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Introdução

Segundo Dul e Weerdmeester (2004, p.9), “a fisiologia pode es-
timar a demanda energética do coração e dos pulmões, exigida para 
um esforço muscular”. Os autores comentam que “no estudo da 
biomecânica, aplicam-se as leis físicas da mecânica ao corpo huma-
no. Assim, podem-se estimar as tensões que ocorrem nos músculos 
e articulações durante uma postura ou um movimento”. 

Os estudos de biomecânica e fisiologia contribuíram para criar 
um paradigma científico que perdurou desde o início do século 
XX até o início da sua segunda metade. Já para Menezes; Menezes 
(2008), esse paradigma “foi consolidado a partir de 1915, quando, 
na Inglaterra, foi formado um comitê destinado a estudar a saúde 
dos trabalhadores empregados na indústria de guerra, uma espécie 
de assistência técnica ao fator humano na indústria”. 

A importância dos estudos de fisiologia

A contribuição significativa que os fisiologistas do fim do sécu-
lo XIX proporcionaram para a ergonomia é aquela do desenvolvi-
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mento de vários métodos, técnicas e equipamentos que permitiram 
mensurar o desempenho físico do ser humano, entre eles destacam-
se o esfigmógrafo, o cardiógrafo, o pneumógrafo (Vidal, 1994). 
Simultaneamente ao desenvolvimento desses equipamentos avan-
çavam também no estudo teórico específico do desgaste fisiológico 
e de energética muscular do homem. 

O médico fisiologista francês Etienne-Jules Marey (1830-1904) 
contribuiu desenvolvendo experimentos fotográficos a partir de 
1882, para tanto utilizou uma câmera fotográfica com um obtura-
dor circular com fendas que permitiam exposições com intervalos 
entre 5 e 10 vezes por segundo. Denominou essa técnica de crono-
fotografia em placa única, na qual fotografava animais (aves, cava-
los, entre outros) e o corpo humano, deslocando-se sob um fundo 
escuro com iluminação solar apenas sobre o corpo. 

Com a técnica da cronofotografia a imagem era registrada na 
forma de uma repetição do corpo do animal ou humano, em di-
ferentes posições e equidistantes, permitindo visualizar os mo-
vimentos musculares e ósseos necessários para o deslocamento 
em diferentes momentos no tempo. Por desenvolver essa técnica, 
Etienne-Jules Marey é considerado um dos pioneiros da fotografia 
e da história do cinema.

Etienne-Jules Marey realizou estudos sobre a circulação de aves,  
cavalos e do homem, registrou estes movimentos por meio da cro-
nofotografia. Desenvolveu pesquisas e criou os equipamentos para 
realizá-las, como, por exemplo, o miógrafo, que permite avaliar a 
musculatura do corpo em movimento. 

A cronofotografia é uma técnica utilizada nas artes, especial-
mente no cinema, mas ela foi desenvolvida para ser empregada 
em estudos de fisiologia por Marey. Essa combinação de ciência e 
técnica com a arte, criada como uma tecnologia visual para capturar 
o corpo em movimento, por Marey, foi denominada de “a arte do 
trabalho” por Jules Amar.
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O fisiologista Jules Amar

Biografia

Jules Amar nasceu em 1879 em Túnis, seu pai era judeu argelino 
naturalizado francês. Jules Amar estudou teologia em Sorbonne, no 
entanto abandou este estudo para dedicar-se à botânica, à bioquí-
mica e à fisiologia com o mestre Chauveau. Tornou-se assistente do 
fisiologista Georges Weiss, na Faculdade de Medicina de Sorbonne. 

Ao trabalhar com Marey, Amar elaborou o banco de uma bici-
cleta, equipamento criado por Marey que consistia de um mono-
ciclo ergométrico equipado com respirador e ergograma e que foi 
utilizado por Amar juntamente com a fotografia. 

Jules Amar se destaca como um dos precursores da ergonomia, 
sendo um pesquisador atuante na primeira metade do século XX, 
diretor do laboratório de investigação do trabalho industrial nas 
artes nacionais do DES do conservatório e Métier, em Paris, além 
de ser o idealizador de pesquisas realizadas em laboratório e autor 
do livro intitulado O motor humano, publicado em 1914, o qual 
aborda seu estudo científico sobre os dados físicos e fisiológicos 
relacionados à eficiência e ao desempenho humano nos ambientes 
de trabalho na indústria. 

Repercussão das pesquisas de Jules Amar

Na França, no início do século XX, Jules Amar criou o primeiro 
laboratório de pesquisa sobre investigação do trabalho profissional, 
“Conservatório Nacional de Artes e Medidas”, no qual foi diretor e 
onde realizou estudos dos diferentes tipos de contração muscular 
(dinâmica e estática) que forneceram as bases da ergonomia do 
trabalho físico. 

Em pesquisa realizada em laboratório sobre o corpo humano 
como máquina, utiliza métodos ergonômicos e de cronofotografia. 
O fisiologista ressalta a importância de aplicar princípios de mecâ-
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nica ao estudo do corpo humano, entendido como uma máquina 
que produz energia, e seu rendimento está associado a questões 
fisiológicas, ambientais e psicológicas. Jules Amar também contri-
buiu com pesquisas durante a Primeira Guerra Mundial ao ocupar-
se da reeducação dos feridos e da concepção de próteses. 

Seu livro O motor humano foi publicado na França logo após 
o início da Primeira Guerra Mundial, porém, devido à eclosão da 
guerra, sua obra demorou a ser traduzida para o idioma inglês.

Na Argélia, Jules Amar analisou as ações da luz sobre os seres 
humanos. Segundo esse pesquisador, um exercício indisciplinado 
acompanha-se de numerosas contrações sem efeito, o que faz au-
mentar a fadiga. Analisou também os problemas da fadiga causada 
pelos efeitos do ambiente (temperatura, ruído, iluminação).

Sobre a relação entre o homem e seu ambiente de trabalho, Amar 
investigou as pesquisas dos cientistas que diziam que os efeitos da 
alimentação, da bebida, do sono, de problemas fisiológicos, sociais 
e morais não influenciavam no desempenho das atividades de tra-
balho. Jules Amar, ao contrário, afirmava que todos esses fatores 
somados aos fatores ambientais, tais como a pressão atmosférica, a 
poeira, a ação solar, a iluminação e os ruídos, interferem no desem-
penho humano na indústria.

Em seu livro O motor humano, considerado por alguns a pri-
meira obra de ergonomia, descreve os métodos de avaliação e as 
técnicas experimentais, fornecendo as bases fisiológicas do trabalho 
muscular e relacionando-as com as atividades profissionais.

Nesse livro Amar descreve os princípios mecânicos gerais do 
corpo humano como uma máquina. Comenta sobre a energia hu-
mana, o rendimento da máquina humana e os efeitos fisiológicos 
causados pelo trabalho. Com relação à interação homem e ambien-
te, ele apresenta os resultados dos seus estudos e de outros cientistas 
que também avaliaram o efeito do trabalho, cognitivos, psicológi-
cos, fisiológicos, sociais e ambientais sobre o corpo humano. Abor-
da as medidas científicas do corpo humano, a energia produzida e 
dissipada, e considera o corpo como uma máquina em sua relação 
com o trabalho industrial.



A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ERGONOMIA NO MUNDO E SEUS PIONEIROS  53

Nesse sentido, segundo Guzmán (2008), “Jules Amar, 1914, 
criou as bases da ergonomia do trabalho físico estudando os dife-
rentes tipos de contração muscular dinâmica e estática. Estudou 
os problemas de fadiga, os efeitos do meio ambiente, temperatura, 
ruído e iluminação”. 

Comparação entre Amar e Taylor

Jules Amar “verificava, de forma experimental, os princípios 
apontados por Taylor, então acusados de falta de embasamento. 
O trabalho de Amar é, nesse sentido, um verdadeiro clássico sobre 
a fisiologia experimental do trabalho. Suas formulações consti-
tuem-se no primeiro dos paradigmas da ergonomia: o homem como 
transformador de energia, o motor humano, como o próprio autor 
denomina” (Menezes; Menezes 2008).

A arte e a técnica da cronofotografia forneceram a Jules Amar 
o equipamento essencial para demonstrar como o trabalho manual 
poderia ser transformado em uma forma de arte diferentemente 
dos modelos de desumanização impostos pelo taylorismo e pelo 
imperativo cronômetro. 

O sistema proposto por Frederick Winslow Taylor, conhecido 
como taylorismo, não foi bem aceito na França. Antes da Primeira 
Guerra Mundial funcionários das oficinas da empresa Renault fi-
zeram uma greve contra o taylorismo, e, mesmo após a administra-
ção da empresa fazer algumas tentativas para limitar sua aplicação, 
estas não foram suficientes para evitar uma nova greve dois meses 
depois. As reivindicações dos trabalhadores tiveram apoio de sindi-
catos e de ergonomistas, inclusive de Jules Amar.

Para se contrapor ao taylorismo, Jules Amar emprega a meto-
dologia da cronofotografia, que concilia as ciências fisiológicas e a 
arte, por isso foi chamada por Amar de “A arte do trabalho”. Amar 
utilizou a cronofotografia para legitimar seu diagrama ergonômico 
e o emprego de estatísticas biométricas ao mesmo tempo.
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Discussão e considerações finais 

Os estudos dos fisiologistas no fim do século XIX e primeira 
metade do século XX, especialmente o trabalho que Jules Amar 
desenvolveu, resultaram em grande contribuição para a ergonomia. 
Esse período é marcado pelas experimentações realizadas em labo-
ratórios e estudos de campo, sobre a contração muscular, a energia 
despendida para exercer o trabalho, a fadiga e o desempenho huma-
no na realização de tarefas profissionais. 

Todas as atividades de pesquisa eram regidas com rigor científi-
co. Alguns métodos e técnicas como o esfigmógrafo, o cardiógrafo, 
o pneumógrafo e a cronofotografia desenvolvidos por Marey foram 
aplicados por Jules Amar. Esses métodos conciliavam a ciência, a 
técnica e a arte, como a técnica da cronofotografia denominada por 
Jules Amar de “A arte do trabalho”, e por ele empregada em seus 
experimentos. 

As pesquisas desse período compreendem um estudo amplo 
da ergonomia que transcende a fisiologia e a psicologia, e envolve 
inclusive uma avaliação dos aspectos sociais e políticos. Os estudos 
sobre a ergonomia em sentido amplo resultaram em contribuições 
significativas para os tempos atuais.
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