
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SILVA, JCP., and PASCHOARELLI, LC., orgs. A evolução histórica da ergonomia no mundo e seus 
pioneiros [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 103 p. ISBN 
978-85-7983-120-1. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Patissier: 
fragmentos de uma contribuição à ergonomia 

 
Ana Cláudia Scarpim 

Cláudio Vidrih Ferreira 
José Carlos Plácido da Silva 

Luis Carlos Paschoarelli 



3
PATISSIER:

FRAGMENTOS DE UMA CONTRIBUIÇÃO 
À ERGONOMIA

Ana Cláudia Scarpim
Cláudio Vidrih Ferreira

José Carlos Plácido da Silva
Luis Carlos Paschoarelli

Introdução

Ao se analisar a origem do homem, pode-se afirmar que é prati-
camente certo que o trabalho surge de suas ações ativas sobre a na-
tureza. Para se alimentar, o homem primitivo foi obrigado a coletar 
frutos e vegetais, posteriormente abater animais e, consequente-
mente, desenvolver atividades agrícolas, as quais foram impres-
cindíveis à sua sobrevivência e ao seu desenvolvimento evolutivo, 
cognitivo e social.

O conceito trabalho foi contemplado nas Sagradas Escrituras, 
sendo que a Bíblia o apresenta como uma maldição ligada à fa-
diga, indicando-o como um sacrifício. Nesse sentido, a primeira 
definição conhecida de trabalho está gravada no Gênesis 3: 17b, 19 
“Disse, pois, o Senhor Deus ao homem... maldita seja a terra por 
tua causa; tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos 
os dias da tua vida. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até 
que voltes à terra de que fostes tirado; porque és pó, e em pó te hás 
de tornar” (Bíblia, 1997). 

O termo trabalho, que advém do latim tripaliu, então caracte-
rizado como um instrumento de tortura utilizado durante a idade 
média, representando uma associação com o sofrimento humano. 
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De qualquer maneira, as necessidades de sobrevivência levaram o 
homem primitivo a evoluir e descobrir que uma pedra poderia ser 
afiada até ficar pontiaguda e transformar-se numa lança, machado 
ou outro instrumento que traria maior eficiência às suas atividades. 
Possivelmente, e inconscientemente, o homem pré-histórico come-
çava a aplicar a ergonomia.

Também, de acordo com Rivas (2007), um dos antecedentes 
mais antigos do pensamento ergonômico se encontra no Código de 
Hamurabi, Rei da Babilônia (1700 a.C.), quando introduziu uma 
série de medidas de configuração laboral, entre as quais se men-
cionam: planificação e controle da produção baseada na contagem 
da mão de obra, sequência de tarefas e tempo necessário para sua 
execução, associado também a um salário mínimo.

As atividades laborais trazem consequências e, portanto, as do-
enças passaram a afetar o homem desde os primórdios da humani-
dade. Conforme Silva (2006), na Antiguidade já eram conhecidos 
os problemas na coluna nos carregadores de pedra, as cólicas pelo 
chumbo nos mineiros e a intoxicação pelo mercúrio.

Nesse contexto, os estudos dos médicos e higienistas ganharam 
espaço e contribuíram para minimizar as doenças provenientes do 
trabalho. Entre os inúmeros abnegados e idealistas que contribu-
íram para melhorar a qualidade de vida dos homens do passado, 
destaca-se o médico francês Philibert Patissier.

Breve histórico da medicina antiga

Desde civilizações antigas, o homem sempre buscou melhorar as 
ferramentas, os instrumentos e os utensílios que usa na sua vida co-
tidiana. Existem exemplos de empunhaduras de foices, datadas de 
muitos séculos atrás, que demonstram a preocupação em adequar a 
forma da pega às características da mão humana, de modo a propiciar 
mais conforto durante sua utilização (Moraes e Montalvão, 2000).

Nesse cenário, de acordo com Martins (2002), o início da his-
tória da ergonomia remonta a criação das primeiras ferramentas, 
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quando o homem pré-histórico provavelmente escolheu uma ferra-
menta que melhor se adaptasse à forma e ao movimento de sua mão.

Embora os homens na Antiguidade procurassem evitar, os pri-
meiros acidentes de trabalho ocorreram com a fabricação das pri-
meiras ferramentas. Tanto que a patologia profissional (ocupacio-
nal) foi já descrita na Bíblia e nos tempos antigos.

Um papiro de 2500 a.C. contém a descrição no Egito antigo de 
acidente com diagnóstico de lombalgia aguda resultante de um tra-
balhador envolvido na construção de uma pirâmide.

Também, de acordo com a revista Travail (1999), há mais de 
2.000 anos, os trabalhadores que construíram as pirâmides do Egi-
to já sofriam de silicose. O primeiro caso documentado de câncer 
ocupacional remonta a 1775, quando os cientistas descobriram que 
a fuligem foi a causa do câncer escrotal das crianças em Londres.

Por volta de 450 a.C., Hipócrates, considerado o pai da medici-
na, já havia observado que a asma era a patologia mais comum em 
certos profissionais, como alfaiates e pescadores. Há também refe-
rências a doenças profissionais em Plínio, o Velho, e Julius Pollux.

As correlações entre as atividades laborais e as doenças perma-
neceram ignoradas por um período expressivo, tendo suas primei-
ras publicações ocorridas a partir do século XVI. A seguir, extraído 
do Scribd (2010), são indicadas algumas contribuições históricas 
que se estendem da Antiguidade até o século XVIII:

–  Hipócrates (460-377 a.C.): médico grego, considerado o pai 
da medicina, em sua obra intitulada “Ares, Águas e Lugares”, 
descreve a patologia do chumbo ligada à extração mineira.

–  Platão (427-347 a.C.): relata as deformidades ósseas e muscu-
lares dos artesãos.

–  Plínio (23 a.C-79 d.C.): naturalista romano, descreve o uso 
de máscaras de borracha, panos ou membranas para atenuar 
a inalação de poeiras (por iniciativa dos escravos – 1° EPI).

–  Lucrécio (99-55 a.C.): poeta latino, descreve os horríveis e 
penosos trabalhos nas minas de Siracusa, cujas tarefas diárias 
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prolongavam-se por 10 horas, em galerias de 1 metro de altu-
ra por 0,60 metro de largura.

–  Georg Bauer ou Georgius Agrícola (1494-1555): conhecido 
como o pai da mineralogia, em seu livro De re metallica discu-
te os aspectos relacionados à extração de minerais. Acidentes 
do trabalho – Asma dos mineiros.

–  Paracelso (1494-1541): médico, alquimista, físico e astrólogo, 
em seu livro aborda as relações entre trabalho e doença, com 
destaque a intoxicação pelo mercúrio.

Contribuições de Ramazzini e outros

Por volta de 1700, Bernardino Ramazzini (1633-1714), médico 
italiano, considerado o pai da medicina do trabalho, publicou o li-
vro De morbis artificum diatriba (doenças do trabalho), no qual des-
creve uma série de doenças relacionadas a cerca de cem profissões 
diferentes, bem como os riscos específicos decorrentes de cada uma 
delas, tornando-se um marco referencial no início de um período de 
maior aprofundamento em relação às questões ligadas às doenças 
ocupacionais.

Num quadro simplista, no século XVII, Ramazzini se interessa 
pelas consequências das condições de trabalho e descreve, através 
de monografias, as primeiras doenças profissionais: problemas 
oculares de pessoas que fabricam pequenos objetos, custos huma-
nos posturais dos alfaiates, danos à coluna vertebral relacionados à 
movimentação de cargas pesadas, surdez dos caldeireiros de Veneza 
(Martins, 2002).

Ramazzini sofreu grande discriminação de outros médicos por 
se dedicar, rotineiramente, a visitas aos locais de trabalho de seus 
pacientes a fim de identificar as causas de seus problemas e poder 
contribuir com o bem-estar desses operários.

Após Ramazzini, de acordo com Vidal (2010), aparecem algu-
mas referências como as alusões às deformações posturais apon-
tadas por Plaute. Nesse mesmo período, anotam-se trabalhos no 
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campo da toxicologia e da patologia do trabalho, abordando par-
ticularmente riscos físicos como os impactos da temperatura e da 
umidade (Villeneuve, Coulomb e Lavoisier, século XVIII) e riscos 
ergonômicos como a adoção de posturas inadequadas (Villeneuve).

Para Menezes & Menezes (2008), existem também registros 
de estudos de biomecânica e antropometria (Leonardo da Vinci), 
trabalhos de higiene industrial, basicamente sobre ventilação e 
iluminação dos locais (Désargulires, Hales e Camus, século XVI; 
D’Arret, século XIX), e de medicina do trabalho, tanto num âmbi-
to específico de afecções profissionais (Ramazzini e Tissot, século 
XVIII) como na epidemiologia (Villermé e Patissier, século XIX).

De acordo com Martins (2002), no século XVIII, Tissot se inte-
ressou pela climatização dos locais de trabalho e propôs a criação de 
serviços nos hospitais para atender artesãos doentes.

Este último século, ainda consoante Vidal (2010), é também a 
origem da higiene do trabalho, destacando-se D’Arret, nas regras 
de higiene nas fábricas e Patissier, que é considerado o mentor do 
movimento para criação da inspeção do trabalho na França.

Pequena biografia de Philibert Patissier

Biograficamente, o conteúdo disponível a respeito de Philibert 
Patissier é muito escasso. Tanto nas bibliotecas, nas diversas plata-
formas, quanto na internet, nos vários sites de busca, a quantidade 
de informações é muito pequena e, às vezes, conflitante, gerando 
dúvidas quanto ao informado.

Em alguns sítios, há indicativo de que Patissier nasceu em 1781, 
enquanto em outros é destacado o ano de 1791. Surpreendente-
mente, consta que Philibert casou-se com Claudine Recorbet em 
11 de janeiro de 1764, de cuja união nasceu Claudine Patissier, em 
1767, conflitando com o ano de nascimento do próprio pai que teria 
ocorrido no final do século XVIII.

No jornal francês Un Móis à Mâcon, nº 63, de maio de 2007, 
com matéria intitulada Le chateau d’Aisne (O castelo de Aisne) é 



32  JOSÉ CARLOS PLÁCIDO DA SILVABBI  •  LUIS CARLOS PASCHOARELLI

destacada a história do referido castelo. A seguir, apresenta-se uma 
síntese da matéria publicada nesse jornal:

Ao longo dos séculos, existem três nomes diferentes para esse 
lugar: Aine, Ennes e Aisne, que é localizado na cidade de Aze. No 
início do século XVI, Aisne foi um pequeno pátio com cinco ca-
sas. Gilbert Regnaud, juiz Cluny, tornou-se proprietário em 1561. 
Com sua morte, seu filho Jacques herdou a propriedade, mas, em 
seguida, vendeu o imóvel, em 1600, a Vincent Bernard, capitão 
Mâcon.

No século XVIII, a propriedade passou para as mãos de Phili-
bert Patissier, que construiu um castelo novo no lugar do antigo, 
entalhando na fachada da propriedade o brasão da família.

Conta ainda a matéria histórica que na cidade de Mâcon, em 27 
de julho de 1789, um bando de ladrões saqueou o castelo. Durante 
a Revolução, o castelo, em mau estado, tornou-se uma simples 
loja de caça. Proprietário, por herança, o conde Victor Murard St. 
Romain restaurou o castelo em torno de 1858 usando “pedreiros de 
Piemonte”.

No início do século XX, a propriedade foi vendida à família 
Testot-Ferry, então a José e Chervet Louis Vougnon. O último 
proprietário privado, Sokolnikoff Mendel, adquiriu o imóvel em 
1939. Atualmente, o castelo restaurado é dirigido pelo “The Parc 
des Expositions”, do Tinailler, que o aluga para congressos, recep-
ções, eventos, etc.

Contribuições de Patissier

Já no século XIX, Patissier se volta para o saturnismo e a silicose, 
e insiste na proteção individual. Preconiza o uso de bexigas animais 
para proteção respiratória e de óculos para proteção contra corpos 
estranhos. Ele recomenda aos ourives levantar a cabeça de vez em 
quando e olhar para o infinito como modo de evitar a fadiga visual. 
Também preconiza proteção nos moinhos e concebe máquinas para 
diminuir o esforço físico, como as máquinas de lavar.
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Nesse período, Patissier realiza as primeiras estatísticas sobre 
mortalidade e morbidade da população operária. Após o trabalho 
de Ramazzini, Patissier (1822) publicou um novo tratado sobre 
as doenças dos artesãos e aquelas provenientes de várias outras 
profissões.

Conforme Boisselier (2004), esse livro se baseia e complementa 
o Tratado de Ramazzini, aplicado ao estudo de tais distúrbios, re-
lativo a 213 ocupações, indicando as precauções (prevenção e trata-
mento) a serem tomadas nas fábricas pelos fabricantes, pelos chefes 
de oficinas e por todas as pessoas envolvidas em operações insalu-
bres. Patissier foi além de Ramazzini, interessando-se não só pelas 
doenças que ocorriam naquelas ocupações estudadas, mas também 
em casos de acidentes do trabalho, indicando como podiam ocorrer 
e como evitá-los. Desse modo:

–  ele fala sobre as lesões sofridas por crianças, que ficavam ex-
postas a quedas frequentes, sendo vítimas de sua própria falta 
de cuidados, e indicava procedimentos de trabalhos que po-
deriam evitar essas lesões;

–  enfatiza medidas para evitar acidentes, incluindo explosões 
de gás, e destaca várias precauções que deviam ser tomadas, 
principalmente o retorno às minas de carvão, após os feriados 
e domingos;

–  sugere medidas de proteção nos trabalhos de fábrica, com 
recomendação de maneiras para prevenir os efeitos dos tra-
balhos que envolviam metais, e minerais com exalação de 
vapores.

Patissier também ressaltou ser possível orientar as crianças para 
uma profissão específica, em função da sua constituição física, seu 
temperamento e disposições legais (Boisselier, 2004).

Segundo Boisselier (2004), o professor Salmont, fundador da ca-
deira de segurança do trabalho, no Conservatoire National des Arts 
et Métiers, declarou durante o seu jubileu em 19 de maio de 1951: 
“A publicação do presente Tratado no início do século XIX fez de 
Patissier, também médico, assim como Ramazzini, o promotor de 
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ideias”, faria surgir na França um movimento a favor da segurança 
do trabalhador cujo âmbito se estenderia para o resto do mundo.

Em 1776, consoante Boisselier (2004), Antoine François de 
Fourcroy havia publicado a tradução francesa da obra de Ramazzi-
ni, acompanhada de notas e de um prefácio afirmando conhecer os 
problemas abordados pelo médico italiano quase um século antes. 
Ele destacou especialmente em seu prefácio as consequências ne-
fastas da evolução técnico-científica descontrolada.

O Tratado de Patissier foi difundido na França, e suas ideias 
foram amplamente adotadas. Sua preocupação com a prevenção, 
especialmente no que diz respeito aos acidentes com máquinas, foi 
amplamente difundida, sendo compartilhada pelas mais variadas 
empresas da França.

Enriquecendo sua valiosa contribuição à medicina do trabalho, 
Patissier, em 1833, publicou em Paris outra obra, intitulada “Ma-
nuel des eaux minerales de la France”. 

Vale destacar que Philibert Patissier era doutor em medicina 
pela Faculdade de Paris, médico-adjunto do 3º Dispensário da Ca-
ridade, membro do Atheneu de Medicina de Paris e membro da 
Sociedade de Ciências, Artes e Belas Artes de Mâcon.

Discussão e considerações finais

Desde a Antiguidade, os homens sofrem com doenças relativas 
ao trabalho, também chamadas de doenças ocupacionais.

Embora a ergonomia tenha o ano de 1949 como marco histórico, 
é inegável que ela já era praticada e empregada desde os primórdios 
da humanidade.

Homens abnegados e despojados de promoção pessoal se dedi-
caram a estudar as doenças ocupacionais na tentativa de minimizar 
o sofrimento das pessoas e de contribuir para um ambiente de tra-
balho mais humano.

Entre os inúmeros precursores da ergonomia, Philibert Patis-
sier foi um daqueles que marcou época e legou para a humanidade 
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significativas contribuições para o desenvolvimento da medicina e 
saúde pública, a serviço do bem-estar das pessoas.
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