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APRESENTAÇÃO

Os conceitos e aplicações da ergonomia estão em constante dis-
cussão no âmbito acadêmico, caracterizando um corpus de conhe-
cimento de grande expressividade para a própria ciência ergonô-
mica e demais áreas tecnológicas correlatas, a saber: engenharias, 
design, arquitetura, entre outras.

Mas entre as demandas para ampliar as análises em torno dessa 
disciplina apresenta-se sua evolução histórica, a qual está completa 
de controvérsias e discussões.

De fato, há ainda uma grande dificuldade em relatar suas etapas 
históricas dentro do âmbito geográfico e a participação de seus pre-
cursores nessas fases. 

O propósito dessa coletânea foi o de reunir os estudos realiza-
dos pelos alunos da linha de pesquisa ergonomia, associados ao 
Laboratório de Ergonomia e Interfaces (LEI), no Programa de Pós-
graduação em Design da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comu-
nicação da Universidade Estadual Paulista, e apresentar subsídios 
para ampliação da discussão e reflexão evolutiva da ergonomia.

Os estudos ora apresentados preenchem lacunas ainda existen-
tes dentro da ergonomia e procuram estabelecer um elo de ligação 
para a continuidade futura das pesquisas na área.




