há 

identificação pessoal. Trata-se de um grupo que pode sofrer retaliações no ambiente de 

trabalho. Para não prejudicar a coleta de dados pela possibilidade de recusa por parte dos 

participantes, a troca foi justificada ao Comitê de Ética. Com isso, foi respeitada a autonomia 

e a garantia do anonimato do entrevistado, assegurando sua privacidade, quanto a dados 

confidenciais. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Apresentaremos em sequência os três artigos. Proposta de submissão deste artigo: 

periódico Revista Produção.   

 

5.1. ARTIGO 1. DESAFIOS DE SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO DE SEMIJOIAS 

E BIJUTERIAS EM LIMEIRA: UMA CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA DA ATIVIDADE 

HISTÓRICO CULTURAL  

 

Autores: Sandra Donatelli, Rodolfo A. G. Vilela; Sandra F. B. Gemma; Marco A. P. Querol 

 

Resumo  

Mudanças econômicas e tecnológicas têm determinado o surgimento de desafios de 

sustentabilidade em diversas cadeias produtivas. Este artigo teve como objetivo compreender 

e explicitar desafios existentes no funcionamento da cadeia produtiva de semijoias e bijuterias 

localizado na região de Limeira do Estado de São Paulo. Para tanto, foram utilizados dados 

obtidos através de entrevistas, observações e discussões conduzidas durante oficinas do 

Laboratório de Mudança – LM, interpretados usando a abordagem da Teoria Histórico 

Cultural da Atividade. Analisou-se a dificuldade na implementação de mecanismos e 

condutas coletivas no setor produtivo, por meio das principais mudanças históricas. Concluiu-

se revelando como ocorreu o agravamento dos problemas e das contradições que desafiam a 

atividade atual, marcado pela acirrada concorrência com o mercado internacional, o alto nível 

de informalidade que esta cadeia produtiva possui eo entrave para o desenvolvimento da Rede 

de Atividades.   

 

Palavras-chaves: Cadeia produtiva, semijoias e bijuterias, desafios de sustentabilidade, 

contradições do sistema de atividade.  
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Sustainability challenges in the production of costume jewelry in Limeira: a 

contribution of the historical-cultural activity theory 

 

Abstract 

Global changes in the production of goods and services bring significant challenges to 

sustainability in several productive chains. This paper has the objective of understanding and 

explaining existing challenges in the costume jewelry productive chain in the Limeira region 

of the state of Sao Paulo. For this, data were obtained from interviews, observations and, 

discussions from the Change Laboratory (CL) workshops, analyzed using the Cultural 

Historical Activity Theory approach. The study analyzed the difficulties to implement 

mechanisms and collective actions in this production sector, elucidated by the main historical 

changes. The conclusions reveal how the problems and the contradictions that challenge the 

current activity were aggravated by intense competition with the international market, 

explicating the high level of the informality of this productive chain, as well as the obstacle 

for the development of the activities network. 

 

Keywords: Production chain; Jewelry; Sustainability; Contradictions. 
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1. Introdução  

 A pesquisa de Ferreira (2005) evidenciou o trabalho precário com o envolvimento de 

força de trabalho infantojuvenil nos domicílios residenciais na cadeia de produção. A 

realização de uma enquete com estudantes de escolas públicas em Limeira demonstrou que 

aproximadamente 27% dos estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino fazia trabalho de 

montagem (solda, cravação e colagem de pedras de bijuterias) em suas casas e que isto 

significava riscos de lesões músculo esqueléticas, e que 62,1% dos jovens entrevistados 

referiam realizar movimentos repetitivos. 

Outro ponto levantado no mesmo estudo foi o despejo de efluentes na rede de esgoto, 

contendo metais pesados e produtos perigosos, utilizados para os banhos das peças, feitos em 

pequenas galvânicas. A falta de tratamento adequado contaminava rios e canais provocando 

prejuízos ao sistema de esgoto sanitário. As amostras coletadas indicavam concentrações 

elevadas de cobre, níquel, ouro, cromo e chumbo (FERREIRA, 2005; VILELA e FERREIRA, 

2008).  

Desde os primeiros estudos de 2005, muita discussão e esforços emergiram, porém, 

ainda são grandes os desafios neste setor. Os impactos sócio-ambientais enfrentados na cadeia 

produtiva de semijoias e bijuterias em Limeira são exemplos de extenalidades negativas que 

desafiam osdesafiosde sustentabilidade e ameaçam a continuidade desse segmento.  

A expressão desafio de sustentabilidade implica em um conjunto de metas 

estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) que constam do Plano de Ação para 

Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS) (MMA, 2011). Tal Plano visa articular as políticas 

ambientais e de desenvolvimento com as Políticas Nacionais de Mudança do Clima e de 

Resíduos Sólidos e o Plano Brasil Maior, para o alcance das metas de produção sustentável 

além da adesão do consumidor. Trata-se de um conceito que visa promover conexões e 

sinergias entre estas diversas políticas para um consumo consciente e sustentável.    

O objetivo desse artigo é compreender e explicitar os desafios de sustentabilidade 

enfrentados na cadeia produtiva de semijoias e bijuterias de Limeira. Tais desafios são 

entendidos teoricamente como as contradições dentro e entre os elementos dos sistemas de 

atividade da cadeia produtiva. Tais contradições são colocadas como hipóteses explicativas 

para entender as múltiplas dificuldades na implementação de mecanismos e condutas 

coletivas no setor de semijoias e bijuterias. Duas perguntas serviram de guia: 1- Quais são os 

principais desafios socioambientais da cadeia produtiva? 2- O que precisa ser feito para 

equacioná-los em termos de sustentabilidade?  
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A abordagem apresenta-se como inédita, uma vez que não foram encontrados na 

literatura estudos usando o aporte teórico conceitual da Teoria da Atividade Histórico Cultural 

– TAHC - como fonte de compreensão e enfrentamento dos desafios encontrados no 

segmento em estudo.  

 

2. Referencial teórico conceitual 

2.1 Cadeia produtiva e o desafio de sustentabilidade  

Por cadeia produtiva, entende-se um conjunto de atividades e etapas articuladas, 

formando um fluxo de divisão do trabalho que envolve desde a matéria-prima e insumos 

básicos até o produto final, passando de modo sequencial por processos de transformação - no 

qual cada conjunto de agentes realiza etapas diferentes do processo produtivo-, vendas e 

comercialização ao consumidor final (AMATO NETO et al., 2012).  

O mapeamento da cadeia produtiva permite identificar potenciais ou fragilidades de 

cada um dos diferentes elos, evidenciar a necessidade de articulação entre eles e visualizar 

gargalos, movimentos ou dinâmicas que podem aumentar sua eficácia, gerando consenso 

entre os agentes envolvidos e identificando fatores de competitividade nos segmentos 

(AMATO NETO et al., 2012).  

Amato Neto et al. (2006) consideram que a cadeia produtiva de semijoias e bijuterias 

se constitui em quatro segmentos: o fornecedor de matéria-prima (empresas que fornecem 

ouro, prata, cobre, latão, pilter, produtos químicos); as empresas de produtos semi-acabados 

(peças no bruto sem processo de galvanização); as empresas de banho, ou galvânicas; as 

empresas de distribuição para atacado/varejo que alcançam o mercado interno ou externo.  

Já para Zambon e Anunciação (2014) essa estrutura de cadeia de produção possui dois 

níveis: um auxiliar e outro de produção. O nível auxiliar é composto por empresas que 

fornecem insumos ou serviços (pedras e gemas, insumos químicos, acessórios e finalização); 

a produção se compõe por fabricantes, ou seja, quem produz as peças (os brutos - as semijoias 

ou bijuterias – em diferentes ligas metálicas ou aço inox, banhadas ou não em ouro, prata ou 

outro banho).  

O marco da sustentabilidade foi o Relatório Brundtland, de 1987. Os conceitos 

desenvolvimento e sustentabilidade foram assentados no tripé das dimensões econômica, 

social e ambiental, que estabelecem linhas mestras para as nações, de modo a promover um 

processo de transformação produtiva em direção a uma exploração de recursos naturais mais 

limpa para o planeta. Nesse sentido, advoga-se direcionar o desenvolvimento tecnológico e os 
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investimentos para harmonizar as necessidades e aspirações humanas com a preservação 

ambiental para as gerações futuras (IPIRANGA et al., 2011; ONU, s.d.). 

 

2.2 Desafios como contradições no e entre sistemas de atividade 

Neste estudo, entendemos teoricamente uma cadeia produtiva como uma rede de 

sistemas de atividade funcionalmente conectada para produção, troca, distribuição e consumo 

de um produto. Um Sistema de Atividade (SA) é um modelo ou matriz com a qual representa-

se uma atividade humana. Consiste na unidade de análise por meio da qual é possível 

compreender, analisar e desenvolver as relações dinâmicas entre seus elementos constitutivos: 

sujeito, objeto, divisão do trabalho, comunidade, regras e instrumentos (ENGESTRÖM, 

2016). 

Nesta abordagem, a contradição é compreendida como tensão estrutural ou 

incompatibilidade existente entre os elementos de um (SA), e pode contribuir para explicar as 

causas profundas dos dilemas e conflitos que emergem como manifestações das contradições 

na cadeia produtiva. 

Engeström (2016) ao desenvolver a TAHC e a Aprendizagem Expansiva, trata das 

contradições internas de um SA como sua força motriz, seja para explicar as origens sitêmicas 

das tensões e anomalias ou para impulsionar o desenvolvimento do sitema.  

As mudanças entre os elementos do SA criam incompatibilidades entre eles, ou seja, 

contradições oriundas de eventos históricos que, consequentemente, podem gerar crises 

internas ou intensificações nas contradições do nível seguinte. As análises históricas 

contribuem para identificação de contradições, bem como podem levar ao desenvolvimento 

de outras possibilidades para a elaboração de um novo SA (ENGESTRÖM, 2016; 

OLIVEROS et al., 2010).  

Segundo Engeström (2016) as contradições se subdividem em quatro níveis. O 

primeiro, contradição primária,decorre do elemento constituinte da atividade central, entre o 

valor de uso e de troca de uma mercadoria, intrínseco ao sistema capitalista e muito difícil de 

solucionar. O segundo nível, da contradição secundária, evidencia a tensão entre os elementos 

do SA. A contradição terciária, constituinte do terceiro nível, ocorre entre o objeto da 

atividade anterior, mais antiga, e o novo objeto/motivo de um SA mais avançado e, por fim, a 

contradição de nível quatro, ou quaternária surge entre a atividade central e as atividades 

vizinhas, geralmente produtoras de regras, sujeitos e instrumentos (figura 1) (ENGESTRÖM, 

2016).  
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Figura 1 - Quatro níveis de contradição do sistema de atividades 

 
 

3. Histórico e contexto 

A partir dos estudos pioneiros de FERREIRA, 2005; VILELA e FERREIRA, 2008, 

mencionados acima, membros da sociedade civil pressionaram o poder público municipal 

para a constituição de uma Comissão para Erradicação do Trabalho Infantil e Adolescente – 

COMETIL – com a finalidade de combater o trabalho infantil na cidade,  especialmente 

focando no setor produtivo de semijoias e bijuterias. Em 2007/2009, o município assinou com 

o Ministério Público do Trabalho – MPT um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, 

cujos determinantes passaram a fazer parte do plano de ação da COMETIL.  

O estudo de Lacorte (2013) avaliou as ações e limitações do setor público com o 

objetivo de compreender as potencialidades do processo de formação e consolidação de uma 

rede intersetorial para impedir o trabalho infantojuvenil e promover a saúde do trabalhador.  

Mostrou ainda que a COMETIL foi fortalecida por meio do incentivo do TAC. As iniciativas 

que obtiveram êxito foram as atividades de sensibilização e formação de profissionais, que 

colocaram o trabalho infantojuvenil na agenda pública. Também foi iniciada uma articulação 

entre os eixos educação, saúde e promoção social. Destas iniciativas destacam-se a criação do 

Programa de Saúde do Trabalhador - PST; a criação de um sistema de notificação de agravos 

relacionados ao trabalho no setor de joias e bijuterias e a realização de campanhas educativas. 

Dentre as limitações identificadas destaca-se o fraco envolvimento do setor patronal e baixo 

número de iniciativas exitosas junto ao eixo trabalho (LACORTE et al., 2013). 
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A COMETIL passou a propor e coordenar a implantação de políticas públicas no 

município tais como práticas de educação permanente para os temas de saúde e trabalho 

infantil, cuja evolução e desdobramentos serão objeto de outras publicações. Estes três 

estudos foram tomados como base em nossa pesquisa (FERREIRA, 2005; VILELA e 

FERREIRA, 2008; LACORTE et al., 2013).  

Uma análise comparativa entre o modelo de sistemas locais de produção entre Brasil e 

Itália sugeria que o formato de arranjo local, cuja tentativa é auxiliar o pequeno e médio 

produtor a desenvolver seu negócio, se mostrava como uma alternativa ao enfrentamento da 

concorrência com grandes corporações e disputas internacionais que afetam os mercados 

internos dos países (CERRÓN, 2004). 

A necessidade de colaboração e incentivos para a adesão do empresariado no sentido 

de implementar um “cluster” local e para discutir a existência da concorrência predatória entre 

as empresas formais em oposição às empresas informais foi verificada em estudo de natureza 

exploratória. O baixo interesse e a ausência de envolvimento de empresários com disposição a 

participar de programas junto ao SEBRAE e SENAI foi observado, embora houvesse 

necessidade de romper a barreira da resistência (AMATO NETO et al., 2006).  

Outra avaliação sobre governança dos Arranjos Produtivos Locais (APL) em Limeira 

identificou que a forma como a cadeia produtiva está organizada não é fator de limitação para 

a elaboração de mecanismos colaborativos, mas que a concorrência desleal e a concorrência 

direta com produtos importados, principalmente da China, provocam prejuízos para o setor 

produtivo. Empresas com maior poder de capital, para fazer frente à concorrência, compram e 

contratam produtos oriundos diretamente da China, visando a diminuição dos custos 

produtivos. Opção que, se torna inviável para aqueles com menor poder aquisitivo (SILVA, 

2015).  

Recente estudo identificou elementos potencialmente tóxicos (como os metais Cromo, 

Cobre, Níquel e Zinco) no lodo do esgoto de Limeira, em uma concentração acima dos limites 

de quantificação. Embora esse fato não seja suficiente para determinar uma relação direta com 

a produção de folheados e bijuterias, o estudo revelou a existência de descarte esporádico 

destes metais na rede sanitária. A conclusão dos autores é de que, ao longo prazo, essas 

concentrações poderiam vir a causar danos ao meio ambiente (SALLES et al., 2018).  

Outra investigação tratou de verificar a exposição ocupacional nos domicílios, 

decorrente da presença de metais pesados como o chumbo, cromo, manganês e cádmio, entre 

outros nos processos produtivos. O estudo analisou amostras de sangue de trabalhadores e 

familiares e amostras de ar na zona de respiração de soldadores dentro das residências. Foram 
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encontradas evidências de elementos potencialmente tóxicos dentro dos domicílios, expondo 

crianças e adultos a estes contaminantes (FERREIRA, 2018). 

Observa-se por esta revisão que as pesquisas científicas empreendidas tiveram 

importante papel ao revelar os efeitos negativos decorrentes do modelo produtivo. No entanto, 

até o momento, os determinantes ou contradições que estariam por trás destes distúrbios e das 

práticas produtivas adotadas não foram identificadas e tampouco equacionadas.  

Limeira foi oficialmente declarada “capital da joia” por abrigar o mais importante 

segmento de semijoias folheadas e bijuterias do país (BRASIL, 2018) e é um dos vinte polos 

industriais mais importantes do Estado de São Paulo. É o ramo de maior destaque e o mais 

importante economicamente para o município. Conta com 2.291 vínculos formais na 

fabricação de bijuterias e acessórios (figura 2), e com cerca de 450 empresas no setor. Sua 

produção é quase a metade de toda a produção nacional. Também exporta para países 

Europeus e EUA (MTE, 2018).  

 

Figura 2 - Número de vínculos (formais) na fabricação de bijuterias e artefatos 

semelhantes, em Limeira,  

 

Extraído de: RAIS/MTE, 2018 

 

Em levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Gemas (IBGM) sobre a 

produção mundial para exportação de folheados, a China figurava em 1º lugar no ranking 

como principal exportadora em volume por toneladas (368 toneladas). O Brasil aparecia em 

14º, com um volume de exportação de 47 toneladas. (IBGM, 2015).  Segundo o IBGM, houve 

“forte” redução nas exportações em 2015, com a redução na produção, para o segmento de 

bijuterias. A previsão para futura era de redução ainda maior, devido a crise econômica 

interna.  

É neste cenário que passaremos a descrever a cadeia produtiva do segmento de 

folheados e bijuterias.  
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4. Dados e método de análise  

 

A abordagem metodológica adotada seguiu a coleta de dados por meio de conversas 

com alguns empresários do setor informal que aceitaram falar conosco, observação sobre o 

processo produtivo, quando autorizadas, anotações de campo e revisão bibliográfica. Outra 

fonte de dados foi uma oficina com um grupo de empresários realizada pelo SINDIJOIAS 

(Sindicato da Indústria da Joalheria, Bijuteria e Lapidação de Gemas do Estado de São Paulo - 

Regional Limeira) em conjunto com ALJ (Associação Limeirense de Joias) e Senai para 

discussão dos problemas e possibilidades deste estudo de intervenção para equacionamento 

dos desafios da cadeia produtiva. A análise foi feita considerando-se o que esses atores 

disseram tratar-se de um problema (entendido como desafio de sustentabilidade de seu 

negócio) para gerar condições de mudanças em seu processo de produção.  

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Limeira e o SINDIJOIAS auxiliaram 

nos contatos com alguns dos empresários que participaram das entrevistas. Neste ponto, antes 

de fazer uma oficina, realizou-se um mapeamento da cadeia produtiva do segmento de 

semijoias folheadas e bijuterias em Limeira.  

Ao todo foram entrevistados quatro empresários. Das entrevistas apenas uma pôde ser 

gravada e transcrita. As entrevistas foram feitas em conjunto com representante do SENAI, 

que fazia, à época, levantamento de necessidades dos empresários para a elaboração de curso 

de formação referente estapas do processo produtivo de bijuterias. Também foram 

entrevistados o Secretário Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação e um 

representante da Incubadora de Inovação e Tecnologia.  

Os dados e informações utilizados são provenientes das entrevistas não estruturadas 

que tiveram por objetivo obter informações sobre o funcionamento da cadeia produtiva e as 

possibilidades de desenvolvimento do setor produtivo de folheados e bijuterias, além do 

levantamento do histórico deste setor produtivo.  

Durante os anos de 2015 e 2016 tentou-se negociar com os representantes 

empresariais, SINDIJÓIAS, Regional Limeira e ALJ, conjuntamente com o SENAI e 

instituições públicas, uma proposta de realização do método Laboratório de Mudanças. Para 

tanto, uma oficina (duas horas) foi realizada e contou com a participação de um grupo de 

aproximadamente 10 empresários. Nessa oportunidade foi solicitado aos participantes que 

expressassem suas opiniões, suas queixas e dificuldades existentes no setor produtivo. Ao 

final do encontro foi exposta a metodologia do LM como uma plataforma para construir de 
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modo coletivo e colaborativo as soluções aos problemas. No entanto, as lideranças recusaram 

o convite para implantação e efetivação desseprocesso participativo. 

O tratamento das informações foi feito então utilizando-se da revisão das anotações e 

da transcrição da entrevista, das observações de campo e da leitura de estudos e documentos 

disponibilizados pelo Sindijoias, conforme síntese metodológica apresentada no quadro 1. O 

tempo de duração refere-se principalmente ao que foi possível contabilizar, qual seja o do 

tempo despendido com negociações, que teve a duração de meses durante os anos de 2015 e 

2016 (excluindo-seos períodos de férias). 

Esse estudo cumpre as exigências éticas de pesquisa conforma a resolução nº 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo sob o protocolo nº CAAE 

11886113.5.0000.5421, fazendo parte do projeto Temático: Acidente de trabalho: Da análise 

sócio técnica à construção social de mudanças, FAPESP, Processo 2012/04721-1. Vigência 

nos anos de: 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.  
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Quadro 1 - Síntese metodológica 

 

Procedimentos Objetivos O quê? Com quem? Quanto 

tempo 

Entrevistas não 

estruturadas – 

individuais ou em 

grupo. 

Porocesso de 

negociações. 

-Compreender a 

cadeia produtiva de 

semijoias folheadas 

e bijuterias; 

-Coletar dados 

espelho para sessões 

do LM 

Entrevistas não 

estruturadas (no 

mesmo dia em que se 

fazia as observações)  

Sindijóias, ALJ, 

Sindicato Metalúrgicos; 

Empresários formais e 

informais; Senai; CRAS; 

Incubadora; 

Representantes de 

Órgãos públicos 

Por volta de 

15h30 min. 

 

Negociações, 

por telefone, 

pessoalmente 

nos meses de 

2015 a 2016. 

Observações em 

situação 

-Compreender o 

processo de trabalho; 

-Coletar dados 

espelho para sessões 

do LM 

Rápidas visitas ao 

ambiente de trabalho 

dos entrevistados, 

quando autorizado 

(no mesmo dia em 

que se fazia as 

observações) 

Com acompanhamento 

do entrevistado, 

geralmente proprietário 

do negócio 

Por volta de 

5h30 min. 

Análise de 

documentos 

-Identificar 

problemas no 

segmento;  

-Conhecer o trabalho 

prescrito;  

-Coletar dados 

espelho para sessões 

do LM 

Duas pesquisas feitas 

entre set/nov 1998 

pelo SEBRAE* 

 10 horas 

Oficina de 

apresentação do 

método 

- Apresentar o 

método do LM para 

grupo de 

empresários 

-Apresentação em 

power-point do 

método e 

discussão/levantamen

to de problemas do 

segmento 

Grupo de empresários; 

Senai, Sindijoias, ALJ, 

pesquisadores da  

FSP/USP,FCA/Unicamp 

2 a 3 horas 

aproximadam

ente 

Total    1900 horas 

excluindo-se 

férias 

*Estudos fornecidos pelo Sindijoias: “Reposicionamento mercadológico da Prefeitura 

Municipal de Limeira. Potencialidades econômicas do Município” e “Estudo de cadeias 

produtivas “Joias e bijuterias” e “mudas”.  
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5. Resultados  

5.1 A história da produção de bijuterias em Limeira 

 

O desenvolvimento do parque industrial na cidade de Limeira iniciou-se por volta dos 

anos de 1850, com uma fazenda que fabricava instrumentos agrícolas e carroças para seu 

próprio uso. Outras indústrias de máquina surgiram e se desenvolveram, como a de máquinas 

para beneficiar café, para produção de carroças, fábrica de macarrão e olarias.  

Já nos anos de 1900 surgiram indústrias diversificadas, como a de chapéus Prada, a de 

pregos, de calçados e uma indústria de papel, atual Ripasa (LIMEIRA ONLINE, s.d)*.  

A partir de 1940, com o estabelecimento das indústrias de fabricação de máquinas para 

beneficiamento de cereais e implementos agrícolas e o fim da Segunda Guerra Mundial, 

aconteceu o desenvolvimento da indústria automobilística, que se tornou o carro chefe do 

pólo industrial do município. As indústrias de produção de máquinas e de autopeças tiveram 

importante papel para o atual desenvolvimento da cidade, e da atual indústria de semijoias e 

bijuterias da cidade (LIMEIRA ONLINE, s.d)*. 

A história do setor joalheiro na cidade remonta à década de 1950, quando ourives 

passaram a morar na cidade. Destacou-se a indústria de joias Cardoso, sendo que muitos dos 

trabalhadores dessa indústria, ao aprenderem o ofício, montavam seu próprio negócio, o que 

resultou em grande quantidade de empresas familiares no setor. Daí a concentração de força 

de trabalho especializada e o surgimento de outras fábricas de joias (LIMEIRA ONLINE, s.d)
 

*
. 

Já nas décadas de 1960 e 1970, em razão dos constantes aumentos no preço do ouro, 

da mudança cambial internacional e da diminuição do poder aquisitivo da população 

brasileira, o setor de joias entra em declínio. Sendo assim, muitos empresários começam a 

investir nas semijoias folheadas e bijuterias, mantendo-se ativos no mercado. Assim, na 

década de 1980, muitas indústrias se instalaram em Limeira dando origem ao polo industrial 

de hoje.  

 

 

 

 

                                                 
*
 E trechos de entrevistas realizadas em 2015 
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5.2 Cadeia produtiva: do processo de fabricação às diferentes lógicas de gestão da 

produção  

 

A cadeia produtiva de bijuterias caracteriza-se por produtores de insumos como metais 

ou ligas metálicas (mistura de diferentes metais, por exemplo: latão, cobre, estanho, zinco, 

zamac, alumínio, e para o revestimento usa-se o níquel); pedras e gemas; produtos químicos, 

que são utilizados para a fabricação de bijuterias e semijoias (fig.3), descrita no nível 1 de 

fornecedores.  

A diferença entre semijoia, bijuteria ou joia consiste em que a joia é composta 

inteiramente por um metal nobre como o ouro, prata ou platina. A semijoia recebe uma 

camada relativamente espessa de ouro, prata ou ródio. Visualmente, fica difícil distinguir uma 

semijoia de uma joia. Já a bijuteria é feita apenas com metais não nobres; tais peças raramente 

possuem ouro ou prata em sua superfície. Muitas vezes, recebem um banho de uma espécie de 

tinta dourada que ajuda a envernizar a peça. Algumas bijuterias recebem uma camada 

extremamente fina de ouro (conhecida como Flash de ouro) que é utilizada apenas para dar 

cor à peça (SANTOS et al., 2005). 

O processo de produção de bijuterias tem início na etapa de design. O desenhista 

desenvolve a ideia de um brinco, uma corrente, um colar, um anel, ou o que a imaginação 

permitir. Em seguida, é realizada a preparação de um molde do qual são feitas várias réplicas, 

geralmente em cera, que geram uma determinada quantidade de cada modelo. Do molde de 

cera, faz-se o molde em gesso ou silicone, que será utilizado para injetar o metal. Esse 

processo é o de fundição. Há duas possibilidades: uma por alta fusão e, outra, por baixa fusão. 

Para o processo de baixa fusão é utilizada liga de zamac, que atinge ponto de fusão à 280ºC, 

as peças são moldadas diretamente na borracha/silicone, não precisando passar pelo processo 

de cera e gesso como no processo de alta fusão (SANTOS et al., 2005).  

Há ainda os processos de fotocorrosão (consiste em uma placa metálica, na qual o 

formato da peça é desenhado para impressão, mais utilizado para pingentes e brincos); de 

estamparia (são fabricadas e cortadas peças acessórias: pinos, tarraxas, chatões dos brincos ou 

diferentes modelos de argolas para correntes e pulseiras); e banho (SANTOS et al., 2005).  

Cada um destes processos pode ser compreendido como uma etapa da cadeia de 

produção possuindo seus próprios métodos, maquinários e variantes produtivas, o processo de 

baixa fusão e a fotocorrosão são muito utilizados na fabricação caseira, pelo baixo custo de 

produção e investimento em máquina/equipamento (figura 3). 
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A dinâmica de funcionamento da cadeia produtiva pode ser repartida entre todos os 

elos do processo de fabricação. Ao longo da história, principalmente a partir da década de 

1970, as sucessivas crises econômicas fizeram com que as grandes empresas demitissem 

muitos trabalhadores que, de posse de conhecimento do processo fabril e com recursos de 

suas rescisões contratuais ingressavam no mercado como concorrentes na condição de 

empreendedores, situação que aumentou nos últimos 20 anos, com possibilidade de se 

desdobrar indefinidamente (SILVA, 2017; COUTINHO, 2015).  

Um aspecto muito utilizado como forma de gestão é o fenômeno da terceirização que, 

inicialmente, tinha por concepção a contratação de serviços especializados de empresa 

externa, por meio de contrato de fornecimento, concepção distorcida no Brasil (SILVA, 2017; 

COUTINHO, 2015).  

Essa dinâmica de terceirização vem sendo utilizada como estratégia para flexibilizar 

tanto a força de trabalho, como a estrutura organizacional da empresa, que em tese, transfere 

algumas das atividades-meio para outras, com a finalidade de reduzir seus custos e concorrer 

no mercado. Paralelamente, há o surgimento de uma infinidade de pequenas empresas ou 

pequenos negócios que atuam, geralmente, na informalidade, de modo precário quanto às 

condições de trabalho, prestando serviços para as empresas maiores, quando não se tornam 

produtores e transformam-se em concorrentes (KREIN, et al. 2018).  

Assim, existem empresas que detêm todas as etapas do processo de fabricaçãoem suas 

dependências, desde o desenho à venda das peças ao consumidor final. Outras empresas 

fazem o desenho das peças, os moldes, até o bruto, mas a montagem é terceirizada para as 

casas das famílias, (soldagem, cravação e colagem de pedras ou encartelamento). Em outras 

ainda, são feitas ferramentas (ferramentaria em metalurgia) de suas peças, e compra de 

acessórios. Algumas fazem apenas o desenho e dependem de outras para a produção, ou 

fazem até o molde. As possibilidades são inúmeras tornando a cadeia muito repartida e de 

difícil rastreamento.  

O processo de informalidade está inserido na dinâmica desse setor, mascarado sob o 

empreendedorismo, pejotização, na figura do microempresário, do profissional autônomo 

(KREIN, et al. 2018) que também se estende pelos diferentes níveis de produção da cadeia, 

podendo ser encontrado nos mais variados fluxos (figura 3), desde o “trabalho de casa” 

(aquele que de modo fracionado chega ao domicílio residencial da população e acaba por 

envolver o trabalho de crianças) às mais diversas formas de trabalho informal (vendas e 

fabricação), inclusive a produção de “fundo de quintal” de peças brutas.  
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Geralmente micros, pequenos e médios produtores são compostos de indústrias que 

não chegam a ultrapassar 50 empregados e, também são reféns ou subordinados a empresas 

que se destacam como grandes marcas conhecidas no mercado pelos consumidores, 

especialmente por conta do marketing das emissoras de TV.  

Outro aspecto desta cadeia é a entrada de produtos vindos da China o que acirra a 

concorrência, há também empresas que desenham seus modelos, mas enviam à China para 

que sejam fabricados, retornando ao mercado interno a um custo menor.  

Aspectos relacionados aos riscos à saúde e segurança sequer são cogitados, bem como 

as taxas fiscais, impostos, obrigações contratuais e sociais nessa dinâmica de funcionamento.   

Descrevemos a cadeia de bijuterias de Limeira com quatro níveis (figura 3), que se 

mostra atravessada por processos dinâmicos como terceirização, informalidades e produtos 

oriundos de outros países, principalmente da China, e no próximo item buscaremos explicar 

suas contradições e desafios com base no quadro 2.  

 

Figura 3 - Cadeia produtiva de folheados e bijuterias, Limeira 

 

 
Elaboração própria 
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5.3 Desafios de sustentabilidade e contradições  

 

Os principais desafios de sustentabilidade dessa Rede de Atividades –RA- estão 

descritos no quadro 2. Na figura 4, busca-se mostrar as contradições nas relações entre os 

diferentes Sistemas de Atividades que compõem essa Rede, em seguida esclarecemos alguns 

pontos das contradições elencadas no quadro 2.  

Os sujeitos da Rede de Atividades são os produtores compostos de empresas ou 

indústrias de produção de semijoia e bijuteria, envolvendo galvânicas para banho nas peças, 

as famílias que tanto são produtoras como fornecedoras de força de trabalho, bem como, as 

Escolas técnicas que ensinam sobre a produção de bijuterias e seminjoias (fig. 4 e quadro 2). 

Os produtores de regras são as diversas instituições que compõem o poder público 

(Ministérios, MPT) e a própria COMETIL. Já a comunidade é composta pelos consumidores, 

comunidade local, instituições de serviços de saúde, sócio-assistencial e, a divisão do trabalho 

envolve a família que entra com força de trabalho, a produção de importados feitos, 

principalmente na China, e por fim, o processo de terceirização que fragmenta a cadeia 

produtiva. 

O desafio de sustentabilidade está em enfrentar a interdependência entre eles e 

transpor as resistências para solução de problemas que geram as contradições internas e entre 

os constituintes da Rede.  

O confronto entre o termo desenvolvimento sustentável e desafio de sustentabilidade 

revela uma contradição primária. A ideia do desenvolvimento está atrelada a um padrão 

hegemônico de manutenção da produção de bens de consumo como atividade principal das 

sociedades, escondendo-se no discurso de produzir utilizando melhor os recursos 

ambientais/naturais e distribuindo mais justiça social. Paralelamente, assistimos ao Estado 

retirando direitos sociais para atender às exigências do capital financeiro (financeirização 

como atual estágio do capitalismo mundial). 

Evidencia-se uma contradição primária como sendo aquela que tem natureza dupla e 

revela o conflito entre o valor de uso e de troca da mercadoria.  
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Quadro 2 - Contradições entre atividades e elos da cadeia produtiva 

 

1-ATIVIDADES 2-CONTRADIÇÃO 3-DESAFIOS 

SUSTENTABILIDAES 

4-

CONSEQUÊNCIAS 

5-TENTATIVAS/ 

ALTERNATIVAS DE 

SUPERAÇÃO  

1-

PRODUÇÃO/EMPR
ESAS 

{Brutos; 

-Galvano; 
-Folheado; 

-Aço Inox;  

-Finalização 

(distribuição e 

consumo)} 

Atividade 

empresarial/industrial 
Desafio de 

sustentabilidade 

Resistência à mudanças 
vs tentativas de implantar 

um APL  

Visão da informalidade 

como problema vs mesma 

visão como “solução 

social”  

Como superar os 

problemas de produção a 
custo mais baixo, sem 

agredir o meio 

ambiente? 
Como superar questões 

ambientais, fazer uma 

produção mais limpa? 

Como não terceirizar?  

Faltam propostas de 

reciclagem de materiais, 
reutilização ou 

reaproveitamento 

Problema social 

(negócio empresário 
se alimenta de 

contradições sociais, 

fome, carência, 
ameaça das drogas). 

Competição com 

China e outros 

concorrentes. 

Geração de resíduos 

industriais. 
Riscos à saúde  

Evasão de divisas 

(impostos, taxas...); 
TI; informalidade de 

emprego e vinculo. 

Tentativas de formar um 

APL (desde 2002, via 
Fiesp) para concorrer no 

mercado interno e 

externo; 
Cursos de 

capacitação/qualificação 

força de trabalho via 

SENAI, Sebrae 

Selo de qualidade 

Incubadora de Inovação; 
Tentativas de atuar do 

MPT em toda cadeia 

O setor não elabora 
propostas para reciclagem 

de materiais, reutilização 

ou reaproveitamento.  

2-
PRODUÇÃO/FAMÍ

LIA  

{Brutos, Acessórios, 
Finalização}  

Atividade em casa/família 
carente em situação de 

vulnerabilidade Trabalho 

da criança e adolescente 
em casa ou nas drogas? 

Cidade com alta taxa de 

apreensão de menores VS 
o quê poderia ser 

ofertado?.  

Deixar os filhos à mercê 
do tráfico de drogas ou, 

mantê-los em casa 

ajudando na confecção 
de bijuterias? Há outras 

opção? 

Como gerar renda para 
sobreviver, sem gerar 

resíduos tóxicos e poluir 

rede esgoto. 

Problema social – 
vulnerabilidade frente 

às possibilidades de 

manter a família; falta 
de opções como – 

creches e escolas em 

período integral; 
recreação/lazer; 

prática de esportes... 

Riscos à saúde e Risco 
de morte? 

Formalização de suas 
atividades empresariais, 

quando monta empresa 

no fundo de sua casa; 
Poder empregar-se no 

mercado formal. 

Tentativa de organizar 
uma cooperativa via 

Assistência Social/CRAS 

– frustrada, baixa adesão 
das mulheres. 

Tornar-se 

microempreendedor  

3- 

TERCEIRIZAÇÃO  
{Indústria para 

processo produtivo 

terceirizado 
(montagem, 

soldagem, cravação 

etc) 

Empresas e terceirizados, 

formal informal  
- Qualidade vs 

quantidade? produtos 

Datas comemorativas vs 
excesso de demanda 

Sem propostas de saída 

para a Sustentabilidade. 
Por que ocorre tanta 

terceirização? 

Na concorrência com a 
China o que pode ser 

feito? 

Tensão na estrutura 

global do segmento de 
semijoias e bijuterias  

Reforma trabalhista - lei 

13.467/2017 legaliza 
terceirização; 

Cooperativas de 

produtores; diminuição 
dos recursos públicos 

4- CONSUMIDOR Consumidor vs trab. 

Infantil (externalidades: 
ambientais, sociais?) 

Comprar produtos baratos 

vs durabilidade do 
produto 

Consumidor é realmente 

sensível a isso? (Roma 
deixou de comprar em 

Limeira depois da 

denúncia de FERREIRA 
(2005). Tem acesso à 

informação? 

Riscos à sua saúde, 

uso de metais 
perigosos 

Produto barato 

Muita diversidade 
(novelas); momentos 

de crise há redução de 

consumo 

Sugestão ampliar o 

conhecimento/chamar 
atenção do consumidor 

para os riscos utilizando a 

mídia, com processos 
educativos etc 
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Figura 4: Contradições na Rede de Atividades da cadeia produtiva de semijoias e 

bijuterias.  

 

 

 

A contradição primária da produção/empresas está em instrumentos da atividade 

industrial que incluem insumos, matéria prima de qualidade em contraposição à de baixa 

qualidade, afetando diretamente o valor da mercadoria, consequentemente, diminuindo o 

lucro (1-fig.4). Outra contradição está no objeto, pois produzir com sustentabilidade para essa 

atividade industrial torna dificil, ao concorrer com preços no mercado, principalmente, com 

produtos de origem chinesa (2-fig.4) 

A contradição principal para família produtora ou que trabalha na montagem de 

semijoias ou bijuterias está em colocar os filhos para ajudar na produção ou deixá-los à mercê 

do tráfico de drogas, uma contradição entre sujeito e objeto (3-fig.4).   

O TI é visto de modo negativo pelo consumidor e torna-se um resultado indesejável 

em relação ao objeto (produção de bijuterias), evidencia-se assim uma contradição entre 

divisão de trabalho e objeto (4-fig.4). Esta situação gera uma externalidade negativa frente ao 

consumidor interno ou externo, aqui encontramos duas contradições secundárias entre a 

Resultados 
Desejados: que não houvesse
Trabalho Infantil
Indesejados:
TI domiciliar difícil localização;
risco de
adoecimento/acidentes;
Contaminação ambiental;
retroalimentação pobreza;
falta empregos;
terceirizações; aumento
desigualdades, de produção
informal; acirramento
concorrência desleal; Ações
frustradas dos sindicatos

Produtores de regras: 
Poder Público 
Municipal, Estadual e 
Federal; (MPT)
COMETIL (Não consegue 
produzir regras e políticas 
públicas)  

Objeto Produção de 
semijoias e bijuterias

Empresas 
formais/informais; 
representantes
Sindicais patronais;
Famílias produtoras 

Famílias produtoras; 
Empresas 
Terceirizadas; 
informais;
China

Consumidores;
Serv. Saúde, Social, 
Educação;  
Comunidade local 

Escolas; 
Senai, Senac

Produção de Insumos: 
Produtos  origem 
China; Matéria prima 
de baixa qualidade

1

2

5

3

6

Sujeito

Comunidade

Instrumentos

Regras Divisão do 
trabalho

45
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comunidade e a divisão do trabalho, mas também entre o sujeito (produção) e a comunidade 

(5-fig.4). Entre os sujeitos (produção) e as regras (produtores de regras) com desentendimento 

e desrespeito às leis e normas e face à dificuldade em elaborar políticas públicas eficazes (6-

fig.4). 

Essas diferentes formas de contradição (coluna 2 do quadro 2) carecem de 

enfrentamento conjunto, não podendo depender apenas do poder público neste contexto social 

multifacetado que se apresenta, não se tratando portanto de uma questão de incapacidade 

individual para gerir a falta ou parcos recursos financeiros disponíveis, tampouco de pura e 

simples geração de empregos, mas da retroalimentação que a pobreza faz para o sistema 

econômico formal (BALTAR e ROLIM, 2018; WANDERLEY, 2013).  

O sistema de economia informal, segundo Wanderley (2013), gera uma tensão com 

consequências negativas, pois se aproveita da pobreza. A questão dos problemas sociais como 

pobreza, fome dentre outros, não se resolverão pelos mecanismos econômicos ou pela criação 

de empregos, por possuírem múltiplas facetas. Exigem intervenções integradas em diferentes 

níveis da sociedade que devem ser feitas por instituições do Estado, porque são heranças de 

processo histórico-cultural e estrutural com profundas raízes (REGO e PINZANI, 2014; 

WANDERLEY, 2013).  

Na oficina realizada com grupo de empresários do segmento estas questões 

apareceram como manifestações de problemas: matéria-prima não homogênea acarreta 

problemas na qualidade das peças; concorrência desleal com empresas de “fundo de 

quintal”/informais, que disputam os mercados de distribuição; problemas com qualidade, não 

cumprimento dos prazos de entrega; concorrência predatória mesmo entre as empresas 

formais; falta de cooperação para ações que sejam de interesse comum; falta de criação de 

produtos e ênfase em cópias, de seus produtos ou de produtos de concorrentes, principalmente 

os informais; as características do setor, conforme pesquisa SEBRAE de 1998 são: de 90% ou 

mais empresas familiares de micro e pequeno porte, com “espírito empreendedor”; 

necessidade de uma solução para o excesso de terceirização desde que os empresários não 

sejam prejudicados; licenças de funcionamento, ambientais, alvarás. Essa descrição de 

problemas se distribui em contradições de nível secundário e terciário, porém quando entram 

em pauta de discussão como ações das instituições patronais SINDIJOIAS, ALJ, SENAI, 

SENAC terminam frustradas por falta de adesão do próprio empresariado. As ações para a 

redução de custos via terceirização da força de trabalho, aparecem voltadas para a solução do 

problema da produção (quadro 2).  
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As questões ambientais, refletem uma contradição em nível terciário (3 fig.4), entre o 

objeto da produção (bijuterias e descarte de resíduos industriais) e preservação do meio 

ambiente, demandando procedimentos a serem implementados formalmente, que seguem 

encontrando resistências. Por exemplo, o INMETRO estipula prazo para adequação das 

empresas de bijuterias a novas regras (até janeiro de 2019). As empresas de galvanoplastia 

formais, geralmente conseguem atender às normas da CETESB e por ela são fiscalizadas, 

porém o que acontece em âmbito residencial, dificilmente pode ser averiguado ou fiscalizado 

(MDIC-INMETRO, 2016). 

É preciso investimento em educação de longo prazo, em estruturas que possam gerar 

apoio para as atividades econômicas que atendam às necessidades da população e que 

incentivem o desenvolvimento local e os Arranjos Produtivos Locais, pois todos são bons 

exemplos neste sentido, porém com tentativas frustradas (GONÇALVES et al., 2009). 

O processo de terceirização neste estudo, entendido como um evento histórico e, 

gerador de muitas das contradições descritas, funciona como uma barreira para a identificação 

dos desafios, na medida em que é utilizado para redução de custos de produção. Gera uma 

condição que pode levar à exploração do trabalho precarizado, ao transferir parte da produção 

para dentro do domicilio residencial, além de agravado pela entrada de produtos oriundos da 

China no mercado brasileiro, acirrando concorrência entre as empresas nacionais, 

principalmente as locais. Estes dois fenômenos atuam em conjunto de modo a trazer 

consequências como o aproveitamento da força de trabalho infantojuvenil.  

Outra questão que vem agravando estas situações descritas (quadro 2) foi o processo 

de reforma trabalhista que concedeu liberdade para o empregador criar uma relação de 

emprego mais conveniente para seu negócio. Assim, verificam-se dois elementos em 

crescimento, tanto o processo de terceirização quanto o da informalidade, levando a uma 

fragilização das instituições que não são mais capazes de regular as questões da atividade 

econômica e do trabalho. A informalidade e o trabalho infantil podem se configurar como 

alternativa em momento de crise e falta de geração de trabalho e renda, e também se 

caracterizar como estratégia de sobrevivência, minando as possibilidades de ação pública, 

uma vez que o rastreamento das situações em que acontecem o trabalho infantil fica 

impossibilitado (KREIN, et.al. 2018; SILVA, 2017). 

Nessa perspectiva, tem-se que o trabalho antes realizado em um espaço fabril 

apropriado foi transferido para dentro do espaço do lar, esse modo de descentralizar a 

atividade produtiva via processo de terceirização cria uma falsa aparência de autonomia ao 
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mesmo tempo em que amplia o espectro de informalidade, de vulnerabilidade beneficiando 

apenas àqueles que detém a força da produção (KREIN, et.al. 2018; SILVA, 2017).  

A tensão na estrutura global do segmento de semijoias e bijuterias pode ser entendida 

como o que Engeström chamou de zonas cinzentas ou áreas de vácuo ou, ainda, terra de 

ninguém, onde não há domínio da atividade e a falta de ações e iniciativas nos negócios 

empresariais podem gerar efeitos inesperados (ENGESTRÖM, 2016).  

A atividade-objeto (produção de semijoias e bijuterias), compartilhada pela empresa 

(produção), família e consumidores (quadro 2), depende das demandas de mercado, efêmeras 

e variáveis já que seguem padrões ditados pela moda. O ciclo de atividades não é de 

aprendizagem e se auto alimenta das contradições sociais (fome, pobreza, ameaça das drogas), 

não evoluindo. Não há o reconhecimento da necessidade de mudança no processo de 

terceirização, que tende a se agravar após a reforma trabalhista e o acirramento destas 

questões, bem como, da concorrência entre empresas formais e informais (entendidas como 

legalizadas ou não) pode ser um fator de impedimento para implantação de políticas de 

organização produtiva mais eficiente para a cadeia.   

As constantes mudanças nas políticas econômicas e sociais pressionam os negócios no 

sentido de baixar custos de produção e aumentar lucros, pressão que, se aproveitada para 

discutir novos processos, poderia levar a outro nível de aprendizagem, e tornar o segmento 

sustentável, além de fazer frente ao mercado externo. Uma oportunidade de transformação ao 

tomar o domínio de um objeto novo visando atender as perspectivas futuras de consumo, com 

exigências de sustentabilidade. 

O setor poderá avançar se estiver disposto a responder como seria a reelaboração dos 

elementos do sistema de atividade, com novos instrumentos (e-commerce, e-social, novas 

tecnologias), nova divisão do trabalho (APL como elo associativo para enfrentar diferentes 

mercados externos), comunidade (capacitação do empresariado, vencendo momentos de crise 

e de sazonalidade), regras (para o fortalecimento do polo local), por exemplo.  

 

6. Conclusão  

 

As contradições existentes na cadeia produtiva são indícios de que não há um camino 

melhor ou pior a ser traçado. Os caminhos existentes são contraditórios. Por um lado, agir de 

modo sustentável dificulta a sobrevivência num mercado acirrado pela concorrência que exige 

preços menores. Por outro, tomar as ações atuais para reduzir preços (terceirização, etc) não 

leva a caminos sustentáveis.  
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Essa situação de contradições mostra que a atual forma de fazer não tem sido 

suficiente e que há problemas sistêmicos e novos elementos do sistema precisam ser re-

construídos, na busca por soluções.  Um caminho pode ser pela via de soluções criativas que 

transcendam as atuais formas de fazer, reconhecendo e integrando os elementos do macro 

sistema.  

Essa possibilidade pode acontecer por meio de trabalho coletivo para construções de 

inovações sociais e tecnológicas. No entanto, entende-se que intervenções são necessárias 

para tirar os atores desse proceso de inércia.  

A sociedade e o poder público também podem ser mais efetivos ao interagir com ações 

regulatórias mais participativas entre os diferentes atores que compõem essa RA.  

A resolução das contradições exige um processo de aprendizado coletivo para 

construir novas práticas, elaboração de novos conceitos de semijoias, tomada de 

conhecimento pelo consumidor sobre os aspectos levantados e também do produtor 

(empresário), para a construção de instrumentos e regras que possam contribuir para o 

desenvolvimento da cadeia. Isso exige um aprendizado coletivo que pode ser estimulado por 

intervenções formativas como a que o Lm se propõe a fazer, mas que não pode ocorrer se não 

houver um forte engajamento de todos os envolvidos nesse setor.  
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5.2 CAPÍTULO
*
 VISUALIZANDO UMA SOLUÇÃO PARA UM OBJETO EM FUGA: 

UMA INTERVENÇÃO FORMATIVA NA REDE PARA O COMBATE AO TRABALHO 

INFANTIL  

 

Autores: Sandra Donatelli, Rodolfo A. G. Vilela e Marco A. P. Querol, Sandra F. B. Gemma. 

 

Resumo  

A forma como o trabalho infantil está distribuído o faz um objeto fora de controle, deste 

modo, adota-se o conceito que Engeström chama de runaway objects. Tais objetos 

representam um grande desafio pois não há um centro de controle, e seu combate depende da 

cooperação de várias atividades interdependentes. O presente trabalho tem por objetivo a 

análise das sessões de um Laboratório de Mudanças, mostrando a trajetória do aprendizado da 

Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalho do 

Adolescente no Município de Limeira –COMETIL. Desde sua criação, a comissão enfrenta 

dificuldades para compor uma rede interinstitucional de serviços públicos de proteção à 

criança e ao adolescente. A intervenção foi usada para consolidar a COMETIL e construir um 

objeto factível nesta rede de atividades difusa e complexa. Para a análise foram adotados 

conceitos como objeto em fuga e agência. A conclusão mostra que a evolução do objeto 

acontece na medida em que a agencia entre os atores da comissão escapa das estruturas 

rígidas de diferentes instituições para possibilitar o atendimento às famílias com criança e 

adolescente em situação de trabalho.  

 

Palavras-chave: Objeto em fuga; Laboratório de Mudança; trabalho domiciliário. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Este segundo resultado será o capítulo 8 de livro a publicar em 2019, referenciado como:  

Donatelli S. Vilela RAG. Querol MAP. Gemma SFB. Envisioning a solution for a runaway object: a formative 

intervention in a network to combat Child Labor.  In:  Vilela RAG. Querol MAP. Lopes MGR. Cerveney GCO. 

Beltran SL., editors. Collaborative Development for the Prevention of Occupational Accidents and Diseases - 

Change Laboratory in Workers' Health. Cham: Springer; no prelo. 
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Chapter. Envisioning a solution for a runaway object: a formative intervention in a 

Child Labor combat network  

 

 

Abstract  

 

As a fact, the pattern of spread of child labor makes it uncontrollable, and this is thus what 

Engeström calls a runaway object. Such objects pose a considerable challenge, because they 

lack a center for control, but combat depends on the cooperation of various interdependent 

activities. The aim of the present chapter is to analyze Change Laboratory (CL) sessions to 

describe the learning trajectory of Limeira Municipal Committee for Eradication of Child 

Labor and Adolescent Work Protection (COMETIL). Ever since its creation the COMETIL 

met difficulties to develop an interinstitutional network of public services targeting child and 

adolescent protection. Intervention served to consolidate the COMETIL and define a viable 

object within such diffuse and complex set of activities. For analysis, we had resource to 

notions such as runaway object and agency. We conclude that the object develops as 

COMETIL actors’ agency escapes from the rigid structure of the various institutions to enable 

the assistance to families with children who work.  

 

Key-words: Runaway object; Change Laboratory; Domestic labor. 
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Introdução 

 

Recentes mudanças ocorridas em atividades produtivas no contexto da globalização da 

economia tem o potencial de criar problemas complexos, de difícil controle cuja resolução 

demanda a colaboração entre direfetes sistemas de atividade interdependentes. O sistema de 

atividade humana, elaborado por Engeström, é um modelo triangular que mostra a relação 

entre elementos constitutivos da forma de organização das atividades humanas (QUEROL et 

al., 2011.a; VIRKKUNEN e NEWNHAM, 2015). Este tipo de situação é o caso do combate 

ao trabalho infantil na região de Limeira. Mudanças na produção de semijoias e bijuterias em 

Limeira vem criando novos desafios de ação para os órgãos reguladores, requerendo ações 

integradas e cooperação entre os mesmos.  

Problemas sociais e ambientais como esse se caracterizam como objetos em fuga 

(Engeström, 2006; 2009). Este conceito se refere a algo que tem o potencial de se expandir 

em escala difícil de imaginar, por exemplo, como o tráfico de drogas, ou o projeto do Linux 

ou mesmo doenças como o câncer.  

O conceito de objeto em fuga nos ajuda a entender como um objeto problemático e 

compartilhado, distribuído geograficamente e também no tempo pode ser ressignificado a 

partir da agência que acontece entre os atores da COMETIL. O trabalho infantil se entendido 

como objeto do sistema de atividades e da rede de atividades da COMETIL, vem a ser um 

aspecto da vida que precisa ser transformado para produzir um resultado desejado, no caso a 

erradicação do trabalho infantil. O problema é que este objeto não possui um centro de 

controle, por exemplo, a COMETIL, apesar do amparo legal, não consegue realizar controle e 

fiscalização sobre todas as situações que geram TI, porque é um objeto distribuído entre todos 

os SA compõem a rede.  

As contradições, entendidas como uma incompatibilidade dentro ou entre os 

elementos do sistema de atividade, segundo a teoría da atividade histórico-cultural, surgem 

também como fatores complicadores para a compreensão e visualização do objeto e das 

posibilidades de resolvê-lo (ENGESTRÖM, 2016; VIRKKUNEN e NEWNHAM, 2015; 

QUEROL et al., 2011.a).   

Segundo Engeström (2009) os objetos em fuga possuem várias características, entre 

elas: 

 Seu controle não é possível de ser feito por alguém;  

 Têm efeitos inesperados e fora do alcance;  
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 São considerados geradores de controvérsias, mas ao mesmo tempo, gatilhos para 

novas possibilidades de desenvolvimento;  

 São considerados também “forças naturais” como doenças e questões ambientais 

ou mesmo inovações tecnológicas;  

 Geralmente começam pequenos ou como inovações consideradas marginais, 

podendo permanecer adormecidos ou em estado latente muito tempo, para depois 

eclodir em forma de crise ou avanço repentino;  

 Estão associados a diferentes Sistemas de Atividades (SA), cuja fronteira entre 

cada sistema torna-se difícil de estabelecer;  

 A atividade é passível de mudanças constantes, e podem gerar mudanças no 

objeto, não necessariamente com intenções direcionadas à solução dos problemas.  

 

Este estudo lida com a questão de como é possível facilitar o aprendizado a fim de 

solucionar problemas distribuídos geograficamente e temporalmente como o trabalho infantil 

caracterizado como objeto em fuga. Nós argumentamos que tal tipo de aprendizado pode ser 

facilitado por metodologias formativas inspiradas no Laboratório de Mudanças (LM) 

(Engeström et al., 1996; Virkkunen and Newnham, 2015). O objetivo do estudo é a análise 

das sessões de um Laboratório de Mudanças, mostrando a trajetória do aprendizado da 

Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalho do 

Adolescente no Município de Limeira –COMETIL. A pergunta que guia este objetivo é: 

Como acontece o processo de aprendizagem expansiva? Quais os mecanismos/ferramentas 

utilizados pelos atores para compreender os problemas que surgem numa rede que lida com 

um objeto complexo e indefinido? 

Para tanto, analisaremos as sessões de uma intervenção formativa, conduzida na 

Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalho do 

Adolescente no Município de Limeira – COMETIL.  

Este estudo surge por demanda da própria COMETIL, visando contribuir com o 

enfrentamento das dificuldades em compor uma rede interinstitucional de serviços públicos 

para proteção à criança e ao adolescente. A intervenção formativa a partir da compreensão do 

conjunto dos diferentes sistemas de atividades (SA) que participam dessa comissão busca 

tornar as suas práticas coesas, pois tratam um objeto parcialmente compartilhado entre órgãos 

distintos da administração pública municipal e do estado. 
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O capítulo começa com uma breve descrição da COMETIL e o contexto histórico que 

levou à sua formação. Em seguida apresentamos o método de coleta de dados e análise. Na 

sequência, apresentamos a hipótese inicial gerada a partir dos dados etnográficos. 

Continuamos com os resultados da aprendizagem ocorrido em cada sessão, discutindo se e 

como a conceitualização do trabalho infantil como objeto da COMETIL foi se transformando, 

levando à construção de soluções colaborativas.  

 

Contexto e história da COMETIL e proteção das crianças em sitação de trabalho  

 

Limeira, cidade de porte médio do Estado de São Paulo, firmou-se desde meados da 

década de 1990, como importante polo produtor de semijoias e bijuterias. Contudo, o 

desenvolvimento desta atividade econômica está ligado à geração de trabalho infantojuvenil e 

ao aumento da produção informal, com pequenas empresas que se formaram no fundo do 

quintal das casas das famílias que perdiam seu emprego formal. 

O estudo de Ferreira (2005) deu visibilidade ao trabalho infantil (TI) por meio de 

pesquisa realizada em escolas públicas constatando que muitas crianças e adolescentes 

trabalhavam nas suas casas na fabricação de bijuterias, por conta da terceirização que chega 

ao ambiente residencial. Demonstrou ainda que a rede de esgoto da cidade era contaminada 

por metais utilizados em banhos galvânicos caseiros (VILELA e FERREIRA, 2008; 

FERREIRA, 2005).  

Lacorte (2012) demonstrou a necessidade de uma rede intersetorial para implementar 

políticas de combate ao trabalho infantojuvenil de modo a mitigar os problemas sócio 

ambientais oriundos do setor produtivo de semijoias e bijuterias (LACORTE, et al., 2013; 

VILELA e FERREIRA, 2008; FERREIRA, 2005). 

Neste contexto, a COMETIL de Limeira, criada em 2003, para atender ao Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) do governo federal, não era suficientemente forte e 

representativa. Face às denúncias em jornais da cidade sobre trabalho infantil o Sindicato dos 

Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financeiros de Limeira e o Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador de Piracicaba (CEREST), passram a pressionar o poder 

público municipal, para dar início a uma articulação de rede intersetorial com o objetivo de 

tratar da questão do trabalho infantil em Limeira, foram os principais atores para a 

reestruturação da comissão (LACORTE et al., 2013; VILELA e FERREIRA, 2008; 

FERREIRA, 2005). 
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Em 2007, a COMETIL ganhou força ao ser reestruturada e, passou a coordenar um 

grupo composto por representantes de diversas instituições públicas e da sociedade civil para 

implementar as políticas públicas capazes de garantir: “a erradicação do trabalho infantil e 

adolescente; a proteção integral da criança e a readequação do fluxo produtivo do setor de 

semijoias e bijuterias de modo a eliminar a terceirização domiciliar” (LACORTE, 2012, p. 

87). 

Os representantes dos setores públicos da educação, saúde, desenvolvimento social e 

trabalho e renda, bem como representantes de empregadores e trabalhadores no ramo de 

bijuterias e semijoias, e entidades que representavam o controle social foram mobilizados, 

para compor a nova estrutura da COMETIL (LACORTE et al., 2013). Assim, a COMETIL 

passaria a atuar sob a ótica da vigilância em saúde e à frente da rede intersetorial. As metas a 

serem atingidas eram: “a implementação de políticas públicas para erradicação do TI; 

proteção ao trabalho adolescente; proteção integral à criança e adolescente; readequação do 

fluxo produtivo de semijoias e bijuterias de modo a eliminar o trabalho terceirizado 

domiciliar” (LACORTE, 2012, p. 90).   

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – proíbe atividade perigosa para 

menores de 18 anos e, à época da reestruturação da COMETIL, o Centro de Assistência 

Social – CEPROSOM- coordenava um programa chamado “jovens brilhantes”, destinado à 

preparação de adolescentes, menores de 16 anos, nas atividades de montagem de semijoias e 

bijuterias, como a soldagem a frio ou quente, e que utiliza ácidos perigosos, ou seja, em 

desacordo com a legislação vigente (LACORTE et al., 2013). A grande dificuldade reside no 

fato da aceitação do trabalho infantil e a mudanças das diferentes visões sobre o problema 

banalizado por alguns setores da sociedade e mesmo representantes de instituições públicas.   

Em 2008, a COMETIL procurou uma parceria com o Ministério Público do Trabalho 

(MPT), que resultou em um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC 

firmado com a Prefeitura de Limeira.  Este acordo estabeleceu obrigações para o poder 

público local, sobretudo o municipal, no desenvolvimento de políticas públicas com a 

finalidade de erradicar o trabalho infantil e adequar a cadeia produtiva de bijuterias.  

Algumas ações previstas no TAC são desenvolvidas até hoje como a criação de: um 

curso de formação de multiplicadores para a erradicação do trabalho infantil; um sistema de 

notificação dos casos de crianças e adolescentes em situação de trabalho, atendidos pela rede 

de saúde municipal; um sistema de informação gerado por meio da “Ficha de identificação de 

Situação de Trabalho Infantil”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Ensino (SME); e 

do Programa de Saúde do Trabalhador (PST) municipal. 
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Apesar dessas iniciativas, a COMETIL continuava sofrendo desgastes e resistências 

por parte da sociedade civil especialmente do setor patronal que negava a existência de 

trabalho infantil na referida cadeia produtiva. Os limites da construção e consolidação da rede 

intersetorial, envolvem dois aspectos: por um lado a complexidade do problema que envolve 

o trabalho domiciliar com TI sem controle. Por outro lado, não ocorreu a adesão desses 

representantes patronais e dos trabalhadores às ações vinculadas à COMETIL. 

Um momento importante para a comissão foi a realização de um curso de capacitação 

dos profissionais das instituições públicas que participavam como membros, com isso foi 

percebida a necessidade de criar grupos e locais de discussão sobre a questão do TI. A partir 

desta formação e de uma audiência pública em 2009, fora pactuados e implantados os grupos 

territoriais de erradicação do trabalho infantil (GTETIs) que tem por objetivo organizar e 

coordenar espaços coletivos e participativos para discussão do trabalho infantil e adolescente. 

Os grupos foram compostos por representantes do setor da Educação, Saúde e Assistência 

Social e, dependendo do território alguns atores sociais identificados como estratégicos, por 

exemplo, associação de moradores, e contam com suporte técnico e político da COMETIL. 

A complexidade do problema pode ser exemplificada de várias formas. O trabalho 

domicilar é difuso e de difícil localização; a população carente depende deste tipo de trabalho 

para sobrevivência, além da naturalização do TI e da produção caseira que permitiu ganho de 

aprendizado ao longo do tempo; os órgãos públicos como educação, saúde, não tem como 

prioridade a atuação sobre esta problemática; o setor patronal formal nega o TI, e se o 

reconhecem, dizem que não está na cadeia formal e sim em concorrentes informais e que eles 

são prejudicados pela imagem negativa gerada por denúncias; os setores públicos envolvidos 

na COMETIL realizam campanhas de sensibilização que têm pouca adesão, uma vez que, a 

conscientização tem pouco impacto nas condições concretas de sobrevivência, já que não 

foram implantadas políticas alternativas de renda.  

Com o passar do tempo, a COMETIL, apesar de existir, sofreu um enfraquecimento, 

decorrente da descentralização e pulverização de ações. Os eventos realizados deixaram de ser 

registrados sistematicamente, o que comprometeu a compreensão sobre o sistema de 

atividades.  

Nesse contexto de impasses, a coordenação da COMETIL demandou ao grupo de 

pesquisadores a realização do LM, com objetivo de envolver todos os atores na discussão dos 

problemas relatados. Em 2016, iniciaram-se os preparativos para a intervenção e, 

concomitantemente, os membros da comissão tiveram uma vitória com a publicação da 

Portaria nº880, seguida do Decreto nº399 instituindo formalmente a COMETIL.  
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Assim a potencialidade da comissão seria desenvolver-se enquanto uma rede 

intersetorial de reflexão e negociação essencial para que as instituições e empresas construam 

alternativas para superação do problema. 

 

 

Método  

 

Coleta de Dados  

Os dados foram coletados por entrevistas com membros da COMETIL vinculados a 

diferentes instituições públicas ou outros segmentos da sociedade civil. O roteiro das 

entrevistas consistiu em obter informações sobre a instituição que trabalhava, o entendimento 

sobre o trabalho infantojuvenil como objeto da comissão e as iniciativas da instituição para o 

combate ao problema.  

Os atores/membros são as pessoas que participaram do precesso do LM, estão 

vinculados geralmente a uma instituição pública ou privada, participam da COMETIL porque 

foram nomeados e, participaram das sessões. Serão aqui tratados por atores.  

Para a realização do Laboratório de Mudaças (LM), contamos com a colaboração ativa 

de alguns atores/membros da própria Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho 

Infantil - COMETIL, como as presidentes, as secretárias à época (2016 e 2017), uma 

representante da Secretaria de Educação e outra pessoa do CEPROSOM, que contribuíram 

colocando-nos em contato com outros atores/membros que participam da rede na condição de 

representantes de instituições públicas (CRAS, CREAS), também contribuiram para a 

organização ao fazer os convites aos integrantes da COMETIL a participarem do LM, 

auxiliando no convite para as entrevistas prévias para coleta de dados espelho e 

disponibilizando local com sala, além da participação no processo de planejamento, 

discussões e análises das sessões do LM, já o SENAC disponibilizou espaço para a realização 

das cinco primeiras sessões do LM.  

Os atores/membros da COMETIL que, apesar de convidados formalmente, não 

participaram do LM foram os empresários ligados às instituições representativas 

(SINDIJOIAS E ALJ), bem como o representante do Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias de Joias e Bijuterias (SINTRAJOIAS). Os atores/membros ligados à Secretaria de 

Saúde foram convidados, mas durante as primeiras sessões não estiveram presentes. Esta 

situação nos levou a realizar convite através do Secretário de Saúde. Assim, nas duas últimas 

sessões de 2016, compareceram dois atores/membros para representar e discutir questões da 



79 

 

área da saúde. Assim, alguns atores/membros da COMETIL, além de auxiliar na organização 

e planejamento também foram participantes ativos nas sessões do LM. 

Foram entrevistados 31 integrantes da COMETIL, numa média de duração de 30 

minutos cada: 28 representantes de instituições públicas, 1 representante do setor patronal; 2 

representantes de Sindicatos de empregados. As formações dos profissionais variavam entre 

assistente social, pedagogo, enfermeiro, psicólogo, e educador físico, engenheiro.  

Também foram utilizadas informações das reuniões mensais da COMETIL, bem 

como, das visitas ao SENAC e ao Sindijóias.  

Os profissionais entrevistados participaram em sete sessões do LM, mas não 

necessariamente com frequência em todas (5 iniciais em 2016 e 2 de acompanhamento em 

2017). O resumo da metodologia pode ser visto no quadro 1.  

A COMETIL ficou responsável por convidar os participantes para explicação do 

projeto e solicitação de entrevistas.  

 

Quadro 1 - Síntese da coleta de dados 

Procedimentos Objetivos O quê? Com quem? Quanto tempo 

Entrevistas  -Compreender a atividade 

dentro do seu 
órgão/instituição  

-Coletar dados espelho  

31 Entrevistas semi-

estruturadas individuais 
28 representantes de 

instituições públicas, 1 
representante do setor 

patronal; 2 representantes de 

Sindicatos de empregados 
(atores/membros) 

Por volta de 16h. 

(945 minutos) 

Análise de 

documentos 
-Conhecer as solicitações 

do TAC e Promo;  
Dois documentos oficiais 

elaborados pelo MPT  
 2 horas 

Oficina de 

apresentação do 

método 

- Apresentação do método 

LM para o grupo que 

participava da COMETIL 
em 2016 

Discussão/levantamento de 

problemas monitoramento 
Grupo de profissionais: 

Ceprosom, Secretarias 

Municipais, Senai, 
Sindijoias, Universidades 

2 a 3 horas 

aproximadamente 

Sessões do LM - conhecer ossistemas de 

atividades praticadas pela 

COMETIL para tratar a o 
trabalho infantil  

7 Sessões de Laboratório de 

Mudanças –5 entre 

Novembro e Dezembro de 
2016 e 2 de acompanhamento 

entre Novembro e Dezembro 

de 2017  

Profissionais dos 

Órgãos/Instituições públicos 

que faziam parte da 
COMETIL 

14 horas de sessões 

 

Método de análise 

 

Para avaliar o aprendizado, primeiramente foi feita uma narrativa da evolução da 

intervenção identificando as principais ações de aprendizado expansivo conduzidas durante as 
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sessões. Na descrição suscinta das sessões, destacamos os principais primeiro ou segundo 

estímulos usados em cada sessão, e apresentamos os resultados concretos, em termos de 

mudanças alcançadas.  

A variável qualitativa que permite inferir a aquisição de aprendizagem expansiva 

considerada foi o novo entendimento que os atores demonstraram e verbalizaram com a 

definição de um objeto/motivo para COMETIL (garantia do direito da família com criança e 

adolescente no trabalho). Este objeto possui caractesísticas mais vísiveis e próximas da 

realidade, tornando-se mais próximo de ser executado no cotidiano das práticas de trabalho, 

dentro das instituições de origem dos atores. A possibilidade de ofertar as garantias existentes 

em regras e sistemas gerou novo motivo para os atores/membros da COMETIL, tanto que as 

discussões e reafirmações sobre as retomadas de desenho e implantação de fluxo de rede e 

reavivação dos GTETIs ressurgiram entre os atores, que em nosso entender são duas outras 

variáveis de aprendizado expansivo. 

 

Desafios do objeto em fuga  

 

A partir das sessões do LM, foi possível constatar que a COMETIL não era um SA, 

seu objeto não era claro, embora aparentemente compartilhado, o que gerava algumas 

dificuldades para a COMETIL alcançar os resultados desejados. Pelo menos três hipóteses 

referentes aos principais problemas foram formuladas.  

A primeira se relacionava a dificuldade de alguns atores em reconhecer a o trabalho 

infantil como problema social (afinal a criança ajuda a família, não fica na rua, aprende algum 

ofício, não se envolve com drogas ou tráfico).   

O CEPROSOM dá devolutiva pra nós: “olha adolescente parou de vir!” Aí a 

gente já vai e dá uma advertência à mãe: “olha seu filho vai continuar no 

curso, porque foi garantido um direito dele!”A gente já participou de outras 

comissões e, por exemplo, eu já vi até diretores de escola apoiando o 

trabalho infantil: “um filho trabalha na fábrica de joia de meu marido”... 

Entendeu? (Assistente Social do CEPROSOM – sessão do LM) 

 

O segundo principal problema estava relacionado a dificuldade do setor produtivo de 

reconhecer sua cota de responsabilidade (por conta da terceirização).  

Nas empresas que representamos não é presente o TI, não temos propostas 

efetivas, mas buscamos orientações para as empresas e tentado identificar se 

o nosso setor tem causado esse problema de forma direta. Mas do que se tem 

conhecimento, pelas fiscalizações não se identificou essa questão. As 

empresas conhecem a lei e se abrigam da lei (Técnico Sindicato Patronal – 

sessão do LM).  
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O outro problema era a dificuldade dos atores da administração pública na realização 

de ações que favoreçam a mudança de cultura.  

O mais perigoso é o trabalho em casa. Então a gente tem tentado sensibilizar 

e persuadir outras instituições para entender a transversalidade e que estas 

questões tem que ser discutidas. Estrategicamente, estamos tentando fazer 

essa persuasão pra depois continuar aprofundar mais as parcerias entre as 

instituições e no sentido de capacitação e formação dos agentes (Professor – 

sessão do LM). 

  

Estes distúrbios podem ser entendidos como manifestações de contradições tais como: 

(a) as famílias carentes que, mesmo reconhecendo os riscos do TI, não tem opção de trabalho 

decente; (b) o setor produtivo pode estar sendo pressionado por concorrência com produtos da 

china e necessitam terceirizar etapas importantes para diminuição dos custos e aumento da 

quantidade de produção para ganho em escala; (c) a erradicação do TI é um objeto secundário 

e concorre com os objetos centrais dos órgãos públicos envolvidos na COMETIL. Esses 

dados levou a hipótese de que o objeto da COMETIL era um objeto em fuga. E um dos 

primeiros objetivos da intervenção deveria ser facilitar a visualização desse objeto. A seguir 

apresentamos a trajetória da intervenção e seus resultados de aprendizado.  

 

Aprendizado durante as sessões do LM 

 

A aprendizagem expansiva representa o que se aprende como um novo objeto de uma 

atividade. A comunidade de um sistema de atividade poderá, assim, adquirir uma nova 

motivação ou propósito. A aprendizagem ocorre quando o objeto é transformado, 

resignificado, e adquire qualidades que possibilitem a resolução das contradições existentes 

no sistema de atividade (QUEROL, 2018; ENGESTROM, 2016). 

A fase de intervenção começou com a discussão e entendimento do problema, e da 

dificuldade de seu reconhecimento por parte da sociedade civil, principalmente, por parte do 

empresariado local. Este problema é o do trabalho infantil e da proteção ao adolescente.  

Na primeira sessão, o problema foi mapeado sob o ponto de vista do entendimento que 

os atores tinham dele. Utilizou-se como primeiro estímulo uma fábula (A assembléia dos 

ratos, de Monteiro Lobato) que remetia à tentativa de solucionar um problema complexo. 

Buscava-se gerar nos atores a necessidade de comprometimento coletivo para adesão em 

participar das sessões e discussões sobre as possibilidades de desenho de novas práticas de 

trabalho na e para a COMETIL.  
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Inúmeras necessidades foram listadas, destacamos algumas: ações de prevenção; 

atividades educativas fóruns de discussão para o funcionamento da rede; identificação do 

local e das famílias onde se pratica o trabalho infantil, ações depois de identificados os casos; 

definição da responsabilidade pelos casos, e bairros mais vulneráveis para ações urgentes. 

Diante da imensa lista de problemas uma questão sobressaiu. O ator da COMETIL 

voltava para sua instituição de origem e tinha dificuldade em fazer o que fora acertado nas 

reuniões da comissão porque o objeto da comissão era entendido como a erradicação do TI, 

mas a atividade de trabalho no órgão de origem era concorrente e, as atividades da COMETIL 

secundárias no interior da instituição de origem. Situação considerada incômoda, por conta do 

TAC que o município havia feito com o MPT.  

Na segunda sessão, o objetivo foi identificar qual a percepção que os participantes 

tinham do objeto comum: “erradicação do trabalho infantil”. O segundo estímulo proposto foi 

a elaboração do SA da instituição de origem dos atores e posteriormente sua apresentação ao 

grupo para debater qual seria o objeto compartilhado. A figura 1 resume como o objeto 

particular de cada instituição foi visto.  

 

Figura 1 - Objeto dos diversos órgãos/instituições públicas que compõem a COMETIL  

 

 

Na terceira sessão, continuamos o debate para a elaboração objeto compartilhado. 

Como primeiro estímulo propôs-se a leitura da síntese de um caso de um acidente no qual 
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uma criança de cinco anos havia ingerido ácido. O produto é matéria prima para a solda a frio 

realizada nas casas.  

As contradições identificadas foram: não articulação entre o sujeito COMETIL e a 

comunidade (por exemplo: a comissão combate o TI enquanto as famílias e empresas o veem 

como algo normal); entre os instrumentos e a divisão de trabalho (por exemplo: papel/função 

desempenhado na comissão versus o papel/função desempenhado na instituição de origem 

não combinam esbarrando na hierarquia e na falta do fluxo de rede).  

A elaboração dos diferentes SA somada à discussão do caso do acidente possibilitou uma 

primeira definição do objeto compartilhado identificado como “garantia dos direitos da 

família com crianças em situação de trabalho” (figura 2). 

  

Figura 2 - Objeto da COMETIL definido em sessão do LM 

 

Adaptada de ENGESTRÖM, 2009 

 

Na quarta sessão, confirmou-se o objeto da COMETIL. O mesmo caso do acidente foi 

usado como primeiro estímulo para discutir as lacunas e disturbios do sistema. A linha de 

tempo foi proposta como segundo estímulo, e os atores a elaboraram com fatos relevantes 

sobre a evolução da COMETIL e do TI em Limeira (figura 3). Embora não se tenha atingido 

o objetivo de identificar os distúrbios, com a re-discusão do caso novamente surgem a questão 

da dificuldade em identificar e notificar em rede os TI quando detectado.   
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De qualquer modo a elaboração da linha do tempo teve importância para os 

participantes ao permitir visualizar algumas questões: a colaboração do MPT e do CEREST 

para tratar do TI; a mudança de integrantes da COMETIL entre 2013/2014; a importância dos 

GTETIs que atuam para mudar a cultura/sensibilização da população. 

 

 

 

Figura 3 - Linha do tempo da COMETIL 

 

 

 

Na quinta sessão, a partir do objeto “garantia do direito da família com criança e 

adolescente no trabalho”, o SA foi modelado (figura 4). Também houve a concordância 

coletiva em rediscutir e re-elaborar um fluxo de rede, e iniciar um teste piloto de implantação, 

em um bairro considerado mais vulnerável.  
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Figura 4 - Sistema de Atividades da COMETIL, definido em sessão do LM. 

 

 

Adaptado de ENGESTRÖM, 2016 

 

No ano de 2017 as reuniões da COMETIL aconteceram no sentido de implantar o 

fluxo de rede definido tanto para a identificação de casos de trabalho infantojuvenil, como 

para as ações dentro de cada instituição. A modelagem do SA permitira elaborar um plano 

concreto de ações para serem testadas como piloto.  

Houve também a discussão sobre o novo Decreto Municipal que reorganizou as 

atividades da COMETIL e garantiu sua existência com a possibilidade de “propor, deliberar, 

fiscalizar e fomentar ações, projetos e políticas de prevenção e combate ao TI e da proteção 

do trabalho adolescente de forma articulada ao poder público, conselhos municipais e 

sociedade civil do município de Limeira” (Limeira, 2016, p.10).  

Quanto ao fluxo em rede como instrumento, a importância de sua elaboração deveu-se 

à necessidade de manter em foco: a erradicação do trabalho infantojuvenil; o 

acompanhamento e monitoramento das ações específicas pelas instituições municipais que 

brindam assistência social junto às famílias; a prevenção de acidentes com crianças; a 

identificação do adolescente em situação de trabalho no Cadastro Único.  
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Para acompanhar a implantação do novo fluxo de rede, combinou-se que durante o ano 

de 2017, participaríamos das reuniões como ouvintes, para observação do caso identificado 

pela COMETIL dentro do novo fluxo de rede. 

 

 

Avaliando o novo instrumento através do caso piloto identificado  

 

Em 2017, foram realizadas duas sessões de acompanhamento que tiveram como 

objetivo compreender a implantação do novo instrumento: fluxo da rede. Um caso 

identificado durante a implantação do fluxo foi selecionado como piloto. Refere-se a uma 

mulher, com 10 filhos, idade entre 6 meses e 21 anos. 

Os professores e assistentes sociais notaram, na escola, que duas crianças, irmãs, 

estavam sempre sonolentas. Em um determinado dia, uma delas, coçou os olhos e sofreu uma 

irritação ocular severa, tendo que ser levada ao posto de saúde mais próximo, onde foram 

detectados vestígios de ácido em suas mãos. Ao ser questionada pela equipe de profissionais, 

a criança revelou que havia ajudado a mãe na confecção de bijuterias durante a noite. 

Nesse caso específico, a porta de entrada para identificação foi a escola. Pelo novo 

fluxo de rede, o CRAS foi notificado e, por sua vez, acionou o CT. A instituição que 

identifica o caso fica responsável pelo acompanhamento e, por acionar as outras instituições, 

além de coordenar as visitas, reuniões e tratativas de solução do caso.  

O CT deve ser informado, mas não fica responsável por todo procedimento de rede, 

dando seguimento aos protocolos vigentes, como acionar os demais agentes para determinar 

as ações a serem adotadas. Pelo fluxo piloto, o CEPROSOM, que possui o protocolo geral, ao 

ser acionado deve disparar comunicados aos profissionais da rede.  

Na primeira sessão de acompanhamento, buscou-se relembrar aos participantes, o que 

fora combinado no ano anterior, qual era objeto da atividade da COMETIL e o novo fluxo , 

para discutir quais as mudanças e dificuldades foram encontradas na fase de implantação e 

quem iria fazer o quê, e quando, dentro do fluxo. 

O acompanhamento do caso piloto mostrou as mudanças: 1- o novo fluxo de rede 

atribui a responsabilidade pelo acompanhamento dos casos à instituição que o identifica, o CT 

será acionado por obrigatoriedade legal; 2- prioridade de implantação do fluxo em dois 

bairros com maior incidência de trabalho infantil; 3- elaboração de 3 subfluxos, em razão da 

dificuldade de implantar um fluxo único, por conta das divisões do trabalho internas 
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(hierarquizadas) de cada secretaria municipal; 4- o novo Decreto formalizou novas atribuições 

à COMETIL, garantindo que os GTETIs possam ter condições de efetivo funcionamento.  

A fala de um ator da COMETIL expressa que o GTETI pode funcionar melhor para 

atender os casos: “Existem muitas arestas, cada caso é um caso e há dificuldade de 

identificação, mas tivemos evolução” (participante 2ª sessão acompanhamento)  

Porém, a principal contradição entre a divisão do trabalho e a aplicação do instrumento 

“fluxo de rede” permaneceu. O diálogo abaixo sobre mecanismos de controle e 

acompanhamento dos casos fornece uma pista:  

- [...]o CRAS é sempre notificado, porque ele está no território [...]. Nós 

trabalhamos juntas. Identificou um caso? vai acionar o CREAS também, ou 

não?!  

- Na escola, quem eu aciono?  

- O conselho tutelar. Você vai protocolar dentro da proteção social, na sede 

do CEPROSOM.  

- Tem coisas que precisa fortalecer, escrever mesmo quem vai notificar o 

caso.  

- Uma coisa [é] você protocolar e oficializar e outra marcar uma reunião. 

Então obviamente você fará as ligações e vai produzir os contatos, mas você 

tem que protocolar, tem que seguir o caminho para levantar dados, para ter o 

controle do monitoramento.  

-As vezes só quer discutir o caso. Agora se você quer um relatório com 

informações da família tem que ser protocolado [...] tem que passar pela 

gestão. Nada impede da discussão correr como sempre a gente fez.  

-A questão do protocolo é no sentido de levantar dados para monitoramento 

dos casos. A COMETIL e a Proteção Social não sabem quem e quais casos 

estão sendo discutidos e o andamento deles. A questão do protocolo é para 

profissionalizar e conseguir monitorar os casos [...] O mais óbvio seria que 

se você tem a rede fortalecida dentro do território os casos chegariam aqui e 

o GTETI notificaria, ficando responsável pelas notificações, mas a gente não 

tem, então provavelmente alguém vai ficar sobrecarregado (diálogo entre 

assistentes sociais do CRAS – reunião de observação/acompanhamento da 

implantação fluxo rede).  

 

Na segunda sessão de acompanhamento o objetivo foi verificar a evolução quanto ao 

SA da COMETIL e confirmar o objeto definido em 2016 (figura 2).  

A partir das discussões de acompanhamento, ficou claro para os atores que foram 

feitos avanços nos direcionamentos dos casos de trabalho infantil quando identificados.  

O quadro 2 resume a dupla-estimulação, os resultados concretos e as ações de 

aprendizagem. Também mostramos as ações de aprendizagem alcançadas na Figura 5. 
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Quadro 2 - Resumo das sessões do Laboratório de Mudanças 
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Figura 5 - Ciclo de Aprendizagem Expansiva do LM COMETIL 

 
 

Discussão  

 

O caso utilizado como piloto foi repensado com um olhar coletivo, embora não tenha 

ficado resolvido. As questões de garantias sociais da família foram feitas em conjunto entre os 

profissionais. O CT direcionou os requerimentos necessários, como a questão da moradia, da 

transferência de renda mínima, das crianças serem mantidas na escola, e da vaga em creche 

para o bebê que estava por nascer.  

Os nós da rede permaneceram como: a dificuldade em vencer a resistência sobre a 

temática do trabalho infantil com a família, os serviços de saúde e empresariado. No caso 

acompanhado, a genitora continua a trabalhar com a montagem de bijuterias, é sua principal 

fonte de renda. Ela não reconhece os serviços públicos como direitos para si e sua família. 

Como explica uma agente: “Ela acha que isso [oferta de serviços públicos] é para alguém que 

está desesperado! Como se fosse caridade e mexesse com a honra dela!”  

No mesmo sentido, profissionais de saúde participando de reuniões da rede disseram 

haver identificado trabalho infantil, mas não entendiam como problema. Outro relato de 

agente da COMETIL: “Na reunião da discussão de caso, a Saúde disse que não tem problema 

nenhum. As crianças não estão na rua, a mãe cumpre o papel protetivo e de cuidado da 

família: o que vocês estão querendo?!” 
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Este tipo de situação cria bloqueios nos trabalhos enfraquecendo os laços de confiança 

dos atores/membros com a família. Não há, por parte da Saúde fusão com o outro, o que 

permitiria modificar o olhar para com o outro (FAVRET-SAADA, 2006).  

A mudança combinada entre os atores consiste nas trocas acontecidas nas reuniões de 

rede e no uso generalizado do aplicativo whatsapp como ferramenta para a comunicação oral. 

Entendido como um instrumento ágil que permite a movimentação do caso antes das 

notificações chegarem ao destino.  

A questão do diálogo entre os profissionais da rede é importante porque 

agiliza. Entendemos melhor o contexto daquela família e quais intervenções 

são necessárias. Previamente você consegue ter uma visão do todo e das 

partes, do que cada um vai fazer. Diferente de antes. Primeiro o CT iria até a 

casa, verificar a situação, quais [eram] os direitos violados daquela criança, 

qual [era] a situação da família para depois requisitar os vários serviços. O 

Conselho continua a fazer isso, mas agora com um olhar mais detalhado da 

situação, porque primeiro podemos discutir junto com os técnicos. Temos 

domínio da questão legal, da aplicação da lei, mas o domínio técnico do 

serviço social não temos! Os vários olhares têm sito importantes para 

medidas mais assertivas! (Ator da 2ª sessão de acompanhamento). 

 

O processo do LM permitiu visualizar a forma de organização mais participativa da 

comissão. As atividades e o processo de agência relacional aconteceram entre os participantes 

já com o olhar  direcionado para o novo objeto. Isso foi possível, em razão da forma como se 

auto-organizaram, em reuniões mensais e reuniões semanais para discutir os casos nos 

chamados territórios (GTETIs) que envolvem mais especificamente os responsáveis pelo 

atendimento. Tem-se um trabalho relacional desdobrado em processos participativos em uma 

infraestrutura (BØDKER et.al., 2017; RASMUSSEN, et.al., 2017). 

No SA da COMETIL, os processos da produção de serviços e de estruturação entre os 

diferentes órgãos não acontecem de modo organizado, mas simultâneo e multidirecionado, e 

os fluxos tornam-se permeáveis como  previsto em uma estrutura não hierarquizada.   

Uma ferramenta, como o fluxo de rede, para cooodenar um trabalho entre diferentes 

hierarquias rígidas tem dificuldades de implantação, por exigir a cooperaçãoentre diferentes 

instituições e o engajamento dos trabalhadores da linha de frente, como os profissionais da 

COMETIL.  

A agência aconteceu entre os atores na medida em que as suas ações individualizadas 

exigiu uma interação entre profissionais e as outras instituições (PEIXOTO, 2014; BØDKER 

et.al., 2017). Conforme Giddens: “Os agentes controlam e regulam o fluxo de suas atividades 

e monitoram aspectos físicos e sociais nos contextos em que atuam, bem como esperam o 

mesmo por parte dos outros” (GIDDENS, 2013, p.6).  
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A mobilização da rede tornou as tarefas compartilhadas para as diferentes instituições 

públicas, com a possibilidade de identificação do responsável técnico pelo acompanhamento 

do caso. Anteriormente, era feito um contato pessoal e acompanhamento apenas entre os 

atores que atendiam e, havia demora pela necessidade de aguardar a chegada dos documentos, 

dificultando os encaminhamentos.  

Com o entendimento do objeto compartilhado, os participantes visualizaram a 

necessidade da rede funcionar de modo claro e objetivo, e o compartilhamento das 

informações tornou-se vital entre as diferentes Secretarias Municipais (STARS E 

RUHLEDER, 1996; BØDKER et al., 2017; RASMUSSEN, et al., 2017). 

O fluxo tornou-se o instrumento que mudou a forma de agencia entre os atores. A 

entrada do caso de trabalho infantil, feita anteriormente de acordo com a legislação Conselho 

Tutelar, passou a ser feita no território e o CRAS que atendeu torna-se responsável pelo 

acompanhamento até a finalização de cada caso, como se depreende do diálogo entre agentes:  

-O LM está contribuindo com a COMETIL para sistematizar uma 

metodologia de fluxo de trabalho em rede. 

- O LM tem sido a ferramenta para que a gente aprofunde as discussões 

sobre o fluxo. E o entenda melhor dentro desse sistema de atividades! (ver 

figura 5). (Atores na 2ª sessão de acompanhamento) 

  

As soluções de cooperação entre os atores não pararam para esperar o relatório chegar 

às suas mãos. O instrumento inovador, inserido como meio de trocas, e que, possibilitou o 

trabalho feito nos bastidores, foi o aplicativo whatsapp. Ele permitiu transpor limites impostos 

pela divisão do trabalho entre as hierarquias das diferentes instituições (BØDKER et.al., 

2017; RASMUSSEN et  al., 2017; HAAPASAARI et al., 2016). 

O uso dessa ferramenta permitiu novas possibilidades de atuação, ampliou os 

horizontes. A utilização do whatsapp como meio de comunicação para discutir e agilizar o 

atendimento de casos entra como uma pequena inovação cujo potencial de se expandir é 

difícil de ser mensurado. Assim como o do objeto em fuga deste estudo, qual seja a garantia 

de direitos, cujo alcance não pode ser controlado. Por outro ângulo, os efeitos colaterais 

também são inesperados como se tivessem vida própria (ENGRESTRÖM,2006). 

Visualizar uma solução para um objeto em fuga é difícil, por outro lado o 

comportamento dos atores em rede na busca das possíveis soluções a cada caso movimenta-se 

como as formas de micorrizas (ENGRESTRÖM,2006).  
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Conclusões  

 

Lidar com objetos em fuga consiste num desafio. Geralmente eles penetram nas 

estruturas e seus limites são difíceis de serem definidos e controlados. Seu combate depende 

da cooperação entre diferentes SA.  

O conceito de objeto em fuga evidenciou a existência de tensão entre a as regras 

rígidas (pré-estabelecidas pela legislação de proteção à criança e ao adolescente), a hierarquia 

das instituições e a necessidade de atendimento urgente aos casos. Esta urgência aparece 

porque as necessidades são mais dinâmicas que as informações transmitidas por meio de 

relatórios, exigindo ações imediatas, que não podem depender de um único centro de 

comando. 

O SA elaborado pelo grupo de participantes, como uma primeira tentativa de obter 

uma unidade de análise, mostrou as potencialidades da comissão, e também, os limites, que 

esbarram nas formas hierarquizadas das instituições, haja vista a dificuldade de implantação 

do fluxo de rede de atendimento.  

O LM possibilitou a visualização do objeto, bem como, o seu redimensionamento, 

tornando-o um objeto compartilhado entre diferentes SA. A intervenção o levou a uma 

dimensão mais próxima da realidade, na medida em que os participantes passaram a agir de 

modo mais independente nas estruturas rígidas criando assim, as possibilidades para o 

atendimento às famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho.  

O método do LM mostra-se como uma ferramenta que possibilita a análise das 

relações passadas em tecidos sociais invisíveis, difíceis de lidar e, consequentemente, 

marginalizados, porque não geram lucros evidentes. As metodologias intervencionistas 

permitem a compreensão sistêmica dos eventos e consequentemente, proporciona aos 

envolvidos a aprendizagem expansiva (Figura 5). 

Estudos envolvendo objetos em fuga, geralmente de natureza complexa, podem se 

beneficiar da metodologia ao sair da visão linear e tradicional, cuja resposta do especialista é 

esperada, para uma construção coletiva inesperada.  
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5.3. ARTIGO 3. ACIDENTE COM CRIANÇA QUE INGERIU ÁCIDO EM 

ATIVIDADE DOMICILIAR DE BIJUTERIAS: USO DA DUPLA ESTIMULAÇÃO  

 

Proposta de submissão para periódico Interface. 

 

Autores: Sandra Donatelli, Rodolfo A. G. de Vilela, Marco A. P. Querol e Sandra F. B. 

Gemma 

 

Resumo 

Este artigo objetiva avaliar como o uso da estratégia da dupla estimulação possibilita alcançar 

o aprendizado expansivo e engajamento dos participantes da COMETIL. Um caso de ingestão 

acidental de ácido usado para solda de semijoias, por uma criança em sua residência, foi o 

motivo da dupla estimulação. O método utilizado consistiu na análise do material empírico 

produzido nas sessões realizadas no Laboratório de Mudança. A análise utiliza parâmetros das 

categorias da agência transformadora. Concluí-se que a dupla estimulação é um importante 

artefato mediador e contribui para visualização de alternativas, para superação de lacunas na 

atenção integral aos menores expostos ao trabalho. O caso auxiliou os participantes a 

perceberem a necessidade de integração entre os atores e as diferentes instituições, e 

identificar problemas e construir soluções, de modo independente após o final da intervenção 

formativa.  

 

Palavras-chave: acidente com ácido; ponto de virada; duplo estímulo; aprendizado em LM 
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Accident case with a child who ingested acid in the domestic labor of semijewerly 

production: use of double stimulation. 

 

Abstract 

The objective of this article is to examine how the double stimulation strategy facilitates the 

expansive learning and the COMETILparticipants’ commitment. A case of a child who 

accidentally ingested an acid used in jewelry welding inside his residence was the motive for 

using the double stimulation. The method used for this study consisted of the analysis of the 

empirical material produced in the CL sessions. The analysis uses the categories of the 

transforming agency as parameters. We conclude that double stimulation is an important 

mediating artifact and contributes to the visualization of alternatives, overcoming gaps in 

comprehensive care for adolescents exposed to child labor. The case helped the participants to 

perceive the need for integration between the actors and the different institutions, and to 

identify problems and to build solutions independently, after completing the formative 

intervention. 

Keywords: Occupational accidents; Turning point; Double stimulation; Expansive learning. 
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Introdução 

 

A cidade de Limeira concentra o maior pólo industrial e distribuidor de semijoias e 

bijuterias do país, essa cadeia produtiva que vem se construindo e fortalecendo, nas últimas 

décadas e ganhando visibilidade internacional. Como todo centro produtivo, seu crescimento 

veio acompanhado de problemas diversos: a expansão desordenada de empresas informais, 

terceirizadas que, ao produzir as semijoias ou bijuterias despejam dejetos industriais na rede 

de esgoto caseira, sem tratamento. Aumento da força de trabalho terceirizada, com a 

exploração do trabalho infantil (TI) em domicílio residencial, principalmente na montagem de 

bijuterias (solda a frio ou quente, cravação e colagem), elevando assim a precariedade das 

condições de vida e de trabalho (SALLES et al., 2018; VILELA e FERREIRA, 2008; 

FERREIRA, 2005).  

Lacorte (2012) revelou em seu estudo a necessidade de implementação de políticas 

públicas no sentido de criar estruturas de prevenção e proteção ao trabalho infantojuvenil para 

diminuir os efeitos dessas práticas formais e informais de exploração da força de trabalho 

precária que chega ao domicílio residencial das famílias mais pobres em situação de 

vulnerabilidade sócio econômica e que geram trabalho infantil (TI). Os estudos já realizados 

indicam a necessidade de fortalecimento da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho 

Infantil e Proteção do Trabalho do Adolescente no Município de Limeira - COMETIL 

(LACORTE et al., 2013; VILELA e FERREIRA, 2008; FERREIRA, 2005).  

Estudo recente sobre a produção de bijuterias realizada pleas famílias em suas casas -

produtoras informais- revelou que, na composição química das peças de bijuterias analisadas, 

havia concentração de chumbo e cádmio acima dos limites estabelecidos pela legislação. 

Identificou ainda que,  toda a  família fica exposta a produtos químicos oriundos do processo 

de solda que contém mistura de metais e óxidos de metais, podendo adivir problemas como 

câncer, respiratórios, úlceras e danos ao sistema nervoso (FERREIRA, et al., 2018). 

A COMETIL cumpre o papel de plataforma de reflexão e promoção de ações para 

erradicação do TI e proteção ao adolescente, mas precisa do engajamento de profissionais de 

diferentes instituições (LACORTE et al., 2013).  

A partir da demanda da COMETIL, realizamos um Laboratório de Mudança (LM) 

para possibilitar a aprendizagem expansiva dos participantes e o desenho coletivo de um 

modelo de rede de atuação mais avançada.   

Durante as sessões do Laboratório de Mudança (LM), realizadas em 2016 com a 

COMETIL, surgiu um caso de um acidente envolvendo uma criança de cinco anos de idade 
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que havia ingerido ácido utilizado para solda em casa onde a mãe trabalhava com a soldagem 

de bijuterias para prover o sustento da família (Figura 1).  

O caso foi trabalhado em duas sessões do LM como estratégia de dupla estimulação 

para facilitar a aprendizagem expansiva e, por falta de participação ativa dos profissionais 

envolvidos na área da Saúde, foi sugerida e realizada, uma oficina com alguns profissionais 

da Saúde.  

Este artigo tem como objetivo avaliar se a estratégia da dupla estimulação usando o 

caso de ingestão acidental possibilita alcançar o aprendizado expansivo e o engajamento dos 

atores no aprimoramento da COMETIL.  

A hipótese é que a dupla estimulação, como estratégia central do aprendizado 

expansivo, tem potencial para desencadear nos atores tanto uma visão sistêmica e 

interdependente de ações institucionais bem como a criação de agência coletiva e 

transformativa, promovendo o comprometimento e o protagonismo entre os atores envolvidos 

no processo de mudança. Tais efeitos são especialmente importantes, pois a atenção integral, 

a promoção e a proteção dos adolescentes expostos ao trabalho infantil configuram-se como 

motivos difusos, pouco claro nas atribuições institucionais, ou seja, um objeto fugidio 

(DONATELLI et al., no prelo).  

Iniciamos com a descrição do caso seguida do referencial teórico e da metodologia de 

análise. Na sequência, as análises, utilizando trechos das sessões do LM e da oficina com 

integrantes da área da Saúde, em que o caso foi discutido, finalizamos com a discussão sobre 

a dupla estimulação para mudanças no funcionamento da COMETIL.  
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Descrição do caso de ingestão acidental de ácido 

 

O caso aconteceu em outubro de 2016, no primeiro atendimento no Centro de Saúde 

Familia - CSF foi identificada a gravidade e acionado o SAMU para transportar a criança para 

a Santa Casa da cidade. A COMETIL tomou conhecimento do caso 15 dias depois durante um 

curso de capacitação, conforme detalhes explicados abaixo.  

 

 

Figura 1 - Síntese do caso para a sessão do LM  

 

 

  
 

A figura 1 caracteriza a síntese do caso, as setas indicam o caminho percorrido pela 

criança acidentada e família nas instituições de atendimento. Os pontilhados em vermelho as 

lacunas identificadas nas sessões do LM, bem como os questionamentos feitos pelos 

participantes.   

 

  

SÍNTESE DO CASO

INGESTÃO 

DE ÁCIDO  

CÇA

ATENDIMENTO 
CRAS/CEPROSOM

CONSELHO 
TUTELAR

PST?
EM QUE 

MOMENTOS?

SITUAÇÃO 
ATUAL?

Família 
leva ao 
CSF

Lacunas 
identificadas 

CSF  -
aciona 
SAMU –
NÃO 
comunica 
Conselho 
Tutelar

- Como a equipe de saúde articulou a rede? 
Articula no território? 
- Qual prazo entre o acidente e a
comunicação?
- CSF deveria preencher ficha notificação e

encaminhar para PST ou Vigilância?
(SINAN)

- família tem bolsa família? - Precisa
informar a falta da criança na escola; -
escola foi comunicada pela família.

- fiscalização da situação? – casa? –
empresa que colocou o produto em
garrafinha plástica? Qual produto
ingerido estava na garrafa pet? Poderia
estar na residência?

- antes da escola a saúde deveria acionar (é
porta de entrada)?

Santa 
Casa  -
NÃO 
comunica 
Conselho 
Tutelar

Escola das
comunicada
faltas –
informa
CRAS e
Cometil?
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Referencial teórico conceitual do estudo 

 

O quadro teórico conceitual utilizado para compreender e avaliar a criação de agência 

transformativa tem por base a aprendizagem expansiva e o princípio da dupla estimulação. 

A aprendizagem expansiva pode ser considerada uma meta-atividade, ou seja, a 

aprendizagem da aprendizagem. Acontece quando, o objeto e o motivo da atividade são 

modificados e a aprendizagem ganha outra organização, resultando no desenvolvimento 

mental que não aconteceria sem uma série de processos novos. A aprendizegem expansiva 

visa à superação de uma contradição que levou a atividade atual a uma situação de crise. O 

aprendizado de novos conceitos pode levar a materialização de novas ferramentas e 

instrumentos (ENGESTRÖM, 2016; VIRKUNNEN e NEWNHAM, 2015; QUEROL et al., 

2014).  

O conceito de dupla estimulação utilizado por Engeström (2016) tem origem nas 

pesquisas de Vygotsky. A metodologia está baseada na mediação cultural das funções 

psíquicas superiores em crianças, desenvolvida por Vygotsky pela fórmula que consiste no 

conceito de estímulo-resposta, promovido por um artefato mediador (ENGESTRÖM, 2016). 

Ao apresentar uma dada situação interessante e relevante busca-se promover a mediação para 
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mudança, utilizando uma nova tarefa com grau maior de complexidade, para que seja 

solucionada (ENGESTRÖM, 2016). 

O princípio da dupla estimulação então visa facilitar o processo de aprendizagem dos 

participantes ao introduzir tarefas que possam provocar a reflexão e ampliar sua compreensão 

sobre as origens sistêmicas dos conflitos ou aspectos problemáticos que se pretenda 

transformar. A dupla estimulação é considerada um método e também uma ferramenta, 

enquanto princípio da ação volitiva. Os conflitos não são vistos como categoria absoluta, 

porque possuem graus de tensão e explicitação diferentes (SANNINO, 2015; HAAPASAARI 

e KEROSUO, 2015).   

Já a agência transformativa implica no rompimento com o quadro de ação atual e a 

promoção de novas ações para transformar a situação atual. Trata-se de uma elaboração 

conjunta visando a compreensão de conflitos e contradições em suas atividades e a criação 

para uma mudança coletiva (ENGESTRÖM, 2016; VIRKKUNEN, 2015). Pode ser entendida 

como instrumentalidade para a forma de organização sendo mediada pela linguagem, 

possibilitando assim que os participantes transformem a sua ação prática na medida em que 

expressam e transformam um objeto, por meio das discussões das ideias que fazem dele 

(VÄNNINEN et al., 2015; HAAPASAARI et al., 2016; LOPES et al., 2018). 

A agência pode ser manifestada e verificada por meio das expressões discursivas e 

está subdividida em seis tipos: (1) resistir à mudança e à intervenção. Ela assume a forma de 

questionamentos e oposições à mudança ou à aceitação do problema, considerada uma forma 

primitiva, mas instigante de aprendizagem em situações conflitantes, não significando 

necessariamente uma oposição; (2) criticar a atividade e organização atuais, (3) explicitar 

novas possibilidades ou potenciais na atividade, experiências positivas, novos desafios que 

evidenciam as possibilidades de mudança, (4) prever ou entender novos padrões ou modelos 

para a atividade, (5) comprometer-se a realizar ações concretas de mudança na ou para a 

atividade, e (6) tomar ações (informar ou ter tomado) ações consequênciais para mudar a 

atividade (VÄNNINEN et al., 2015; HAAPASAARI et al., 2016; LOPES et al., 2018). 

 

Metodologia, coleta de dados e método de análise 

 

Esse estudo tem abordagem qualitativa, e compõe um conjunto de inciativas de 

intervenção formativa conduzidas pelo grupo de pesquisadores em cooperação com os atores 

locais que visaram debater e construir uma rede mais avançada de enfrentamento do trabalho 

infantojuvenil na cidade de Limeira, SP. A intervenção em seu conjunto possibilitou uma 
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compreensão da cadeia produtiva mostrando suas implicações na saúde e segurança das 

pessoas e na vida privada, ao entrar com partes do processo produtivo, na residência das 

famílias mais carentes. 

Neste estudo narramos em detalhes três sessões do LM e seus desdobramentos. Uma 

sessão (chamada de oficina da Saúde) foi realizada especialmente como estratégia para 

engajar profissionais da saúde nas discussões da COMETIL, já que, havia reclamação da falta 

de participação mais efetiva dos representantes da área da Saúde.  

 

Coleta de informações  

Durante a realização do LM da COMETIL, soubemos de um acidente que aconteceu 

com uma criança. A partir desta notícia, buscamos mais informações, até chegar a um relato 

completo e simples feito por um profissional da assistência social.  

O LM COMETIL realizado em 2016/2017 teve um total de sete sessões, mais a 

oficina da saúde. Todas tiveram duas horas de duração ecerca de 20 participantes vinculados 

às diferentes instituições públicas da cidade (duas sessões de acompanhamento em 2017) para 

as discussões de análise e visualização de soluções de conflitos de motivos a respeito de suas 

atividades para erradicação do TI. Também participamos de uma reunião de discussão de 

fluxo de rede, com 14 participantes da COMETIL. 

Os dados consistem de manifestações discursivas transcritas, das sessões que foram 

gravadas bem como no uso do relatório resumido do caso (primeiro estímulo) e da síntese em 

formato de esquema, figura 1 (segundo estímulo).  

Utilizamos como categorias de análise as manifestações de agência transformadora, 

conforme narrado em referencial teórico. Duas pessoas da área da saúde participaram na 

sessão do LM (sem fazer manifestação discursiva) e na oficina da saúde (vindo a 

manifestarem-se). Na Na reunião de discussão do fluxo de rede esteve presente apenas um 

representante da área da saúde.  

 

Método de análise 

Com base nas manifestações discursivas e utilizando como parâmetros os conceitos 

analíticos de agência transformadora, ouvimos e observamos as gravações das sessões em 

vídeo, analisamos as transcrições, separando os episódios que apresentavam pistas linguísticas 

que evidenciavam o processo evolutivo nas manifestações de aprendizagem, (QUEROL et al., 

2015; VÄNNINEN et al., 2015; HAAPASAARI e KEROSUO, 2015; LOPES et al., 2018).  
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Os participantes foram identificados nos episódios por números (p. ex. P1; P2; 

sucessivamente), e pela sessão na qual fizeram manifestação de fala/verbalização, isto para 

resguardar sua identidade. 

 

Quadro 1 - Síntese metodológica 

Procedimentos Objetivos O quê? Com quem/ com o 

que? 

Quanto tempo 

- sete sessões do 

LM COMETIL e 

-Oficina Saúde com 

profissionais da 

Saúde 

-Analisar ocorrência de 

aprendizagem expansiva  

 

Transcrição das 

sessões e da oficina  

Reunião discussão 

fluxo 

 

20 Participantes das 

sessões  

12 participantes da 

oficina de diferentes 

instituições públicas e 

empresas privavas 

14 da reunião fluxo    

As sessões 

duraram 2horas. 

As transcrições 

cerca de 

32horas para 

cada sessão.  

Análise das 

transcrições 

-Identificar episódios de falas 

críticas que fornecessem 
evidências/pistas linguísticas para o 

estudo 

 Material transcrito Cerca de 40 

horas 

Gravação de 

audiovisual das três 

sessões utilizadas 

neste artigo. 

-Identificar falas críticas que 
fornecessem evidências para o 

estudo 

Observação e 

transcrição 

20 Participantes das 

sessões  

12 participantes da 

oficina de diferentes 

instituições públicas e 

empresas privavas 

14 da reunião fluxo   

Computadas 

nos dois itens 

anteriores. 

6 horas em três 

sessões. 

 

Total    3800 horas 

excluindo-se 

férias, 

aproximadam

ente. 

 

Com base nas informações que recebemos sobre o acidente com a criança e para 

provocar a discussão elaboramos um esquema - síntese do caso – (fig.1), destacando as 

unidades que realizaram os primeiros atendimentos. O segundo estímulo foi solicitar que os 

participantes identificassem no esquema-síntese, as lacunas no atendimento (Figura 1). 

Durante as discussões, um dos aspectos levantados como conflito foi a pouca participação de 

integrantes ligados às instituições da Secretaria de Saúde (PST, CSF, agentes e gestores) para 

contribuir com as discussões.   

Esse estudo cumpre as exigências éticas de pesquisa conforma a resolução nº 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo sob o protocolo nº CAAE 

11886113.5.0000.5421, fazendo parte do projeto Temático: Acidente de trabalho: Da análise 

sócio técnica à construção social de mudanças, FAPESP, Processo 2012/04721-1. Vigência 

nos anos de: 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.  
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Resultados da utilização do caso como dupla estimulação na sessão de LM e oficina 

 

O caso deveria ter sido identificado pela rede de atendimento (RA) e, embora o 

primeiro atendimento emergencial à criança tenha acontecido no Centro de Saúde da Família 

(CSF) as demais instituições não foram notificadas. Houve um lapso de tempo de 15 dias e o 

caso passou à margem do Programa de Saúde do Trabalhador (PST), da Vigilância 

Epidemiológica, do Centro de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Assistência Social 

Especializada (CREAS), que tomaram conhecimento do acidente durante a realização do 

curso para agentes de saúde da família.  

Como primeiro estímulo foi solicitado aos partícipes da sessão que lessem um 

relatório de duas páginas sobre o caso para discussão. Na sessão seguinte, para identificação 

das lacunas existentes na rede de atendimento, utiliza-se como segundo estímulo, o esquema 

síntese (figura 1) que apresentado aos participantes permitiu identificar a sequência dos 

atendimentos e acontecimentos pelos quais a criança havia passado. A finalidade dessa 

atividade foi gerar contribuições para o desenvolvimento do fluxo de rede da COMETIL. 

 

Discussão nas duas Sessões do LM  

Utilizaremos alguns trechos discursivos extraídos das sessões para demonstrar o 

progresso da aprendizagem expansiva, ocorrido por meio das manifestações de falas que 

forneceram indícios de ação agentiva.  

[...] A partir do momento que essa criança deu entrada no hospital já teria 

que espalhar por todos os setores como Programa Saúde Trabalhador, a 

COMETIL, o Conselho Tutelar, para apurar se foi trabalho infantil...a gente 

trabalha a prevenção conjuntamente, mas na hora do atendimento falha [...] 

(P 1 – sessão 3 LM) 

 

O participante faz uma crítica em relação às ações pregressas, caracterizando  uma 

ação agentiva de explicação ao revelar o reconhecimento de falha e a descontinuidade de 

ações.  

[...] quando você faz um encaminhamento e dá por concluído é um nó muito 

grande. Não é por que fez o encaminhamento que resolveu...  cabe um 

acompanhamento. (P 2 – sessão 3 LM). 

 

Verifica-se uma ação agentiva de crítica e de entendimento, evidenciadas pela 

visualização da necessidade de sequência em ações de acompanhamento que não ocorreu no 

atendimento à criança.   

[...] pegando o gancho anterior [...] a questão do fluxo [...] parece que não 

estão aqui e estamos falando mal [referência a profissionais da saúde]. Não! 
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Não é isso! Mas onde esse caso chegou primeiro? Na saúde! Infelizmente, 

desde que participo da COMETIL a adesão do pessoal da saúde é muito 

pequena. Se a criança tivesse sido atendida por fluxo de rede como deveria 

talvez o atendimento fosse mais rápido [...] (P 3 – sessão 3 LM). 

 

Novamente ocorre aqui na discussão do caso, uma concordância entre as 

manifestações por meio de ação agentiva de crítica e de explicação, evidenciadas pela 

possibilidade e visualização de uma ferramenta como o fluxo de rede (já estava em 

discussão).  

[...] o que nos chamou atenção é que, passou por todos (Centro de Saúde do 

território, SAMU, Santa Casa de Saúde), e não se teve o olhar de avaliar se o 

caso era trabalho infantil ou trabalho informal, como ficou relatado. [...]os 

envolvidos não tiveram esse olhar com essa criança (P 4 – sessão 3 LM). 

  

Manifestação de críticas ao funcionamento do fluxo de rede específico da saúde, ao 

mesmo tempo em que era discutido e elaborado um fluxo de rede geral para COMETIL. A 

discussão no coletivo evidenciou o entendimento da necessidade de integração entre os fluxos 

das diferentes instituições públicas. Olhar o caso como acidente relacionado ou não ao 

trabalho precário independente de ser TI, indica uma visão mais sistêmica para atuação. 

 [...] pra mim tem um agravante. A família não tinha informações do 

produto, não sabia como proceder. Três destaques: a família por ter criança, 

já estava em situação de risco por fazer o manuseio de substâncias como essa 

(sem identificação do que é); o segundo, como aconteceu a contrarreferência 

(depois do atendimento hospitalar como foi conversando com a mãe) no 

sistema de saúde, o CSF tem contato direto com a família; terceiro, o posto 

de saúde do território e das reuniões, essa equipe articulou a rede, fez essa 

articulação no território? Porque quem acionou a rede foi a educação e a 

assistência...essa é uma lacuna [..](P 5 – sessão 3 LM). 

 

Há ação agentiva manifestada como crítica e explicação, com a caracterização dos 

problemas e a identificação de lacunas no fluxo entre a área da saúde e a assistência social 

(quando menciona a contrarreferência), que é o encaminhamento do hospital ao posto de 

saúde para seguimento no tratamento, e a articulação do posto com o centro de assistência 

social no território.   

O esquema-síntese do caso (figura 1) foi utilizado como segundo estímulo na sessão 

seguinte à da leitura do relatório (primeiro estímulo) com objetivo de confirmar as lacunas de 

atendimento que pudessem contribuir na elaboração, tanto do objeto como do fluxo da 

COMETIL. As setas e caixas pontilhadas (fig.1) expressam a discussão sobre a identificação 

das lacunas para elaboração do fluxo geral. Destacamos a seguir uma manifestação nesta 

sessão: 

[...] Só um detalhe que sinto muito nesse processo [...] nós temos que 

começar a trabalhar no sentido de reparação de danos e orientações à 
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segurança do trabalho [...] nós estamos na região com um contingente muito 

grande de mulheres que trabalham e quando houve um disparador para 

discutir, o pessoal discute numa tranquilidade e num espaço que não está 

assim[...]A outra proposta para 2017 é trabalhar a questão do trabalho 

infantil sem um Evento do TI, mas com ações menores que a gente possa 

chegar na questão da acolhida e ter esse olhar de sempre disseminar a ideia 

[...]mais sistemática... (P 8 – sessão 4 LM). 

 

Há ação agentiva de tipo explicativa e de comprometimento com tomada de ação, ao 

explicar o tipo de proposta em planejamento para o ano seguinte. 

Nas manifestações de fala destacadas, os participantes procuraram explicar o caminho 

dos acontecimentos, indícios no sentido da formação de agência transformativa, na fase da 

crítica, também aparecem algumas pistas de manifestações de quando o serviço ainda não tem 

interdependência de ações. Em seguida, há uma fase de envisionamento, quando o 

participante oito faz sugestões de mudanças na forma de trabalhar: o serviço deveria ser 

interdependente e assim aparecem as explicações de que o fluxo é necessário.  

Essa sequência de manifestações agentivas de resistir ou criticar; explicar; visualizar 

novos passos; comprometimento com aquilo visualizado (novo fluxo, ações menores); e 

tomada de ações consequenciais são descritas em outros estudos e nos fornecem evidências de 

que está em curso o processo de agência transformativa, de que a evolução do grupo é de 

aprendizagem expansiva (VÄNNINEN et al., 2015; HAAPASAARI e KEROSUO, 2015; 

LOPES et al., 2018). 

 

A Sessão entitulada Oficina Saúde  

A manifestação discursiva ocorrida na oficina só com participantes da área da saúde 

visa fornecer pistas também da evolução da aprendizagem expansiva.  

[...]Fala que foi feita a endoscopia da criança, mas com que aparelho se não 

tinha aparelho?... e ao final do relatório fala que ainda está aguardando 

(hospital de outra cidade liberar a vaga) pra fazer a endoscopia... então tem 

muita inconsistência no relatório. O PST informou em reunião que não 

houve CAT porque a mãe negava o trabalho informal dentro de casa, 

possivelmente por medo de perder a renda no programa assistencial. Mas a 

mãe está sendo conivente no caso, não preparou o ambiente. A empresa que 

mandou o ácido em garrafa pet teria que ser identificada. Tem alguns passos 

de ordem, não é do trabalho infantil que é o que compete ao PST averiguar. 

Mas o ambiente de trabalho na informalidade nessas condições tem que ser 

averiguado e responsabilizado (P 1- na oficina da saúde). 

 

Esta manifestação ilustra um primeiro momento de ação agentiva de resistência e 

crise, por uma explicação não expansiva, há culpabilização de indivíduos, embora tenha 

referência ao não funcionamento de um fluxo. 
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[...] Aproveitando essa responsabilidade que ela comenta, aqui não menciona 

a polícia... se a mãe vai ao supermercado e esquece a criança no carro é 

crime. Agora essa criança ingerindo ácido dentro de casa não é crime? Foi 

feito BO pra saber qual é a responsabilidade dos pais? (P 2 – oficina da 

saúde). 

 

Esta manifestação de ação agentiva de resistência e crítica expressa uma ideia de 

culpabilização de indivíduos sem expandir para uma compreensão sistêmica.  

[...] Tem uma rotatividade muito grande nos nossos hospitais e unidades de 

saúde, de profissionais. Então, os fluxos são de conhecimento de todos?! 

Não!... Por exemplo, quando se montou em 2015 a rede de atendimento 

integrado à mulher em situação de violência, todos foram capacitados. O 

fluxo está na ponta da língua. Agora nessa questão não! Nós não temos esse 

fluxo bem estabelecido! Então, por exemplo, a criança chegou na unidade de 

saúde, mas essa unidade não tinha competência básica para atender, eles 

acionaram o SAMU [emergência], só que faltou acionar o Conselho Tutelar. 

Faltou fazer a “ficha de notificação”. Não entenderam como trabalho infantil 

[de fato não era- mas ligado ao trabalho precário/terceirizado]; quando a 

empresa manda produto em embalagem pet, sem identificação de conteúdo 

fica complicado de descobrir com base no protocolo de toxicologia, porque 

com base nisso a gente liga para esse departamento e eles passam a conduta 

de tratamento. E do jeito que veio, na garrafa pet não tem como, não se sabe 

como agir [...] Essa é a importância da rede estar estruturada pra não ter mais 

erro [...] (P 3 – oficina da saúde). 

 

Nesta manifestação nota-se ação agentiva explicativa evoluindo para uma ação de 

entendimento e comprometimento. O participante esteve presente na sessão, cujo segundo 

estímulo (fig.1) foi discutido, mas não havia se manifestado. Já, neste momento -oficina da 

saúde - articula uma fala utilizando-se de um exemplo de modelagem de fluxo tão complexa 

quanto a que seria necessária parao trabalho infantil. A argumentação possui uma visão 

sistêmica, evidenciada pelo exemplo citado, e permite vislumbrar a necessidade e importância 

de estruturar as formas de rede de atendimento. Nossa hipótese é a de que a sua participação 

na sessão em que o esquema-síntese do caso (fig.1) foi utilizado como segundo estímulo 

tenha permitido uma expansão individual.  

[...] Faltou engajamento dos gestores para solucionar e não simplesmente 

culparem esse ou aquele. Como prevenção a Santa Casa pode ter contatos 

médicos [credenciados] que tenham o aparelho e, quando precisar, acionar. 

Nós não temos aparelho de endoscopia, mas temos médicos credenciados 

que têm. Faltou realmente entrar em contato com os órgãos envolvidos nesse 

caso.  A maior crítica é a informalidade das questões em si, porque acaba 

tendo essa dificuldade de conseguir controlar o que acontece, por exemplo, o 

manuseio desse produto químico. Então são coisas que fogem do alcance das 

fiscalizações. [...] (P 4 – oficina da saúde). 

Observa-se uma ação agentiva de explicação expansiva e sistêmica.  
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Observação na reunião após o LM e a oficina  

Em reunião realizada para discutir a formatação e definir o fluxo de rede da 

COMETIL, em 2017, a linha de pensamento foi a falta de um instrumento único que pudesse, 

guardadas as devidas precauções de privacidade das pessoas, circular entre as diferentes 

instituições. Nesta reunião estavam presentes participantes da comissão que representam 

difententes instituições públicas.  

Transcrevemos abaixo um trecho da discussão que fornece pistas de ações agentivas 

de comprometimento e tomada de ações para implementar um fluxo de rede como ferramenta 

de atuação : 

[...]são várias as portas de entrada de como a denúncia chega no CT. Depois 

a confirmação CREAS – Centro Especializado de Assistência Social, 

suspeita CRAS - Centro de Assistência Social. Daí tem os desdobramentos 

de cada um destes órgãos [...] (P 7 – reunião de observação). 

 

[...]isso enquanto assistência. Tem que ver todos os outros, na saúde entra 

como suspeita, talvez o PSF (Programa saúde Família) tenha que 

acompanhar e o PST confirmar [...](P 6 – reunião de observação). 

 

[...]entendo o que você falou, mas o instrumento já divide isso. Porque se for 

confirmado ou não o próprio instrumento segue o fluxo. Para quem vai no 

primeiro momento? Para COMETIL, para todos? Isso precisa ficar acertado 

(P 1 – reunião de observação). 

 

[...]o trabalho de um não impede o do outro. O que a gente quer fazer é 

trabalhar junto, ter a mesma informação (P 2 – reunião de observação). 

 

[...]a gente está na questão de sistematizar esse fluxo e criar acesso pra toda 

rede pra sistematizar as informações então já convidamos (cita instituições 

de outros estados que apresentaram programas desenvolvidos) então a gente 

está pedindo para o município implementar esse sistema aqui (P 7 – reunião 

de observação).  

 

Nota-se agência de tomada de decisões ao ser apresentado pelo próprio grupo com 

novo desenho do fluxo geral (conhecido pelos pesquisadores até a última sessão do LM 

dezembro 2016). Nas discussões ficou claro que este último desenho apresentava problemas 

ainda, mas possibilitou, o fortalecimento sobre os movimentos de aprimoramento, mostra que 

o grupo está criando seus próprios instrumentos de dsenvolvimento.  

[...]na construção desse fluxo o interessante é que comparando o caso da 

garotinha que ingeriu o ácido a gente percebeu uma falha inicial que foi a 

assistência social ficou sabendo e não comunicou[...] (P 7 – reunião de 

observação) 

 

 [...]concordo que a saúde deveria ter um olhar mais preparado para isso. 

Mas supondo que tivesse ingerido água sanitária e, vamos supor que esteja 

sendo usada para o trabalho infantil. Então a gente tem que aprimorar isso! 

Chama atenção que foi ácido, mas o menor não estava trabalhando. A gente 
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tem que pensar o macro da informação, mas tem que pensar o micro 

também, o caso está em aberto, tem que resolver e aí volto na sugestão: esses 

quadradinhos poderiam ser a ficha de procedimentos e teria que ser 

alimentado por todas as instâncias até o seu final. Daí o caso está resolvido 

devolve à COMETIL resolvido (P 7 – reunião de observação).  

 

Os “quadrinhos” referem-se a alguns quadros, dentro do fluxo, que continham 

informações para identificação pessoal do atendido e poderiam ser suprimidos para tornar-se 

uma ficha de atendimento (figura 2), que mostra o fluxo durante as discussões e sua evolução, 

do lado direito da figura onde observa-se a mudança que abrange outros fluxos internos das 

instituições, destacados em cor vermelha. 

 

Figura 2 - Fluxo de rede em discussão 

 

 
 

Neste episódio, o exemplo do caso é citado para explicar a necessidade tanto de definir 

melhor os caminhos do fluxo de rede como detalhes do encaminhamento. Há ação agentiva de 

crítica e explicação que evolui para propostas de melhorias no fluxo.   

Estas inovações e desenvolvimentos ocorreram fora do LM. Consistem em 

manifestações de agância e protagonismo que vão além do LM, como preconizado pelo 

método (VÄNNINEN et al., 2015; HAAPASAARI et al., 2016; LOPES et al., 2018).  
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Discussão sobre manifestações discursivas e a aprendizagem expansiva 

 

Os exemplos das manifestações discursivas apresentados revelaram o processo de 

surgimento de agência na interação entre os participantes. Também revelaram que existem 

contradições entre os diferentes sistemas de atividade nos quais os participantes trabalham e, 

discutir o objeto fortaleceu uma certeza inicial do grupo sobre a necessidade de elaboração 

um fluxo de rede (figura 2).  

O propósito inicial da comissão foi sendo reformulado durante as sessões até chegar 

ao objeto/motivo “garantia de direitos da família com criança em situação de trabalho”, 

mostrando que estavam lidando com um objeto em fuga (difuso), tornando a visualização do 

SA e as próprias ações da COMETIL mais difícil e complexa, pois ultrapassa as dimensões 

visíveis e estabelecidas nas estruturas organizacionais das instituições (DONATELLI et al., 

no prelo). 

As manifestações de resistênciaquando surgem são de participantes menos ativos na 

COMETIL e com atuação esporádica. As expressões de crítica são seguidas de ações 

agentivas de entendimento e explicação com a elaboração de propostas, mostrando a 

reinterpretação das situações cotidianas em uma reconstrução cognitiva da proposta da 

comissão a partir dos modelos apresentados (Figuras 1 e 2). Os modelos têm função 

importante nestas construções coletivas (VÄNNINEN et al., 2015; HAAPASAARI e 

KEROSUO, 2015; LOPES et al., 2018).  

Algumas manifestações mostraram o comprometimento de agir tanto propondo ações 

menores como buscando modelos -ações de tomada de decisões- que pudessem auxiliar na 

implementação de instrumento dentro do próprio fluxo. Novamente, os dados discursivos 

foram complementados com os modelos de fluxos (VÄNNINEN et al., 2015; HAAPASAARI 

e KEROSUO, 2015; LOPES et al., 2018).  

Também foi possível evidenciar que em diferentes momentos ocorre o processo de 

aprendizagem a partir das diferentes configurações de agência transformadora principalmente 

quando situações problemáticas ocorrem e colocam os participantes em oposição, suscitando 

neles a necessidade de agir em conjunto procurando soluções para os casos específicos, essas 

situações de tensão e divergência levam a novas propostas e configurações futuras 

(VÄNNINEN et al., 2015; HAAPASAARI e KEROSUO, 2015; LOPES et al., 2018).  

Uma revelação relacionada à inovação foi a percepção de que ações menores deveriam 

ser tentadas, mais próximas aos territórios onde estão instalados os Centros de Referência 
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tanto da Assistência Social como da Saúde e das Escolas pois possibilitariam melhores trocas 

inclusive com as famílias. Esta percepção é um forte indício de desenvolvimento de uma 

visão sistêmica e integradora (QUEROL et al., 2015; VÄNNINEN et al., 2015; 

HAAPASAARI e KEROSUO, 2015; LOPES et al., 2018).  

O fluxo de rede é o resultado e a solução organizacional para a COMETIL, que precisa 

integrar ações diferentes de instituições com formatos de organização também diversos. É 

uma mudança significativa na divisão de trabalho destes participantes em suas instituições de 

origem (QUEROL et al., 2015; VÄNNINEN et al., 2015; HAAPASAARI e KEROSUO, 

2015; LOPES et al., 2018). 

Segundo ENGESTRÖM (2016), esse tipo de construção consiste em trabalho de co-

configuração. Acontece geralmente em terrenos nos quais operam diferentes formas 

organizacionais, havendo assim vários SAs com objetos diferentes, mas clientes 

compartilhados com pouca evidência de colaboração entre os limites organizacionais 

(ENGESTRÖM, 2016).  

Nesse processo de co-configuração a expansão do objeto acontece em quatro 

dimensões. Uma socioespacial, significa que muitos SA estão envolvidos na construção do 

objeto. Uma segunda dimensão é a expansão temporal que necessita da constante 

reconfiguração do objeto ao longo do tempo, domínio da história. A terceira expansão é 

moral-ideologica que implica nas responsabilidades e no poder redistribuídos e negociados 

constantemente entre os participantes. A última expansão é sistêmica do desenvolvimento, as 

ações cotidianas são problematizadas cada vez mais e ligadas às suas consequências 

sistêmicas e potenciais de desenvolvimento. Engeström (2004) explica ainda que os processo 

organizacionais e arranjos são cada vez mais complexos, exigindo ou fazendo com que os 

participantes desempenhem papéis cada vez mais de negociação, de domínio das atividades 

por atuarem nas fronteiras dos SA, exigindo parcerias constantes.  

As sessões mostraram que estamos diante de um trabalho de co-configuração da 

COMETIL, talvez por isso a dificuldade em implantar um instrumento único, resultante do 

processo do LM.  
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Considerações finais e perspectivas futuras 

 

O estudo se propôs a mostrar o método de dupla estimulação, como importante 

artefato mediador, contribui tanto para visualização de alternativas como a superação de 

lacunas do SA. Foram utilizamos os tipos característicos da agência transformadora para 

demonstrar a formação da agência, bem como evidenciar a aprendizagem expansiva.  

Buscou-se evidenciar, com o caso de acidente o processo de dupla estimulação 

possibilita a tomada de ações pelos participantes da COMETIL.   

Aprendizagem expansiva e a dupla estimulação estão ligados por meio da utilização de 

artefatos mediadores com o objetivo de provocar o exercício reflexivo sobre outras 

possibilidades para uma dada situação recorrente. 

Os desafios futuros compreendem um diagnóstico mais profundo sobre as atividades 

desenvolvidas em cada instituição que compõe a COMETIL, talvez esta possibilidade possa 

permitir um melhor detalhamento e encaminhamento do seu próprio fluxo de rede. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os objetivos do estudo foram contribuir para a construção de conhecimentos que 

promovam mudanças sustentáveis na cadeia de produção de semijoias e bijuterias e contribuir 

para o desenvolvimento de novos conceitos que possam evidenciar as contradições existentes 

no sistema de proteção social visando a minimização do trabalho infanto-juvenil, e do 

trabalho precário. 

Seguindo o percurso e as orientações teórico metodológicas, das Teorias da Atividade 

Histórico Cultural e da Aprendizagem Expansiva, realizou-se uma descrição do processo a 

partir de uma visão macro até chegar à uma visão micro da situação, como se estivéssemos 

usando uma lente de zoom.  

Partindo da análise histórica sobre as contradições e as transformações no processo 

produtivo da cadeia de semijoias e bijuterias na cidade de Limeira, que recebeu em 2018, o 

título de capital nacional da semijoia e bijuteria, buscou-se evidenciar a intensa malha de 

terceirização que o processo produtivo permite ao longo de toda cadeia produtiva. As 

manifestações por parte do empresariado são reclamações de suas dificuldades em conseguir 

investimentos públicos, as concorrências com outros mercados, principalmente o Chinês, 

porém uma discussão em profundidade sobre estas e outras questões complexas que envolvem 

o setor produtivo foi rejeitada, dificultando a discussão sobre o desafio da sustentabilidade. 

Ao evidenciar as contradições existentes no sistema de produção nesta cadeia 

produtiva desvelando as especificidades da realidade local e a ligação entre os quatro elos da 

cadeia (produção, terceirização, família e consumo), criam-se subsídios para a elaboração e 

realização do Laboratório de Mudanças com a COMETIL.  

No elo de contradição entre a família e o trabalho terceirizado (ver Quadro 2 do Artigo 

1: Contradições entre atividades e elos da cadeia produtiva) obtemos pistas sobre a situação 

de impasse em que vive a família que, em situação de vulnerabilidade sócio-econômica, ou 

trabalha em casa com a produção de semijoias e bijuterias e coloca os filhos para trabalhar ou 

os deixa à mercê de serem capturados pelo tráfico de drogas. De algum modo, ambos vão 

suprir as necessidades econômicas, a diferença entre eles está localizada no tempo de 

sobrevida, ou seja, no tráfico pode morrer mais rápido, no trabalho com semijoias e bijuterias 

o prejuízo para a saúde surge no longo prazo. 

Em face desta situação de impasse, e sem ofertas diferenciadas, o LM - COMETIL 

permitiu aos profissionais envolvidos na área de assistência às famílias, que estão nos 
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territórios como o CRAS, CREAS, as escolas municipais e estaduais e os CSF, além do 

empoderamento, vislumbrarem outras possibilidades de atender cada caso, com ações 

aparentemente menores, mas com potencial efetivo de gerar resultado para a família. 

Também permitiu a re-elaboração do objeto, que deixa de ser a questão da erradicação 

do trabalho infantil, e passa para a busca da garantia de direitos da família. Nesse sentido, 

houve uma humanização do olhar, posto que se retira o peso, legal inclusive, sobre a 

culpabilização dos pais ou responsáveis por colocar a criança ou adolescente para trabalhar. 

Situação que de fato vai além da simples culpabilização, quando se pode visualizar o todo. 

Experimentar a metodologia do Laboratório de Mudanças, como um espaço de 

pesquisa para reflexão e discussão desses problemas vivenciados no cotidiano, foi 

fundamental para a agência transformativa entre os participantes da COMETIL. 

A importância da ação agentiva fica evidente na discussão do caso de acidente com 

uma criança de cinco anos que ingeriu ácido armazenado em garrafinha pet para água. A 

discussão do caso utilizando a estratégia da dupla estimulação em três sessões serviu como 

ponto de virada para a compreensão de que a atuação dos integrantes da COMETIL precisa 

acontecer de modo coletivo e integrado entre as diferentes instituições públicas e mesmo 

privadas que atuam nos territórios, como os CRAS, CSF e as escolas.  

Descortina-se com esta tese a necessidade de rever as formas de atuação, 

principalmente preventivas em saúde e segurança do trabalho, uma vez que, a configuração no 

mundo do trabalho mudou radicalmente, ao voltar a utilizar um modelo de “oficina” caseira, 

como na Idade Média.  

Numa perspectiva futura, talvez as discussões sobre SST tenham que ser inseridas nas 

grades curriculares das escolas públicas e particulares, para que as discussões comecem a 

acontecer no âmbito do domicílio residencial entre as famílias.  

Um dos principais objetivos das intervenções baseadas na metodologia do LM 

consiste em que os próprios participantes se tornem agentes de transformação. Durante a 

pesquisa as soluções criadas e implementadas durante as intervenções, são evidências de que 

houve processo de aprendizagem expansiva.  

O estudo contribui para uma visão ampliada da situação buscando ao trazer elementos 

históricos da problemática do trabalho infantil em Limeira envolvendo a cadeia produtiva de 

semijoias e bijuterias como numa lupa até chegar às tentativas, por parte das instituições 

públicas, tanto em buscar identificar como solucionar os casos de trabalho infantil. O impacto 

da intervenção para desvelar as contradições, embora não tenha capturado o corpo 

empresarial, no sentido de possibilitar que compreendessem sua cota de responsabilidade no 



116 

 

que tange aos problemas sócio-econômicos e à sustentabilidade, foi importante em relação à 

formação de agentes de transformação, no âmbito das instituições públicas. Houve um grau de 

comprometimento e envolvimento dos participantes durante a intervenção que, embora difícil 

de mensurar, permite a continuidade e sustentabilidade da COMETIL.  

Também foi importante, durante o processo, observar que algumas lideranças da 

COMNETIL, antes mesmo do processo do LM, já expressavam a percepção da necessidade 

de construir um fluxo (instrumento para viabilizar a RA). Os pesquisadores na ocasião 

argumentaram (numa ação agentiva de resistência) que a finalidade do LM não era iniciar 

com uma solução à priori, mas realizar a construção de soluções coletivamente. O processo 

mostrou que os participantes estavam muito mais próximos das soluções.  

Este fato evidencia que já existia entre eles uma célula germinativa, ainda abstrata, que 

se concretizou no processo de aprendizagem. O fato reforça a ideia que transformar pode 

significar em algumas situações dar vazão e viabilizar algo já potencializado no interior da 

organização, o que reforça a importância do trabalho etnográfico para emergir soluções de 

dentro e não de fora do sistema.  

A construção de um novo modelo de gestão, no qual a COMETIL pode ser 

compreendida como um sistema de atividades ampliado ou central está em curso, e sua 

continuidade dependerá da resistência aos ataques e investidas que o capitalismo faz 

diariamente contra as garantias de direitos dos trabalhadores e cidadãos. Nesta perspectiva, 

um novo LM pode ser planejado visando a implementação dessas resistências necessárias. 
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Anexo A – Protocolo de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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