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Introdução

O surgimento da ergonomia não pode ser definido com precisão, 
mas sua evolução conceitual se deu em consequência da concepção 
e problemas operacionais apresentados pelos avanços tecnológicos 
dos últimos séculos. 

De fato, “... a aplicação dos conhecimentos parciais e empíricos 
aos problemas do trabalho é muito antiga...” (Laville, 1977, p.1) e a 
preocupação do homem em adaptar o ambiente e construir objetos 
artificiais para atender às suas conveniências sempre esteve presen-
te. Por outro lado, foi principalmente durante a Revolução Indus-
trial, ocorrida a partir do século XVIII, que a necessidade de adap-
tar as atividades ocupacionais às necessidades humanas se tornou 
um problema maior com a existência das primeiras fábricas que não 
ofereciam condições de salubridade aos trabalhadores (Iida, 2005). 

Na maioria das nações em que houve industrialização, a preocu-
pação com os sistemas de produção e, como consequência, com as 
tarefas e atividades do trabalhador tornou-se uma prerrogativa para 
os estudos nessa área. Nos Estados Unidos da América (EUA) esse 
processo foi muito expressivo, especialmente com a denominada 
human factors engineering. Entre os destaques, estão os grandes 
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impactos no âmbito militar e depois no aeroespacial (Laville, 1977, 
p.10), o que sugere que essa evolução pode ser dividida em dois pe-
ríodos, aquele durante a I Guerra Mundial e aquele durante e após 
a II Guerra Mundial, pois esses foram grandes marcos e bastante 
influentes para o seu desenvolvimento (Meister, 1999, p.147).

Pretende-se, com essa abordagem, discutir o surgimento da 
ergonomia nos EUA, dividindo seu desenvolvimento nas duas épo-
cas supracitadas. Pretende-se apresentar também alguns nomes 
importantes para o desenvolvimento da ergonomia nesse país. 

Primeiros passos: a ergonomia no período 
anterior às guerras mundiais

De acordo com Meister (1999, p.147), os testes de adequação da 
máquina ao homem realizados no período anterior às Guerras eram 
basicamente empíricos, ou seja, testes estritamente relacionados à 
tentativa e ao erro. Ainda segundo esse autor, houve um pequeno 
esforço durante a Guerra Civil Americana (1861-1865), por parte 
do U.S. Patent Office, para que os uniformes e armas produzidos 
em massa servissem aos soldados que participariam desse combate.

Ainda no século XIX, surgiram os estudos mais sistemáticos 
sobre o trabalho, os quais iriam decorrer no denominado tayloris-
mo (Frederick Winslow Taylor), o novo conceito de administração 
científica, onde se considerava que o trabalho deveria ser sistemati-
camente observado e que, para cada tarefa, fosse desenvolvido um 
método correto para executá-la, de forma que esta fosse realizada 
num determinado tempo e utilizando as ferramentas corretas. De 
acordo com Iida (2005, p.8), “Os trabalhadores deveriam ser con-
trolados, medindo-se a produtividade de cada um e pagando-se 
incentivos salariais àqueles mais produtivos”. O trabalho dos fun-
cionários era observado e cronometrado, percebendo-se assim que 
as atividades deveriam ser realizadas em tempos-padrão sem levar 
em consideração as características individuais de cada trabalhador. 
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Pode-se destacar ainda nesse período anterior à Primeira e Se-
gunda Guerras Mundiais que os estudos realizados pelo casal Li-
liam E. e Frank G. Gilbreth decorreram em pesquisas a respeito da 
fadiga e fundaram uma empresa de consultoria bastante respeitada 
em meio aos profissionais da área, a Frank B. Gilbreth, Inc. – 1911. 
O trabalho desse casal pode ser considerado um dos precursores do 
que viria a se chamar posteriormente de human factors (Sanders; 
McCormick, 1993).

Frank G. Gilbreth começou a desenvolver observações sobre 
movimentos aos 27 anos, quando trabalhava como superintendente 
em uma empresa de construção. Já Liliam E. Gilbreth se dedicou à 
psicologia, ajudando seu marido nos estudos sobre fadiga (Martins, 
2004, p.4). 

O casal se dedicou aos estudos dos movimentos, ao contrário 
de Taylor, que trabalhava com a questão do tempo. Eles desenvol-
veram técnicas para evitar o desperdício de tempo e movimento, 
assim como criaram padrões, racionalizando as tarefas de produção 
com intuito de aumentar a produtividade. Também preocupados 
com a fadiga eles propuseram o redesenho do ambiente de trabalho, 
a redução de horas de trabalho e a implantação ou aumento de dias 
de descanso remunerado. Os Gilbreth realizaram uma análise nas 
equipes de cirurgiões de hospitais, e seu trabalho resultou em um 
procedimento utilizado ainda hoje: “um cirurgião obtém um ins-
trumento pedindo por ele e estendendo a mão para uma enfermeira, 
que coloca o instrumento na posição correta” (Sanders; McCormi-
ck, 1993, p.7). Eles concluíram que na antiga técnica os cirurgiões 
passavam muito tempo procurando pelos instrumentos. 

Apesar desse primeiro interesse no estudo da relação entre o 
homem e o seu trabalho percebe-se aqui que a ideia de adaptar 
equipamentos e procedimentos às pessoas não era completamente 
explorada (Sanders; McCormick, 1993, p.7). Percebe-se também 
que o desenvolvimento da ergonomia era associado às questões 
industriais, colocando a produtividade em primeiro lugar e esque-
cendo-se das individualidades humanas. 
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O desenvolvimento da ergonomia a partir da 
Primeira Grande Guerra Mundial

Durante a Primeira Grande Guerra Mundial a ergonomia de-
senvolveu-se principalmente devido à produção de novos arma-
mentos, que, em alguns casos, eram muito sofisticados para os 
usuários. Isso fez com que surgisse o interesse em estudar a questão 
do relacionamento do homem com seus instrumentos de trabalho 
(Meister, 1999). Assim, percebeu-se que, mesmo havendo um de-
senvolvimento do estudo da relação do homem com seu trabalho, 
a procura de soluções ainda era realizada de maneira a se achar o 
melhor indivíduo para se adaptar ao trabalho. De acordo com esse 
mesmo autor, ainda não foi nesse momento que a human factors 
engineering se desenvolveu, pois os EUA tiveram um menor envol-
vimento nesse combate, apenas 18 meses, mas parece ser evidente 
que esses primeiros estudos foram importantes para o desenvolvi-
mento dessa disciplina.

Nas décadas de 1920 e 1930 uma série de experimentos foram 
realizados por Elton Mayo e seus colegas na fábrica Hawthorne da 
Western Electric Company. Esses estudos são de interesse mais 
por sua influência, que foi chamar a atenção para os fatores sociais 
no trabalho, do que para seus resultados. Os investigadores come-
çaram a examinar os efeitos de iluminação, pausas de descanso e 
menos horas na produtividade e fadiga.

Um experimento frequentemente citado se refere a uma tarefa 
de montagem de relés. Os pesquisadores começaram manipulando 
os níveis de iluminação para observar o efeito sobre a produção. 
Inesperadamente, constatou-se que a produção aumentou – mes-
mo quando a iluminação foi reduzida. Esse resultado é o básico 
da crença no “efeito Hawthorne” e é usado como evidência para 
a importância social, em vez de fatores físicos na determinação do 
desempenho do trabalhador. 

Os experimentos de Hawthorne ganharam seu lugar na história, 
inaugurando uma nova era da pesquisa em “Relações Humanas” 
no local de trabalho e chamando a atenção para a importância dos 
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determinantes sociais e pessoais de comportamento do trabalhador. 
No entanto, as experiências próprias e sua interpretação sempre 
foram controversas. 

Em 1934, a força aérea dos Estados Unidos foi tomada abrup-
tamente da missão de servir de correio aéreo. O corpo de pilotos 
treinados para voarem olhando para o solo não podia fazer o serviço 
adequadamente, pois não estava habituado a voar dessa maneira. 
Após 10 pilotos caírem, o corpo de pilotos virou-se para uma inven-
ção denominada “Link trainer”.

Com esse simulador, um cadete aviador podia ser treinado em 
instrumentação de voo sem as complicações introduzidas por um 
avião de verdade. 

O primeiro “Link trainer” foi construído por Edwin Link em 
1920, no porão da casa de seu pai quando este, determinado a apren-
der a voar, não possuía fundos para as horas de voo requeridas.

Durante a Segunda Grande Guerra Mundial o aparelho foi uti-
lizado para treinar mais de 500.000 cadetes. Atualmente, simu-
ladores são produzidos para pilotos, astronautas e operadores de 
submarino. Um sofisticado módulo controlado por computadores 
ajudou o homem ir à Lua. 

O período da Segunda Grande Guerra Mundial 

Com o começo da Segunda Grande Guerra Mundial todos os 
esforços na área tecnológica foram destinados à produção de instru-
mentos bélicos relativamente complexos, equipamentos que exi-
giam habilidade do operador em ambientes desfavoráveis, onde os 
acidentes e erros eram frequentes e por vezes tinham consequências 
fatais (Iida, 12005). Essas condições fizeram com que fossem redo-
brados os esforços para pesquisar formas de adaptar os instrumen-
tos bélicos às características e capacidades dos operadores, a fim de 
reduzir a fadiga e os acidentes. Ao final da Guerra as descobertas 
feitas durante esse período foram aplicadas à vida civil para me-
lhorar as condições de trabalho e a produtividade da população em 



78  JOSÉ CARLOS PLÁCIDO DA SILVABBI  •  LUIS CARLOS PASCHOARELLI

geral. De acordo com Iida (2005), os profissionais da área relatavam 
que nesse período suas pesquisas eram encaradas com ceticismo e 
dúvida, e que os pesquisadores dessa área eram geralmente ridicu-
larizados. Foi só após o Departamento de Defesa dos EUA apoiar 
as pesquisas em ergonomia que essa situação mudou. Foi nesse 
contexto que se desenvolveu a ergonomia nos Estados Unidos.

Foi somente durante a Segunda Grande Guerra Mundial que 
ficou claro que nem mesmo com a melhor seleção, e o melhor trei-
namento, a operação de alguns comandos ainda excedia as capaci-
dades dos operadores (Sanders; McCormick, 1993). Possivelmente 
esse foi o momento em que se percebeu a necessidade de adaptar os 
equipamentos às pessoas. Durante esse período houve o estabeleci-
mento de laboratórios de psicologia nas forças armadas americanas 
a fim de diagnosticar possíveis problemas psicológicos em oficiais 
da aeronáutica após a guerra (Meister, 1999, p.172).

As pesquisas ergonômicas no período de guerra encorajaram a 
formação do “psychology branch of aero medical laboratory” na base 
aérea Wright-Patterson em Dayton, Ohio, em maio de 1945, sob 
a liderança do psicólogo e tenente-coronel da força aérea dos EUA 
Paul M. Fitts. Entre as várias contribuições do grupo liderado por 
Fitts destacam-se os fundamentos da psicologia da aviação, com os 
estudos detalhados dos erros dos pilotos (Fitts; Jones, 1947). Ela-
borou o que ficou conhecida como a “lei de Fitts”, cujo enunciado 
é: “o tempo para acertar um alvo está em função da distância e do 
tamanho do alvo.”

Sua teoria encontrou aplicação também no campo civil com o ad-
vento dos computadores com interfaces gráficas de usuário (GUI – 
graphic user interface), utilizando-a para o sistema de controle de 
posicionamento de cursores, possibilitando um manejo mais ade-
quado do mouse, por exemplo.

Além disso, suas contribuições incluíram uma das mais recen-
tes e muito influentes taxonomias para alocação de funções entre 
humanos e máquinas, e validação de características de controle 
manual humano. Destacam-se também os trabalhos desse grupo 
no comportamento do movimento dos olhos dos pilotos e aspectos 
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ergonômicos do tráfego aéreo (Tsang; Vidulich, 2003, p.3). Fitts 
é de longe reconhecido como um dos precursores da psicologia da 
aviação e também da moderna ergonomia.

Discussão e considerações finais

As raízes da ergonomia nos Estados Unidos da América se con-
centraram nos aspectos produtivos, como o aumento da produção e 
do lucro. Porém, ao longo do tempo, percebeu-se a importância de 
se considerar as condições individuais do homem.

Durante os esforços de guerra para reduzir o número de bai-
xas e aumentar a eficiência dos combates, os equipamentos de-
senvolvidos por Link e os estudos de Fitts foram cruciais para o 
desenvolvimento de formas mais seguras e eficientes de pilotar 
aeronaves. Sabe-se que o apoio aéreo foi fundamental para o suces-
so do desembarque na Normandia (dia D) e a vitória dos aliados na 
Segunda Grande Guerra Mundial, então não é exagero afirmar que 
a ergonomia teve grande peso na definição do conflito.

Gillespie (1991) oferece uma visão fascinante sobre o contexto 
histórico das experiências de Hawthorne e as motivações dos atores 
principais, nomeadamente Elton Mayo. Este último ficou impres-
sionado com os avanços na eficiência industrial, na engenharia e 
com a introdução de métodos de produção em massa, além das 
obras de Sigmund Freud, em especial os escritos sobre a “Psicopa-
tologia da vida cotidiana”, e formou a opinião de que os trabalhado-
res não cooperativos estavam sofrendo de um tipo de psicopatologia 
favorável ao tratamento.

Essas ideias foram atrás de seu interesse em relações humanas 
no trabalho e sua crença de que a próxima onda de aumentos de 
produtividade seria alcançada, através de técnicas psicológicas, em 
vez de incentivos econômicos, para motivar os trabalhadores. A 
possibilidade de que a produtividade pode ser aumentada através 
da manipulação do ambiente social em vez de pagar aos trabalha-
dores mais dinheiro era obviamente atraente para a gestão Western 
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Electric, embora ainda há poucas evidências de que os experimentos 
de Hawthorne forneceram qualquer apoio a essas reivindicações. 

Uma das consequências imediatas das experiências de Mayo foi 
a introdução de um serviço de aconselhamento de pessoal na fábrica. 
Em 1950, a Western Electric possuía 20.000 trabalhadores empre-
gados no Hawthorne e tinha um departamento de aconselhamento 
de cerca de 40 pessoas que entrevistou mais da metade dos operários 
durante um período de dez anos. O método utilizado foi não direti-
vo, confidencial e neutro, similar em algumas maneiras para o clien-
te centrado psicoterapia de Carl Rogers, que data da mesma época.

Os custos e benefícios do serviço não parecem ter sido avaliados, 
apesar de Wilensky e Wilensky (1951) concluírem que o aconse-
lhamento pareceu ser eficaz como meio complementar de exercer o 
controle de gestão sobre os trabalhadores, drenando o ressentimen-
to e a amargura que, de outra forma, ganhariam expressão através 
do sindicalismo militante.
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