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RESUMO 
O objetivo deste artigo é apresentar  reflexões  sobre as pesquisas em ergonomia, no Brasil, a partir da 
perspectiva  de  sexo/gênero,  o  interesse  em  escreve‐lo  partiu  da  necessidade  desta  pesquisadora  em 
encontrar  referenciais  teóricos para  fundamentar  sua pesquisa de Mestrado, pesquisa  ainda  incipiente 
que  busca  desvelar  as  percepções  de  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho  a  partir  das  relações  sociais  de 
sexo/gênero, sobretudo em relação à divisão sexual do trabalho e a  influência da Ergonomia nos  índices 
de acidente e adoecimento ocupacional. Compreendendo a Ergonomia  como  conjunto de  ciências que 
investiga  as  interações  do  ser  humano  com  seu  ambiente  de  trabalho  e  também  como  o  estudo  da 
adaptação do trabalho ao (a) trabalhador (a), buscando desenvolver a melhor maneira de executar uma 
atividade, modificando os sistemas de trabalho para adequar a atividade nele existente às características, 
habilidades e  limitações das pessoas, afim de promover seu desempenho eficiente, confortável e seguro 
(IIDA, 2005). Observa‐se estreita relação entre os estudos ergonômicos e a Segurança e Saúde no Trabalho 
refletindo  assim  na  qualidade  de  vida  do  (a)  trabalhador  (a)  auferindo menores  índices  de  acidente  e 
adoecimento ocupacional. Tendo em vista que as mulheres  ficaram durante muito  tempo confinada ao 
espaço  doméstico,  e  que mesmo  a  partir  da  industrialização  e  a  crescente  entrada  das mulheres  no 
mercado de trabalho as funções exercidas por homens e mulheres são diferentes, elas estão concentradas 
em atividades de educação, saúde, comércio e trabalho doméstico, percebe‐se um crescente percentual 
de mulheres  na  indústria,  setor  tipicamente masculino  (DIEESE,  2012).  Também  pesquisadoras  como 
Helena Hirata e Raquel Quirino constaram em seus estudos a presença de mulheres na indústria. Quirino 
(2015, p.10) afirma que “mineração também é lugar de mulher”, diante das constatações da pesquisa da 
autora, as fronteiras de gênero na mineração têm se deslocado e se tornado mais tênues, possibilitando 
oportunidades de  trabalho para  as mulheres. No  entanto, observa‐se que  as pesquisas  em  ergonomia 
estão  atreladas  a  valores  dominantes  masculinos,  onde  o  indivíduo  retratado  pelas  pesquisas  é  um 
indivíduo “sem gênero”, neste sentido diversas particularidades do trabalho da mulher são negligenciados 
pela  ergonomia  sendo  assim,  ressalta‐se  que  as  questões  de  relações  de  gênero  são  fatores  muito 
importantes para garantir maior bem estar da  “classe que vive do  trabalho”  (ANTUNES, 1999) e  lograr 
mais justiça social. No setor industrial, que sempre houve predominância masculina, ainda existem muitas 
máquinas, postos de trabalho e sistemas adaptados somente ao uso masculino, sendo assim pesquisas em 
uma perspectiva de sujeitos sexuados enriqueceriam a análise ergonômica do trabalho contribuindo para 
a compreensão da divisão sexual do trabalho e como isso cria diferentes exposições e riscos ocupacionais 
para mulheres e homens. 
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Resumo  
O objetivo deste artigo é apresentar reflexões sobre as pesquisas em ergonomia, no Brasil, a 
partir da perspectiva de sexo/gênero, o interesse em escreve-lo partiu da necessidade desta 
pesquisadora em encontrar referenciais teóricos para fundamentar sua pesquisa de Mestrado, 
pesquisa ainda incipiente que busca desvelar as percepções de Segurança e Saúde no Trabalho 
a partir das relações sociais de sexo/gênero, sobretudo em relação à divisão sexual do trabalho 
e a influência da Ergonomia nos índices de acidente e adoecimento ocupacional. 
Compreendendo a Ergonomia como conjunto de ciências que investiga as interações do ser 
humano com seu ambiente de trabalho e também como o estudo da adaptação do trabalho ao 
(a) trabalhador (a), buscando desenvolver a melhor maneira de executar uma atividade, 
modificando os sistemas de trabalho para adequar a atividade nele existente às características, 
habilidades e limitações das pessoas, afim de promover seu desempenho eficiente, confortável 
e seguro (IIDA, 2005). Observa-se estreita relação entre os estudos ergonômicos e a 
Segurança e Saúde no Trabalho refletindo assim na qualidade de vida do (a) trabalhador (a) 
auferindo menores índices de acidente e adoecimento ocupacional. Tendo em vista que as 
mulheres ficaram durante muito tempo confinada ao espaço doméstico, e que mesmo a partir 
da industrialização e a crescente entrada das mulheres no mercado de trabalho as funções 
exercidas por homens e mulheres são diferentes, elas estão concentradas em atividades de 
educação, saúde, comércio e trabalho doméstico, percebe-se um crescente percentual de 
mulheres na indústria, setor tipicamente masculino (DIEESE, 2012). Também pesquisadoras 
como Helena Hirata e Raquel Quirino constaram em seus estudos a presença de mulheres na 
indústria. Quirino (2015, p.10) afirma que “mineração também é lugar de mulher”, diante das 
constatações da pesquisa da autora, as fronteiras de gênero na mineração têm se deslocado e 
se tornado mais tênues, possibilitando oportunidades de trabalho para as mulheres. No 
entanto, observa-se que as pesquisas em ergonomia estão atreladas a valores dominantes 
masculinos, onde o indivíduo retratado pelas pesquisas é um indivíduo “sem gênero”, neste 
sentido diversas particularidades do trabalho da mulher são negligenciados pela ergonomia 
sendo assim, ressalta-se que as questões de relações de gênero são fatores muito importantes 
para garantir maior bem estar da “classe que vive do trabalho” (ANTUNES, 1999) e lograr 
mais justiça social. No setor industrial, que sempre houve predominância masculina, ainda 
existem muitas máquinas, postos de trabalho e sistemas adaptados somente ao uso masculino, 
sendo assim pesquisas em uma perspectiva de sujeitos sexuados enriqueceriam a análise 
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ergonômica do trabalho contribuindo para a compreensão da divisão sexual do trabalho e 
como isso cria diferentes exposições e riscos ocupacionais para mulheres e homens. 
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1 INTRODUÇÃO 

Homens e mulheres não apresentam diferenças quanto a capacidade intelectual mas 

são significativamente diferentes em suas funções fisiológicas, capacidade cardiovascular, 

forças musculares e dimensões antropométricas. Questões mais subjetivas também assinalam 

essas diferenças, como a invisibilidade do trabalho doméstico não remunerado - realizado 

majoritariamente pelas mulheres; a supervalorização das competências ditas masculinas 

(iniciativa, capacidades técnicas, autonomia no trabalho) e a multiplicação de estereótipos da 

mulher “frágil” que deveriam ser destinadas apenas a trabalhos mais simples e leves, 

realizados em ambientes limpos e seguros. 

A partir da década de 1970 houve um forte movimento de incorporação das mulheres 

no mercado de trabalho e, nos últimos anos, tem-se registrado a tendência do ingresso de 

mulheres em cargos tradicionalmente ocupados por homens (DIEESE, 2012). No entanto a 

mera descrição de um cargo não equivale àquilo que realmente é feito pelo (a) trabalhador (a), 

pois, mesmo quando homens e mulheres possuem o mesmo cargo as tarefas realmente 

realizadas são diferentes. Por isso a importância da abordagem ergonômica a partir da 

perspectiva das relações de gênero buscando analisar as situações de trabalho, desvendando as 

necessidades das trabalhadoras em relação à organização do trabalho e perceber o que é fonte 

de pressões, de dificuldades e de desafios, suscetíveis de gerar o adoecimento da mulher 

trabalhadora. 

A Ergonomia, aqui se apresenta, como um conjunto de ciências que investiga as 

interações do humano com seu ambiente de trabalho e também como o estudo da adaptação 

do trabalho ao (a) trabalhador (a), busca desenvolver a melhor maneira de executar uma 

atividade, modificando os sistemas de trabalho para adequar a atividade nele existente às 

características, habilidades e limitações das pessoas, afim de promover seu desempenho 

eficiente, confortável e seguro (IIDA, 2005; OLIVEIRA, 1997).  

O objetivo do presente artigo é argumentar sobre a importância de pesquisas em 

Ergonomia a partir da perspectiva de sexo/gênero, com vistas a desvelar as suas contribuições 



 

para qualidade de vida, segurança, conforto e saúde no trabalho, sobretudo, para a mulher 

trabalhadora do setor industrial. 

Setor ocupado predominantemente por homens, ainda existem, nas indústrias 

modernas muitas máquinas, postos de trabalho e sistemas adaptados somente ao uso 

masculino. Sendo assim, pesquisas em uma perspectiva de sujeitos sexuados enriqueceriam a 

análise ergonômica do trabalho contribuindo para a compreensão da divisão sexual do 

trabalho e como isso cria diferentes exposições e riscos ocupacionais para mulheres e homens. 

 

2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE ERGONOMIA 

São muitas as definições de ergonomia, no entanto todas elas procuram ressaltar o 

caráter interdisciplinar da ciência.  

Conforme Itiro Iida (2005, p.2) a definição mais antiga de ergonomia é a da 

Ergonomics Society: 

 
Ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e seu trabalho, 
equipamento, ambiente e particularmente, a aplicação dos conhecimentos de 
anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas que surgem desse 
relacionamento (IIDA,2005, p.2 apud www.ergonomics.org.uk). 

 

Segundo Paulo Oliveira (1997) no dicionário crítico de trabalho e tecnologia, 

ergonomia pode ser definida como: 

 

Conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e necessários 
para a concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos que possam ser, 
por ele, utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia 
(OLIVEIRA, 1997, p.69).  

 

No Brasil, a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) adota, deste 2000, a 

definição oficial da Associação Internacional de Ergonomia (IEA): 

 

A Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina científica relacionada 
ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos 
ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos 
a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho global do sistema. Os 
ergonomistas contribuem para o planejamento, projeto e a avaliação de 
tarefas, postos de trabalho, produtos, ambientes e sistemas de modo a torná-
los compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas 
(http://www.abergo.org.br). 

 



 

Os profissionais de ergonomia são chamados de ergonomistas, e são responsáveis por 

analisar o trabalho de forma global, a partir de uma abordagem sistêmica de todos os aspectos 

da atividade humana. Neste sentido estes profissionais devem considerar todo o campo da 

ergonomia, tanto em seus aspectos físicos e cognitivos, como sociais, organizacionais e 

ambientais. 

 De maneira geral os domínios especializados da ergonomia são: (i) Ergonomia Física: 

que se ocupa das características da anatomia humana, antropometria, fisiologia e biomecânica 

em sua relação com a atividade física; (ii) Ergonômica Cognitiva: refere-se aos processos 

mentais, tais como percepção, memória, raciocínio e resposta motora; e (iii) Ergonomia 

Organizacional: concernente à organização temporal do trabalho, trabalho em grupo, trabalho 

cooperativo, incluindo as estruturas organizacionais (IIDA, 2005, p.3). 

Conforme Iida (2005, p.5) a Ergonomia, no sentido de adaptar o ambiente natural e 

construir objetos artificiais para atender às suas conveniências, remonta da pré-história, 

quando o homem pré-histórico escolheu uma pedra de formato que melhor se adaptasse à 

forma e movimentos de sua mão, descobriu que as ferramentas proporcionavam poder e 

facilitavam as tarefas como caçar, cortar e esmagar.  

 Silva e Paschoarelli (2010, p.25) constatam que há contribuições para a Ergonomia 

em estudos de Leonardo da Vinci (1452-1519), principalmente os estudos anatômicos e 

fisiológicos. A antropometria atual, conhecimento das formas e medidas do corpo aplicado 

em projetos originou-se nos estudos de Leonardo da Vinci que combinou em um mesmo 

desenho o homem inserido no círculo e no quadrado, promovendo estudos acerca das 

dimensões e movimentos humanos. 

No século XVII, de forma mais intensificada a partir da Primeira Revolução Industrial, 

principalmente em construções, já se observavam preocupações em poupar a saúde e 

integridade física dos trabalhadores com a substituição dos seres humanos por máquinas nos 

postos de trabalho. Destaca-se os estudos de Bernard Forest de Belidor, engenheiro civil 

militar que se dedicou ao planejamento do trabalho e das interfaces ergonômicas na 

organização do trabalho, construindo instrumentos que facilitavam o carregamento de peso 

(SILVA e PASCHOARELLI, 2010, p.18). Nessa ocasião ressalta-se a contradição entre a 

tecnologia - representada aqui pela máquina, e os desafios da ergonomia, em vista a uma 

importante mudança qualitativa na qual, antes o trabalho exigindo muito esforço físico 

repetitivo e, hoje, dependente principalmente dos aspectos cognitivos, ou seja, da aquisição e 

processamento de informações. Os efeitos nocivos para o (a) trabalhador (a) da relação 

humano/máquina, (estresse, quadros ansiosos, fadiga crônica, distúrbios do sono e 



 

esgotamento profissional) não são negados. No entanto, nesse momento, considera-se apenas 

os efeitos positivos da transferência da força humana para as máquinas.  

Sendo assim, dizer que a ergonomia é uma ciência nova é uma afirmação equivocada. 

Entretanto, a origem oficial da Ergonomia é estabelecida a partir da oficialização do 

engenheiro inglês Kenneth Frank Hywel Murrell da primeira sociedade de ergonomia do 

mundo, a Ergonomic Research Society, no ano de 1949. O neologismos é formado pelos 

termos gregos Ergon [trabalho] e nomos [normas, regras, leis]. Ressalta-se, porém, que o 

termo “ergonomia” foi usado pela primeira vez por Wojcieh Jastrzebowski, em 1857, no 

artigo Ensaio de ergonomia ou ciência do trabalho (OLIVEIRA, 1997, p.70). 

Atualmente, existem basicamente duas vertentes de Ergonomia, chamadas de (i) 

Ergonomia Americana, anglo-saxônica ou human factors (“fatores humanos”) e a (ii) 

Ergonomia Francesa.  

A Ergonomia Americana surgiu formalmente com a criação da Human Factors 

Society, em 1957 e foca nos aspectos físicos da relação ser humano/máquina, utilizando-se 

bastante de pesquisas em laboratório. Essa vertente é amplamente criticada por trabalhar com 

resultados obtidos por meio de experimentos, afastando e excluindo as atividades realizadas 

pelos (as) trabalhadores (as).  A Ergonomia francesa realiza estudos das atividades reais 

dentro da indústria, preocupa-se com o estudo da situação humano/atividade, buscando a 

adequação dos postos de trabalho com base na análise da situação existente (OLIVEIRA, 

1997, p.71). 

Na concepção de Moraes e Mont’Alvão (2010), apesar de apresentarem pontos de 

vistas divergentes as duas vertentes são complementares e tem em comum o objetivo de atuar 

globalmente na adequação do trabalho a quem exerce, prevenindo acidentes, aumentando 

conforto do (a) trabalhador (a) e também a eficiência da produção. 

No Brasil as pesquisas em Ergonomia são recentes e iniciaram-se com os estudos o 

professor Itiro Iida, na década de 1970 que deu origem ao primeiro livro editado em 

português, intitulado Ergonomia: notas de classe.  

Em 1983 criou-se Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO). Antes disso, em 

1974, tinha-se realizado, no Rio de Janeiro o I Seminário Brasileiro de Ergonomia, quando 

diversos pesquisadores apresentaram seus trabalhos (IIDA, 2005, p.7). 

Outro fato importante para a ergonomia brasileira foi a edição da Norma 

Regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho, em 1990, que ajudou a impulsionar a 

Ergonomia no País. Nela estão normatizados os parâmetros que permitem a adaptação das 

condições de trabalho, refere-se ao levantamento, transporte e descarga de materiais, 



 

mobiliário e equipamentos dos postos de trabalho, além da ênfase na organização do sistema 

de trabalho, determinando a obrigatoriedade da análise das normas de produção, o modo 

operatório, a exigência de tempo, o ritmo de trabalho e o conteúdo das tarefas dos 

trabalhadores (OLIVEIRA, 1997, p.70). 

 

3 CONFORTO: NECESSIDADE DE EXPRESSÃO DO (A) TRABALHADOR (A) 

Pressupõe-se que os postos de trabalho devem estar em harmonia com a característica 

física do ocupante, visando estabelecer parâmetros que “permitam a adaptação das condições 

de trabalho às características psicofisiológicas dos (as) trabalhadores (as), de modo a 

proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente” (NR-17, 1990). 

O Ministério do Trabalho e Previdência Social instituiu a Portaria n° 3.751, em 

23/11/90, que baixou a Norma Regulamentadora n° 17 (NR-17) que trata especificamente da 

ergonomia. Na medida em que a Ergonomia é incorporada ao ambiente industrial, as 

empresas e seus profissionais de medicina e de segurança do trabalho têm demandado 

respostas precisas para as questões descritas na norma, uma vez que a análise ergonômica do 

trabalho para adaptação das condições de trabalho às características do (a) trabalhador (a) é 

obrigação do empregador, segundo a norma NR-17.  

De forma pontual alguns fatores ergonômicos, de saúde e de segurança podem ser 

medidos objetivamente através de limites de tolerância. Por exemplo, condições ambientais 

(ruído, temperatura, umidade e iluminação), questões relativas a levantamento e transporte de 

cargas (peso máximo suportado pelo (a) trabalhador (a)) e também mobiliário e equipamentos 

dos postos de trabalho. Com certeza esses são aspectos importantes da Ergonomia, porque a 

inadequação do posto de trabalho poderá produzir um desequilíbrio postural expondo o (a) 

trabalhador (a) à posições desconfortáveis, repetitividade dos gestos, maior esforço 

despendido, sendo portanto fatores causais das doença ocupacionais (VIDAL, 2010). 

Todavia ao trazer a palavra “conforto”, a Norma Regulamentadora 17 torna 

imprescindível a expressão do (a) trabalhador (a) quanto à adequação, ou não, do seu posto de 

trabalho. Questões relativas à organização do trabalho, em princípio encontraria dificuldades 

por não estar fundamentada numa objetividade plena; no entanto constitui o campo no qual o 

(a) trabalhador (a) é percebido como um agente competente e organizado num sistema de 

produção, gerando assim maior conforto e satisfação no trabalho (Manual de Aplicação da 

NR-17, 2002). 

Para Marx (1867/1965), o trabalho é em essência um ato que se passa entre o homem e 

a natureza. O (a) trabalhador (a) transforma a natureza e ao mesmo tempo autotransforma-se. 



 

Como ser que trabalha, em outras palavras, o trabalho se apresenta como elemento 

constituinte da essência humana, da experiência, do saber/aprender fazer de cada um. 

Portanto, a subjetividade da Ergonomia organizacional torna-se igualmente importante para 

proporcionar condições adequadas de trabalho (VIEIRA; BARROS & LIMA, 2007, p.156). 

Em sua atividade de trabalho, o ser humano interage com os diversos componentes do 

sistema de trabalho, com os equipamentos, instrumentos, mobiliários, e questões subjetivas 

como hierarquia e gestão organizacional. Sabe-se que os (as) trabalhadores (as) toleram mal 

as tarefas fragmentadas, com tempos curtos para execução, principalmente quando esse tempo 

é imposto por uma máquina ou pela gerência e sentem-se bem quando solicitado a resolverem 

problemas ligados à execução das tarefas. Logo, a Ergonomia busca tratar o (a) trabalhador 

(a) como um ser que pensa e age, não apenas como mero executor e extensão da máquina 

(VIDAL, 2010). 

Diversos autores discutem sobre como a organização do trabalho interfere na 

qualidade de vida do (a) trabalhador (a), os fatores relacionados ao tempo e ao ritmo de 

trabalho, intensos ou monótonos e a exigência de altos níveis de atenção e concentração para 

a realização das tarefas combinados com níveis de pressão de supervisores por mais 

velocidade e produtividade, assim como a divisão e o parcelamento das tarefas causam, com 

frequência, doenças do sistema osteomuscular, quadros ansiosos, estresse, distúrbios do sono 

e esgotamento profissional.  

A organização precária do trabalho, tais como, a exigência de tempo para realização 

do trabalho, ritmo acelerado na realização das atividades, divisão de tarefas – modelo 

taylorista-fordista, entre outros, afeta tanto os homens quanto as mulheres. No entanto, é 

preciso analisar a incorporação da mulher no mercado de trabalho e sua relação com a 

tecnologia para compreender porque o trabalho precário atinge muito mais as mulheres do que 

os homens.  

Segundo Toledo (2008), desde que a força motora necessária para a produção foi 

transferida dos músculos do trabalhador para a máquina, o caminho da incorporação das 

mulheres ao processo produtivo foi definitivamente aberto. Mas, para identificar a origem da 

feminização do trabalho, Hirata (2002) atribui à tecnologia a diminuição do esforço físico e a 

transformação das ferramentas que simplificam o trabalho, gerando, para as mulheres, 

empregos não qualificados, predominantemente manuais, que exigem rapidez e destreza na 

execução de trabalhos minuciosos e monótonos, qualidades ditas tipicamente femininas.  

Hirata (2003, p.14) constata também que as mulheres são mais pobres, mais precárias, 

mais desempregadas, têm menos acesso às novas tecnologias e menos acesso à formação 



 

profissional e técnica, embora desfrutem mais da educação hoje do que no passado. Tais fatos 

direcionam-se para uma marcada divisão sexual da precariedade, já que as mulheres são 

maioria nos trabalhos que exigem menores níveis de qualificação.  

 

4 RELAÇÕES DE GÊNERO NO SETOR INDUSTRIAL 

Analisando a divisão do trabalho de acordo com os sexos e pelas concepções de 

masculinidades e feminilidades de trabalhadores (as) de empresas de ramo de atividades 

industriais, tais como as indústrias siderúrgicas, de mineração e construção civil, por exemplo, 

Hirata (2002) expressa que a evolução desses ramos industriais traz uma confirmação sobre a 

natureza ideológica e parcial das afirmações patronais, segundo as quais as mulheres não 

podem ser empregadas em determinados ramos, devido aos trabalhos pesados, perigosos, 

sujos e insalubres.  

Também Quirino (2011, p. 12) em sua pesquisa de doutorado sobre o trabalho das 

mulheres na mineração alega que “por ser um ambiente de trabalho inóspito, sujo e pesado, a 

mineração, na percepção da sociedade, sempre foi vista como uma atividade de domínio 

masculino e, portanto, sem lugar para as mulheres”. 

Contrariando tal concepção social e cultural, as autoras constataram que as mulheres 

estão presentes em ocupações e setores tipicamente masculinos e que o critério de trabalho 

leve não pode explicar a divisão sexual do trabalho na indústria, Hirata (2002, p.205) alerta 

que é preciso buscar seus fundamentos na “apropriação masculina da tecnologia”. 

Segundo Hirata e Kergoat (2008) a divisão sexual do trabalho se organiza a partir de 

dois princípios: (i) o princípio de separação e o (ii) princípio hierárquico. O primeiro separa 

os “trabalhos de homens” dos “trabalhos de mulheres” e o segundo atribui maior valor social 

ao trabalho do homem do que ao trabalho de mulher. Estes princípios organizadores rebaixam 

o gênero ao sexo biológico, reduzindo as práticas sociais a “papeis sociais” sexuados que 

remetem ao destino natural da espécie. As autoras ressaltam que a divisão sexual do trabalho 

é resultante das relações sociais, que destinam aos homens o serviço produtivo e às mulheres 

o reprodutivo e, simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções com maior valor 

social adicionado. 

 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das 
relações sociais entre os sexos; mais que isso, é um fator prioritário para a 
sobrevivência da relação social entre os sexos. Essa forma é modulada histórica e 
socialmente. Tem como características a designação prioritária dos homens à esfera 
produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação pelos 



 

homens das funções com maior valor social adicionado (políticos, religiosos, militares, 
etc. (HIRATA; KERGOAT, 2008 p. 266). 

 

Portanto pesquisas que utilizam a categoria de analise “relações sociais de 

sexo/gênero” são importantes para rejeitar o determinismo biológico estimulando assim 

mudanças nas práticas sociais. 

Quanto aos aspectos ergonômicos, homens e mulheres têm subjetividades e 

necessidades distintas no ambiente de trabalho e Iida (2005) analisa algumas particularidades 

femininas que apresentam relevância para o trabalho: 

 
Antropometria: as mulheres são mais baixas, cerca de 12 cm em relação aos 
homens. Entretanto, se foram considerados os segmentos do corpo, nem 
sempre são menores que os homens, na mesma proporção. 
Capacidade física: as mulheres têm uma capacidade muscular de 
aproximadamente 60 a 70% do homem. A capacidade pulmonar também é 
70% dos homens. Em geral, elas possuem um coração menor, menos sangue 
e menor concentração de hemoglobina no sangue, fazendo que haja menos 
suprimento de oxigênio no sangue. 
Menstruação: O ciclo menstrual nas mulheres dura cerca de 28 dias. Entre 30 
a 40% das mulheres são afetadas pela síndrome da tensão pré-menstrual, 
também conhecida como TPM. Essa síndrome atinge mais fortemente 10% 
delas, que sentem fortes dores e chegam a ter depressão profunda, 
incapacitando-as ao trabalho (IIDA, 2005, p.370). 

 

Outras questões menos objetivas, como a dupla jornada de trabalho realizada 

principalmente pelas mulheres, também são de grande importância para compreender as 

particularidades do trabalho produtivo da mulher.  Hirata e Kergoat (2007) evidenciam que 

uma grande quantidade de trabalho é realizado gratuitamente pelas mulheres, que esse 

trabalho é invisível e justificado sempre em nome da natureza, do amor e do dever materno. 

Antunes (2009) analisa a dupla jornada de trabalho da seguinte forma:  

 

[...] a mulher trabalhadora, em geral, realiza sua atividade de trabalho 
duplamente, dentro e fora de casa [...].E, ao fazê-lo, além da duplicidade do 
ato de trabalho, ela é duplamente explorada pelo capital [...] Mas, no 
universo da vida privada, ela consome horas decisivas no trabalho 
doméstico, com o que possibilita (ao mesmo capital) a sua reprodução, nessa 
esfera do trabalho não diretamente mercantil, em que se criam as condições 
indispensáveis para a reprodução da força de trabalho de seus maridos, 
filhos/as e de si própria. Sem essa esfera da reprodução não diretamente 
mercantil, as condições de reprodução de sistema de metabolismo social do 
capital estariam bastante comprometidas, se não inviabilizada (ANTUNES, 
2009, p.108). 

 



 

Portanto, Hirata e Kergoat (1994) afirmam que a classe operária tem dois sexos, esta 

afirmação contraria a tendência em apresentar uma imagem de classe operária relativamente 

homogênea. As autoras afirmam que as condições de trabalho dos trabalhadores e das 

trabalhadoras são quase sempre assimétricas, portanto analisar em termos de unidade de 

classe operária sem considerar o sexo/gênero poderá levar a um conhecimento falso das 

relações de trabalho. 

A partir das diferenças entre homens e mulheres e partindo da suposição que toda 

pesquisa se constitui num recorte da realidade, ressalta-se a importância de trabalhos 

científicos em uma perspectiva de sujeitos sexuados. A produção de conhecimento sobre 

Ergonomia nessa perspectiva implica em reconhecer o papel da mulher no trabalho produtivo 

em geral e na indústria, em particular, incluindo as situações concretas de vida e de trabalho 

indo além das representações sociais que o separa em trabalhos de homens e de mulheres. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na visão de Iida (2005), se o acervo disponível em ergonomia fosse dominado e 

aplicado pela sociedade, certamente contribuiria para reduzir o sofrimento dos (as) 

trabalhadores (as) e melhorar a produtividade e as condições de vida em geral. O autor 

também ressalta que a expansão da ergonomia, que passou a abranger quase todas as 

atividades humanas (saúde, educação, transporte, lazer e até nos estudos de trabalhos 

domésticos) exigiu a produção de novos conhecimentos, como as características do trabalho 

da mulher.  

Mais especificamente numa perspectiva de relações sociais de sexo/gênero, pesquisas 

em ergonomia do ponto de vista da mulher trabalhadora irão contribuir para ações que 

promovam a real adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho 

eficiente, conforme parâmetros estabelecidos na Norma Regulamentadora 17. 

Observa-se que as pesquisas em ergonomia estão atreladas a valores dominantes 

masculinos, nos quais, o trabalhador retratado na maioria das pesquisas é do sexo masculino 

ou “gender blinded” (HIRATA, 2002). Nesse sentido diversas particularidades e 

subjetividades femininas são negligenciadas pela ergonomia.  

Conforme Lima (2007, p.57) vale destacar que o trabalhador médio não existe. O 

mesmo posto de trabalho ocupado por duas pessoas diferentes apresentará duas situações de 

trabalho específicas. A padronização pode resultar em desconforto e até em doenças e em 

acidentes de trabalho. Se tal padronização já é descartada em se tratando de trabalhadores do 



 

mesmo sexo, o que dizer de trabalhadores de sexos diferentes, não só na dimensão física, 

como nas condições psicossociais? 

A preocupação com a ergonomia nos ambientes de trabalho tem assumido relevância 

nas empresas, pois a definição da ergonomia coloca em primeiro plano seu objeto: interação 

trabalhador (a) e atividade no contexto de trabalho e seu objetivo: propor medidas concretas 

para uma melhor adaptação dos meios tecnológicos de produção e dos ambientes de trabalho, 

contribuindo para a qualidade de vida do (a) trabalhador (a). 

Segundo a Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho, diretrizes 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a promoção da igualdade de oportunidades e 

a eliminação de todas as formas de discriminação são uma condição para o crescimento 

econômico do País. Assim como raça/etnia as questões de relações de gênero são fatores 

muito importantes para garantir maior bem estar da “classe que vive do trabalho” 

(ANTUNES, 1999) e lograr mais justiça social. 
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