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Introdução

O início do século XX foi marcado pela I e II Guerras Mundiais. 
Nesse período, além da necessidade de desenvolver armamentos 
rapidamente, foi preciso criar sistemas de comunicação e controle 
mais avançados. O que se percebeu nesse período foi que muitos 
desses equipamentos não se adaptavam às características dos seres 
humanos que os operavam, provocando erros e acidentes, que po-
deriam ser graves e, consequentemente, levar à morte. 

Em períodos de guerra, a perda de combatentes gera problemas 
sérios para as forças armadas. Assim, estudos e pesquisas começa-
ram a ser desenvolvidos por engenheiros, médicos e cientistas, a 
fim de desenvolver e modificar os projetos de comandos (alavancas, 
botões, pedais, etc.) e painéis, além do campo visual das máquinas 
de guerra. Com isso foi iniciada a adaptação de tais equipamentos 
aos operadores, pois o uso desses artefatos se dava em condições 
críticas, ou seja, em combate. 

 Com o fim das grandes guerras, os estudos ergonômicos con-
tinuaram a ser desenvolvidos por diversos profissionais, que se 
reuniram na Inglaterra para apresentar suas ideias e teses. Também 
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já existiam laboratórios de ergonomia montados na marinha e força 
aérea dos Estados Unidos, onde começou a ser conhecida por hu-
man factors (fatores humanos).

Posteriormente, com o começo da guerra fria e a corrida espacial 
entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS, atual 
Rússia e demais estados independentes) e os EUA, os estudos er-
gonômicos ganharam um grande impulso junto à Agência Espacial 
Norte-Americana (Nasa) e ao Centro de Estudos Aeroespaciais da 
URSS, começando a ser aplicados pelas indústrias de toda a Améri-
ca do Norte, da Europa e, posteriormente, de todo o mundo.

O início da ergonomia na URSS

Wojciech Yastrzebowski utilizou o termo “ergonomia” pela pri-
meira vez em 1857. Yastrzebowski foi um naturalista polonês, e 
destacou-se como um dos predecessores da ergonomia no que viria 
a se tornar a URSS.

Outros precursores conceituais da ergonomia russa incluem: 
Mendeleev, que discutiu em 1880 a noção geral de adaptação das 
máquinas ao homem; Arendt, que em 1888 discutiu o conceito de 
adaptação em relação ao desenvolvimento da aeronáutica; Rudnev, 
que em 1915 levantou questões sobre o desenvolvimento de cock-
pits padrões para aeronaves; e Rosenberg, que em 1928, usando 
dados antropométricos, determinou os requisitos de um cockpit 
(Meister, 1999).

Na discussão sobre o desenvolvimento da ergonomia na Rússia, 
Lomove e Bertone (1969 apud Meister, 1999) não mencionaram 
nada sobre a ligação da human factors e as duas grandes guerras 
mundiais. Esses autores citaram vários exemplos precoces do que 
hoje se chama ergonomia: Gellerstein e Ittin, em 1924, a respeito 
do redesenho das fontes russas para melhor funcionamento das im-
pressoras tipográficas; Bernstein, em 1929, a respeito do redesign 
de postos de trabalho de estações elétricas.
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Prosseguem com Platonov e Mikhailovskii, que em 1934 dis-
cutiram cadeiras ajustáveis para mecânicos automotivos. Em 1937, 
Zimkin e Aeple usaram um taquistoscópio (aparelho destinado a 
examinar a rapidez da percepção visual e a explorar o seu campo, 
trata-se de um cartão plástico com quatro janelas) para estudar a 
recepção de informações de instrumentos de aviação.

Numa conferência de 1921 para a organização científica do 
trabalho e da indústria, o psicólogo soviético V. N. Myasishchev 
propôs a criação de uma disciplina especial chamada ergologia – o 
estudo do trabalho humano. Outros pesquisadores conduziram 
o trabalho que pode ser classificado como ergonomia na primeira 
metade do século XX, mas o desenvolvimento dessa disciplina co-
meçou oficialmente em torno dos anos 1950 (Munipov, 1978 apud 
Seminara, 1979).

A ergonomia soviética foi severamente afetada por mudanças 
políticas que seguiram à Revolução de 1917. Nas décadas de 1920 
e 1930, o impulso foi dado por muitos psicólogos, alguns deles 
especializados em fisiologia. No entanto, após a Revolução, houve 
grande crítica e pressão para introduzir o pensamento marxista na 
psicologia. Isso levou ao fechamento de vários laboratórios, à prisão 
e até mesmo execução de muitos psicólogos (Meister, 1999).

Porém a necessidade de reconstrução após a Segunda Grande 
Guerra e o início da Guerra Fria deu novo impulso à pesquisa em 
psicologia. De 1950 a 1958, Platonov lecionou pelo Departamento 
de Psicologia na Universidade de Moscou. Em 1962, ocorreu a pri-
meira conferência de filósofos, fisiologistas e psicólogos, na qual a 
psicologia do trabalho foi muito discutida.

O primeiro laboratório de engenharia psicológica foi estabele-
cido em 1959, a partir de esforços de Boris F. Lomov, na Univer-
sidade de Leningrado. Pouco depois, em 1960, um laboratório de 
ergonomia foi criado no Instituto de Técnicas Estéticas do Labo-
ratório de Engenharia Psicológica, na Universidade de Moscou. 
Nesse período, atividades de engenharia e psicologia também eram 
desenvolvidas na Universidade de Kharkov e no instituto da inves-
tigação psicológica em Kiev. A primeira conferência envolvendo 
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essas áreas aconteceu em 1967, sendo considerada pelos soviéticos 
como o início oficial da ergonomia na URSS.

Foram realizados diversos esforços para caracterizar a ergono-
mia como ciência. Esses esforços foram críticos devido à precária 
posição política da disciplina. Os pesquisadores justificavam a exis-
tência da ergonomia à base do militarismo, afirmando que muitos 
erros cometidos por combatentes eram causados por deficiências 
na interface com os equipamentos. Apresentavam muitos exemplos 
de designs precários de controles e mostradores, preparando dados 
normativos para estabelecer padrões para equipamentos militares e 
conduzindo estudos experimentais com pessoal militar em ativida-
des de trabalho.

Todos esses esforços foram profundamente influenciados pela 
literatura da Europa ocidental e americana. Muitas publicações do 
ocidente foram traduzidas no período de 1970 a 1980, incluindo 
livros de Chapanis, Woodson, Siegel e Wolf, e Sheridan e Ferrel. 
Nesse período, algumas informações dos conceitos russos também 
começaram a ser disponibilizadas no ocidente (Meister, 1999).

Na década de 1970, Lomov foi para Moscou, onde criou e che-
fiou o Instituto de Psicologia. Dentro desse instituto, foram esta-
belecidos o Departamento de Engenharia Psicológica e o Depar-
tamento de Psicologia do Trabalho, ambos chefiados por Valery 
Venda, vindo do Instituto de Técnicas Estéticas. Também durante 
esse período, na Universidade de Yaroslavl, foi estabelecido um 
programa de formação acadêmica para os ergonomistas e engenhei-
ros psicólogos.

Em 1979, cerca de dois mil indivíduos estavam envolvidos em 
alguma pesquisa ou atividade ergonômica na URSS, sendo ligados 
a universidades, institutos de pesquisa, institutos de design, agên-
cias de transporte, organizações militares ou laboratórios indus-
triais. A Conferência de Engenharia e Psicologia, realizada em 1974 
na Universidade de Yaroslavl, atraiu três mil representantes, sendo 
em grande parte engenheiros (Seminara, 1979).

Os estudiosos engajados na ergonomia da época se constituíam 
aproximadamente por: 50% de psicólogos de diferentes áreas (en-
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genharia psicológica, psicólogos industriais, especialistas em trei-
namento e psicólogos sociais); 40% de fisiologistas por formação, 
que se concentraram nas atividades de trabalho; e os 10% restantes 
são de uma variedade de disciplinas, como antropólogos, médicos 
clínicos e higienistas.

A ergonomia na URSS conseguiu apoio do Estado se valendo de 
objetivos comuns da Guerra Fria, como a contribuição para o avan-
ço da tecnologia (inclusive a energia nuclear, Figura 3) e o desen-
volvimento industrial, da mesma forma que os fatores humanos fo-
ram abordados nos EUA. Lomov e Bertone (1969, apud Seminara, 
1979) destacam inclusive que essa disciplina relativamente nova foi 
discutida no XXIII Congresso do Partido Comunista em conjunto 
com o desenvolvimento da economia nacional de 1966 a 1970.

Principais diferenças entre a ergonomia soviética 
e a ocidental

Embora houvesse influência do “ocidente”, a ergonomia sovi-
ética não foi uma cópia exata do que era desenvolvido no resto do 
mundo. Na URSS, a matemática e a física eram muito sofisticadas 
e tiveram grande influência no desenvolvimento das suas linhas de 
pensamento. Os pesquisadores soviéticos dedicaram muito tempo 
ao desenvolvimento de métodos matemáticos para formalizar a 
teoria ergonômica. Entretanto, o efeito prático dessa influência foi 
limitado (Meister, 1999).

Embora bem similares, diferenças marcantes na terminologia 
podem ser notadas entre os estudos. Os conceitos são basicamente 
os mesmos, mas a terminologia diferiu para se adequar a preceitos 
da ideologia marxista. Uma diferença marcante também é encon-
trada na profundidade e detalhes entre as duas linhas de pensa-
mento. Os pesquisadores soviéticos descreveram exaustivamente o 
comportamento e desempenho, tanto em aspectos sensórios-moto-
res, perceptuais, cognitivos, motivacionais e emocionais.
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Devido a essa atitude multifocal, os soviéticos se preocuparam 
mais com o contexto da tarefa e o estado interior do indivíduo do 
que os seus contemporâneos do ocidente, que se ocupavam dos 
aspectos críticos do desempenho. Por exemplo, se os primeiros 
fossem descrever o ato de acionar um interruptor, eles abordariam 
os aspectos do objetivo de acionar, a motivação do operador, a per-
cepção sobre o interruptor, a imagem do interruptor na consciência 
do operador, a estratégia utilizada no acionamento, a resposta mus-
cular dada pelos braços, o feedback recebido pelo operador e se o 
objetivo foi alcançado. 

A ergonomia soviética também foi muito influenciada pela psi-
cologia cognitiva, filosofia, fisiologia e cibernética. A ligação com 
a filosofia pode ser notada na definição do conceito de vontade ou 
motivação (do inglês will), cujos pesquisadores americanos não 
consideraram durante as duas primeiras décadas do século XX, até 
o advento do behaviorismo de Watson. A influência da fisiologia 
é sugerida pela tendência de notabilizar o sistema neurológico e 
condições cerebrais pelo comportamento. O impacto da cibernética 
é visível na maneira pela qual eles descrevem as funções, como se 
fossem escritas em linguagens de programação computacionais.

A teoria da atividade (deytolnost) é a base da ergonomia na 
URSS. O conceito de atividade é definido como um sistema de 
processos mentais internos, comportamentos externos e motiva-
cionais que são combinados e direcionados para alcançar metas 
objetivas e conscientes. A principal distinção entre essa abordagem 
e o behaviorismo de Watson é a existência de uma meta consciente, 
tanto perceptual quanto cognitiva, que determina a especificidade 
da seleção de informação e estratégia do seu conhecimento. Uma 
pessoa não reage ao estímulo ou à simples informação, mas age 
ativamente em uma dada situação baseada nas metas e nos motivos 
existentes.

O conceito russo de atividade de trabalho é altamente moti-
vacional, no qual as metas têm grande importância. Os conceitos 
ocidentais de meta sugerem que na maioria das atividades ela é 
evidente ao operador. No entanto, para o pensamento soviético ela 
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é imagem do resultado desejado no futuro, a meta pode ou não ser 
aparente, e, mesmo quando é evidente, o operador examina a meta 
e então desenvolve um senso dela e uma estratégia para alcançá-la. 
Isso se aplica mesmo quando a tarefa é puramente psicológica.

Outra peculiaridade da ergonomia soviética é que os profissio-
nais eram muito mais preocupados com fatores temporais do que os 
ergonomistas ocidentais. Os soviéticos usaram o tempo como meio 
de avaliar o sistema, assim como estudar o processamento de infor-
mação. A análise detalhada de microações feitas pelos psicólogos 
soviéticos leva a um interesse em sistemas de tempo predetermi-
nado, tal como o MTM-1 (Meister, 1999), embora nem todos os 
teóricos soviéticos o utilizassem.

Na atividade de trabalho, o índice de tempo emerge como um 
dos critérios mais importantes de produtividade e eficiência do 
trabalho. A falha da função por limite de tempo é vista como uma 
falha humana no sistema homem-máquina. Os ergonomistas so-
viéticos viam o tempo como o mais objetivo e simples método de 
mensurar o desempenho humano. O tempo não apenas reflete as 
características distintivas do comportamento externo, mas também 
especifica o processo psíquico interno.

A análise voltada para o design seguia o mesmo padrão sistemá-
tico, iniciando-se com o desenvolvimento de algoritmos para des-
crever o sistema a ser desenvolvido. Um algoritmo é geralmente um 
princípio, comumente em forma de equação, que contém variáveis 
cujos valores, quando modificados, permitem que ele seja aplicado 
em várias situações que os envolvam.

Os algoritmos soviéticos são altamente sistematizados, podendo 
ser utilizados para descrever como os componentes do sistema se 
relacionam, além de poder ser descritos como uma tabela, símbolo 
ou gráfico. Para criar esses algoritmos, era desenvolvida uma des-
crição verbal da tarefa e suas metas, estímulos e desempenho, con-
dições e relacionamentos temporais das suas ações. A tarefa é então 
dividida em suas ações elementares e condições lógicas, sendo cada 
uma designada por símbolos; cada símbolo é associado, portanto, a 
uma tarefa específica, como girar um volante.
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Os ergonomistas soviéticos utilizaram algoritmos para descre-
ver, analisar, avaliar e como auxílio ao processo de design. No en-
tanto, essa ferramenta poderia tornar a análise de tarefas simples 
muito complexa devido à necessidade de decompô-la em ações 
elementares. Meister (1999) aponta ainda que alguns algoritmos 
soviéticos tendem a generalizar ou tratar de forma simplista fenô-
menos complexos, como o stress.

Portanto, as diferenças entre a ergonomia soviética e a ocidental 
estão principalmente na terminologia e profundidade com que os 
aspectos são abordados, ou seja, o foco de análise (como a ênfase 
no tempo e a análise molecular). Além disso, os soviéticos, talvez 
pela forte participação da psicologia na formação dessa ciência, en-
fatizaram aspectos motivacionais e contextuais da tarefa. Porém, a 
maioria dos conceitos adotados é similar em ambas as teorias.

Ergonomia na aeronáutica e programa espacial: 
contribuição de Vladimir Popov

O pioneiro dos estudos relacionados à ergonomia na aeronáutica 
e sistema espacial foi Vladimir Popov, que dirigiu o Laboratório de 
Problemas Especiais sob o Departamento de Psicologia do Traba-
lho do Instituto de Psicologia de Moscou. Ele identificou muitos as-
pectos ergonômicos relevantes na aviação e nos sistemas espaciais, 
além disso, participou do programa espacial soviético da época.

Relacionou algumas situações problemáticas que surgiram a 
partir de recomendações ineficazes feitas por engenheiros psicó-
logos. Ele atribuiu isso ao fato de que os dados obtidos em estudos 
laboratoriais não eram suficientemente representativos do am-
biente operacional. O principal problema identificado foi a falta de 
fidelidade na simulação, tanto para os estudos do programa espacial 
como para a aviação. Esses estudos não consideraram fatores como 
o confinamento e fatores sociais, interações e tripulação. 

Popov ressaltava que as recomendações seriam mais eficazes se 
o operador humano fosse observado em um ambiente similar ao 
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espaço de trabalho real. O esforço de seu grupo de pesquisa foi dire-
cionado ao desenvolvimento de métodos que permitissem estimar a 
qualidade da tarefa executada e o estado fisiológico e psicológico do 
operador (Seminara, 1979).

Várias simulações espaciais e controles de aviação complexos 
foram desenvolvidos sob seu comando em laboratórios. Apesar dos 
altos custos dos simuladores, os financiamentos eram conseguidos 
devido à utilização dos resultados por vários institutos. Verificou 
também que era possível gerar um stress real em laboratório sem 
grandes problemas, visando investigar como os operadores lidavam 
com a situação de crise em um ambiente controlado.

Esse grupo também teve grande interesse nos problemas de 
orientação espacial em aviões, no mar e no espaço. Aspectos bio-
médicos da área também foram estudados, mas havia pouca in-
formação disponível em relação ao desempenho do operador. Para 
isso a literatura norte-americana foi seguida atentamente. A sua 
participação também se estendeu ao programa de treinamento de 
pilotos, avaliando principalmente como eles deveriam se portar em 
situações de mau tempo.

Esse foi o primeiro estudo na área que indicou mudanças básicas 
para um sistema, apontando possíveis soluções para os problemas 
de projeto nas cabines dos pilotos. Impressionado pelo desinteresse 
de outros cientistas, convenceu os psicólogos a o apoiarem na per-
suasão do diretor do programa espacial. Os astronautas soviéticos 
participaram ativamente do projeto e da construção dos veículos 
espaciais, assim como os astronautas americanos. Entretanto, após 
o voo, esses indivíduos não tinham muito tempo para relatar os pro-
blemas detectados, uma vez que participavam de muitos eventos 
públicos, o que acarretava na perda das informações.

O Instituto para a Técnica Estética (VNIITE)

O Instituto de Investigação da União para a Técnica Estética, 
conhecido pela sigla VNIITE, tinha como vice-diretor Vladimir 
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Munipov, representante do setor de desenho industrial. Munipov 
era especialista em engenharia psicológica e ergonomia e escreveu 
muitas publicações nestas áreas. Em 1978 publicou uma descrição 
de atividades ergonômicas no VNIITE e em outras partes da URSS 
também. 

Dentro desse instituto, em Moscou, foi implantado um departa-
mento de ergonomia com uma equipe de 60 pessoas. O VNIITE era 
dividido em nove setores e também trabalhava com cerca de 1.000 
outros institutos de design da URSS. A filosofia desse instituto pro-
punha que o desenho industrial se tornasse um meio ativo de trans-
formar o ambiente, ajudando a criar as condições adequadas para o 
desenvolvimento harmonioso dos homens na sociedade socialista. 

A principal tarefa de um projeto socialista é a formação de um 
ambiente capaz não só de criar as condições de bem-estar material, 
mas também de enriquecer espiritualmente o homem, ou elevar 
seus padrões estéticos. Por decreto do governo soviético todos os 
bens eram para melhorar a vida humana. Segundo Munipov “o 
consumidor não deve conseguir o que ele pede, mas sim o que ele 
precisa. Ergonomia é vista como uma parte integrante do desenho 
industrial” (Seminara, 1979). 

 O VNIITE concedia um selo que certificava a qualidade, sendo 
atribuído aos produtos que passavam pelos seus testes de qualida-
de, realizados nos laboratórios do departamento de ergonomia. Eles 
avaliavam uma variedade de bens de consumo, como, por exemplo, 
as cadeiras para os operadores e as diferentes formas de controles e 
mostradores de consoles. 

O departamento de ergonomia dispunha de uma série de labo-
ratórios considerados essenciais para a análise de situações ocupa-
cionais. Entre os mais destacados havia: uma câmara de isolamen-
to de ruído com instrumentos de gravação; um laboratório para 
avaliações do espaço físico de trabalho e fatores antropométricos; 
e também um laboratório que tratava da capacidade visual do usu-
ário, sendo este projetado principalmente para a investigação do 
movimento dos olhos. 

Devido a esse suporte, os engenheiros e projetistas sempre se 
referiam ao departamento de ergonomia quando buscavam orien-
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tações do VNIITE. Além disso, havia estudos específicos para 
as centrais de controle de usinas elétricas e desenvolvimento de 
layouts dessas centrais. Segundo o psicólogo Zinchenko, “se o ges-
tor do programa for inteligente, ele utilizará os esquemas oferecidos 
pelo departamento de ergonomia” (Seminara, 1979), ressaltando 
os casos em que os engenheiros soviéticos aceitaram algumas reco-
mendações e onde elas foram rejeitadas. 

Munipov também desenvolveu um manual de ergonomia, inti-
tulado “Ergonomia: princípios e recomendações”, que foi montado 
em duas partes: uma destinada aos ergonomistas e a outra aos de-
signers. Esse texto foi completado em 1980 com a pretensão de que 
servisse de base para a padronização da ergonomia, com enfoques, 
critérios e métodos de avaliação.

Discussão e considerações finais

A ergonomia soviética foi severamente afetada por mudanças 
políticas que se seguiram à Revolução de 1917. A psicologia, área 
da qual foram apropriados diversos métodos de observação e aná-
lise das tarefas executadas pelos usuários, sofreu diversos golpes 
do regime instaurado, que a considerava como uma interferência 
burguesa na realidade. Porém a necessidade de reconstrução após a 
Segunda Grande Guerra e o início da Guerra Fria deu novo impul-
so à pesquisa em psicologia.

A partir do estabelecimento dessa nova área do conhecimento, 
foram realizados diversos esforços para caracterizar a ergonomia 
como ciência. Esses esforços eram centrados principalmente no 
militarismo, utilizando a ergonomia como possível solução para 
deficiências na interface com os equipamentos. Os pesquisadores 
apresentavam muitos exemplos de designs precários de controles 
e mostradores, e conduziam estudos experimentais com pessoal 
militar em atividades de trabalho.

Houve grande influência das publicações da Europa ocidental e 
americana, utilizando muitas obras traduzidas no período de 1970 a 
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1980, incluindo livros de Chapanis, Woodson, Siegel e Wolf, e She-
ridan e Ferrel. No entanto, a ergonomia soviética, apesar de utilizar 
alguns conceitos semelhantes, utilizou terminologia própria para as 
suas definições, principalmente por motivos políticos.

A análise ergonômica e o desenvolvimento de metodologias 
projetuais nela baseados levaram em consideração aspectos rela-
tivamente mais amplos que os seus contemporâneos ocidentais, 
como, por exemplo, os aspectos relativos à motivação e interpre-
tação da tarefa por parte do operador. Além disso, cada tarefa era 
decomposta matematicamente em suas ações mais elementares, fa-
zendo com que mesmo as tarefas mais simples pudessem se tornar 
complexas de analisar.

Destaca-se ainda a importância dos estudos ergonômicos de 
Popov, envolvendo painéis de comando complexos e com grande 
número de acionamentos, voltados para a aviação e área espacial 
soviética. A sua preocupação em realizar suas análises laboratoriais 
em condições próximas às reais levaram ao desenvolvimento de 
métodos e resultaram em recomendações mais eficazes.

Por fim, desde a utilização do termo ergonomia, realizada pela 
primeira vez em 1857, pelo polonês Wojciech Yastrzebowski, são 
inúmeros os relatos de estudos envolvendo fatores ergonômicos, seja 
no projeto de estações de trabalho, seja na produção de dispositivos 
ou ferramentas mais eficientes a partir de dados antropométricos.
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