
 

 

 

 

 

Laboratório de Mudanças: Intervenção formativa para inovações sistêmicas nas atividades 
produtivas e de serviços  

O mundo do trabalho vem se tornando mais complexo, interligado, opaco, por vezes representando ameaça à 
saúde dos trabalhadores e da sociedade. Impactos e anomalias resultantes das atividades produtivas 
tradicionalmente são tratados por especialistas ou por consultores externos às organizações que realizam suas 
análises, produzem diagnósticos e listas de recomendações que, via de regra, não saem do papel e pouco 
alteram o curso de desenvolvimento do sistema.  
Uma análise pobre, parcial ou enviesada da situação implicará em recomendações e mudanças superficiais que 
não vão incidir sobre os determinantes causais da situação. Estudos tem criticado essa limitação na ação de 
agentes públicos e privados, que não conseguem incidir nos determinantes e transformar o trabalho das 
organizações em sistemas mais seguros e saudáveis. Como ir além de diagnósticos? Como comprometer e 
aumentar a agência de atores internos visando alcançar mudanças duradouras?  
Com base na teoria da atividade histórico cultural de Vigotsky e seguidores um grupo de pesquisadores da 
Universidade de Helsinque (Finlândia) desenvolveu a metodologia do Laboratório de Mudanças que possibilita 
engajar atores internos das organizações na construção do diagnóstico associado ao desenvolvimento, teste e 
implantação de soluções em busca da superação de contradições identificadas pelos sujeitos.  
No 49º Encontro Presencial do Fórum Acidentes do trabalho, que contará com a presença do Prof. Emérito 
Jaakko Virkkunen, da Universidade de Helsinque, teremos apresentação da metodologia e de exemplos de 
intervenção formativa em situações concretas. Em seguida haverá lançamento do Livro: Laboratório de 
Mudança. Uma ferramenta de desenvolvimento colaborativo para o trabalho e a educação . Virkkunen 
J., Newnham D. Fabrefactum. 2015. (Disponível em http://www.forumat.net.br/at/sites/default//arq-
paginas/laboratorio_de_mudanca-miolocapa_2_reduzido.pdf ) 
Haverá tradução simultânea. Participem, divulguem.  

 

Dia 02 de outubro, sexta - feira, das 8h30 às 12:30 h 
Local: Mudou Local: Vai ser no Auditório da Fundacentro, Rua Capote Valente, 710 -  Prox. Metrô Clínicas, SP. 
Capital.  

Programação:  
8:30h - Teoria da Atividade – Conceitos, princípios e metodologia do Laboratório de Mudanças. 
Coordenação: Rodolfo A G Vilela – Faculdade de Saúde Pública. USP.  
Palestra – Prof. Em. Jaakko Virkkunen – Universidade de Helsinki, Finlândia.  
10:00 hs – intervalo  
10:20h: Exemplos de intervenção usando o Laboratório de Mudanças.  
Palestra – Prof. Em. Jaakko Virkkunen – Universidade de Helsinki, Finlândia. Caso da Intervenção formativa na 
atividade de vigilância em ambientes de trabalho 
11:00 hs – Debate  
12:10 hs: Lançamento e distribuição do Livro: Laboratório de Mudança. Uma ferramenta de desenvolvimento 
colaborativo para o trabalho e a educação. Virkkunen J., Newnham D. Fabrefactum. 2015. 

 Textos de apoio e mais informações sobre o fórum disponíveis na página do Fórum AT: www.forumat.net.br 

 O encontro será gravado e, posteriormente, disponibilizado no IPTV.USP e no canal do Youtube: 
https://www.youtube.com/user/ForumAcidentes 

 Inscrições são livres e gratuitas: com antecedência na Página da Faculdade de Saúde Pública ou no momento do evento (vagas 
limitadas em função do tamanho do auditório)  

Apoio: Ministério Público do Trabalho da 15ª Região; DVST/CVS/SES-SP e CEREST ESTADUAL SP; FUNDACENTRO; CEREST Piracicaba, 
FAPESP Proc. 12-04721-1; ANAMATRA, Escola Sindical Dieese, Comissão de Cultura e Extensão da Fac. Saúde Pública; PROEX-
UNESP, FUNDACENTRO, MTE. Gerencia Reg. Piracicaba.  

Coordenação do Fórum: Prof Dr Ildeberto M Almeida (ialmeida@fmb.unesp.br), e Prof Ass Rodolfo AG Vilela 
(ravilela@usp.br) 
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