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RESUMO

Este artigo aborda a Ergonomia, ciência interdisciplinar 
que se dedica ao estudo da adaptação do trabalho ao ho-
mem. No trabalho, há uma parte que chamamos de tarefa 
e outra que chamamos de atividade. Desta forma, este 
estudo mostra de que maneira tarefa e atividade atuam, 
como se dão as regulações que os indivíduos executam e 
de que modo o trabalhador pode atingir uma situação de 
trabalho equilibrada.
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ABSTRACT

This article deals with Ergonomics, the interdisciplinary 
science dedicated to man’s adaptation to work. At work, 
there is an element we call task and another one we call 
activity. Hence, this study shows how task and activity 
operate, how adjustments executed by individuals work, 
and how workers can achieve a balanced working situa-
tion.
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Como é do conhecimento geral, a Ergono-
mia é uma ciência ou disciplina que se dedica 
ao estudo da adaptação do trabalho ao homem, 
e do desempenho do homem em atividade de 
trabalho. Resumindo: ela procura conhecer, 
compreender o trabalho, mas, além de seu 
caráter de disciplina, há uma característica 
imprescindível da Ergonomia, o fi m, o objetivo 
para transformar o trabalho, adaptando-o ao 
homem que o executa (GUERIN et al., 2001). 
Entretanto, mais do que isso, a Ergonomia 
reveste-se de um caráter eminentemente in-
terdisciplinar. Sua prática constitui-se por parte 
da arte do engenheiro, na medida em que seu 
resultado traduz-se em dispositivos técnicos 
(concepção de ferramentas, máquinas, espa-
ços e dispositivos), que possam ser utilizados 
com o máximo conforto, segurança e efi cácia. 
Além disso, ela se baseia, essencialmente, em 
conhecimentos científi cos relativos ao cam-
po das ciências do homem (Antropometria, 
Fisiologia, Psicologia, Medicina, Sociologia), 
sendo avaliada, principalmente, por critérios 
pertencentes às ciências biológicas e sociais 
(Saúde, Sociologia, Economia, entre outras) 
(LAVILLE, 1976; MONTMOLLIN, 1990, 1995; 
WISNER, 1987).

Outro aspecto a ser explicitado é a ne-
cessidade de, em Ergonomia, trabalhar-se a 
partir de um paradigma antropotecnológico, 
no qual a noção de contingência e de media-
ções cultural e histórica permita compreender 
comportamentos e sentidos a partir de uma 
perspectiva de processo de produção, como 
inserção de processos de trabalho em um qua-
dro ampliado de referências histórica, social, 
cultural, econômica, geográfi ca, entre outras 
(VIDAL, 1996).

No trabalho, há uma parte que compõe 
a prescrição, o comando, os objetivos, as 
metas, e o que a organização oferece para a 
execução do mesmo, a qual chamamos tarefa, 
e outra parte, que é a maneira de o trabalhador 
executar essa tarefa a ele determinada, a qual 
chamamos de atividade.

A tarefa é o tipo, a quantidade e a quali-
dade da produção por unidade de tempo, e os 
necessários meios para realizá-la, determinada 
a um posto de trabalho, a um trabalhador ou 
a um grupo de trabalhadores. Ela é, assim, 
constituída pela organização (as condutas, 
os métodos de trabalho, as instruções), tudo 
o que o trabalhador tem que fazer e como 
ele deve fazê-lo, bem como o conjunto de 
objetivos a serem atingidos, as especifi cações 
do resultado a obter (normas de qualidade, 
quantidade e manutenção, etc.), os meios for-
necidos para a execução da tarefa (condições 
da matéria-prima, máquinas e equipamentos, 
formação e experiência exigidas do trabalha-
dor, composição da equipe de trabalho, etc.) 
e as condições necessárias para a execução do 
trabalho (ambientes físico e humano, tempo, 
ritmo e cadência da produção, etc.).

Resumindo, os meios e condições de execu-
ção do trabalho, que compõem a tarefa, são:

– espaço de trabalho;

– meios materiais: dimensões, manu-
seio, apresentação das informações;

– objeto de trabalho: peças e materiais 
a transformar, documentos e infor-
mações a tratar, serviço a prestar;

– ambiente físico: luz, ruído, vibrações, 
calor, radiações;
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– tempo: horários, duração do trabalho, 
rendimento, cadência;

– organização do trabalho: divisão do 
trabalho, seqüências operatórias, 
relação com colegas, hierarquia;

– requisitos: éticos, de segurança, de 
qualidade e de quantidade de produ-
ção.

Didaticamente, podemos dizer que, para 
o trabalhador, a tarefa é aquela que ele diz o 

que tenho que fazer, com os meios que me 

são oferecidos.

Já a atividade é a ação como essa tarefa é 
executada, fruto da integração da tarefa com 
o homem que a executa. É mais do que a ta-
refa realmente executada. É como o trabalho 
real acontece, como se dá a realização do 
objetivo proposto, com os meios disponíveis 
e nas condições dadas, de parte do trabalha-
dor ou grupo de trabalhadores. A atividade é 
o fruto da execução de uma tarefa, é o que 
o trabalhador faz para atingir os objetivos da 
tarefa, é o resultado de uma síntese entre a 
tarefa (objetivos, resultados esperados, meios 
oferecidos, exigências requeridas) e o homem 
que a executa (sua história, sua experiência, 
formação, cultura, estado interno de saúde 
física e mental). É fruto da capacidade social, 
histórica e econômica (entre outras) que tem 
aquele trabalhador de, em determinada si-
tuação, na presença de diferentes e variáveis 
determinantes e condicionantes, decidir quais 
fi ns e critérios são mais ou menos valorizados 
nas escolhas que têm que fazer, diuturnamente, 
na execução de determinada tarefa; como ele 
se relaciona com o ambiente e por quais razões 

desenvolve esta ou aquela estratégia; como 
estrutura temporalmente seu trabalho.

Assim, podemos dizer que a atividade é 
o modo como o homem (cada um dos indi-
víduos), em uma situação de trabalho real, 
relaciona-se com os objetivos propostos, a 
organização do trabalho, os outros trabalha-
dores e os meios fornecidos para realizá-los. 
É trabalho efetivamente realizado, tanto em 
suas dimensões físicas como mentais, pessoais. 
Podemos referir, também, que a atividade é o 
resultado de um compromisso Trabalhador/ 

Empresa/ Condições de Saúde/ Produção.
Interferem na construção da atividade não 

só as relações do operador com os elementos 
materiais da tarefa, mas também os sinais e 
respostas do sistema. Igualmente, compõem 
a atividade os processos mentais, a detecção 
(recepção da informação), a identifi cação (o 
que é o sinal?), a interpretação (o que signifi ca 
este sinal em um certo momento e contexto?), 
e a decisão (o que fazer?), a cada instante de 
execução da tarefa. Parte da atividade se dá 
como um processo do subconsciente (ou in-
consciente?), com freqüentes questionamentos 
sobre como entender o trabalho que está 
sendo executado (qual sua natureza?) e como 
aprendê-lo (e transformá-lo?). A atividade é, 
portanto, o resultado de um trabalho de ree-
laboração e reorganização da tarefa por parte 
do(s) trabalhador(es).

A análise ergonômica do trabalho, entre 
outras coisas, é centrada no estudo da atividade 
executada pelo trabalhador e nas difi culdades 
que ele encontra para não se afastar do pres-
crito.

Nesses termos, objetiva-se com os estu-
dos ergonômicos a análise da atividade dos tra-
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balhadores para o conhecimento das funções 
utilizadas pelos mesmos, e a compreensão das 
modalidades dessa utilização (LAVILLE, 1976), 
ao mesmo tempo em que, através da análise da 
atividade de trabalho, procura-se conhecer o 
processo de funcionamento de toda a empre-
sa. Portanto, é importante entender que não 
devemos nos ater apenas ao conhecimento das 
regras escritas e as advindas da direção da or-
ganização. Podem ocorrer regras não escritas, 
criadas pelo COLETIVO dos operadores, para 
atingir algumas metas, condutas, mesmo que 
essas transgridam outras normas e condutas.

Uma das principais características da ati-
vidade humana, como nos refere Vidal (2001), 
é que ela é complexa, e como tal, obedece a 
alguns princípios, entre os quais, destacamos:

– ela é dialética, pois envolve interação 
entre idéias antagônicas, complemen-
tares e concorrentes;

– é também recursiva: todo o cons-
trutor é também, ao mesmo tempo, 
construído; todo o produtor é, ao 
mesmo tempo, produzido;

– é holográfi ca: as partes estão no todo, 
assim como o todo está, de alguma 
forma, nas partes;

– e a sua ética é construída por nós e 
para nós mesmos.

Isso exige uma refl exão constante do ob-
servador/pesquisador; exige o reaprender do 
aprender. Ao mesmo tempo em que o homem 
é construtor do conhecimento, esse conheci-
mento não se constrói sozinho e, na questão 
totalidade/parte, não se deve privilegiar nem 
um, nem outro, mas ambos.

Como cada sujeito tem sua visão da re-
alidade, surge a importância da atividade de 
integração dessas diferentes visões e diferentes 
interesses (do proprietário da empresa, dos 
dirigentes, dos gerentes, dos encarregados, 
dos operadores, dos auxiliares, dos consumido-
res, entre outros) que cabem ao Ergonomista 
realizar.

REGULAÇÃO

O processo de regulação que os indiví-
duos executam, permanentemente, durante 
a execução de suas atividades, é um processo 
interno de reorientação da ação pelo estabe-

lecimento de compromisso entre os objetivos 
traçados pela empresa, pela organização (os 
meios oferecidos para a concretização desses 
objetivos), pelos resultados alcançados (ou 
não) e pelo próprio estado interno (biofísico 
e mental) do trabalhador (Figura 1).

Para atender os objetivos e metas traça-
dos, com a cadência imposta pela produção e 
com os meios disponibilizados, incluindo todos 
aqueles referidos quando falamos da tarefa, o 
trabalhador usa de seus conhecimentos, con-
dições físicas e mentais para atingir aqueles ob-
jetivos, para alcançar os resultados esperados. 
Como deve ser claro entender-se, o fato de 
atingir ou não os resultados também infl ui nas 
condições de trabalho dos operadores. Tam-
bém o estado de saúde, o estado emocional, as 
condições físicas e mentais do trabalhador vão 
infl uenciar nas condições de trabalho.

Ora, a regulação permanente dos diferen-
tes determinantes e condicionantes presentes 
neste processo é feita pelo próprio trabalha-
dor, e o resultado dessa regulação se expressa 
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pela construção de MODOS OPERATÓRIOS. 
Os modos operatórios são a combinação de 
diferentes níveis de organização de atividades, 
tais como:

– esquemas elementares de um ope-
rador (Ex.: sobre o funcionamento 
normal);

– esquemas específi cos adquiridos pela 
experiência (Ex.: conhecimento dos 
pontos mais críticos, nos quais os in-
cidentes mais freqüentes guiam seus 
deslocamentos e sua exploração visu-
al);

– planifi cação consciente da vigilância 
(Ex.: troca e desgaste de ferramen-
ta);

– planifi cação mais ampla (Ex.: tipos e 
peças por dia, semana);

– projetos de longo tempo (Ex.: expec-
tativa de progressão funcional).

Em uma situação na qual as condições de 
trabalho exijam que, para a produção de de-

terminado produto ou serviço, o operador seja 
levado a desgastar-se, ou a trabalhar à custa de 
sofrimento, ou quando o resultado do trabalho 
não está satisfazendo, cabe a alteração daquelas 
condições que estão provocando o fenômeno. 
Identifi cada a origem (ou porque os objetivos 
e metas são inalcançáveis, ou porque os meios 
oferecidos não são os corretos ou sufi cientes), 
deve-se modifi car essas condições adversas 
para que o trabalho possa ser executado de 
forma saudável, com boas qualidade e quanti-
dade para os trabalhadores. Acontece que essa 
capacidade de construção do trabalho coletivo 
não é fruto do acaso; é social e culturalmente 
construído.

Dos fatores que determinam o processo 
de regulação que leva à construção do modo 
operatório dos trabalhadores, quando não 
lhes é permitido interferir sobre os objetivos 
traçados, os resultados esperados e os meios 
oferecidos pela organização, apenas lhes resta 
o próprio corpo e mente. Daí que, para fazer 
frente a esses contrastes tão rígidos, como 
espaço de manobra para regular os diferentes 
interesses, confl itos e constrangimentos, resta 

Regulação ModoModo
OperatórioOperatório

ResultadosResultados

Objetivos

MeiosMeios

EstadoEstado
InternoInterno

Figura 1 – Análise da Atividade – o modo operatório segundo a teoria da regulação (traduzido de GUERIN et al., 2001).
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apenas o próprio corpo (físico e mental), que 
é o único componente sobre o qual o traba-
lhador tem o controle, e é por ele usado para 
o vencimento das difi culdades impostas pelos 
problemas da organização do trabalho e do 
processo produtivo.

Em uma situação de trabalho bem equi-
librada (Figura 2), o processo de regulação 
utilizado na construção dos modos operató-
rios permite modifi car os objetivos propostos 
e/ou os meios oferecidos. Nestas situações, 
a construção do modo operatório dá-se em 
condições ideais, e as chances de acontecer 
o adoecimento e o acidente do trabalhador 
durante o processo produtivo são menores. 
O inverso é verdadeiro: a impossibilidade de 
modifi cações dos objetivos e dos meios ofere-
cidos para o cumprimento da tarefa, aliada ao 
não atendimento das informações provenientes 
do estado interno, tendem a provocar uma 

situação na qual a produção de bens e serviços 
acaba acontecendo às custas do estado interno, 
às custas do adoecimento do trabalhador.

Nas condições reais de trabalho, nas 
quais pouca ou nenhuma cidadania existe e a 
capacidade de interferência e de autonomia 
dos trabalhadores não é reconhecida, resta 
pouca margem de manobra para o trabalha-
dor executar a tarefa quando surge qualquer 
variabilidade no processo. Para regular seu 
modo operatório, não lhe sendo permitida a 
interferência nos objetivos e metas já traçadas 
pela gerência superior, não sendo possível in-
terferir nos meios de trabalho e equipamentos 
que lhe são oferecidos, resta ao trabalhador 
utilizar-se daquela fração sobre a qual ainda 
lhe sobra domínio: o seu próprio corpo. É com 
a alteração de suas posturas, com as torções 
de seus braços, ombros e cintura, e com a sua 
mente, que o trabalhador consegue vencer os 

Regulação Modo
Operatório

Resultados

Objetivos

Meios

Estado
Interno

Figura 2 – Análise da atividade – o modo operatório segundo a teoria da regulação – a situação ideal (traduzido de GUERIN et al., 2001).
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constrangimentos que lhe são impostos por 
esses postos de trabalho inadequadamente 
projetados, ou por essas organizações que 
não lhes reconhecem capacidades humana ou 
de cidadania.

As regulações acontecem tanto indivi-
dualmente, com a alocação de movimentos e 
posturas pelos operadores, em nível do posto 
de trabalho, como em nível de regulações 
do próprio processo produtivo, com o papel 
regulador dos supervisores de produção e de 
qualidade. Outros exemplos de regulação co-
letiva que acontecem no trabalho são as ações 
dos Sindicatos dos Trabalhadores, da Inspeção 
do Trabalho, do Ministério Público e, hoje em 
dia, dos consumidores.
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