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Análise da Atividade
Fases de projeto: Pesquisa
A atividade humana pode ser analisada utilizando o sistema da atividade proposto por Engestrom
[1], composto de 7 elementos:

Toda atividade humana é voltada para a transformação de algo que interessa às pessoas. Esse algo
é chamado de objeto. As pessoas utilizam instrumentos para transformar o objeto de modo a atingir
um resultado. Mesmo que uma pessoas esteja agindo sozinha numa atividade, ainda assim ela
estará inserida numa comunidade, com características culturais próprias. Dentre estas
características, é relevante analisar a aplicação das regras e da divisão do trabalho na atividade.
Vale ressaltar que o objeto não é necessariamente algo físico, mas possivelmente simbólico, como
no caso de atividades de comunicação. O objeto nesse caso, é a mensagem e não os instrumentos
utilizados para transmití-la (ex: máquina fotográfica, email, telefone).

A contradição
Segundo Engestrom, os elementos da atividade estão em constante reconfiguração, ou seja, trata-se
de um sistema dinâmico. Eventualmente os elementos entram em contradição e a tensão no
sistema aumenta. As pessoas podem, por exemplo, não se sentirem à vontade com a divisão do
trabalho por motivos políticos e quando a tensão se torna forte demais, ambos podem ser
reconfigurados. As pessoas podem deixar a atividade e serem substituídas por outras ou a divisão do
trabalho pode ser revista.

Como identificar os elementos da atividade
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Os elementos da atividade devem ser identificados num contexto particular, ou seja, numa atividade
específica e não numa atividade genérica ou numa média de elementos entre diferentes atividades.
As seguintes perguntas são baseadas na Lista de Verificação da Atividade [2]:

Qual é a atividade em questão?
Quem são as pessoas?
Qual o objeto compartilhado da atividade?
Qual o resultado esperado da interferência no objeto?
Quais são os instrumentos utilizados para transformá-lo?
Como elas dividem o trabalho para fazer isso?
Quais são as regras das interações?
Quais são as características dessa comunidade?
Que contradições estão mais tensas, prestes a disparar mudanças?
Que outras atividades se conectam com essa atividade?
Estas perguntas podem ser respondidas através da observação direta do pesquisador ou através de
discussões com o grupo de pessoas que de fato participam dessa atividade. Na foto abaixo, um
grupo de profissionais analisa sua própria atividade de trabalho.

Rede de atividades
As atividades humanas estão sempre interconectadas, formando uma rede. A conexão mais explícita
é quando o resultado de uma atividade se torna o objeto de outra, ou seja, quando o fluxo de
trabalho passa de uma etapa a outra. Outras formas de conexão entre atividades:

A atividade de preparação e manutenção de instrumentos
A atividade de revisão das regras e divisão do trabalho
A atividade de gestão de pessoas

Exemplos de análises
Análises realizadas em exercícios com alunos do Instituto Faber-Ludens:

Reunião de trabalho [3]
Composição de músicas [4]
Entrega de cimento [5]
Exercício físico [6]
Redesign de websites [7]
Manutenção de elevadores [8]
Referências para aprofundamento: Etnografia no design com teoria da atividade [9]
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