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Introdução

Os princípios da ergonomia ainda são controversos, e algumas 
reflexões levam a crer que ela esteja associada aos primórdios da 
manipulação de instrumentos (pedra lascada), mas não é possível 
negar que a oficialização da ergonomia tem como marco inicial o 
dia 12 de julho de 1949, quando “...reuniu-se pela primeira vez, 
na Inglaterra, um grupo de cientistas e pesquisadores interessados 
em discutir e formalizar a existência desse novo ramo de aplicação 
interdisciplinar da ciência” (Meister, 1991). Assim, em 1949, foi 
fundada a Ergonomics Research Society, conhecida apenas por 
Ergonomics Society.

A partir daí, com estudos de pesquisadores, engenheiros e mé-
dicos do trabalho, a ergonomia evoluiu com as primeiras pesquisas 
realizadas enfocando o homem e suas atividades profissionais.

Os reflexos do surgimento da ergonomia no mundo foram sen-
tidos gradativamente nas mais diferentes partes do mundo, incor-
porando melhorias e trazendo benefícios à qualidade de vida do 
trabalhador.
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Na América Latina, mesmo sessenta anos depois do surgimento 
da ergonomia, os estudos na área ainda parecem estar numa fase de 
consolidação. 

Ergonomia na América Latina

O princípio dos estudos da ergonomia na América Latina se 
deu na década de 1960, com pesquisas desenvolvidas na Escola Po-
litécnica da Universidade de São Paulo, no Brasil – país que tem se 
mostrado o mais consolidado do bloco no desenvolvimento da dis-
ciplina (Soares, 2006). Entretanto, outros países latinos-americanos 
também têm contribuído, de forma diferenciada, com a evolução da 
ergonomia, com destaque também para a Argentina e o Chile.

Argentina

Na Argentina a ergonomia é uma área do conhecimento que 
apresenta-se ainda negligenciada, apesar de haver certo interesse da 
comunidade acadêmica em vê-la desenvolvida (Soares, 2006). Isso 
se deve ao fato de que as questões sobre a melhoria da qualidade de 
vida no trabalho foram relegadas às políticas do país, mais focadas 
na reestruturação industrial, privatização e controle da inflação 
(Hiba, 1991).

De acordo com a Asociación de Ergonomía Argentina (Adea, 
2010), historicamente, a ergonomia na Argentina apresentou três 
períodos bem definidos. O primeiro deles, ocorrido nas décadas de 
1950-1960, teve o interesse ergonômico voltado para a saúde dos 
trabalhadores e aspectos fisiológicos do trabalho humano, desta-
cando-se como marco da época a criação da Sociedade Argentina 
de Ergonomia. O objetivo dessa organização era realizar estudos, 
investigação e ensino sobre questões relacionadas com o trabalho 
humano; e por 15 anos estruturou e organizou os primeiros con-
gressos e conseguiu publicar uma revista, até que em 1975 deixa de 
ser atuante e desaparece. 
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O segundo período dá-se na década de 1970, quando o interesse 
dos estudos ergonômicos passa a ser focado na antropometria e nas 
interações entre o homem e a máquina, bem como na criação de 
laboratórios de ergonomia aplicada. Nesse período, foram reali-
zados estudos em empresas e vários eventos sobre o assunto, além 
de serem firmadas muitas parcerias acadêmicas com instituições 
europeias para a formação de ergonomistas.

O terceiro e último período ocorreu a partir da década de 1980, 
quando foram realizadas ações específicas, como a Renalergo, ou 
“Reuniões Nacionais de Laboratórios de Ergonomia”, que se su-
cederam a cada quatro anos até 1995, quando foi realizada a última 
reunião em Córdoba. Esse período foi marcado pela cooperação 
entre a Argentina, a Alemanha e a França, para formação acadêmi-
ca de profissionais da área, e efetivou-se quando 27 engenheiros e 
médicos foram treinados na Alemanha e criaram o laboratório de-
nominado REFA, com sede na Universidade Tecnológica Nacional 
(NTU), que começou a funcionar em 1982, garantindo a pesquisa 
e o ensino da ergonomia. No fim dos anos 1990 foi desativado por 
não ter uma clara política de apoio.

Entre 1986 e 1995, como evidência da cooperação científica en-
tre a França e a Argentina, vários ergonomistas franceses e pesqui-
sadores de outras áreas, tais como Wisner, Laville, Queinnec, Des-
sors e Jaillet, vieram à Argentina e deixaram suas contribuições.

Conforme Adea (2010), em 1995, na cidade de Córdoba e com 
apoio da Renalergo, foi criada, pela segunda vez, a Asociación de 
Ergonomía Argentina, que durou três anos; e em 2002 se cria, pela 
terceira vez, em Buenos Aires, a Asociación de Ergonomía Argen-
tina (Adea). Em pouco tempo é reconhecida pelo IEA e se torna 
cofundadora da Ulaergo.

Mas somente em 2003 o governo argentino reconhece legalmen-
te a aplicação dos estudos da ergonomia, fazendo publicar no Diário 
Oficial da Argentina a Resolução nº 295/03 do Ministério do Traba-
lho, Emprego e Segurança Social composta de 5 anexos, sendo o pri-
meiro intitulado “Ergonomia”. É a primeira vez que os ergonomis-
tas argentinos se tornam visíveis e necessários perante a sociedade.
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Chile

De acordo com Del Pino (2010), a ergonomia no Chile começa 
com as iniciativas do médico fisiologista Hugo Donoso Puelma, 
que trabalhava com atividades físicas e desportivas. Esse médico, 
desde o fim da década de 1960, realizava pesquisas e publicava seus 
resultados no periódico científico Ergonomics. A partir da década 
de 1970 são reconhecidos também os trabalhos de Elias Apud, na 
Universidade de Concepción, sobre os processos de trabalho na 
silvicultura (Del Pino, 2010); e particularmente no ano de 1972, 
por iniciativa de Ennio Vivaldi, foi criado o primeiro laboratório de 
ergonomia do Chile, dedicado exclusivamente à docência, investi-
gação, difusão e assistência técnica dessa disciplina. De acordo com 
Soares (2006), datam dessa década estudos ergonômicos efetuados 
por vários laboratórios e instituições. Nesse período, os estudos da 
ergonomia também estavam presentes em cursos de graduação e 
pós-graduação naquele país.

Também de acordo com Del Pino (2010), a partir de 1996 se 
iniciou uma nova tentativa de criar a Sociedade Chilena de Ergono-
mia, a qual, finalmente, foi instalada em 30 de outubro de 1998. Sua 
personalidade jurídica foi decretada em 25 de janeiro de 2000 pelo 
Ministério de Justiça Chileno. O Chile contou ainda com a Comis-
são Nacional de Ergonomia associada ao governo, além da Funda-
ção Científica e Tecnológica da Associação Chilena de Segurança, a 
qual edita o periódico chileno “Ciencia y Trabajo”, contemplando 
o tema ergonomia. 

Colômbia

A Colômbia iniciou-se na ergonomia a partir de programa de 
prevenções de riscos no trabalho, por meio de serviços de compa-
nhias de consultoria (Soares, 2006). 

Segundo informações da Sociedad Colombiana de Ergonomía 
(SCE, 2010), os primeiros higienistas industriais chegaram à Co-
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lômbia na década de 1960, com profissionais formados no exterior. 
Particularmente, em 1967, a Universidade de Cauca recebeu a de-
nominada missão sueca que introduziu um programa de pesquisa 
em antropometria. Também nesse ano foi publicado o primeiro li-
vro no país relacionado com a ergonomia, de autoria de Jairo Flórez 
(SCE 2010). Em 1969, em Bogotá, realizou-se o congresso ibero-
-americano de segurança, sendo que a partir da década de 1970 a 
Colômbia já passa a ter certa autonomia nos estudos de ergonomia, 
desenvolvidos em suas próprias universidades (SCE, 2010). 

De acordo com a SCE (2010), na década de 1970, foi introduzi-
da a disciplina de ergonomia nos cursos de Engenharia Industrial 
da Universidade de Antióquia, devido ao trabalho do engenhei-
ro espanhol Jorge Forcadas, fundador do curso e autor do livro 
Curso sobre Ergonomia (1978), dando início à formação em saúde 
ocupacional.

Na década de 1980, consoante informação da SCE (2010), fo-
ram publicados livros de ergonomia de Jairo Estrada. Também na 
década de 1980 foi fundada a Associação Colombiana de Ergono-
mia, que infelizmente deixou de existir prematuramente.

Conforme destacado em Soares (2006), o ano de 1996 foi mar-
cado pela realização do Primeiro Congresso de Ergonomia da Co-
lômbia, no qual ocorreu o ressurgimento da Sociedad Colombiana 
de Ergonomía – SCE.

México

No México, a primeira associação de ergonomia surgiu na déca-
da de 1970, entretanto, as suas ações, como a realização de congres-
sos constantes e consultoria em normas, tornaram-se mais eficien-
tes somente a partir de 1997, quando a Sociedad de Ergonomistas 
de Mexico (Semac) foi refundada. 

A prática de ergonomia no México surgiu a partir da década de 
1990, com a abertura da carreira de desenho industrial na Univer-
sidade Ibero-americana. Posteriormente, outras escolas passaram a 
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oferecer cursos de ergonomia. Mas, no campo acadêmico, a ergo-
nomia está presente em vários cursos de graduação, principalmente 
fomentados pela área de desenho industrial (Soares, 2006).

Panamá

No Panamá, apesar da enorme influência da antiga zona do ca-
nal e de seu enclave colonial na vida dos panamenhos, os primeiros 
critérios e princípios relacionados à ergonomia foram aplicados de 
modo empírico na área agrícola. Mas o início dos estudos ergonô-
micos está intimamente associado à chegada do médico Francisco 
M. Diaz Mérida, em julho de 1977.

Embora em 1978 tenha sido publicado o primeiro trabalho in-
vestigativo relacionado com a saúde e segurança dos trabalhado-
res (o fator humano na prevenção de riscos na agricultura), foi na 
década de 1980 que surgiu a denominada época de ouro da saúde 
ocupacional do Panamá.

Nessa década, foram recrutados os primeiros sete técnicos em 
saúde ocupacional panamenho e capacitados em diferentes centros 
e distintos períodos de tempo, predominando a influência da escola 
mexicana.

Em 24 de agosto de 1983, Harry Chandler foi formalmente 
nomeado como “ergonomista” do programa de saúde ocupacional 
da caixa de seguro social. Na ocasião, praticamente não havia ferra-
mentas e dispositivos específicos de trabalho, além de inexistirem 
outros profissionais, junto com os quais seria possível discutir os 
assuntos pertinentes à área. O primeiro contato com outro pesqui-
sador só surgiu seis anos depois, com a vinda da ergonomista norte-
americana Jennifer Gordon, para atuar na divisão de segurança 
industrial da zona do canal. Além disso, não se pode esquecer a 
contribuição efetiva da professora Mariana McPherson, da Univer-
sidade Tecnológica do Panamá, que na década de 1980 ministrou 
aulas nessa área e manteve estreita e constante a atividade docente 
com o programa de saúde ocupacional dessa universidade.
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Peru

O Peru ainda é iniciante em educação formal na área de ergo-
nomia, assim como a questão da normatização. Somente em 2008, 
objetivando a proteção do menor e a segurança e saúde no traba-
lho, o governo peruano aprovou uma norma básica de ergonomia. 
Por outro lado, a Sociedad Peruana de Ergonomía (Sopergo) man-
tém uma atividade envolvendo encontros e cursos no país (Soares, 
2006). O 1º Congresso Peruano e o 1º Congresso Internacional de 
Ergonomia foram organizados pela Sopergo e tiveram como tema 
central “desenvolver a ergonomia no país”, realizados em novem-
bro de 2009.

A articulação da América Latina

De acordo com Lima (2008), os países da América Latina en-
contram-se em situações de economia distintas entre si, porém, 
olhando-se num panorama mundial, pode-se dizer que tratam-se 
de nações “em desenvolvimento” ou “emergentes”. Além disso, 
são países que geralmente estão à sombra de nações consideradas 
desenvolvidas, inclusive em termos de tecnologia e produção acadê-
mica. Essa condição se estende a muitas áreas e podem ser observa-
dos seus rebatimentos no âmbito do desenvolvimento tecnológico.

No que diz respeito à articulação da ergonomia na América 
Latina, de acordo com Soares (2006), destaca-se a Ulaergo (União 
Latino-americana de Ergonomia), a qual conta com representantes 
do Brasil, da Colômbia e do Chile. Essa entidade foi constituída na 
Colômbia em novembro de 2001 (e criada formalmente em 2002).

Essa reunião, consoante Soares (2006), começou com um retros-
pecto dos esforços de unir as associações latino-americanas desde o 
Congresso da Associação Brasileira de Ergonomia (Abergo) de 1987.

No acordo destacam-se as metas de criação de uma revista 
latino-americana de ergonomia e formação de uma comissão de 
elaboração de uma grade curricular mínima em ergonomia, para 
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aplicação acadêmica no bloco (Ulaergo, 2001). Além disso, deve-
se considerar que essas ações poderão trazer grandes vantagens, 
já que “...no futuro, a Ulaergo pode tornar-se um catalisador de 
mudanças na ergonomia latino-americana, amparando a formula-
ção de políticas comuns entre os países membros, o que por sua vez 
pode estimular o desenvolvimento e atender à diversidade entre os 
povos” (Soares, 2006, p.6). 

Até março de 2010, constavam no site eletrônico da Ulaergo 
(http://www.ulaergo.net) nove países associados: Argentina, com 
a Asociación de Ergonomía Argentina – Adea; Bolívia, com a So-
bolergo; Brasil, com a Abergo; Chile, com a Sociedad Chilena de 
Ergonomía (Sochergo); Colômbia, com a SCE; Cuba, com o cor-
respondente Ricardo Montero; México, com a Semac; Peru, com a 
Sopergo; e Venezuela, com a Unión Venezoelana de Investigadores 
en Ergonomía y Salud Ocupacional (Uvierso).

A Ulaergo é atualmente a entidade de articulação internacional 
para a disciplina no bloco, tanto que o número de ergonomistas 
latino-americanos em conferências internacionais promovidas pela 
IEA tem crescido consideravelmente, conforme indicado por Soa-
res (2006). 

Nesse cenário, pode-se constatar que a maioria das nações do 
bloco ainda carece de articulação internacional, no sentido da divul-
gação de seus estudos e exercícios da ergonomia.

Discussão e considerações finais

De forma geral, observa-se que na América Latina o interesse 
pela ergonomia é recente, ficando, na maioria das vezes, confinada 
na academia ou em cursos específicos, não se desenvolvendo plena-
mente na área industrial.

Nesse sentido, é de interesse científico questionar o motivo pelo 
qual a ergonomia encontra-se confinada nos muros acadêmicos, 
com poucos investimentos e pesquisas de aplicação prática que 
possam trazer significativos reflexos nos setores produtivos.
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É primordial que se mobilize esforços no sentido da busca de 
políticas adequadas à realidade da América Latina, de tal sorte 
que possa se prever o estabelecimento de um processo contínuo de 
industrialização, em consonância com as condições ambientais e 
culturais dos países desse bloco latino.

Nesse contexto, não seria exagero vislumbrar um novo horizon-
te para a ergonomia, que a curto ou médio prazo contribuiria com 
produções acadêmicas e práticas, destacando a importância dos 
países membros da Ulaergo no cenário mundial.

Referências bibliográficas

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD. Revista Ciencia y Tra-
bajo. Fundación Científica y Tecnológica. Disponível em http://www.
cienciaytrabajo.cl/. Acessado em 23/3/2010.

ASOCIACIÓN DE ERGONOMÍA ARGENTINA – ADEA (2010). 
Disponível em http://adeargentina.org.ar/historia/. Acessado em 
22/3/2010.

DEL PINO, M. La Ergonomía em Chile. Disponível em marcelodelpino.
iespana.es/.../apunte%201%20%20a%20ergonomia.doc. Acessado em 
22/3/2010.

HIBA, J. C. Ergonomics training in Argentina: Origins, current situation 
and proposal for overcoming a difficult present, 1991. Disponível em

http://peruergo.blogspot.com/2010/03/historia-de-la-ergonomia_01.
html. Acessado em 24/3/2010.

IIDA, I. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgard Blücher, 2005. 
LIMA, M. M. T. Reflexões sobre o desenvolvimento tecnológico na América 

Latina: desafio da adequação. Revista Espaço Acadêmico. 86: 2008. 6p. 
Disponível em http://www.espacoacademico.com.br/086/86lima.htm. 
Acessado em 24/3/2010.

MEISTER, D. The history of human factors and ergonimics. Mahwah: La-
wrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 1991. 

SOARES, M. M. Ergonomics in Latin America: Background, trends and 
challenges. Applied Ergonomics. 37 (04): 555-561, 2006. 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ERGONOMÍA – SCE. Dispo-
nível em http://sociedadcolombianadeergonomia.com/index.
php?pag=ergonomia. Acessado em 25/3/2010.



90  JOSÉ CARLOS PLÁCIDO DA SILVABBI  •  LUIS CARLOS PASCHOARELLI

ULAERGO. Declaración de Santiago de Chile. S/d. Disponível em http://
www.ulaergo.net/historia.php. Acessado em 23/3/2010. 

.  Reunión Constitutiva: Unión Latinoamericana de Ergonomía – 
ULAERGO. Disponível em http://www.ulaergo.net/historia.php. 
Acessado em 23/3/2010. 

UNESCO. Latin America and the Carribean. Disponível em http://www.
unesco.org/new/en/unesco/worldwide/unesco-regions/latin-america-
and-the-caribbean/. Acessado em 24/3/2010. 

UNITED NATIONS. The world. Disponível em http://www.un.org/
Depts/Cartographic/map/profile/world.pdf. Acessado em 25/3/2010.




