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Resumo: O principal objetivo dessa iniciação 

científica é desenvolver, através de estudos, um modelo 

ergonômico para a atividade de professores que atuam 

em Instituições de Ensino Superior. Através das 

ferramentas de qualidade, pretende-se identificar os 

principais problemas durante a execução das atividades 

de magistério. E com o MASP, deseja-se propor ações 

de melhoraria para aprimorar as condições de trabalho e 

a qualidade de vida dos professores de IES. 

 

1. Introdução 
A palavra ergonomia é originária do grego, 

formada pela associação dos termos ergon, que significa 

trabalho, e nomos, que significa normas. Utilizada pela 

primeira vez em 1857 em um artigo publicado pelo 

cientista polonês Wojciech Jastrezebowisky  [1]. 

Em 1950 um grupo de pesquisadores formavam a 

fundação Ergonomics Research Society, dando início 

aos estudos relacionados com a ergonomia.  

Até a II Guerra Mundial a ergonomia apresentava 

pouco avanço. Devido à restrição de tempo para 

desenvolver grandes projetos haviam muitos acidentes 

com armamentos, tanques e nos alojamentos. Decididos 

a reduzir o número e aumentar a eficácia do combate 

pesquisadores americanos e ingleses se uniram e 

criaram grupos para melhoria das condições. No final da 

guerra os cientistas permaneceram juntos e aplicaram o 

conhecimento da ergonomia e aplicaram nas indústrias. 

Com o passar dos anos descobriram que os aspectos 

ambientas influenciam nas atividades do trabalhador. 

Com o objetivo de evitar fadigas e aumentar a 

produtividade desenvolveram a Análise Ergonômica de 

Projeto de Ambiente, conforme apresenta a Figura 1 

(AEPA) [2].  

 

 
Figura 1 - Componentes de uma análise ergonômica de 

projeto do ambiente 

A primeira fase da ergonomia faz referência a 

adaptação dos objetos, ambiente e ferramentas a 

geometria do corpo humano, apresentando melhor 

alcance motor e visual dos trabalhadores. Já a segunda 

fase é um estudo sobre o trabalhador, para afasta-lo de 

problemas gerados por agentes físicos, como: o frio, o 

calor e ruídos, com objetivos práticos para a segurança 

do trabalhador [3]. 

A ergonomia tem como objetivo o bem-estar 

humano. Em 1983 foi fundada a Associação Brasileira 

de Ergonomia (ABERGO) que é responsável pela 

ergonomia física, cognitiva e organizacional, 

responsável por pesquisas ergonômicas em diversas 

áreas de atuação, incluindo o professor. 

O Ministério da Educação (MEC) poblicou em 

2010 o censo escolar da educação básica, e apresentava 

quatro milhões de professores do Brasil. 

Assim como todas as profissões os docentes estão 

expostos a riscos ergonômicos, sejam eles acústica, 

temperatura, postura, entre outras. 

Estudos apontam a sobrecarga emocional, a alta 

demanda de trabalho, a falta de tempo para realizar 

refeições, as condições inadequadas e carga horária 

extensa. As reclamações mais comuns em docentes são: 

dor de garganta, dor nas costas e cansaço mental. 

Atualmente dispõe-se de muitas ferramentas de 

qualidade. As mesmas são utilizadas para coletar, 

processar e dispor de informações necessárias para que 

as empresas possam aprimorar os seus processos 

produtivos [4]. 

O diagrama de Ishikawa também conhecido como 

Diagrama de Causa e Efeito, ou Espinha de Peixe 

permite organizar hierarquicamente as causas de 

determinado problema ou oportunidade de melhoria, de 

acordo com a Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Diagrama de Ishikawa 

 

As causas de um problema podem ser agrupadas, a 

partir de cinco conceitos básicos, conhecido como os 

“5Ms”. O uso dessa técnica é de extrema importância 

para a identificação das causas raízes dos problemas [5]. 

A Análise do modo e efeito da falha (FMEA) é uma 

ferramenta utilizada para aumentas a confiabilidade de 

um determinado produto durante a fase de projeto. 

Consiste em sistematizar um grupo de atividades para 

detectar prováveis falhas e avaliar os efeitos das 
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mesmas para o projeto/processo. Com as possíveis 

falhas são identificadas as ações a serem tomadas para 

reduzir e eliminar a probabilidade de que as mesmas 

ocorram. 

O diagrama de Pareto é um gráfico de colunas que 

ordena as frequências das ocorrências, da maior para a 

menor, viabilizando a priorização dos problemas, o 

princípio de Pareto diz que 80% das consequências 

advém de 20% das causas, ou seja, há problema sem 

importância diante de outros mais graves. A sua maior 

utilidade é permitir a visualização e identificação das 

causas ou problemas importantes de uma forma fácil, 

possibilitando a concentração de esforços sobre os 

mesmos, apresentado na Figura 3. 

 

 
Figura 3 - Diagrama de Pareto 

 

O Método de análise e solução de problemas 

(MASP) é um método eficaz, cuja a função é resolver 

problemas de uma forma rápida e objetiva e com menor 

custo, ou seja, tem como característica a racionalidade 

utilizando lógica e dados. Apresenta oito etapas de 

melhoria, sendo que cada uma contribui para 

identificação dos problemas e a elaboração das ações 

corretivas e preventivas para minimiza-los ou elimina-

los. O método contribui na solução de problemas, 

fornecendo subsídios para analisa-los e prioriza-los 

identificando situações que não foram bem definidas e 

exigem mais atenção. 

 

2. Metodologia 
Foi estabelecido um plano de ação junto ao professor 

orientador para a elaboração da proposta ergonômica 

final do projeto. Esse foi divido em 6 etapas: 

1. Revisão bibliográfica; 

2. Mapeamento das condições; 

3. Definições dos principais modos de falhas e 

ofensores/riscos à Saúde Ocupacional; 

4. Proposta de melhoria; 

5. Análise de resultados; 

6. Elaboração do relatório final. 

 

3. Conclusões 
Através da realização projeto foi possível perceber o 

quanto a ergonomia é importante no ambiente de 

trabalho, pois está ligada diretamente à nossa saúde 

mental e física. 

 As ferramentas de qualidade e de solução de 

problemas são de extrema importância para classificar e 

solucionar os problemas ergonômicos apresentados 

dentro da instituição de ensino superior, através delas 

será possível realizar uma análise adequada a profissão 

do docente. 

 Nos próximos passos será realizado um 

mapeamento de dados dentro da instituição e serão 

apontados problemas ergonômicos, e logo após será 

feita uma proposta de melhoria. 

 

3. Referências 
[1] CARVALHO, V. G. D. Estudo ergonômico do 

posto de atividade discente em instituição de ensino 

superior. UFRN. Natal. 2006. 

[2] SANTANA, M. C. A abordagem ergonômica 

como proposta para melhoria do trabalho e 

produtividade. UFSC. [S.l.]. 1996. 

[3] FALZON, P.; MOLLO, V. As condições para uma 

trabalho capacitante. In: ______ Para uma ergonomia 

construtiva. [S.l.]: Laboreal, 2009. 

[4] FILHO, W. M. M. Modelo para gestão do 

desenvolvimento e produção de pneus fornecidos 

para industria automobilistica. Universidade de São 

Paulo. São Paulo. 2008. 

[5] WERKEMA, M. C. C. As ferramentas da 

qualidade no gerenciamento de processos. UFMG. 

Belo Horizonte. 1995. 

 

Agradecimentos 
Ao Centro Universitário FEI pelo apoio ao projeto. 
 

1 Aluno de IC do Centro Universitário FEI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


