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Introdução

Desde a Antiguidade a forma de trabalho é motivo de estudos e 
de preocupações para a sociedade. A simplificação e a preparação 
do trabalho provavelmente foram de grande importância, sem as 
quais possivelmente não existiriam as grandiosas realizações dos 
egípcios, persas, gregos e romanos.

Possivelmente o primeiro estudo realizado sobre o assunto foi 
o do general e filósofo ateniense Xenofonte, por volta de 427 a 355 
a.C., que preconizou a divisão do trabalho de maneira que cada 
operário efetuasse sempre em uma só operação, durante a fabrica-
ção de coturnos da armada grega.

O estudo do trabalho continuou com Leonardo da Vinci (entre 
1452 e 1519), que se destacou por suas ideias nesse campo. Suas 
anotações continham ideias de organização racional de trabalho, em 
que indicam a divisão das atividades profissionais, a mensuração 
do tempo e o uso de quadros visuais de ordenação e de lançamento, 
semelhantes aos atuais quadros de planejamento.

Em meados do século XVII, verifica-se que foram determina-
das e estabelecidas algumas tarefas diárias que poderiam ser exigi-
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das dos trabalhadores. Além disso, institui-se um salário incentivo, 
sendo essa talvez a primeira vez que surge a ideia de remuneração 
humana do trabalho.

Nesse mesmo período o médico italiano Bernardino Ramazzini 
escreveu sobre doenças e lesões relacionadas ao trabalho. Seus estu-
dos foram publicados por volta de 1700 em um livro denominado 
“De Morbis Artificum Diatriba” (Doenças ocupacionais). Porém, 
foi censurado ao visitar seus pacientes nos locais de trabalho a fim 
de identificar as causas de suas doenças. Ramazzini é considerado 
um dos primeiros estudiosos das causas das doenças ocupacionais.

No fim do século XVII já se observavam estudos referentes à 
substituição dos seres humanos por máquinas nos postos de traba-
lho, principalmente em construções, para poupar a saúde e integri-
dade física dos trabalhadores. É exatamente nessa ocasião que se in-
cluem os estudos de Bernard Forest de Bélidor, com planejamento 
do trabalho e das interfaces ergonômicas na organização do trabalho. 

Biografia

Bernard Forest de Bélidor nasceu na Catalunha (Espanha), se-
gundo pesquisadores em 1697 ou 1698, filho de Jean-Baptiste Fo-
rest de Bélidor, um oficial militar francês que estava em serviço na 
Espanha, e Marie Hébert. Cinco meses após seu nascimento seu 
pai e sua mãe faleceram, quando, então, passou aos cuidados da 
família da viúva de seu padrinho, outro oficial militar, chamado 
Fossiébourg.

Sua vida foi dividida entre o militarismo e a ciência. O gosto pela 
matemática assegurou-lhe uma participação nas pesquisas de Jac-
ques Cassini e Philippe de La Hire. O seu talento chamou a atenção 
do duque de Orléans, que o indicou para um cargo de professor de 
matemática na Escola de Artilharia de La Fère. Nesse cargo, escre-
veu diversos manuais técnicos durante as décadas de 1720 e 1730. 
Dedicou-se às ciências e à engenharia civil e tornou-se especialista 
em hidráulica e matemática, realizando projetos de rodas d’água, 
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que recebiam a água por canaletas, e que ainda hoje podem ser en-
contradas em algumas áreas rurais (Gillispie, 1970). 

Entre suas publicações estão: Nouveau Cours de mathematiques, 
que compreende suas aulas de matemática aplicada à engenharia 
militar na escola La Fère (1725; ampliada, revisada e editada por 
Mauduit, 1759); La science des ingenieurs dans la conduite des tra-
vaux de fortification et d’architecture civile (6 vol., 1729-1734; 2ª ed., 
Paris, 1749, e Hague, 1753; nova edição ilustrada e comentada por 
Navier, Paris, 1837). Le bombardier françois ou Nouvelle methode 
de jeter les bombes axec precision (1731; Amsterdã, 1734); Traite des 
fortifications (2 vol., 1735); e Architecture hydraulique (4 vol., ilus-
trado, 1737-1753), que permanece com grande relevância. 

Publicou também diversos manuais, nos quais os construtores 
podiam se basear para desenvolver suas edificações, incluindo aná-
lises e planos de trabalho para dividir e direcionar o trabalho. Suas 
teorias foram aceitas por toda a Europa continental, praticamente 
sem questionamentos, até o final do século XVIII.

Para a área militar, realizou alguns experimentos sobre a carga 
de pólvora de canhões, descobrindo que poderiam ser utilizadas 
apenas oito libras de pólvora, ao invés das doze utilizadas até então. 
Revelou secretamente suas descobertas ao cardeal Fleuri, então 
primeiro-ministro. Fleuri, no entanto, acabou por comunicar ao 
mestre de artilharia, príncipe de Dombes (Dombes é uma região no 
sudeste da França). 

O príncipe de Dombes ficou descontente ao descobrir que 
o achado não fora comunicado diretamente a ele, já que Bélidor 
era um matemático que trabalhava sob suas ordens, e o obrigou 
a deixar a escola de La Fère. Assim, Bélidor ficou desprovido de 
sustento, até que o príncipe de Conti (Conti se refere a um título 
aristocrático francês), que conhecia o seu mérito, o levou à Itália 
(Davenport, 1831).

Após um intervalo de atividades militares na Bavária (Alema-
nha), Itália e Bélgica, durante a Guerra de Sucessão Austríaca, Bé-
lidor voltou à França sob a liderança do então ministro da guerra 
marquês de Belle-Islé. No seu retorno foi patenteado como briga-
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deiro e admitido como inspetor de artilharia, condecorado como 
Cavaleiro da Ordem de Saint Louis e ganhou uma residência luxu-
osa em Paris, onde se estabeleceu. Foi eleito um associado livre da 
Academia de Ciências em 1756.

Aos 62 anos, em gratidão à proteção recebida durante sua infân-
cia pelo seu padrinho, Bélidor casou-se com a filha, ou possivelmen-
te neta, de Fossiébourg dois anos antes de seu falecimento, em Paris, 
no dia 8 de setembro de 1761, aos 64 anos de idade (Gillispie, 1970).

Algumas contribuições para a engenharia civil 
e mecânica

A compreensão do comportamento das estruturas foi um fator 
importantíssimo para o rápido desenvolvimento das engenharias 
no século XIX. A partir de meados do século XVIII, as estruturas 
passam de uma produção artesanal para serem determinadas por 
sua capacidade portante, calculada a partir de fundamentos cientí-
ficos e de resultados de ensaios (Mattos, 2006).

Baseados na mecânica, e com o auxílio de resultados experimen-
tais, Hooke (1635-1703), Bélidor (1693-1761), Bernoulli (1700-
1782), Coulomb (1736-1806) e outros haviam estabelecido os fun-
damentos da estática.

Posteriormente, Navier (1735-1806) ordenou esse conhecimen-
to, resumindo-o e complementando-o em suas preleções na “École 
des Ponts et Chaussées” (1821), transformando-o em um conheci-
mento prático, ou no que hoje se conhece por tecnologia (Mattos, 
2006).

Em seus estudos sobre estática, Bélidor representou superfícies 
rugosas por meio de esferas idênticas. O estudo das forças de con-
tato empregando esse modelo constituiu-se na primeira tentativa 
de relacionar área de contato com a força normal. Futuramente, 
essa tentativa permitiu que a primeira lei do atrito fosse deduzida a 
partir do crescimento das áreas reais de contato ou com o aumento 
da força aplicada (Sinatora, 2005).
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O livro La science des ingenieurs dans la conduite des travaux de 
fortification et d’architecture civile (1729-1734), dividido em seis 
volumes, tratou basicamente da construção ou destruição de forti-
ficações, sendo constantemente atualizado e transformando-se no 
breviário de várias gerações de engenheiros até ao século XIX.

O primeiro volume, chamado Théorie de La Maçonnerie, lida 
com o projeto de muros de contenção de solo. Consiste basicamente 
em um tratado sobre as propriedades mecânicas do solo e sua influ-
ência na carga depositada nos muros de contenção. Poucos avanços 
científicos foram feitos nesse volume, sendo apresentadas tabelas 
de espessura e desgaste desses muros.

O segundo volume, Mécanique dês Voûtes, aborda a teoria de 
La Hire e é direcionado ao cálculo estrutural de forças em arcos, 
principalmente voltados à construção de pontes. Porém, Bélidor 
se afasta do questionamento acadêmico de La Hire ao determinar a 
massa das vassoir (pedras em forma de cunha) para obter equilíbrio 
estrutural (Gillispie, 1970).

Baseando-se na teoria da cunha (wedge theory) de La Hire, de-
senvolveu cálculos para a determinação de arcos na construção ci-
vil, incluindo a definição de quantas peças (vassoir) deveriam com-
por esses arcos e a sua massa, a fim de obter equilíbrio e resistência 
estrutural. O modelo desenvolvido por Bélidor especifica a propor-
cionalidade de massas de cada componente do arco, no entanto, as-
sim como La Hire, não considera o atrito nas junções dessas peças.

O terceiro volume se diferencia por uma discussão qualitativa 
sobre as propriedades dos materiais de construção, incluindo pe-
dras, tijolos, cal, areia, gesso e argamassa. Unidades de massa são 
apresentadas para uma variedade de materiais, incluindo metais 
(ferro, latão, cobre, etc.), areia e cal, tijolos e vários tipos de madei-
ra. Porém não menciona dados quantitativos, referentes às forças, 
por exemplo.

O quarto volume, da mesma forma, trata de ensaios destrutivos 
realizados em vigas construídas por seus alunos na La Fère (cadetes 
do exército). Aparentemente, esses ensaios eram realizados para 
ilustrar seus ensinamentos e, do ponto de vista atual, não foram 
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bem conduzidos. Os seus testes demonstravam os achados de Ga-
lileu Galilei sobre a proporcionalidade entre força e o quadrado da 
profundidade.

O quinto volume trata de questões arquitetônicas, como a or-
dem clássica, conicidade de colunas. O sexto e último volume trata 
de preparações, especificações técnicas e contratos.

Outra obra de grande impacto foi Architecture hydraulique 
(1737-1753), assim intitulada refletindo o contexto da época, no 
qual havia a proeminência de problemas envolvendo transportes, 
construção de embarcações, hidrovias, abastecimento de água e 
fontes ornamentais. Voltada para engenheiros civis envolvidos di-
retamente no desenvolvimento de projetos, abordou os principais 
tópicos construtivos do século XVIII (Encyclopedia, 2008).

Composta de quatro volumes, essa obra descreveu tudo o que 
era conhecido até então sobre engenharia hidráulica, um verdadeiro 
clássico, em que se empregou pioneiramente o cálculo para solucio-
nar problemas técnicos (Semensato et al., 2009).

Nessa obra, a bomba d’água, introduzida no ocidente no século 
XVII, usada em projetos hidráulicos e pelos bombeiros, foi alvo de 
análise geométrica e mecânica, na qual Bélidor apresentou uma ex-
plicação geral de seu funcionamento. Com auxílio dessa análise foi 
possível especificar a forma ideal do palete para uma determinada 
circunstância (Chalmers, 1994).

A bomba d’água “espinha dorsal do dragão” era uma bomba 
usada na sociedade chinesa tradicional para irrigar os arrozais. A 
água era carregada em paletes, que eram levados em ângulo reto por 
um mecanismo de bicicleta. Havia certa variação no desenho dessa 
bomba, especialmente quanto à forma dos paletes, que variava de 
uma circunstância para outra, presumivelmente como resultado da 
experiência prática dos que a utilizavam (Chalmers, 1994).

Porém, enquanto os chineses tradicionais possuíam o conhe-
cimento artesanal baseado na experiência prática, o tratamento 
de Bélidor constituía um conhecimento científico. A geometria e 
a teoria das máquinas que ele usou eram gerais, no sentido de que 
se aplicavam a qualquer situação mecânica. A resultante teórica da 
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bomba da espinha dorsal do dragão usada pelos chineses poderia 
ser empregada para projetar bombas destinadas tanto a circunstân-
cias novas como as já conhecidas (Chalmers, 1994).

A codificação e a especificação de modus faciendi realizadas por 
Bélidor em seus diversos manuais não impediram avanços científi-
cos e tecnológicos. Suas obras foram constantemente reimpressas 
por cerca de um século, e influenciaram gerações de engenheiros, 
como Lazare Carnot, Coulomb e Meusnier, seguidos por Coriolis, 
Navier, e Poncelet, todos sob a égide da então conhecida como ciên-
cia das máquinas, que futuramente se desenvolveria em engenharia 
mecânica (Gillispie, 1970).

Algumas contribuições para a ergonomia

Segundo Laville (1976), Bélidor tentou medir a capacidade de 
trabalho físico nos locais de trabalho dos operários no século XVIII, 
indicando que uma carga muito alta de trabalho leva a uma predis-
posição a doenças, e uma melhor organização das tarefas melhora o 
rendimento.

Os estudos de Bélidor foram voltados para as construções de 
pontes e muralhas, visando aumentar a eficiência dessas edifica-
ções, que na época se tornavam grandiosas e necessitavam de uma 
construção mais veloz. Esses estudos eram realizados no local de 
trabalho e analisavam como o trabalhador se comportava especifi-
camente no que tangia ao carregamento de cargas por longo perío-
do, relacionando esforço muscular e postura, que posteriormente 
foram considerados irregulares.

Em muitos de seus desenhos, Bélidor demonstrava como o ser 
humano interagia com as máquinas e de que forma o trabalho era 
realizado com esses instrumentos que facilitavam o carregamento 
de peso, entre outros esforços que anteriormente eram realizados 
pelo próprio trabalhador. Verificam-se em suas anotações várias 
ilustrações: elevadores de cargas, balsas utilizadas em bate-estacas 
de pontes, entre outras, muitas utilizando roldanas.
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Influência de Bélidor na formação das engenharias 
no Brasil

A obra Nouveau cours de mathematiques, que contém álgebra, 
aritmética, geometrias plana e sólida, trigonometria e geometria 
prática, foi muito apreciada no início da formação dos cursos de 
engenharias no Brasil. Além disso, muitos de seus estudos foram 
utilizados em diferentes obras de fortificação do período colonial do 
Brasil (Cavalcanti, 2004).

A engenharia surge no Brasil no século XVIII com o Real Corpo 
de Engenheiros no Rio de Janeiro, quando uma grande quantidade 
de notáveis militares portugueses veio para o Brasil. Entre esses se 
destaca o então sargento-mor Alpoim, designado para administrar 
o ensino de engenharia militar no Rio de Janeiro (Exército Brasilei-
ro, 2010).

Esse curso foi conduzido por meio da “Aula de Artilharia”, um 
curso de cinco anos, que no ano de 1774 passou a abranger o ensino 
de Arquitetura Militar, adotando como base o livro de Bélidor La 
science des ingénieurs dans la conduite des travaux des fortifications 
et des bâtiments civils (1729-1734). Daí surge a primeira escola de 
engenharia das Américas e terceira do mundo, em 1792 (Marocci, 
2007). 

Com esses acontecimentos, a influência corrente de Bélidor na 
Europa se instaura também no Brasil, trazida por militares por-
tugueses e implantada nos primórdios da formação acadêmica e 
militar em engenharia no Brasil.

Discussão e considerações finais

A análise da tarefa, um dos focos de concentração da atual er-
gonomia, é uma atividade muito analisada por diversos estudiosos 
ao longo da história humana. Há menção de estudos que remontam 
à Antiguidade, quando filósofos gregos buscavam maneiras mais 
eficientes de produzir seus artefatos.
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Embora os registros sejam escassos, esses estudos continuaram 
e se intensificaram com a aproximação da Primeira Revolução In-
dustrial (meados do século XVII), quando o ritmo e as dimensões 
do trabalho começaram a exigir o desenvolvimento de máquinas e 
dispositivos para acelerar os processos das grandes construções que 
eram projetadas.

Assim surgiram as contribuições dos engenheiros para auxiliar 
tanto nas informações estruturais como na melhor maneira de se 
executar trabalhos específicos que demandariam esforço e utili-
zação de cargas excessivas, que provavelmente influenciariam na 
qualidade do trabalho e na melhor maneira de se executar um mo-
vimento utilizando-se do menor esforço possível.

Destaca-se a contribuição de Bernard Forest de Bélidor, en-
genheiro civil e militar do século XVIII, cujas publicações foram 
referência em toda a Europa, contendo desde tabelas e cálculos es-
truturais até princípios de organização do trabalho, que nortearam 
o projeto e execução de construções durante todo o século.

Bélidor teve sua vida marcada por contribuições militares e pe-
ríodos de docência nas áreas da engenharia civil e mecânica e seus 
ensinamentos são utilizados até os dias atuais, contribuindo assim 
em estudos técnicos e ergonômicos com preceitos de melhoria do 
trabalho.

Suas publicações se fixaram na área da engenharia civil e arqui-
tetura aplicada às estruturas militares, especificamente em cons-
truções de fortificações e de pontes, no intuito de definir um ritmo 
mais rápido para essas construções. Bélidor desenvolveu máquinas 
que facilitavam o carregamento de peso, balsas com bate-estacas 
nos rios, estudos de contenção de barragens, entre outros.

Destacam-se outras contribuições no campo de estudo da ar-
quitetura hidráulica, como a bomba d’água utilizada pelos chineses 
e reestudada por Bélidor e a roda d’água utilizada até hoje em ca-
choeiras e moinhos, estas duas utilizadas também em fortificações 
militares. 

No Brasil, a influência de Bélidor ocorreu nas obras de fortifi-
cações e também com o surgimento das primeiras escolas de enge-
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nharia, nas quais vários de seus conceitos foram implantados nas 
disciplinas dos cursos de engenharia e arquitetura.

Entre esses estudos, também se verifica a preocupação com o 
trabalhador no intuito de não sobrecarregá-lo ou prejudicar sua 
saúde no posto de trabalho. Assim, um operário sem doenças ocu-
pacionais poderia ser mais eficiente nas construções. Por esses es-
tudos Bernard Forest de Bélidor é considerado um dos precursores 
da ergonomia, e, posteriormente, seus estudos foram utilizados e 
desenvolvidos por outros estudiosos. 
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