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Resumo: O texto busca promover uma inversão de perspectiva, alinhando e 
acrescentando à ótica do contexto produtivo mercantil uma visão que privilegia o 
trabalho sob a percepção daquelas e daqueles que estão no centro do trabalho, 
os trabalhadores da base produtiva. Essa inversão de perspectiva visa 
acrescentar à análise da Engenharia e de seus futuros profissionais, os 
Engenheiros, a importância em compreender que o trabalho é algo múltiplo e 
complexo e que em sua composição existe um universo regido por múltiplas 
racionalidades: a racionalidade proposta pela empresa através de 
procedimentos, regras e prescrições e as racionalidades associadas aos 
trabalhadores que são conclamadas e produzidas a fim de suprir as demandas 
produtivas que surgem através de imprevistos e variações características à 
atividade real de trabalho. Para isso, é preciso uma incursão nas abordagens da 
Ergologia e da Ergonomia da Atividade apropriadas como referências para 
analisar essas perspectivas. A proposta é convidar os profissionais da Engenharia 
a construir uma perspectiva original sobre o trabalho demonstrando que os 
resultados produtivos se materializam somente através da intervenção humana - 
os homens com seus saberes, valores e competências, agindo e transformando o 
trabalho. O texto ainda busca demonstrar que inovação e desenvolvimento 
tecnológicos estão muito além da mera aplicação e desenvolvimento de 
instrumentos, sistemas, metodologias, pares e frutos associados à tecnologia de 
informação. 
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“A revolução informática, as novas tecnologias, a Internet: longe de 
estar em via de desaparição, o trabalho humano é hoje, a chave do 
sucesso para tirar o melhor partido destes novos meios de 
produção e de comunicação. Mais do que nunca será necessário 
investir na performance humana, indissociável da performance 
econômica. É portanto necessário refletir sobre as competências  
que estão no centro da ligação entre o homem e a técnica. Ora, a 
competência remete diretamente à atividade: trabalhar é dar 
existência à técnica em um contexto preciso, em um momento 
específico.” (DURRIVE & SCHWARTZ, 2007, p. 83). 
 

A história humana remete obrigatoriamente à convergência do 
desenvolvimento tecnológico da humanidade, fruto contínuo e dinâmico de uma 
inteligência própria desprovida por inovações crescentes, múltiplas e singulares, 
peculiares aos homens e mulheres que se encontram ora como agentes 
produtores, ora como agentes criadores, ora como agentes consumidores dos 
artefatos produzidos e desenvolvidos ao longo de nossa história. 

As inovações construídas e promovidas pela humanidade permitiram alcançar 
o avançado estágio de desenvolvimento tecnológico atual, o que sob certo 
aspecto positivo garantiu um grau de conforto incomparável, traduzido na ampla 
produção de alimentos, no avanço do tratamento da saúde das pessoas, na 
ampla produção de bens materiais sem precedentes, entre tantas outras áreas e 
aspectos que podem ser relacionados, e que estão alavancados principalmente 
pelo advento da tecnologia da informação que vem proporcionando uma vida 
bastante confortável sob o ponto de vista material. 

No entanto, numa inversão de perspectiva, não se pode esquecer que essa 
mesma inovação e desenvolvimento tecnológico promotores de um bem estar 
material sem precedentes, provocou também grandes perdas e destruições para 
uma parcela significativa da humanidade, materializada principalmente nas 
grandes guerras mundiais e nos inúmeros conflitos bélicos existentes ao longo do 
século XX. E ainda, grande parte da população mundial não teve e não tem 
acesso a algumas dessas benesses produzidas pelo advento dessas tecnologias. 

Mas, a questão que interessa aqui diretamente é a apropriação e ampliação 
dos conceitos de inovação e desenvolvimento tecnológico para além das 
perspectivas associadas à informática, à robótica, à Internet, ao automatismo e à 
tecnologia de informação de uma forma geral. É a ampliação e o refinamento do 
conceito de desenvolvimento tecnológico para além das questões das novas 
tecnologias da informação, apropriando-se de novas formas de organização e 
percepção da atividade humana, especialmente a atividade humana no trabalho. 

As tecnologias se encontram num franco e dinâmico processo de 
transformação contínua. A apropriação aqui elaborada sobre inovação e 
desenvolvimento tecnológico busca ir além das ferramentas, instrumentos, 
equipamentos, sistemas, projetos ou qualquer outra nomenclatura que possa 
expressar a atualidade desses fenômenos. A idéia é provocar e defender a 
amplitude do conceito de desenvolvimento tecnológico, demonstrando que 
inovação pode estar associada a outras formas de melhorar as condições da 
existência humana, especialmente as condições associadas às atividades de 
trabalho.  

A atividade de trabalho aqui se encontra associada à perspectiva mercantil, 
onde as relações são regulamentadas sob bases legais que servem aos 
interesses da esfera produtiva arregimentada em critérios de metas e objetivos 
de produção para proporcionar o desenvolvimento do negócio de uma empresa. 

Dentro de critérios de produção, a Engenharia em suas múltiplas e diversas 
especialidades, serve, atende, enriquece e soluciona inúmeras demandas 



produtivas que surgem como desafios para o desenvolvimento dos trabalhos e 
projetos elaborados pelas empresas e organizações. Centrando e privilegiando os 
critérios da organização da produção, se percebe que essas relações produtivas 
perpassam pelas inúmeras competências que a Engenharia (em especial a 
Engenharia de Produção) se apropria e mobiliza para obter os resultados 
propostos que incide sobre o projeto, a modelagem, a operação, a manutenção, 
os sistemas produtivos, a energia, o custo, a qualidade, tudo isso, em diálogo 
com interesses da organização que devem se alinhar com propostas de 
responsabilidade social e ambiental a fim de evidenciar o compromisso da 
empresa com a sociedade de forma geral. 

Tais critérios e interesses produtivos, só são possíveis, só se materializam, se 
a mobilização das pessoas envolvidas diretamente aos processos produtivos seja 
efetiva. Sistemas, processos, ferramentas, instrumentos só funcionam se a 
mobilização das pessoas, se o compromisso e o envolvimento destes sejam 
realmente articulados. Para conseguir essa mobilização e efetivação é necessário 
e primordial que se conheça o trabalho de perto, que se compreenda o trabalho 
real daqueles que se mobilizam diariamente a fim de suprir essas demandas 
produtivas. Valendo-se dessa perspectiva e abordagem é possível conhecer as 
dificuldades, os impedimentos e os problemas que assolam o cotidiano daqueles 
que trabalham, produzindo assim uma ótica que permite transformar as suas 
condições de trabalho. 

Essa abordagem circula entre as explanações da Ergologia e da Ergonomia 
da Atividade, que podem contribuir com a Engenharia na ampliação da 
perspectiva sobre o trabalho real. Através dessas perspectivas é possível 
construir um olhar sobre o trabalho que privilegia a atividade real de trabalho em 
toda a sua multiplicidade e singularidade, demonstrando a riqueza e a 
potencialidade existente no ato de trabalhar.  

Qual o interesse da Engenharia nessa abordagem? O que isso pode contribuir 
para os interesses e fundamentos de futuras soluções que precisam ser 
construídas e elaboradas frente aos desafios diários enfrentados pela 
Engenharia? Partindo desses princípios, é possível perceber o trabalho sob uma 
outra ótica, uma ótica diferente da visão estabelecida pela empresa. É apropriar-
se de uma perspectiva que se sustenta nas inúmeras racionalidades que circulam 
durante o trabalho, racionalidades que sobrepõem às determinações oriundas 
somente sob o ponto de vista da organização do trabalho. 

O profissional de Engenharia pode e deve buscar a compreensão das 
inúmeras complexidades existentes nas relações de trabalho. É primordial 
amplificar sua visão sobre o trabalho, analisando-o em suas múltiplas 
representações podendo assim refinar suas intervenções nos processos 
produtivos considerando aquilo que os procedimentos e prescrições não 
conseguem mensurar. Ou seja, a mobilização dos saberes, valores e 
competências dos trabalhadores, peculiaridades as quais muitas vezes não são 
percebidas, conhecidas, sendo até ignoradas por quem determina e organiza as 
situações e condições de trabalho.  

O que é trabalhar num contexto industrial e o que isso implica e demanda 
daqueles que ali se encontram inseridos? A construção de uma perspectiva 
centrada na atividade real de trabalho em suas múltiplas variabilidades e 
imprevisibilidades solidifica o argumento de que a visão do futuro Engenheiro 
deve atentar e compreender as dinâmicas e contradições existentes e presentes 
em todo e qualquer ato de trabalho, por mais singelo que ele possa parecer.  

Essa percepção pode ajudar ao profissional de Engenharia a compreender em 
profundidade as inúmeras dificuldades e conflitos existentes no cotidiano de 



trabalho, permitindo uma visão diferente e complementar à racionalidade 
organizacional, desenvolvendo uma perspectiva com profundidade sobre as 
questões dialéticas associadas ao trabalho, validando a possibilidade de 
compreender suas dinâmicas e assim provocar transformações favoráveis às 
situações de trabalho. 

Dentro dessa proposta, examinamos alguns pontos que permitem ancorar 
algumas observações, circulando sobre conceitos chaves entre os quais se 
destacam uma breve reflexão sobre o que pode ser o trabalho, a diferenciação 
entre trabalho prescrito e trabalho real, uma breve abordagem conceitual da 
Ergologia e da Ergonomia da Atividade, a importância em especial do Engenheiro 
em produzir um olhar refinado sobre o trabalho, compreendendo as múltiplas 
racionalidades e complexidades existentes e assim permitir e provocar 
transformações que resultam em melhores condições para aqueles trabalhadores 
que se encontram no cerne da questão. 
 

1. O QUE PODE SER O TRABALHO? 
 

“No trabalho não existe uma regra única, uma razão central, o 
certo ou errado. É preciso ir além das normas, regras, sistemas de 
gestão, auditorias, exigências técnicas para compreender ao menos 
parcialmente esse universo complexo que se insere o trabalho. É 
preciso reconhecer a existência das múltiplas racionalidades 
aplicadas no trabalho” (COSTA, 2009, p.198). 

 
O trabalho, principalmente na indústria, é regido por inúmeras regras, 

procedimentos, protocolos, normas e tantas outras prescrições. Nesse ambiente 
do trabalho, uma racionalidade, a racionalidade da organização, apresenta em 
ampla potencialidade à idéia de enquadramento antecipado, controle efetivo, 
organização sistêmica que possibilita através da aplicação de procedimentos e 
regras previamente pensadas a concretização dos resultados propostos. Não 
seguir os procedimentos relacionados a um trabalho, significa descumprir uma 
regra, significa descumprir um padrão, o que permite e provoca segundo a ótica 
da organização, uma das razões pela qual os resultados propostos não são 
alcançados. 

Essas prescrições são percebidas principalmente em sistemas de gestão e 
representam uma das faces da realidade do trabalho. Aqui se delimita o trabalho 
dentro de contextos industriais ou de serviços, mas que englobam características 
relacionadas à regência de regras e legislações que visa articular e regulamentar 
suas necessidades. Isso direciona a um modelo de abordagem de percepção do 
trabalho que apresenta a seguinte dicotomia: a existência de uma racionalidade 
e organização prévia ao trabalho real, estabelecida sob o viés da administração 
da empresa, ou seja, uma racionalidade externa à realidade dos trabalhadores 
que se encontram diretamente relacionados aos constrangimentos (as exigências 
que o trabalho demanda ao trabalhador durante sua ação) impostos pela 
atividade real de trabalho, racionalidade que pode ser associada ao conceito de 
trabalho prescrito. Em contrapartida, há ainda, a existência de múltiplas 
racionalidades desenvolvidas pelos trabalhadores em seu local de trabalho que 
passam a promover intervenções e soluções para os problemas que são 
colocados diante deles. É a gestão dos trabalhadores diante dos desafios e 
imprevistos que compõe a atividade real de trabalho, também conhecido por 
trabalho real. 

Essa primeira racionalidade da organização do trabalho apresenta-se como 
uma mecanização e verticalização de modelos que privilegiam a lógica da 



organização sistemática de tarefas, aquilo que é previamente programado antes 
mesmo que o trabalho aconteça. É uma espécie de recuperação e continuidade 
da perspectiva da organização científica do trabalho, onde de antemão se 
estabelece o controle do trabalho em todas as suas fases e etapas. Ignoram-se 
os saberes daqueles que se encontram no centro da realização do trabalho, 
relegando-os assim a uma simples aplicação de protocolos e procedimentos 
externos e estéreis às exigências da atividade real de trabalho, acreditando-se 
que somente com sua aplicação seja possível obter os melhores resultados para 
o trabalho proposto. 

É uma espécie de retomada do princípio da Administração Científica onde o 
saber operário é reduzido a meras aplicações de procedimentos previamente 
elaborados sob uma racionalidade inquestionável e reguladora, reduzindo o 
conhecimento sobre o trabalho às regras e procedimentos que são devolvidas ao 
trabalhador como “the one best way”, ou seja, estabelecendo a idéia de que esta 
é a melhor forma, a melhor maneira de se realizar o trabalho. 

Já na segunda abordagem, percebe-se a atividade real de trabalho, ou seja, 
aquilo que realmente é feito pelo trabalhador durante a execução de seu 
trabalho, permitindo uma convocação e atuação de múltiplas racionalidades 
provenientes e originárias desses trabalhadores, racionalidades que se 
distinguem e se complementam à racionalidade prévia proposta pela organização 
da administração. 

É preciso esclarecer essa questão, essa dicotomia a qual nos referimos. 
Denomina-se tarefa, tudo aquilo que é prescrito pela organização (normas, 
regras, procedimentos, etc.). É o que deve ser feito através das orientações 
externas pensadas por alguém longe da atividade real de trabalho. Aqui não são 
consideradas as variabilidades do meio (material ou humano). É a idéia do 
trabalho como mera aplicação de procedimentos. A idéia do trabalho prescrito. 

Já a atividade reflete e designa tudo aquilo que realmente é feito pelo 
trabalhador durante o seu trabalho. É a mobilização do trabalhador para obter o 
resultado que se espera dele na proposta da tarefa. É a atividade mental, 
intelectual, física, é o corpo e a mente em ação. A atividade é a energia, a 
vitalidade e potencialidade que o trabalhador emprega em seu trabalho para dar 
conta do que lhe é demandado. Alguns atos são facilmente observáveis, outros 
não. Algumas atitudes podem ser desprovidas de sentidos para quem observa, 
por isso é preciso adentrar no contexto em análise, treinar o olhar e passar a 
perceber que mesmo os atos pequenos e singelos podem estar repletos de 
sentidos e significados. 

 
 
Fonte: GUÉRIN et al, 1997, p. 15. 
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O esquema apresentado registra o distanciamento entre o que é prescrito e 
programado (tarefa) e a atividade real de trabalho. Esse fluxo, essa relação entre 
prescrito e real, associado à necessidade de intervenções do operador para 
regular e ajustar o sistema produtivo, é a cadência, a engrenagem que articula a 
atividade real de trabalho. Há sempre uma distância a ser preenchida entre o 
que se pede através de um procedimento, de um objetivo de produção e a 
intervenção do trabalhador. 

Essas intervenções dos trabalhadores no processo produtivo, ajustando, 
regulando, antecipando e até eliminando a possibilidade da não ocorrência dos 
resultados esperados (previamente determinados pela empresa) é conhecida 
conceitualmente sob a abordagem ergonômica como regulação. A regulação 
assume um caráter da atividade real de trabalho apresentando para a Ergonomia 
a dupla possibilidade de uma regulação de um sistema técnico ou a regulação da 
própria atividade humana (onde o operador regula as suas próprias ações) 
(FALZON, 2007). 

Isso reflete a riqueza e a complexidade do trabalho, presentes nos pequenos 
e infinitos atos dos trabalhadores, os quais são difíceis de serem observados, 
identificados e reconhecidos, mas que guardam toda a riqueza e a essência do 
trabalho em sua mais intensa e completa formação. É nesse ponto que se deve 
formar e desenvolver um olhar que privilegie as situações, comportamentos e 
racionalidades que não são descritas na lógica da prescrição. É a partir desse 
ponto que a visão da Engenharia deve se formar e assim produzir novas 
abordagens que possam privilegiar e levar em conta aquilo que reflete as 
atividades reais dos trabalhadores. 

 
2. A ERGONOMIA DA ATIVIDADE  

 
Em seu texto,“Questões Epistemológicas em Ergonomia e em Análise do 

Trabalho”, o Professor Alain Wisner nos mostra a origem e utilização do termo 
Ergonomia, na Grã-Bretanha do pós-guerra (1947). Esse termo veio denominar 
as atividades que o engenheiro Murrel, o fisiologista Floyd e o psicólogo Welford, 
em conjunto com suas equipes, desenvolveram durante a Segunda Guerra 
Mundial na Defesa Nacional Britânica. 

Essas primeiras atividades que formaram aquilo que viria a ser chamado de 
Ergonomia é fruto de um esforço de guerra realizado entre a cooperação múltipla 
e diversificada de inúmeras disciplinas, envolvendo a interação de áreas distintas 
e variadas.  Com o passar do tempo, a Ergonomia ultrapassou os limites das 
questões militares e passou a formar uma associação entre disciplinas variadas 
que convergiam para o desenvolvimento de conhecimentos e intervenções em 
inúmeras atividades civis. 

Sem arriscar uma discussão conceitual entre as abordagens, as 
peculiaridades e as distinções e origens da Ergonomia de influência anglo-
saxônica e a Ergonomia da atividade, passamos a privilegiar e indicar a 
importância da Ergonomia da Atividade como disciplina convergente para a 
promoção da saúde do trabalhador, eliminando os riscos de acidentes e visando 
a melhoria das condições e situações de trabalho.  

Em objetivos, essa vertente da Ergonomia que, vale lembrar, não é um bloco 
teórico homogêneo, mas um campo de conhecimentos em construção que se 
relaciona e dialoga na tensão entre dois pólos: a saúde das pessoas e os 
aspectos relacionados ao desempenho das organizações, ou seja, à sua 
produtividade. A saúde das pessoas associa-se à segurança, ao conforto, à 
satisfação, ao prazer e realização no trabalho. Os aspectos produtivos se 



associam à eficiência, a confiabilidade, a qualidade e durabilidade do produto e 
serviço e aos aspectos gerais sobre a melhor forma de produção da organização. 

Etimologicamente, a palavra se apresenta como Ergon (trabalho) e nomos 
(regras), designando uma ciência do trabalho, sendo uma disciplina orientada 
para o sistema, e que atualmente se expande e se aplica a todos os aspectos da 
atividade humana. 

Em 2000, a International Ergonomics Association (IEA), adotou como 
referência internacional a seguinte definição sobre Ergonomia:  
 

“A ergonomia (ou Human Factors) é a disciplina científica que visa 
a compreensão fundamental das interações entre os seres humanos 
e os outros componentes de um sistema, e a profissão que aplica 
princípios teóricos, dados e métodos com o objetivo de otimizar o 
bem- estar das pessoas e o desempenho global dos sistemas. Os 
profissionais que praticam a ergonomia, os ergonomistas, 
contribuem para a planificação, concepção e avaliação das tarefas, 
empregos, produtos, organizações, meios ambientes e sistemas, 
tendo em vista torná-los compatíveis com as necessidades, 
capacidades e limites das pessoas.”1 (FALZON, 2007, p.5). 
 

A abordagem ergonômica deve contemplar inúmeros fatores, relacionando os 
aspectos físicos, cognitivos, sociais, organizacionais, ambientais, que compõe o 
processo de trabalho em sua totalidade. A prática ergonômica deve ser tratada 
como atividade de diagnóstico e intervenção buscando a solução dos problemas 
em colaboração com os protagonistas que interagem diretamente nos processos 
analisados. 

A demanda, conceito importante dentro da Ergonomia assume o crédito de 
um problema a ser resolvido. Seja por problemas relacionados à saúde dos 
trabalhadores, seja por questões sociais ou produtivas, cabe ao ergonomista 
tratar a demanda conforme o desenvolvimento de suas intervenções, 
promovendo um diálogo entre ele e aquele que solicita o processo de análise.  

Analisando o trabalho, é possível identificar os constrangimentos (as 
exigências que o trabalho demanda ao trabalhador durante sua ação), 
construindo dinamicamente com a situação, um diálogo que associa 
conhecimentos prévios do ergonomista com novos conhecimentos (inclusive dos 
próprios trabalhadores) apropriados ao longo do trabalho analisado. Esse ir e vir 
fornece a instrumentalização necessária ao ergonomista favorecendo e criando 
argumentos para a solução dos problemas demandados. 

Através da ação cooperativa, a prática ergonômica passa a ser uma ação em 
conjunta entre os trabalhadores em atividade e o ergonomista, promovendo 
resultados com participação de todos aqueles que se engendram nas demandas 
a serem solucionadas. Como foi dito, a prática ergonômica passa 
obrigatoriamente pela construção de dois elementos básicos: a saúde e a 
produção. Atualmente, a noção de saúde a qual a Ergonomia passou a referir, se 
estrutura além da manutenção da própria saúde do trabalhador, passando a 
buscar e estabelecer condições que possibilitem a manutenção e principalmente 
a construção da saúde no trabalho.  

Já no eixo produtivo, a perspectiva ergonômica do trabalho deve oferecer e 
possibilitar o desenvolvimento progressivo das competências dos trabalhadores 
em situações e condições reais de trabalho. 
 
 

                                                
1 Definição adotada pela International Ergonomics Association, Ergonomia p. 5 



3. A ERGOLOGIA 
 

A Ergologia se apresenta como uma perspectiva original que se interessa 
pela atividade humana no trabalho em suas complexas e múltiplas relações com 
o meio (humano e material) ao qual o trabalhador está inserido. Essa perspectiva 
busca conhecer e compreender as situações reais de trabalho para permitir 
intervenções que possam transformá-las favorecendo aquele que se encontra no 
centro da perspectiva, ou seja, o trabalhador. 

Yves Schwartz em conjunto com seus parceiros pesquisadores, vem 
desenvolvendo estudos que abordam as mudanças relacionadas ao trabalho 
desde os anos de 1980. Uma sinergia entre variadas disciplinas científicas em 
diferentes abordagens, se associa aos inúmeros saberes produzidos pelos 
trabalhadores formando assim um dispositivo de produção de saberes sobre o 
trabalho. 

A Ergologia visa articular tudo aquilo que as disciplinas científicas ou 
profissionais consideram separadamente. Diante da mecanização e verticalização 
de modelos que privilegiam a lógica da organização sistemática previamente 
programada que invade e determina grande parte do cotidiano contemporâneo 
da humanidade, nos vemos diante de uma alternativa que promove uma questão 
sólida: a vida não se permite programar. Portanto, desconhece todo e qualquer 
desejo ou instrumento de enquadramento e organização do trabalho, 
consternando as expectativas de controle e planejamento próprios da 
administração capitalista. 

A base atual da gestão do trabalho e até do lazer, busca associar e 
estabelecer um modelo que antecipa e enquadra todo o trabalho, valendo-se de 
procedimentos, regras ou normas, sejam elas formais ou até implícitas ou 
codificadas entre equipes de trabalho. A potência da programação antecipada 
provoca um risco de criar um modelo onde se considera somente uma 
racionalidade do trabalho: a racionalidade da prescrição centrada nos ditames da 
organização, ou seja, da empresa. 

O risco em desprezar ou ignorar a vida, com seus imprevistos, com suas 
variabilidades externas e internas, que invadem todo ato de trabalho, pode 
provocar a perda e o desconhecimento justamente dos fatores que são 
determinantes para se conhecer as razões centrais da história em 
desenvolvimento. Em outras palavras, a riqueza do trabalho está presente 
naquilo que não está conforme as categorizações antecipadas dos procedimentos 
e prescrições. É nesse espaço, nessa distância, que a abordagem ergológica 
surge para suprir o vazio existente, e através de sua originalidade, permite 
refinar a leitura sobre os acontecimentos, transpondo um novo olhar sobre o 
objeto em análise. 

A Ergologia visa servir os trabalhadores procurando estimular a verbalização 
de suas atividades, permitindo sua comunicação, demonstrando toda a riqueza 
acumulada em saberes, experiências e valores que compõe a sua história, os 
quais muitas vezes não são percebidos ou sequer conhecidos e que precisam ser 
confrontados com outros diferentes saberes. 

Esse olhar ergológico não é fácil de ser percebido. É preciso ser construído, 
descoberto, encaminhado para permitir o acesso ao conhecimento das situações 
reais de trabalho, permitindo, portanto, as intervenções e as transformações 
necessárias para as condições de trabalho. 

A Ergologia em suas análises e estudos busca identificar e compreender os 
saberes construídos e as competências desenvolvidas pelo homem enquanto 
produtor, procurando a face escondida que a codificação (as normas, 



procedimentos, regras) não consegue mapear. A vida das pessoas, a vida em si 
que é impossível de ser enquadrada e antecipada. Aquilo que chamamos de 
efervescência vital, uma energia difícil de ser identificada, mas que se passa no 
diálogo entre o trabalhador e seu meio. 

Através de uma abordagem original, é possível perceber o trabalhador em 
situação de trabalho, verificando o processo de construção de suas competências 
e seus saberes, da mobilização de valores, de sua experiência, apreendendo a 
vivência do trabalho que escapa ao registro que visa enquadrar o trabalho 
antecipadamente. Essa percepção permite inserir questões férteis e provocativas 
sobre o assunto, lembrando da inquestionável complexidade e singularidade que 
compõe cada ato e situação de trabalho. 

Como falar do trabalho sem antes mesmo que ele aconteça? Como falar de 
trabalho sem considerar as variações que se estabelecem nos meios físicos, 
materiais e humanos? Como falar do trabalho sem ouvir o próprio trabalhador? É 
preciso inserir o trabalhador diretamente envolvido no trabalho nas 
considerações, avaliações e principalmente na verbalização do que realmente se 
passa na atividade cotidiana. Somente o protagonista do trabalho pode mensurar 
ou apresentar parte da energia investida nas tarefas que são repassadas a ele, 
demonstrando a aplicação de estratégias para promover os resultados solicitados 
em contextos que mudam sem parar. É impossível viver no lugar do outro. 

O trabalho passa a ser compreendido como algo além de uma simples 
aplicação de procedimentos, e a Ergologia visa em conjunto com a Ergonomia da 
Atividade, demonstrar e fazer o trabalhador descobrir toda a riqueza que compõe 
a sua própria atividade. Não adianta somente os procedimentos, eles são 
limitados e estéreis. O que permite a reorganização e a efetivação dos resultados 
é a intervenção humana munida de estratégias, saberes e conhecimentos que os 
próprios trabalhadores desenvolvem em situação real de trabalho. 

A vida não vai se apresentar de forma idêntica. Há sempre variações, por 
isso é preciso estar atento aquilo que é invisível ou que difícil de ser encontrado 
e que muitas vezes não estão conforme as determinações das prescrições ou 
regras estabelecidas. O segredo é produzir um olhar que permita considerar o 
trabalho sob o ângulo duplo da visão que enquadra as expectativas dos 
procedimentos e regras, reposicionando-se através da busca pelo inesperado, 
por aquilo que não é fácil de ser observado, pelo menor e imperceptível ato de 
trabalho. 

Essa dinâmica envolvendo um duplo olhar que privilegia as situações 
vinculadas aos procedimentos de trabalho, às regras, ao codificado, deve 
conjugar e comungar com o olhar que busca a compreensão da atividade real de 
trabalho, onde são percebidas ações que vão além da determinação técnica.  
 

5. REFINAR O OLHAR – COMPREENDER PARA TRANSFORMAR 
 

“O ponto de vista definido aqui é que a ergonomia é uma disciplina 
da engenharia. Como toda disciplina da engenharia, ela depende de 
outras disciplinas ‘de base’ (em primeiro lugar no caso da 
ergonomia: a fisiologia e a psicologia, mas também as ciências do 
engenheiro, a sociologia, etc.); não obstante ela deve também 
construir um saber próprio.” (FALZON, 2007, p. 4). 
 

O trabalho é sempre um objeto a ser conhecido que jamais pode ser 
abordado em sua totalidade e integralidade. É impossível antecipá-lo totalmente 
ou mesmo conhecê-lo parcialmente sem levar em conta as reais condições de 
trabalho. Mas a abordagem da empresa está tão acostumada e vinculada às 



perspectivas da prescrição que é impossível para ela perceber o trabalho em sua 
complexidade e variabilidade, ou seja, sob outro viés ou enquadramento 
diferente da racionalidade prevista pela antecipação. 

É preciso esclarecer que empresas, organizações ou administrações em todas 
as esferas (pública ou privada) estão na atualidade, influenciadas sob a ótica da 
gestão de antecipação e controle. Seja sob a gestão que envolva certificados de 
gestão (qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho, choque de gestão, 
etc.), todos são caracterizados por um forte apelo da centralização e evidência 
de uma racionalidade única e indubitável associada aos documentos e regras 
dogmáticas que não conseguem perceber ou desacreditam na possibilidade da 
existência de outras racionalidades possíveis vinculadas ao trabalho. 

Essa racionalidade da antecipação, do trabalho prescrito, mostra-se 
insuficiente para a compreensão e transformação das condições de trabalho. O 
trabalho é uma realidade humana que precisa da intervenção dos trabalhadores 
para materializar os resultados propostos e esperados, desbancando o mito do 
trabalho sem o homem, pois o trabalho será sempre a interpretação das 
solicitações de outros em associação com pessoas distintas e diferenciadas em 
espaços e tempos diferentes, consternados por mudanças ininterruptas que são 
geridas por um trabalhador construindo a sua história. 

O profissional de Engenharia deve ser estimulado a perceber o trabalho sob 
uma perspectiva distinta daquela que a administração produz e reproduz. Isso 
não significa ignorar ou eliminar essa abordagem, mas acrescentar novas razões 
para o trabalho durante o seu desenvolvimento. É a defesa da 
multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, valendo-se de novas e variadas 
disciplinas que se relacionam e proporcionam argumentos que permitem 
conhecer o cotidiano real de trabalho e daí extrair conhecimentos que podem 
facilitar as decisões na  organização, especialmente as decisões gerenciais que 
orientam o curso do trabalho sob os mais variados aspectos: produção, 
segurança do trabalho, meio ambiente, qualidade, etc. 

É a apropriação da idéia e do conceito desprovido por Yves Schwartz, que 
defende o propósito do desconforto intelectual para lidar com as questões diárias 
do trabalho. Esse desconforto proclama uma mobilização por parte daqueles que 
se inquietam e se incomodam com explicações superficiais sobre o ambiente e as 
relações complexas estabelecidas no trabalho. É preciso conhecer e aprofundar 
as questões, compreender as dificuldades e as exigências que os trabalhadores 
enfrentam durante a sua atividade real de trabalho.  

Essa perspectiva suprime qualquer explicação vaga e de superfície que 
caracteriza grande parte da organização do trabalho contemporânea. Para que se 
aproximar dos problemas do cotidiano daqueles que estão na base da cadeia 
produtiva? Se já se pensou o trabalho antecipadamente, se já se encontrou  um 
caminho para sua organização, por que se deve observar o desenvolvimento real 
da base produtiva? Como já foi apresentado, o trabalho é sempre um objeto a 
ser conhecido que jamais pode ser abordado em sua integralidade. Não se pode 
antecipar e controlar o trabalho em sua totalidade. Para conhecê-lo ao menos 
parcialmente, deve-se levar em conta as reais condições e situações enfrentadas 
pelas pessoas que se encontram no cerne das atividades.  

É aqui que se ratifica a importância de conhecer histórias, provocando o 
estímulo de pensar exaustivamente sobre as condições e as relações construídas 
entre os homens durante o ato de trabalho. É preciso ter sensibilidade e 
conhecimento prévio das relações antagônicas e complexas que regem a relação 
capital versus trabalho. Uma vez trabalhando nas empresas, o profissional de 
Engenharia encontra-se impelido a realizar atribuições às quais é designado, mas 



é primordial ampliar sua visão sobre as dinâmicas e conflitos existentes entre as 
partes que compõem esse universo. Esse refinamento do olhar, esse algo mais, 
essa extensão de racionalidade vai impactar decisivamente na sua capacidade de 
gerir os problemas no trabalho. 

A Ergonomia se articula nessa tensão entre saúde dos trabalhadores e 
produção. O foco é o equilíbrio entre a tensão desses itens. Como esse equilíbrio 
pode ser alcançado, se é que pode ser alcançado. É vital e primordial conhecer o 
trabalho de perto em todas as suas potencialidades, a fim de auxiliar os 
Engenheiros a conseguirem obter um coletivo de trabalho pertinente que possa 
garantir a produtividade e a saúde daqueles que ali se encontram. 

A perspectiva ergológica se articula como instrumento que foca os saberes, 
os valores e as competências produzidas por homens e mulheres em seus 
ambientes de trabalho. É imediata a necessidade em permitir a ampliação do 
olhar do Engenheiro para além das metas produtivas, alinhando com as 
demandas reais dos trabalhadores e assim produzindo transformações 
significativas a favor do contexto da saúde dos trabalhadores e na própria 
capacidade produtiva da empresa. 

A importância está na premência de contribuir com a Engenharia na 
ampliação da perspectiva sobre o trabalho. Ao profissional da Engenharia cabe 
construir um olhar sobre o trabalho que privilegie a atividade real dos 
trabalhadores em toda a sua multiplicidade e singularidade, demonstrando a 
riqueza e a potencialidade existente no ato de trabalhar. 

A importância para a visão desse futuro Engenheiro na construção de sua 
trajetória pessoal e profissional é enriquecida pela compreensão das dinâmicas e 
contradições existentes e presentes em todo e qualquer ato de trabalho, por 
mais singelo que ele possa parecer. 

Essa perspectiva se funda na importância que esse profissional precisa 
estabelecer com a sociedade, ou seja, com a responsabilidade social existente 
enquanto trabalhador e até futuro líder de equipe. É preciso perceber o trabalho 
como fruto máximo da expressão humana, mesmo quando percebemos o 
trabalho nas caracterizações provenientes das relações mercantis existentes. 

Inovar nesse sentido remete a observar um objeto aqui percebido como o 
trabalho em suas inúmeras possibilidades, observar o trabalho para além da 
tradição conservadora que desconsidera as variações e imprevisibilidades que 
assolam o cotidiano do trabalho. Se o trabalho pensado de antemão não segue a 
organização estabelecida previamente e os resultados produtivos precisam ser 
obtidos, é preciso compreender que algo acontece para que as coisas saiam 
conforme o esperado.  

Esse algo em acontecimento são as intervenções dos trabalhadores que 
passam a regular (intervindo ajustando as defasagens), ou seja, passam a agir 
corrigindo os problemas que surgem durante o trabalho. Seja na correção dos 
sistemas técnicos, seja na reformulação de suas ações que precisam ser 
repensadas e redirecionadas a fim de atingir aquilo que é determinado por uma 
racionalidade externa à sua realidade. 

Inovar é perceber através dessa abordagem, dessa visão, que existe algo 
muito enriquecedor nas atividades de trabalho as quais muitas vezes não são 
percebidas e consideradas. É o risco que corre a lógica formal do trabalho. Por 
querer tanto perseguir e obter os resultados propostos na prescrição do 
trabalho,corre-se o risco de ignorar aquilo é de extrema importância, ou seja, a 
atividade real dos trabalhadores, as suas intervenções, as regulações daquelas e 
daqueles que se encontram no cerne da atividade de trabalho, as intervenções 



daqueles que se tornam responsáveis  por toda a materialização dos resultados 
propostos. 

Trabalhar, como dizia Jacques Duraffourg, será sempre uma questão de 
confrontação entre a inteligência humana e as incertezas do momento presente. 
A compreensão dessa investida, proporciona e municia o profissional da 
Engenharia a perceber e encarar não só o universo do trabalho mas a refazer 
uma leitura de mundo sob uma ótica diferenciada e alternativa, centrada em 
razões enriquecedoras e humanizadoras. Por trás de um número de matrícula, de 
um número de registro na empresa, há um trabalhador que pensa, que sente, 
que ri, que chora, que distribui solidariedade, mas que também pode disseminar 
a iniqüidade, enfim, há uma miríade de razões que convergem e divergem na 
formação e na relação dos homens com os meios aos quais estão inseridos. 

A importância de conhecer histórias assume o estímulo de pensar 
exaustivamente sobre as condições e as relações construídas entre os homens 
durante o ato de trabalho. Essa reflexão, esse entendimento pode contribuir para 
singularizar a percepção do trabalho. A proposta se exprime na forma de ouvir, 
relatar, analisar, intervir e auxiliar a gestão do próprio trabalho em seu âmbito 
particular promovendo inclusive intervenções e transformações que privilegiam a 
saúde e segurança dos trabalhadores. E ainda, vem suprir uma lacuna existente 
nas formas tradicionais de abordagem do trabalho, demonstrando que há formas 
diferenciadas, inovadoras e mais interessantes de compreender o trabalho, 
divergentes daquelas que norteiam os modelos administrativos propostos pelo 
capital. Nessa linha se percebe que o desenvolvimento tecnológico está muito 
além de instrumentos e tecnologias de informação. 

Essa inovação não é só uma prática para o desenvolvimento tecnológico sob 
os quesitos dos objetivos materiais e produtivos. É compreender, reforçando 
novamente, que os sistemas produtivos, as tecnologias em geral só se 
desenvolvem através da intervenção humana. Não há trabalho sem o homem.  

Ao Engenheiro é preciso compreender e reconhecer o diálogo entre a 
prescrição e a atividade real de trabalho. É nessa conjugação que o trabalho se 
desenvolve e materializa. As competências dos trabalhadores se estabelecem 
entre a dialética do domínio parcial da prescrição e o reconhecimento e 
apropriação da necessidade premente da intervenção humana. É nessa 
engrenagem que se articula o trabalho. O desenvolvimento tecnológico se 
dissolve na ação humana entre o ir e vir que direciona o desenvolvimento do 
trabalho. 

O centro da questão está na abordagem, na interpretação que o trabalhador 
faz do procedimento durante o ato de trabalho. Essa abordagem e interpretação 
ocorrem num meio humano e material que sofre inúmeras alterações e variações 
dinamicamente. É o agir sobre ambientes dinâmicos e contraditórios. O trabalho 
torna-se a articulação de muitos possíveis. 

Essa interpretação, essa aplicação, é regida e interpelada por inúmeros 
imprevistos, obrigando o trabalhador a intervir e regular, adequando essas 
distâncias entre o que é pedido, solicitado e determinado pela organização, com 
as possibilidades de realização do objetivo proposto dentro de um ambiente que 
esses trabalhadores se encontram. 

É nessa intervenção que os saberes, os valores e as competências dos 
trabalhadores afloram e passam a reger o desenvolvimento do trabalho. Ao 
Engenheiro é primordial apurar e refinar o seu olhar e percepção para através 
dessa perspectiva, incorporar conhecimentos que o auxiliem na construção de 
novas soluções, inovações e tecnologias para suprir e implementar 
transformações das situações de trabalho. 



A transmutação do olhar permite captar a mobilização da pessoa inteira no 
trabalho. É a compreensão da atividade cotidiana daqueles que se mobilizam 
individualmente e coletivamente, com seus signos, sentimentos, códigos, 
valores, saberes e competências. É o encontro e a sinergia entre a produção das 
disciplinas e conhecimentos científicos com os saberes produzidos por aqueles 
que são os verdadeiros protagonistas articuladores da engrenagem do trabalho. 

Uma sociedade centrada na perspectiva tecnológica, que busca o 
enquadramento e o controle antecipado das condições e situações de trabalho, 
corre o sério risco de ignorar e de tornar insignificante aquilo que não segue 
estritamente as convenções por ela estabelecidas e estipuladas. Essa abordagem 
desconhece que a vida não se deixa programar, seja no trabalho, seja no lazer, 
ela invade e assola tudo aquilo que se pretende programar antecipadamente.  

Nesse ponto, é imperativo construir, especialmente para os Engenheiros que 
estão inseridos obrigatoriamente num contexto sócio-técnico, uma perspectiva 
que privilegie o ponto de vista da atividade humana no trabalho, a qual deve ser 
percebida como uma convergência e um cruzamento indefinido das prescrições e 
procedimentos, ou seja, aquilo que precede o agir concreto e que visa organizar 
a vida cotidiana, com tudo aquilo que compõe a vida humana em sua riqueza, 
imprevisibilidade e novidade. É nessa articulação dialética de saberes que a 
Engenharia também pode se reinventar e desenvolver-se tecnologicamente de 
forma continuada e ininterruptamente renovada. 
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