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Introdução

As ações de adaptação do meio realizadas pelo homem pré-his-
tórico e, no decorrer de sua evolução, o elevado número de ações 
isoladas em tempos e pontos geográfica e culturalmente distintos 
foram fatores que contribuíram para a formação da ergonomia.

Certamente, nas culturas antigas, clássicas e românicas esses 
fatores foram se organizando, mas não havia nesses períodos, ain-
da, uma preocupação de se estudar ou sistematizar as atividades 
humanas. 

É com o Renascimento europeu que se inicia os estudos siste-
máticos nessa área, com destaque para Da Vinci (1452), Ramazzini 
(1700), Jastrze bowski (1857) e, mais ultimamente, Taylor (1903), 
Gilbreth (1900), Chapanis (1943), entre outros, os quais se dedica-
ram a tornar científico o conhecimento das inúmeras variáveis da 
dinâmica do trabalho, do corpo, da produção, do movimento, etc. 
Essa fase da ergonomia é denominada precursora ou gestacional.

Entretanto, além dos brilhantes expoentes supracitados, não 
se devem esquecer as condições históricas e geográficas que vi-
venciaram, as quais devem ter contribuído de modo decisivo para 
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que a ergonomia tivesse seu desenvolvimento e fosse apresentada e 
formatada atualmente.

Na Europa, as abordagens ergonômicas a respeito do trabalho 
são antigas, mas deve-se aos ingleses sua origem, tanto do conceito 
quanto do conteúdo e forma de abordagem, caracterizando-se, 
assim, como uma disciplina autônoma. O tema iniciado então por 
Jastrzebowski é retomado quase cem anos depois, quando em 1949 
acontece a primeira reunião do grupo de pesquisadores para reto-
mada dos estudos sobre ergonomia, interessados em formalizar a 
existência desse novo ramo de aplicação interdisciplinar. 

Além da Inglaterra, a França é um país de intensa participação 
na construção e consolidação da ergonomia. A Inglaterra, em fun-
ção de Kenneth Frank Hywel Murrell e da Ergonomics Research 
Society, e a França, em função da Societé d´Ergonomie de Langue 
Française, ambas entidades relevantes na história da ergonomia. 

Inglaterra: Murrell e a Ergonomics 
Research Society 

Kenneth Frank Hywel Murrell nasceu em 1908 e formou-se em 
Química. Sua experiência nas forças armadas o levou a observar 
as condições das atividades humanas. Em 1949, Kenneth Frank 
Hywel Murrell define ergonomia como “o estudo da relação entre 
o homem e o seu ambiente de trabalho” e, no mesmo ano, convida 
um pequeno grupo de pessoas que compartilhavam de observa-
ções e opiniões semelhantes e que tinham experimentado pesquisas 
sobre fatores humanos para uma reunião, a fim de discutirem o 
assunto em um aspecto mais formal.

A partir desses encontros, em Londres, é que se estabeleceu 
a Human Research Society, que meses depois iria se tornar a Er-
gonomics Research Society (Browne, 1950). Participaram dessa 
entidade cientistas de diversas áreas: fisiologistas, psicólogos, en-
genheiros, entre outros, e no fim da década de 50 ela já contava com 
aproximadamente 200 membros. 
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A Sociedade evoluiu rapidamente com a realização de encontros 
como simpósios, seminários e conferências, e também ações parale-
las de seus membros.

Kenneth Frank Hywel Murrell forma, no início dos anos 1950, 
o primeiro Departamento de Ergonomia na indústria, Tube Invest-
ments Ltd., e, em 1954, ingressa na Universidade de Bristol e passa 
a liderar um grupo de estudos sobre fatores humanos. Posterior-
mente, envolve-se com outros grupos de pesquisa, mas sempre 
associados às questões ergonômicas.

A Ergonomics Research Society lança, em 1957, o periódico “Er-
gonomics”, o qual teve como editor A. T. Welford. 

Em 1958, em reunião com o Department of Science and Indus-
trial Research, inicia-se a discussão sobre a formação de ergono-
mistas, tendo em vista a dificuldade de definição de ergonomia. Já 
em 1959 surge o primeiro curso de graduação em Ergonomia, na 
Universidade de Loughborough, e, nesse mesmo ano, surgem as 
principais divergências entre os estudos de engenheiros e de ergo-
nomistas, assim como problemas em definir especificamente o que 
realmente se entende pelo termo ergonomia.

Kenneth Frank Hywel Murrell publica, em 1960, o primeiro 
livro sobre ergonomia, intitulado Ergonomics: Fitting the Job to the 
Worker. Em 1959 é fundada, em Oxford, a International Ergono-
mics Association (IEA). Seus estatutos foram aprovados na primei-
ra assembleia geral, que se realizou em Estocolmo, em 1961, tendo 
Kenneth Frank Hywel Murrell e O. G. Edholm em seu comitê. 
Atualmente a Associação representa as associações de ergonomia 
em quarenta países, com um total de 15.000 sócios. 

França: a Societé d´Ergonomie de 
Langue Française 

Na França, a ergonomia se desenvolveu principalmente nos 
setores de pesquisa e ensino público, particularmente associados ao 
Conservatório Nacional de Artes e Ofícios (Cnam), ao Centro Na-
cional de Pesquisa Científica e à Escola Prática de Altos Estudos.
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A Societé d´Ergonomie de Langue Française (Self) foi funda-
da em 1963, e teve seu estatuto aprovado por seus nove membros 
fundadores. Sua criação pode estar relacionada a dois fatores que 
ocorreram a nível internacional, nos anos que a precederam.

Em primeiro lugar, entre 1956 e 1959, o projeto “Adaptação 
do Trabalho ao Homem da Agência Europeia de Produtividade”, 
com iniciativa conjunta do Ministério do Trabalho e da Comissão 
Nacional de Planejamento e Produtividade, possibilitou conhecer 
franceses que poderiam dar contribuições ao projeto. Destacam-se 
a realização de um seminário internacional na Holanda, em 1957, e 
uma conferência internacional com empresários, sindicatos e pro-
fissionais das ciências aplicadas ao trabalho humano, na Suíça, em 
1959. Nesse contexto, em 1958 é publicada a obra de Jean-Marie 
Faverge, Jacques Leplat e Bernard Guiguet, intitulada A Adaptação 
da Máquina ao Homem e fundamentada em seus trabalhos no Cen-
tro de Estudos e Pesquisas Psicotécnicas e em suas intervenções em 
dois dias de seminários organizados nos centros produtivos de doze 
cidades francesas.

Em segundo lugar, Paul Albou, então responsável pela Co-
missão Nacional de Planejamento e Produtividade, solicitou das 
indústrias informações nesse campo, o que contribuiu de forma 
muito eficaz para a criação da Self e ao financiamento para novas 
pesquisas na área.

Em 1961, o primeiro congresso da Associação Internacional de 
Ergonomia reuniu cerca de vinte participantes franceses. Eles teo-
rizaram sobre uma combinação entre o francês e a ergonomia, para 
que participassem, posteriormente, da Associação Internacional de 
Ergonomia. E, mesmo antes disso, vários deles haviam participado 
de conferências e congressos da Ergonomics Research Society.

Em 1955, é publicada a obra Análise do Trabalho, de Obredane 
e Faverge, que se torna decisiva para a evolução da metodologia er-
gonômica. Nessa publicação é apresentada de forma clara a impor-
tância da observação das situações reais de trabalho para a melhoria 
dos meios, métodos e ambiente do trabalho.

Desde 1966, Alain Wisner – médico, psicólogo e professor – di-
rige o “Laboratório de Ergonomia e Neurofisiologia do Trabalho” 
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do Conservatório Nacional de Artes e Ofícios, vinculado ao Minis-
tério da Educação da França, em Paris (Wisner, 1987). Sua perspec-
tiva ergonômica, sempre predominante em sua carreira, o fez criar o 
primeiro laboratório industrial de ergonomia francês, na Régie Re-
nault, e, desde então, tornou-se professor de ergonomia, oferecendo 
várias modalidades de cursos em ergonomia para estudantes e pro-
fissionais de empresas da França e de mais outros trinta países. No 
Conservatório Nacional, Jules Amar cria o primeiro laboratório de 
pesquisa sobre o trabalho profissional e, desse modo, a fisiologia do 
trabalho encontra uma estrutura para se desenvolver (Laville, 1977).

Outras contribuições

Como citado anteriormente, a IEA foi fundada em 1959, em 
Oxford, Inglaterra. Sua criação está intimamente ligada aos pro-
jetos iniciados pela European Productivity Agency (EPA), contri-
buindo também com a criação da Self. A EPA apresentou, em 1957, 
um conjunto de propostas para a formação de uma associação in-
ternacional de cientistas do trabalho. Um Comitê foi indicado para 
desenvolver as propostas, e acabou por organizar uma associação 
denominada International Ergonomics Association. Posteriormen-
te, em 1959, em uma conferência realizada pela EPA em Zurique, 
na Suíça, o Comitê (que havia se autonomeado “Comitê para a 
Associação Internacional de Cientistas de Ergonomia”) decidiu 
manter a denominação prévia. Finalmente, em 6 de abril de 1959, 
em Oxford, Inglaterra, foi declarada a fundação da IEA, cujos esta-
tutos foram aprovados em sua primeira assembleia geral, em 1961, 
na cidade de Estocolmo, Suécia. 

 Atualmente, fazem parte da IEA 47 sociedades federadas, 
2 sociedades afiliadas, 7 membros organizacionais e 2 membros 
individuais.

Além da ERS e da IEA, na Inglaterra, inicialmente o ensino 
e a pesquisa localizaram-se em menor escala no setor público: o 
mesmo ocorreu na Bélgica, Suíça e Holanda, onde os centros de 
ergonomia são numerosos e ativos. O aspecto da higiene industrial 
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é um elemento importante em todos esses países e são justamente 
os problemas industriais que lhe fornecem o campo de aplicação 
e os temas de pesquisa. 

No leste europeu, a ergonomia se implantou com certo atraso. 
Mas seu desenvolvimento acelerado faz com que ela desempenhe 
importante papel no estabelecimento dos conhecimentos e na pas-
sagem para sua aplicação (Laville, 1977).

Discussão e considerações finais

Foram exatamente as inquietações e divergências em sua defini-
ção que possibilitaram o surgimento e crescimento da ergonomia, 
principalmente nas sociedades criadas em meados do século XX, 
destaque para a Ergonomics Research Society, na Inglaterra, e a 
Societé d´Ergonomie de Langue Française, na França.

As discussões sobre o que era de maior importância – a pesquisa 
ergonômica e a divulgação de seus resultados ou o desenvolvimento 
e aplicação da ergonomia na indústria – de certa forma fizeram com 
que ambas as coisas acontecessem e evoluíssem

A publicação de periódicos e a realização de encontros anuais, 
tais como conferências, possibilitaram a expansão dos estudos e 
fomentaram a adesão de novos membros. Atualmente a Interna-
tional Ergonomics Association contribui de forma decisiva para a 
expansão da ergonomia em todo o mundo.
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