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1. RESUMO 
A Ergonomia procura modelar a atividade de trabalho para dar conta da 

transformação positiva possível da situação de trabalho, por meio da Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET). As práticas discursivas têm um papel importante na 
AET, uma vez que sem a construção de um dispositivo que considere os conceitos 
sobre a atividade de trabalho advindos do próprio coletivo de trabalhadores, o que 
inclui necessariamente verbalizações de trabalhadores no trabalho e sobre o 
trabalho, não se pode consolidar a análise ergonômica. Assim, propomos, por meio 
desta pesquisa, uma experiência, metódica e sistematizada, que possibilite a 
eclosão de práticas discursivas,cujo tratamento adhoc permita caracterizar tais 
fenômenos de complexidade comunicacional que são parte das situações de 
trabalho e, portanto, da segurança no trabalho. 

 
2. INTRODUÇÃO 

Na construção civil, os trabalhadores estão sujeitos a alojamentos precários, 
alimentação insalubre, jornadas de trabalho acima do limite permitido e à realização 
de esforço físico intenso, com o manuseio e transporte manual de pesos, 
movimentos repetitivos e submissão a posturas inadequadas e desgastantes. Esse 
quadro justifica tomar a Ergonomia como ferramenta para a melhoria da saúde, da 
segurança e da produtividade no setor.  

Recorrer às verbalizações dos trabalhadores é necessário para as diferentes 
etapas da ação ergonômica. Nos primeiros contatos com os operadores, o objetivo é 
compreender as principais características das atividades, os constrangimentos que 
os atingem e as consequências mais frequentes para a saúde e a produção. Durante 
o período de observação, as verbalizações permitem compreender melhor o 
desenvolvimento da atividade observada. E no momento da interpretação dos 
resultados, as trocas verbais com os operadores contribuem para a elaboração e 
validação do diagnóstico final (Cf. GUÉRIN et. al., 2001). Apesar da sua importância, 
poucos pesquisadores se dedicam às verbalizações dos trabalhadores durante uma 
análise ergonômica.  

 
3. OBJETIVOS 

Esta pesquisa objetiva a aplicação da AETem um canteiro de obras no 
município de Franca (SP), com duplo interesse: (i) a transformação das práticas de 



segurança no canteiro de obras objeto da pesquisa; (ii) a busca de um dispositivo 
que possibilite a eclosão de práticas discursivas,cujo tratamento adhoc permita 
caracterizar tais fenômenos de complexidade comunicacional que são parte das 
situações de trabalho e, portanto, da segurança no trabalho. 

 
4. METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa é de ordem qualitativa e se constitui em uma 
pesquisa-intervenção. Uma primeira fase envolve análise da demanda, análise da 
tarefa e análise da atividade. A tarefa equivale ao trabalho prescrito, àquilo que os 
trabalhadores devem realizar. A atividade é o trabalho efetivamente realizado (Cf. 
MENEGON, 2003). 

Toda intervenção ergonômica inicia-se a partir da delimitação do objeto de 
estudo. Em Ergonomia temos uma demanda social, manifestada por um ou mais 
atores sociais envolvidos com a situação de trabalho e que por vezes possuem 
pontos de vista contraditórios. Portanto, a demanda deve ser analisada 
adequadamente para o reconhecimento de todas as dimensões de um mesmo 
problema. É necessário que o ergonomista compreenda os aspectos técnicos, 
econômicos e sociais da empresa (MENEGON, 2003). 

A análise da tarefa é o estudo do trabalho prescrito ao trabalhador. Esta 
análise persegue uma descrição o mais precisa possível da situação e a percepção 
dos trabalhadores a respeito dos problemas na execução das tarefas. A análise da 
atividade avalia as condições reais de execução do trabalho e os procedimentos 
adotados pelo homem no trabalho. Persegue-se uma descrição que seja a mais 
detalhada possível das atividades de trabalho. Esta análise é encerrada com a 
formulação de uma explicação global para a atividade de trabalho (MENEGON, 
2003). 

Ao final da análise de uma ou mais situações de trabalho o ergonomista 
propõe um diagnóstico orientado pelos fatores identificados durante a análise da 
demanda e aponta os aspectos a serem considerados para que a situação de 
trabalho seja transformada (GUÉRIN et. al., 2001). 
 
5. DESENVOLVIMENTO 

Nesta pesquisa, parte-se da reflexão de Vidal et. al. (2002), que tratam a 
Ergonomia como um sistema complexo e discutem o fato de que as práticas 



discursivas construídas em torno de uma ação ergonômica mantêm esta 
característica de complexidade.  Logo, é preciso preocupar-se com a questão da 
modelagem nesses sistemas complexos. A partir da afirmação de que os métodos 
utilizados na AET não podem evitar suas características de complexidade 
intrínsecas, os autores abordam as verbalizações e as formas para sua obtenção, 
segundo o método da conversa-ação – uma técnica de modelagem verbal realizada 
a partir de interações orientadas que possibilite o surgimento de elementos 
discursivos, os quais poderão ser explorados durante a ação ergonômica. 
 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A AET começou a ser realizada em canteiro de obras de uma construtora de 
Franca, com a autorização da empresa e dos trabalhadores. Foi feita uma reunião, 
na qual foram esclarecidos os objetivos da pesquisa e a pesquisadora conheceu as 
regras e recomendações para a entrada na obra. Nas visitas até agora realizadas foi 
possível observar as preocupações da empresa em relação a saúde e segurança no 
trabalho. As próximas visitas deverão propiciar a observação e coleta de 
verbalizações de trabalhadores na atividade, além da realização de entrevistas 
livres, em que os trabalhadores poderão falar sobre a atividade. 

Ainda que em sua fase inicial, a pesquisa permite entrever algumas coerções 
impostas aos trabalhadores pelos meios do trabalho e, também, como o coletivo de 
trabalhadores encontra modos de realizar uma atividade, mesmo sem que haja 
prescritos descendentes devidamente estabelecidos. 
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