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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa, que está em andamento, é dedicada à investigação das
aplicações de um dispositivo científico metodológico e interventivo em processos
laborais, denominado instrução ao sósia. Este dispositivo foi produzido e aperfeiçoado no
campo da Psicologia do Trabalho, especificamente no quadro teórico da Clínica da
Atividade, a qual se insere no campo da Psicologia do Trabalho e possui como raiz
epistemológica a Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski.
A instrução ao sósia é compreendida como um instrumento que pretende contribuir
para o próprio trabalhador, mediado por um analista do trabalho ou pesquisador, (re)conhecer,
examinar e ampliar a sua capacidade de agir sobre a sua atividade profissional,
potencializando a reconfiguração ou transformação do trabalho conduzida pelos
trabalhadores, a partir da ação destes, tornados sujeitos de sua atividade. Ainda, o dispositivo
visa oferecer ao trabalhador, por meio da modificação da sua ação laboral, a possibilidade de
ampliar a sua potência de atuação sobre o meio e de desenvolver ou aprimorar as suas
capacidades cognitivas, afetivas e sociais.
O interesse deste projeto pelo exame das aplicações da instrução ao sósia justifica-se
em função de este dispositivo ser mais do que um procedimento exclusivamente usado na
coleta de dados para pesquisas, uma vez que se caracteriza por ser um instrumento que
focaliza a transformação do trabalho e o desenvolvimento do trabalhador e seus pares e, a
partir disso, é que emergem as informações e dados que poderão ser recolhidos por um
pesquisador para a construção de um estudo acadêmico-científico.
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OBJETIVOS
O objetivo geral da pesquisa é examinar as aplicações do dispositivo metodológico
instrução ao sósia em investigações que resultaram na produção de dissertações de mestrado e
teses de doutorado defendidas em programas de Pós-Graduação stricto sensu brasileiros.
Especificamente, estão em análise os trabalhos concluídos entre 1987 e 2013, considerando os
dados organizados e tornados disponíveis eletronicamente no Banco de Teses da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e, também, nos repositórios de
universidades públicas, estaduais, federais, confessionais e privadas os quais retornaram
alguma produção na CAPES e que trabalham com a linha teórica da Clínica da Atividade,
bem como no Banco Nacional de Teses e Dissertações.
MÉTODO
Esta pesquisa é de caráter bibliográfico, uma vez que tem o intuito de examinar teses e
dissertações brasileiras que aplicaram a instrução ao sósia como dispositivo metodológico
interventivo. Para tanto, incialmente, foi realizada uma revisão de literatura da base teórica
que sustenta esta pesquisa de modo a estudar o quadro teórico de produção e desenvolvimento
da instrução ao sósia bem como as raízes epistemológicas da Clínica da Atividade.
Em seguida, ainda na primeira parte da pesquisa, foi feita a recolha de dados em
bancos de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), de universidades que utilizam da linha teórica como referencial, no Banco
Nacional de Teses e Dissertações, no portal de periódicos da CAPES e até mesmo no Google
a fim de abranger maior número de produções acadêmico-científicas. Foi realizado o registro
dos resumos e de identificação além do arquivamento dessas produções completas.
Já para a segunda parte da pesquisa está prevista a análise qualitativa fundamentada
nos autores que produziram e aperfeiçoaram a instrução ao sósia. Nesse sentido, será feita a
leitura dos tópicos dedicados à descrição da aplicação da instrução ao sósia disponíveis em
cada dissertação de mestrado ou tese de doutorado identificada na fase de recolha dos dados.
Em seguida, faremos a análise comparativa entre a prescrição da aplicação da instrução ao
sósia, feita pelos autores da Clínica da Atividade e o relato feito pelo autor de cada dissertação
e tese examinada. A partir desta análise comparativa é que se pretende visualizar e discutir as
aproximações, semelhanças, diferenças, avanços ou limitações na aplicação da instrução ao
sósia prescrita pela Clínica da Atividade e aquela feita em trabalhos de pesquisa produzidos
nos Programas de Pós-Graduação stricto sensu brasileiros.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Uma vez realizada a revisão da literatura pôde-se identificar a influência de alguns
autores no desenvolvimento e no aperfeiçoamento do dispositivo instrução ao sósia, bem
como os referenciais teóricos que o fundamentam. Assim, abaixo é apresentada uma breve
síntese dos principais colaboradores para esta metodologia interventiva.
O dispositivo nomeado instrução ao sósia, foco desta pesquisa, conforme concebido
no âmbito da Clínica da Atividade, foi desenvolvido buscando atender ao chamado
vigotskiano por meio da produção de instrumento metodológico acadêmico e interventivo que
pretende favorecer a aproximação, o exame e a compreensão das diferentes dimensões do
psiquismo humano.
Foi a partir das indicações de Vigotski (1927/1996), os estudiosos da Clínica da
Atividade consideram que a tarefa do psicólogo ou analista do trabalho é apoiar o homem a
ampliar o seu poder de agir sobre o meio, em particular no ambiente de trabalho. A
abordagem desenvolvimentista vigotskiana orienta a Clínica da Atividade, de acordo com
Clot (2010; 2006), na compreensão acerca do trabalho humano, que é definido como
experiência tipicamente humana que permite ao homem, simultaneamente, transformar o
meio em que está inserido e desenvolver a si mesmo, em função do estímulo que o trabalho
oferece a articulação entre a ação individual e a atividade coletiva, o que faz emergir e
consolidar as capacidades de indivíduos e grupos.
Outro colaborador, Alain Wisner, buscava contemplar em seus estudos possibilidades
de investigação do trabalho que considerassem um amplo leque de influências que incidiam
sobre a atividade laboral durante a sua realização, por isso considerava que a análise do
trabalho seria mais completa e fiel se fosse desenvolvida no contexto real de trabalho de
modo a ter uma percepção mais sensível do homem, considerando-o como sujeito afetado que
transmite essa afetação à sua atividade como também é afetado por ela. Esse autor apoiou os
pesquisadores da Clínica da Atividade na forma de compreender a dinâmica da ação dos
sujeitos em atividade real de trabalho.
Diante disso, Wisner (1994) sugeriu que os trabalhadores fossem ativos e
contribuíssem no exame de suas próprias condições, pois seria a partir da descrição da
realidade do trabalho pelos operadores que se teria uma análise completa das circunstâncias,
conhecimentos científicos e práticos, de forma a estabelecer melhorias significativas.
Ademais, com a participação ativa dos trabalhadores nesse processo, supostamente, seria
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possível elevar o nível de instrução desses, já que estariam em contato com o conhecimento
científico acerca de sua atividade, podendo assim modifica-la e melhora-la.
A Clínica da Atividade de Clot se apropriou dessa postura de Wisner de modo a
considerar o homem e seu discurso sobre o seu trabalho tornando-o sujeito ativo na análise de
sua atividade bem como a postura participativa do observador e a restituição das informações
ao coletivo de trabalhadores, como ocorre no caso da instrução ao sósia.
Sob outra perspectiva, Oddone (1986), preocupado com a questão da saúde do
trabalhador, em “Ambiente de trabalho: a luta dos trabalhadores pela saúde” fez um
mapeamento dos riscos no local de trabalho a fim evitar a culpabilização do trabalhador pelo
seu próprio adoecimento e problematizar as condições do ambiente de trabalho no qual ele
está inserido. Para ele, as descobertas científicas realizadas no campo da saúde do trabalhador,
do ambiente de trabalho e da psicologia do trabalho deviam ser socializadas entre os
personagens envolvidos nesse contexto, de modo que os trabalhadores se tornassem ativos na
causa contra às nocividades no trabalho e a favor da prevenção dos riscos do ambiente de
trabalho. Nesse sentido, o teórico desenvolveu as “comunidades científicas ampliadas” como
um meio de se “pensar coletivamente o trabalho para reorganizá-lo” (CLOT, 2010, p. 85) a
partir do diálogo entre trabalhadores, analistas do trabalho e técnicos da saúde em que cada
um contribui com seus saberes, conhecimentos e experiências de modo a promover uma
apropriação da fala do outro, ampliação do raio de ação e construção de um saber
comum/coletivo.
Oddone sugeriu que era necessário à Psicologia elaborar e desenvolver estratégias
metodológicas voltadas para a ampliação do poder de agir e da capacidade dos trabalhadores
de transformarem a própria realidade. Esta visão parece ter inspirado os pesquisadores da
Clínica da Atividade a não apenas teorizar ou realizar pesquisas acadêmicas sobre o trabalho,
mas criar ou aperfeiçoar ferramentas interventivas e de modificação de contextos laborais de
pessoas e coletivos profissionais, tais como a instrução ao sósia criada por Oddone.
Paralelamente a essa revisão bibliográfica foi realizada a recolha das teses e
dissertações que aplicaram a instrução ao sósia, de modo a selecionar e arquivar vinte e cinco
produções que foram concluídas entre os anos de 2007 a 2013, provenientes de quatorze
universidades brasileiras. Dentre tais produções, nove são dissertações de mestrado e
dezesseis são teses de doutorado, sendo a Pontifícia Universidade Católica a que teve maior
incidência do uso de instrução ao sósia. Cabe a ressalva de que ao buscar períodos anteriores
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a 2007 nenhum resultado foi obtido, assim, de 1987, ponto de partida previsto no projeto para
análise, a 2007 não houve nenhuma produção brasileira que aplicasse a instrução ao sósia. Por
conseguinte, a próxima etapa desta pesquisa consistirá no exame qualitativo da utilização da
instrução ao sósia nas teses e dissertações recolhidas.
CONCLUSÃO
Pode-se concluir que foi de suma importância a revisão de literatura para a
compreensão da magnitude do dispositivo metodológico e interventivo instrução ao sósia para
a futura realização de uma análise qualitativa de sua aplicação.
Espera-se a partir desta pesquisa apresentar identificar e examinar como a instrução ao
sósia tem sido aplicada no Brasil comparativamente à prescrição registrada na Clínica da
Atividade, de modo a poder apresentar avanços, adaptações ou contextualização do
dispositivo à realidade do mundo do trabalho e do acadêmico-científico brasileiros. Ademais,
pretende-se contribuir para o aprimoramento das aplicações do dispositivo.
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