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RESUMO 

Na ergonomia diversas ferramentas têm sido utilizadas para melhorar a adaptação 
do trabalho ao homem.  Objetivo desse trabalho é analisar as situações ergonômicas 
dos trabalhadores de um modo geral e proporcionar a prevenção de riscos em 
relação a saúde, segurança, desconforto que podem ocorrer no local de trabalho. A 
metodologia utilizada para o desenvolvimento do tema foi de caráter exploratório 
com base em pesquisas bibliográficas. A ergonomia atribui para reduzir alguns 
problemas que existe e para promover melhorias tanto na postura quanto para evitar 
doenças, muitas situações de trabalho são prejudiciais á saúde e acaba sendo 
perdida a qualidade de vida dos trabalhadores. Durante uma jornada de trabalho, os 
trabalhadores podem assumir inúmeras posturas inadequadas e demandar esforços 
musculares e repetitivos que, no futuro, podem causar doenças como a LER. Ao 
oferecer melhores condições de trabalho, a ergonomia reduz a fadiga e o “stress” e 
consequentemente promove o aumento do bem-estar e da produtividade dos 
trabalhadores. 
 

Palavras-chave: Ergonomia; Trabalhadores; Qualidade de vida; Postura; Fadiga. 
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ABSTRACT 

In ergonomics several tools have been used to improve the adaptation of work to 
man. The objective of this work is to analyze the ergonomic situations of the workers 
in general and to provide the prevention of risks with regard to health, safety and 
discomfort that can occur in the workplace. The methodology used for the 
development of the theme was an exploratory one based on bibliographical research. 
Ergonomics attributes to reduce some problems that exist and to promote 
improvements both in posture and to avoid diseases, many work situations are 
harmful to health and ends up being lost the quality of life of workers. 
During a working day, workers may assume innumerable inappropriate postures and 
require repetitive and muscular efforts which,  
in the future, can cause diseases such as LER.  
By offering better working conditions, ergonomics reduce fatigue and stress and 
consequently increase workers' well-being and productivity. 
 
 
 
  
ERGONOMIC ANALYSIS OF WORKERS IN GENERAL 

 

Key-words:  Ergonomics; Workers; Quality of life; Posture; Fatige. 
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1. INTRODUÇÃO 

A ergonomia vem tendo grandes investimentos e gerado impactos bastante 

positivos para a saúde dos trabalhadores, na medida em que os trabalhadores 

sejam os mais beneficiados se tratando do bem-estar do mesmo no ambiente de 

trabalho. Assim, são atingindo os maiores níveis de produtividade e até mesmo a 

qualidade das tarefas realizadas pelos trabalhadores. Existe mudança de demanda 

dos usuários á todo momento e as organizações precisam se ajustar conforme 

exigências.  

Objetivou-se analisar as situações ergonômicas dos trabalhadores que 

enfatiza a relevância de proporcionar ao trabalhador prevenção enquanto a questão 

dos riscos que ocorre em relação à saúde, insegurança, desconforto, que o 

ambiente onde o trabalhador atua e os meios que utilizam que  podem causar a sua 

vida e sua saúde. 

Entende-se sobre os conceitos ergonômicos na adaptação das condições no 

ambiente de trabalho que atua coletivamente, visando qualidade de vida para o 

trabalhadores tanto do ponto de vista físico quanto o psicológico e com isso buscar 

parâmetros que possibilitem acomodações as suas capacidades de propiciar um má 

ximo de conforto, bem-estar, segurança e saúde. 

Demonstrar como a ergonomia pode contribuir para solucionar um grande 

número de problemas sociais relacionada à saúde, segurança, conforto e eficiência. 

Muitos acidentes podem ser causados por erros humanos. Analisando-se esses 

acidentes pode-se chegar a conclusão que são causados pelo relacionamento 

inadequado entre os operadores e suas tarefas. 

 

 



2. A ERGONOMIA E QUALIDADE DE VIDA E SUAS PROPRIEDADES 

2.1 ERGONOMIA 

  Seja qual for o trabalho, sempre implicará pessoas interagindo com recursos 

físicos. A forma como ocorrem essas interações pode tornar o trabalho simples ou 

impossível de realizar. Pode trazer consequências imediatas para a saúde e bem-

estar dos indivíduos que executam o trabalho ou suas consequências podem 

manifestar-se ao longo do tempo, restringindo-lhes as capacidades ou mesmo o 

tempo de vida. 

Os ergonomistas contribuem para o planejamento, o projeto e a avaliação de 

tarefas, postos de trabalho, produtos, ambientes e sistemas, de modo a torna-los 

compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas. Ainda 

segundo a IEA, a ergonomia  estudo da postura no trabalho, manuseio de matérias e 

distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho devido a posturas e 

movimentos excessivos de tronco e membros superiores como elevação de braços 

acima dos ombros, esforço estático da coluna, movimentos repetitivos, flexão 

excessiva de tronco. 

Ergonomia congnitiva estudo de carga metal de trabalho de trabalho, tomada 

de decisão, desempenho especializado, interação homem-computador, 

confiabilidade humana, estresse profissional e a respectiva formação. 

Ergonomia organizacional estudo de gerenciamento de recursos coletivos de 

trabalho, organização temporal do trabalho, projeto participativo, novos paradigmas 

do trabalho, trabalho  cooperativo e gestão da qualidade. 

 A ergonomia implica o estudo de trabalho concreto, a observação da tarefa 

local e com equipamentos e equipes envolvidos, a coleta de todos os dados, 

quantitativos e qualitativos, incertos, incompletos ou contraditórios, necessários a um 

diagnostico (Santos e Fialho, 1997). 

Na visão da Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO, a ergonomia 

pode ser considerada como uma disciplina cientifica que relaciona os seres 

humanos e outros sistemas, visando o bem-estar humano e o desempenho global 

do sistema.  

Muitas situações de trabalho da vida cotidiana são prejudiciais a saúde. As 

doenças do sistema músculo-esquelético (principalmente dores nas costas) e 

aquelas psicológicas (estresse, por exemplo) constituem a mais importante causa de 

absenteísmo e de incapacitação ao trabalho. Essas situações podem ser atribuídas 



ao mau projeto e ao uso incorreto de equipamentos, sistemas e tarefas. A ergonomia 

pode contribuir para reduzir esses problemas. 

Segundo Lida (2005), para a ergonomia, a postura é o estudo do 

posicionamento do corpo, como cabeça, tronco e membros no ambiente de trabalho. 

O redesenho dos postos de trabalho no intuito de melhorar a postura promove a 

redução da fadiga, dores corporais, afastamento do trabalho e doenças 

ocupacionais. 

Em suma, a fadiga é considerada um redutor de eficiência. Para reduzir a 

fadiga, Gilbreth propôs alguns princípios de economia de movimentos, os quais 

podem ser classificados em três grupos: relativos ao uso do corpo humano, relativos 

ao arranjo do material do local de trabalho e relativos ao desempenho das 

ferramentas e do equipamento (CHIAVENATO, 1993)  

A ergonomia difere de todas as áreas do conhecimento pelo seu caráter 

interdisciplinar e pela sua natureza aplicada. O caráter interdisciplinar significa que a 

ergonomia se apoia em diversas áreas do conhecimento humano. O caráter aplicado 

configura-se na adaptação do posto de trabalho e do ambiente às características e 

necessidades do trabalhador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 FATORES HUMANOS NO TRABALHO 

              Os fatores humanos estão relacionadas aos fatores ambientais, 

organizacionais e de trabalho, além de todas as particularidade humanas e 

individuais que por algum motivo influenciam o comportamento no trabalho de uma 

forma que possa a saúde e a segurança. 

         Quando se fala em fator humano é importante falar da monotonia, fadiga e 

motivação que são três aspectos que devem ser observados na produção no 

ambiente de trabalho. Assim a monotonia e a fadiga estão presente em todos os 

trabalhos, eles podem ser controlados ou ate mesmo substituídos por ambiente mais 

interessantes e motivadores, quando não são eliminados. 

          Segundo Lida (2002), o corpo humano se mostra  mais apto ao trabalho em 

determinados dias e horas. Além do rendimento ser  maior, há também menores 

riscos de acidentes. Diversos fatores condicionam esse estado favorável á 

realização de atividades. O organismo humano apresenta oscilações em quase 

todas as funções fisiológicas com um ciclo aproximadamente 24 horas. 

 

2.2.1 Monotonia 

     Monotonia é uma reação de organismo a uma situação pobre em 

estímulos ou em condições com pequenas variações dos estímulos e é um dos 

aspectos mais relevantes na analise do projeto humano. O mais importante sintomas 

da monotonia são os sinas de fadiga, sonolência, falta de disposição e uma 

diminuição de atenção. Segundo Lida (2002) há certas condições agravantes da 

monotonia: a curta duração do ciclo de trabalho, períodos curtos de  aprendizagem e 

restrição dos movimentos  corporais. 

     A monotonia ocorre principalmente em trabalhos que envolvem a 

realização de tarefas repetitivas por bastante tempo, com grau de dificuldade mínima 

e sem da tempo pra pensar. Experiências mostram que as atividades prolongadas e 

repetitividades de baixa dificuldade tendem a aumentar a monotonia. Tarefas 

repetitivas tendem a diminuir o nível de excitação do cérebro e diminuição geral das 

reações do cérebro. 

Algumas condições pessoais de monotonia: 

 Pessoas com estado de cansaço  

 Pessoas com baixa motivação 

 Pessoas com alto grau de conhecimento 



 

2.2.2 Fadiga 

  A fadiga é caracterizada pela diminuição da eficiência e aumento do 

desinteresse por qualquer atividade. O cansaço, considerado um sinal de fadiga, é 

um mecanismo de defesa do organismo. Ele desistimula a sobrecarga de trabalho, 

possibilitando um tempo de recuperação para o organismo. As consequências da 

fadiga afetam diretamente a qualidade de trabalho. 

       A fadiga é um dos principais fatores que diminuem a produtividade, 

estudos mostram que a jornada de trabalho deve ser no máximo de 8,5 é que depois 

esse máximo não há aumento de produtividade e os erros aumentam. Citando 

Grandjean (1998), a fadiga esta relacionada a uma capacidade de uma produção 

diminuída e uma perda e uma perda de motivação para qualquer atividade. 

 

2.2.3 Motivação 

        A motivação varia de individuo pra individuo, cada pessoa possuí uma 

força que ajuda a seguir seus objetivos e através dessa força que é ativada é 

denominada como motivação.  Com isso, o ser humano produz padrões de 

comportamento diversificados, podendo ser por estimulo ou por necessidade, ou 

seja, uma pessoa motivada não consegue contagiar quem estar ao seu redor. 

  Motivação e ergonomia devem caminhar juntas no ambiente de trabalho. 

Com um ambiente adaptado fica mais fácil de trabalhar ajudando na rotina do 

trabalhador, proporcionando diversos benefícios tanto do empregado, quanto do 

empregador. 

 

 



3. PROBLEMAS ERGONOMICOS NA ÁREA DE TRABALHO 

 

3.1 RISCOS ERGONOMICOS 

   Aplicação das ciências biológicas conjuntamente com as ciências da 

engenharia para lograr o ótimo ajustamento do ser humano ao seu trabalho, e 

assegurar, simultaneamente, eficiência e bem-estar. 

Grande parte das doenças ocupacionais se desenvolve devido aos riscos 

ergonômicos presentes no ambiente de trabalho. O colaborador passa muitas 

horas dentro da empresa e, na maioria das vezes, permanece o dia inteiro no 

mesmo ambiente e na mesma posição. Esse padrão, somado à repetitividade das 

atividades, pode se tornar um risco para o colaborador, comprometendo sua saúde 

física e psicológica, podendo levá-lo, inclusive, ao adoecimento. 

O nível de atividade exagerada devido a extensas jornadas em busca de uma 

produtividade cada vez maior, associadas a uma atividade com grandes exigências 

erg onômicas, coloca os trabalhadores em uma posição extremamente vulnerável ao 

aparecimento de doenças ocupacionais. É preocupante, o grande número de 

trabalhadores que sofrem de distúrbios musculoesqueléticos oriundos da atividade 

dependendo do setor 

 

3.2 PRINCIPAIS TIPOS DE RISCOS ERGONOMICOS 

3.2.1 Repetitividade 

 A nomenclatura Lesões por Esforços Repetitivos (LER) começou a ser 

utilizada no final da década de 50, para designar um conjunto de patologias, 

síndromes e/ou sintomas músculo-esqueléticos que acometem particularmente os 

membros superiores, relacionando-se o seu surgimento ao processo de trabalho 

(Browne et al., 1984). 

A repetitividade dos movimentos e das atividades laborais pode provocar 

fadiga e desgaste, tanto físico quanto psicológico, dos colaboradores. 

A maioria desses problemas faz parte das Lesões por Esforço Repetitivo 

(LER) ou dos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT). São 

questões crônicas ou lesões causadas pela atividade repetitiva no trabalho e que 

trazem sérias consequências para a qualidade de vida do trabalhador. 

A melhor forma de lidar com esse problema é estabelecer pausas 

frequentes, gerando pequenos intervalos de atuação. Outra prática considerada 



positiva é a ginástica laboral, pois ela ajuda a fortalecer músculos e articulações 

usados nessa atividade, evitando seu desgaste intenso. 

 

3.2.2 Postura Inadequada 

  Segundo Dul & Weerdmeester (2004), a postura é frequentemente, 

determinada pela natureza da tarefa ou do posto de trabalho. As posturas 

prolongadas podem prejudicar os músculos e as articulações.  

Uma boa postura é definida como a posição do corpo que envolve o mínimo 

de sobrecarga das estruturas, com o menor gasto energético para o máximo de 

eficiência do corpo, conforme análise de Santos (1996) apud Basílio (2008). 

Malchaire (1998) apud Vilagra (2002) identifica posturas estáticas ou de grande 

variação de amplitude de 25 movimento ou velocidade em sua realização como 

sendo posturas de risco ou  desfavoráveis. 

Uma postura incorreta pode ocasionar lesões, fadiga e enfraquecimento de 

certas regiões do corpo como pulso, ombros, coluna e lombar. Assim, há um 

comprometimento do sistema osteomuscular, que pode desencadear o surgimento 

de LER/DORT. 

Se essa postura incorreta estiver associada à repetitividade do trabalho, 

pode ser ainda pior para a saúde do colaborador, facilitando ainda mais o 

surgimento de consequências diversas. 

Em ambientes em que é necessário trabalhar sentado, por exemplo, é 

fundamental que a cadeira dê total sustentação à coluna, além de garantir que as 

pernas fiquem em um ângulo de 90°. Os cotovelos também devem ficar nessa 

posição, sendo apoiados corretamente na mesa logo à frente. 

No caso de trabalho feito em pé, o ideal é que a configuração de todos os 

móveis seja de tal forma que leve em consideração a altura e essas necessidades. 

Além disso, vale a pena estimular os colaboradores a terem uma postura 

adequada. 

Deve-se evitar a permanência por longos períodos na posição sentada. 

Muitas atividades manuais, executadas quando se está sentado, exigem um 

acompanhamento visual. Isso significa que o tronco e a cabeça permanecem 

inclinados para frente. O pescoço e as costas ficam submetidos a longas tensões, 

que podem provocar dores. As tarefas manuais geralmente são feitas com os 



braços suspensos, sem apoio, o que causa dores nos ombros (DUL; 

WEERDMEESTER, 2004). 

 

3.2.3 Iluminação Inadequada 

  A iluminação inadequada reduz a segurança no ambiente de trabalho. O 

colaborador fica mais sujeito a sofrer acidentes por não conseguir enxergar 

apropriadamente o que acontece ao seu redor. Além disso, a baixa luminosidade 

causa fadiga visual, deixando os olhos vermelhos, doloridos e lacrimejantes. 

A luminosidade inadequada pode provocar danos aos colaboradores, tanto 

em níveis excessivos de luz como em níveis insuficientes. 

Podem citar problemas de visão, dores de cabeça, irritação e estresse, além 

de favorecer erros que podem levar à ocorrência de acidentes de trabalho. 

Um ambiente excessivamente iluminado de maneira natural pode ter níveis 

de radiação UV muito intensos, causando possíveis problemas na saúde do 

colaborador. Já a falta de iluminação faz com que o ambiente seja quase insalubre, 

contribuindo para o que é conhecido como vista cansada. 

A NR 17 estabelece parâmetros considerados seguros para que o ambiente 

de trabalho seja iluminado corretamente e isso deve ser seguido. Uma das 

questões mais importantes é que a iluminação deve ser planejada de modo a evitar 

reflexos ou ofuscamentos, garantindo o campo de visão do trabalhador. 

Para tanto, ela deve ser difusa — ou seja, não deve ser intensa e direta —, 

além de ser bem distribuída por todo o ambiente, evitando cantos escuros ou que 

são excessivamente iluminados. 

 

3.3 SISTEMA OWAS 

 Esse método procura identificar posturas nas quais tensões no corpo 

podem ser perigosas. O método consiste no seguinte procedimento: em cada 

etapa do trabalho devemse registrar em uma planilha, as posições e os pesos ou 

forças nos braços, pernas e costas. Para os braços, o método apresenta 3 

posições, para as pernas, 7 e para as costas, 4 posições. Em relação às cargas, 

tem-se 10 kg ou menos, maior que 10 kg e menor que 20 kg e por último uma força 

que exceda 20 Kg. Através de um cruzamento das posturas dos segmentos do 

corpo e das forças realizadas na planilha, o resultado indica quando devem ser 

adotadas as medidas corretivas (WILSON, 2005).  



O método OWAS apresenta pouca especificidade, gerando um 

detalhamento insuficiente quando aplicado a certas atividades laborais 

(GUIMARÃES; NAVEIRO, 2004). 

Um sistema prático de registro, chamado Owas ( Ovako Working Posture 

Analysing System) foi proposto por três pesquisadores finlandeses (Karku, Kansi e 

Kuorinka, 1997), que trabalhavam numa indústria siderúrgica. Eles começaram 

com analises fotográficas das principais posturas encontradas, que são típicas de 

uma indústria pesada. Encontraram 72 posturas típicas, que resultaram de 

diferentes combinações das posições do dorso, braços e pernas. 

Com base nessas avaliações, as posturas foram classificadas em uma das 

seguintes categorias (llida, 1998). 

a) Classe 1 – postura normal, que dispensa cuidados, a não ser em 

casos excepcionais. 

b) Classe 2 – postura que deve ser verificada durante a procxima 

revisão rotineira dos métodos de trabalho. 

c) Classe 3 – postura que deve merecer atenção a curto prazo 

d) Classe 4 -  postura que deve merecer atenção imediata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1: Posições dos setores do corpo utilizados no método OWAS 

 

Fonte: llida, 2002. 

 

3.4 METODO RULA 

 O método Rula ( MCATEMNEY e CORLLET, 1993), é uma adaptação do 

método Owas, acrescido de outras variáveis como força, repetição e amplitude do 

movimento articular. 

Segundo Stanton (2005) este procedimento foi desenvolvido por McAtamney 

e Corlett em 1993 de uma forma parecida com o método OWAS, porém para 

avaliar pessoas expostas a posturas que contribuam para distúrbios de membros 

superiores. O RULA (Rapid Upper Limb Assessment) usa observações adotadas 

pelos membros superiores, como pescoço, costas e braços, antebraços e punhos. 

Esse método avalia a postura, força e movimentos associados com tarefas 

sedentárias, como por exemplo, trabalho com computador. As 4 principais 

aplicações do RULA são:  

 Medição de risco músculo-esquelético, usualmente como parte de uma 

ampla investigação ergonômica; 

 Comparação do esforço músculo-esquelético entre design da estação de 

trabalho atual e modificada; 



 Avaliar resultados como produtividade ou compatibilidade de 

equipamentos; 

 Orientar trabalhadores sobre riscos músculo-esqueléticos criados por 

diferentes posturas de trabalho. 

A grande vantagem deste método é fornecer uma classificação do posto de 

trabalho quanto à prioridade de intervenção. Guimarães & Naveiro (2004) 

adaptaram essa técnica a fim de ser aplicada em situações específicas, como no 

trabalho com computadores. 

 

 

 

 



4. MEIOS ERGONOMICOS DE TRABALHO 

4.1 ERGONOMIA FISICA 

 A ergonomia física se ocupa da análise das características da anatomia, 

antropometria, fisiologia e biomecânica humanas em sua relação com a atividade 

física. Os tópicos relevantes incluem o estudo da postura no ambiente de trabalho, 

do manuseio de ferramentas, de movimentos repetitivos, de distúrbios 

musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, do projeto de postos de trabalho e 

segurança e saúde de usuários.       

A ergonomia física busca melhorar a relação do homem com a máquina, 

equipamentos, móveis e objetos de trabalho, assim, suas ações objetivam avaliar se 

a cadeira proporciona postura adequada, avaliar a vibração de determinados 

instrumentos, avalia também a movimentação adequada no levantamento e 

manipulação de objetos, etc. Além de avaliar, a ergonomia física se objetiva em 

orientar e conscientizar para que a saúde física seja preservada. 

Para que o sistema esquelético se movimente e se mantenha em 

determinadas posições, a ele está acoplado o sistema muscular que pode ser 

primariamente assimilado a um conjunto de cabos extensores em oposição. O 

sistema muscular tem a propriedade de poder se contrair e inversamente se 

distender e essa propriedade requer consumo de energia, provida ao corpo pelo 

metabolismo, que é a maravilha da natureza que transforma alimento e ar em 

energia no interior do organismo. 

 A atividade de trabalho deve estar adequada às possibilidades musculares e 

do metabolismo humano e nisto consiste o segundo capítulo da ergonomia física, a 

saber a fisiologia do trabalho. Retomando um exemplo já citado, o desconhecimento 

da fisiologia produziu problemas para os aviadores, mas o mesmo se deu com 

mineiros, empregados em linhas de monta gem e mais recentemente no pessoal de 

escritório. As inadequações fisiológicas agravam e ampliam os problemas de 

inadequação antropométrica já aludidos. 

 

 

 

 

 



Figura 2: Os sistemas esquelético e muscular conferem ao corpo suas 

dimensões antropométricas. 

 

Fonte: LindaMarieB/iStock/Thinkstock. 

Finalmente este organismo músculo-esquelético e dotado de um sistema de 

transformação de energia, um metabolismo interage com o ambiente em que se 

encontra realizando uma homeostase, suando no caso de temperaturas elevadas, 

sentindo odores e sabores, sendo facilitado ou dificultado nessa integração ao locus 

da atividade pela qualidades acústicas e lumínicas deste ambiente. Estabelece-se 

um domínio de conhecimentos de ergonomia ambiental, também podendo ser 

chamado de ecologia humana. 

No campo dos postos de trabalho, as especificações da Ergonomia física se 

orientam para modificações do contexto físico do trabalho que evitem a produção de 

esforços excessivos ou inadequados como os movimentos repetitivos. Essas 

especificações colocam como exigência, em geral, reconfigurações do posto de 

trabalho que irão implicar em mudanças na tecnologia física que muitas vezes 

podem se tornar inviáveis do ponto de vista financeiro, como, por exemplo, elevar ou 

abaixar uma plataforma, ou ainda modificar toda uma instalação. 

 Nisso consiste a importância da ergonomia ambiental, também chamada de 

ergonomia do ambiente construído, que trata das questões ambientais naturais e 

artificiais (ruído, vibrações, temperatura, iluminação, etc.) que interferem no trabalho. 

 

 

 



Tabela 1: Algumas das manifestações que promovem o desconforto no 

trabalho 

Tipo de desconforto Formas de manifestação 

Climático Condições do tempo, da temperatura e 

da circulação do ar 

Visual Condições da visão, como irritação e 

falta de descanso 

Sonoro Níveis de ruído, de música e de voz 

Corporal Situação dos músculos e articulações 

Auditivo Ruído do ambiente e velocidade do 

vento 

Olfativo Odores e sua intensidade 

Respiratório Níveis de poluição e umidade do ar 

Fonte: O autor 

 

4.2 ERGONOMIA COGNITIVA 

 A cognição trata da ergonomia dos aspectos mentais da atividade de trabalho 

de pessoas e indivíduos, homens e mulheres. O olhar do ergonomista não se 

contenta em apontar características humanas pertinentes aos projetos de postos de 

trabalho ou de se limitar a entender a atividade humana nos processos de trabalho 

de uma ótica puramente física. Nesse movimento de idéias apreende-se - o que os 

filósofos gregos já discutiam - a importância dos atos de pensamento do trabalhador 

na consecução de suas tarefas. E com isso, apreendemos que os trabalhadores não 

são apenas simples executantes, são capazes de detectar sinais e indícios 

importantes, são operadores competentes e são organizados entre si para trabalhar. 

E que, nesse contexto, podem até cometer erros. 

Os processos cognitivos incluem a memória, atenção, concentração, 

raciocínio. Com isso, esta área se especializa no estudo das respostas mentais e 

emocionais com que o trabalho se relaciona, como tomada de decisão, estresse, 

esforço de trabalho mental, desempenho, satisfação, motivação, etc. 

A ergonomia cognitiva, por sua vez, tem como objetivo avaliar e intervir nas 

questões que influenciam o nível mental do trabalhador, são medidas que 



proporcionam menos fatores estressores no ambiente de trabalho, ações de 

melhoria no relacionamento entre colegas e líderes, desenvolvimento e treinamento 

dos profissionais, etc. 

 A ergonomia cognitiva tem como assunto a mobilização operatória das 

capacidades mentais do ser humano em situação de trabalho. Este campo da 

ergonomia tem como programa mínimo: 

 Inovações nos equipamentos, sobretudo que no que tange à 

usabilidade das interfaces entre o operador e os equipamentos;  

 Confiabilidade humana na condução de processos, prevenindo as 

consequências dos erros humanos no controle de sistemas complexos 

e perigosos;  

 Otimização na operação de equipamentos informatizados e seus 

softwares, prevenindo seu funcionamento inadequado ou bloqueios;  

 A construção da formação de novos empregados na implantação de 

novas tecnologias e/ou novos sistemas organizacionais;  

 Estabelecimento e manutenção de sistemas seguros, confiáveis e 

eficientes de comunicação e de cooperação. 

A ciência da cognição é essencialmente multidisciplinar. Relaciona-se às 

pesquisas dos processos cognitivos e abrange a psicologia cognitiva, a 

neurociência, a linguística, a lógica e as ciências da computação, sendo um ramo 

impregnado de várias abordagens e métodos (MOURA; CORREA, 1997). No campo 

ocupacional, abrange as ações mentais de atenção, cognição ou conhecimento, 

percepção, armazenamento e recuperação de memória e ao controle da 

motricidade.  

Segundo Marmaras e Kontogiannis (2001), o objetivo da ergonomia cognitiva 

é tornar as soluções tecnológicas compatíveis às características e necessidades dos 

usuários. Assim:  

 Considera as naturezas cognitivas e fisiológicas nas quais houve 

registros de erros e falhas humanas e suas condições.  

  Estima as capacidades e limitações humanas, buscando emitir um 

diagnóstico da origem do problema. Dessa forma, é presumível 

restaurar os artifícios de obtenção, processamento e recuperação de 

informações. 



Trata da forma como esses fatores atuam na interação entre o 

indivíduo com suas capacidades e limitações e o ambiente, as 

imputações e os equipamentos.  

  Analisa a carga mental de trabalho, a tomada de decisão, a atuação 

especializada, os níveis de estresse e fadiga.  

 Observa a relação desses fatores com os projetos, abrangendo o ser 

humano e os sistemas empregados na corporação. 

Abrantes (2011) cita como marco da ergonomia cognitiva o término da 

Segunda Guerra Mundial, em 1945. Naquela ocasião, houve um significativo avanço 

tecnológico, exigindo, nos sistemas de produção, um maior intercâmbio cognitivo 

entre homem e máquina. Um exemplo disso foi o emprego de mostradores e painéis, 

levando à percepção de qualidades como a velocidade na tomada de decisão. 

 

 

4.3 ERGONOMIA ORGANIZACIONAL 

 A otimização de sistemas sociais e técnicos, as políticas estratégicas 

empresariais e os processos industriais adotados nas organizações são abordados 

pela ergonomia organizacional, que trata da comunicação entre os profissionais da 

organização, dos projetos de trabalho e da programação do trabalho em grupo. Além 

disso, a ergonomia organizacional abarca o projeto participativo, o trabalho 

cooperativo, a cultura organizacional, a gestão da qualidade e as organizações em 

rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3: Toda atividade de trabalho ocorre no âmbito de uma organização, 

exigindo do trabalhador habilidades de comunicação interpessoal e com os mais 

variados processos e sistemas. 

 

Fonte: Kanate/iStock/Thinkstock. 

 

O campo da ergonomia organizacional se constrói a partir de uma 

constatação óbvia, que toda a atividade de trabalho ocorre no âmbito de 

organizações. Esse campo que tem tido uma formidável desenvolvimento é 

conhecido internacionalmente como ODAM (Organizational Design and 

Management), para alguns significando um sinônimo de macroergonomia. 

Por fim, esta área visa a estudar e intervir no clima e na cultura 

organizacional, procurando adaptar as condições da empresa para que o 

trabalhador tenha maior segurança, saúde e bem-estar no seu ambiente de trabalho, 

é ação desta área também intervir no modo de liderança, buscando melhorar a 

forma de gestão.  

Segundo (Vidal, 1997), ao se falar de trabalho e organização deve-se 

distinguir o plano da organização geral da organização do trabalho. A organização 

geral tem como bases teóricas a teoria das organizações e a logística, buscando 

especificar a organização produtiva tal como um organismo com vistas à sua 

atuação no contexto mais geral: social, econômico, geográfico, cultural. 

 A organização do trabalho, se prosseguirmos na metáfora biológica, trata dos 

aparelhos funcionais internos de uma organização produtiva e que lhe dão sentido 

motor. Em termos concretos o plano é o da troca de energia entre as pessoas da 



organização, repartidas entre as energias de execução e de controle, ou antes, de 

como estruturam-se os aparelhos para manusear tais energias (Vidal e al., 1976). A 

idéia motriz é a de compreender as formas como se dá a cada uma das unidades 

funcionais as disposições necessárias para a consecução das funções que lhes são 

imputadas pela organização geral e o conceito subsidiário é o estabelecimento de 

métodos de trabalho. 

Um ponto-chave da ergonomia organizacional é diagnosticar como os 

trabalhadores avaliam o seu ambiente de trabalho. Captar, tratar e analisar as 

representações que os indivíduos fazem de seu contexto de trabalho pode ser um 

diferencial, em certa medida um requisito central, para a adoção de mudanças que 

visem promover o bem-estar no trabalho, a eficiência e a eficácia dos processos 

produtivos. Ainda, é uma maneira eficaz de entender a raiz de problemas 

ergonômicos, que muitas vezes estão relacionados à cultura organizacional
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ergonomia por sua vez vem tentando adaptar cada vez mais o homem ao 

posto de trabalho pode ser consequências de imediato para o bem estar dos 

trabalhadores ou pode ter consequências á longo prazo, observa-se que os fatores 

comuns de trabalho está relacionado diretamente a monotonia, fadiga e motivação 

que é encontrada em quase todos os ambiente de trabalho.  

 Identificaram-se alguns aspectos importantes na realização desse estudo, 

destacando-se a maneira na qual os trabalhadores estão submetidos durante a sua 

jornada de trabalho. Alguns equipamentos utilizados, não apresentam a segurança 

devida aos usuários, e se mostram inadequados no que diz respeito às condições 

ergonômicas para realização do trabalho. 

Dentre os fatores de meios ergonômicos, destacamos que, o bem estar do 

indivíduo em seu ambiente de trabalho está ligado ao envolvimento dos fatores 

psicológicos individuais e sociais,  então deverão utilizar-se da Ergonomia como 

estratégia para otimizar as condições de trabalho e com isso fazer com que as 

influências nocivas a saúde física e mental dos funcionários / colaboradores 

diminuam, e também, proporcionar meios para que estes possam ser criativos e 

participativos em suas organizações. 
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