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Resumo 

Esta tese apresenta o percurso do projeto Mineiros para o Estudo do Trabalho na 

Autogestão (META). O Projeto META foi uma pesquisa-ação desenvolvida na COOPERMINAS 

tendo como base as metodologias que conciliam a Ergonomia com a Formação dos 

Trabalhadores. O objetivo desta tese é Identificar os fatores que limitam a eficácia de uma 

intervenção que visa conciliar Ergonomia e Formação em relação à transformação das 

condições de trabalho e ao desenvolvimento da experiência profissional. Este objetivo geral 

vai se desdobrar nas seguintes questões de pesquisa a serem respondidas ao longo dessa 

tese: Qual o corpo teórico metodológico acumulado dentro do campo da Ergonomia e 

formação e como o projeto META dialoga com ele? Quais fatores limitaram a eficácia do 

projeto META/Cooperminas em relação à construção de condições para a transformação das 

condições de trabalho? Quais fatores limitaram a eficácia da formação voltada para o 

desenvolvimento da experiência profissional no projeto META/Cooperminas? A metodologia 

do projeto META foi sustentada pela analise ergonômica do trabalho que foi utilizada como 

método para identificar o objeto a ser trabalhado na formação dos trabalhadores e também 

como método para a formação dos trabalhadores. O projeto META se propôs a transformar 

o trabalho e os trabalhadores como objetivos indissociáveis. Esse referencial teórico-

metodológico nos permitiu aprofundar a análise do trabalho em uma empresa de 

autogestão, facilitando a compreensão de uma situação de trabalho específica e gerando um 

conjunto de recomendações para a sua transformação, com vistas a favorecer a saúde e 

segurança dos trabalhadores e a produção na empresa.  Entretanto, uma série de limites 

para a transformação do trabalho e para a formação dos trabalhadores foram encontradas e 

restringiram a eficácia da intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

This thesis presents the project “Miners for the Study of Work on Self-Management” 

(META). The META project was an action research developed in Cooperminas based on the 

methodologies that combines ergonomics with workers training. The aim of this thesis is to 

identify the factors that limit the effectiveness of an intervention that aims to combine 

ergonomics and training in relation to the transformation of working conditions and the 

development of professional experience. This general objective will unfold in the following 

research questions to be answered throughout this thesis: What is the accumulated 

methodological theoretical framework within the field of ergonomics and training and what 

is the relation of it with the META project? What factors have limited the effectiveness of 

META / Cooperminas project regarding the possibilities for changing the work conditions? 

What factors have limited the effectiveness of training directed towards the development of 

professional experience in project META / Cooperminas? The methodology of the META 

project was supported by the Ergonomic Work Analysis that has been used as a method to 

identify the object to be used in the training of workers and also as a method for training of 

workers. The META project aimed to transform the work and workers as inextricably linked. 

This theoretical framework has enabled us to deepen the analysis of the work in a self-

management company, facilitating the understanding of specific work situation and 

generating a set of recommendations for processing, in order to promote the health and 

safety of workers and the production in the company. However, a number of limits on the 

transformation of work and the training of workers were found and restricted the 

effectiveness of the intervention. 
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Introdução 

O cheiro do carvão, a escuridão das profundezas da terra, os rostos escondidos pela 

poeira preta, o barulho e a força das máquinas, a umidade do subsolo, e aquele teto de 

pedra com vigas de madeira e pregos de aço que segura o chão, que ao invés de estar sob 

nossos pés, pesa sobre nossas cabeças.  

Nos primeiros contatos e descidas na mina, ficou evidente o tamanho do nosso 

limite para transformar o trabalho. Um universo enigmático com uma longa história de lutas 

da classe trabalhadora de todo o mundo se escondia naquele subsolo de uma mina de 

carvão.  O problema a ser enfrentado era uma irregularidade na produção diária de carvão 

que raramente alcançava o patamar desejado. A Cooperminas precisava produzir 4500 

ton/dia, no entanto, isto não ocorria. Sem esta produção não era possível gerar uma receita 

que cobrisse os custos mensais da cooperativa. A demanda apresentada era de nosso 

interesse, pois permitia conciliar os conhecimentos e as técnicas de Engenharia de Produção 

a uma atuação voltada para a luta pela transformação do trabalho. Nossa atuação visava 

aumentar a produtividade sem abrir mão da saúde dos trabalhadores e do ideal de luta pela 

Autogestão.  

Nós, professores de Engenharia de Produção da área da Ergonomia, nos 

“seguramos” no ferramental da Ergonomia da atividade para guiar nossa intervenção, com 

esperança de que dessa forma seria possível transformar o trabalho contribuindo com a 

regularização da produção diária de carvão na Cooperminas.  Contudo, eu, playboy da Zona 

Sul do Rio de Janeiro, com alguma experiência de estudo sobre cooperativismo, mas com um 

contato ainda recente com a Ergonomia e nenhuma vivência com a mineração, encontrei-

me diante da responsabilidade de compreender para transformar este universo. Eu, o 

estrangeiro, diante da matéria estrangeira, não me senti com humildade epistemológica, 

como sugere Schwartz, senti-me aquém disso, ou seja, com epistemológica insegurança. 

Crer que nossa expertise externa fosse o suficiente para definir como o trabalho deveria ser 

feito, naquela imensidão do subsolo e garantir a produtividade diária de 4500 ton/dia, 

parecia-nos algo impossível. Mesmo contando com o envolvimento de outros trabalhadores 

e suas competências, não “soava” plausível que uma lista de recomendações de mudanças 

nos dispositivos e situações de trabalho pudesse garantir, como numa receita médica, o 

remédio para a solução da doença – a produção abaixo da meta.  
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A Ergonomia nos ensinava a adaptar o trabalho às mulheres e homens, a 

transformar a situação e os dispositivos. A transformação das pessoas não era o seu 

objetivo, as características e limites humanos precisavam ser conhecidos para serem 

respeitados na concepção das situações de trabalho. A transformação dos homens e 

mulheres no trabalho parecia indicar um retrocesso, uma atribuição de responsabilidade ao 

trabalhador em manejar as desfuncionalidades das condições materiais. Tampouco parecia 

razoável organizar um curso de formação para os trabalhadores que lhes ensinaria a planejar 

a produção. O contato destes trabalhadores com um referencial teórico sobre planejamento 

e controle da produção também não se mostrava suficiente para garantir esta mudança.  

Este falso dilema, atuar na transformação das condições materiais ou atuar na 

transformação dos homens e mulheres, é objeto de disputa dentro do campo da Ergonomia. 

Há uma corrente importante de autores que defendem o fim desta dicotomia, propondo 

metodologias de análise do trabalho que conciliem o desenvolvimento da experiência 

profissional integrado à transformação do trabalho. Entre estes autores, encontra-se a 

professora Marianne Lacomblez com quem aprendemos esta forma de fazer. Então, 

assumimos e levamos essa abordagem para a Cooperminas. O objetivo era analisar o 

trabalho juntamente com os trabalhadores para agir sobre as condições materiais e, ao 

mesmo tempo, envolvermo-nos diretamente na formação desses trabalhadores para que o 

desenvolvimento de sua experiência profissional também pudesse contribuir com a 

resolução do problema de produtividade.   

Entretanto, agir com esse duplo objetivo é uma forma de garantir a eficácia de 

qualquer intervenção? E o que garante a eficácia dessa forma de agir? Ou melhor, o que 

pode limitá-la? Esta tese trata dos fatores que possam limitar a eficácia de intervenções que 

se propõe a atuar nas condições de trabalho e, ao mesmo tempo, desenvolver o saber 

profissional dos trabalhadores. Para isso, será sistematizado o percurso metodológico do 

projeto realizado na Cooperminas identificando os limites encontrados para atingir os seus 

objetivos de formação e transformação das condições de trabalho. Pretende-se assim 

identificar as possíveis restrições para a eficácia de uma intervenção dessa natureza. 

Contextualização 

Antes de aprofundar a análise do caso da Cooperminas, ressalta-se que a 

aproximação entre a Ergonomia e a Formação não é recente.  Entre os primeiros trabalhos 
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realizados neste âmbito, destaca-se o estudo de formação com os sindicatos na França, 

realizado na década de 70. A formação de trabalhadores ocorria fora do ambiente de 

trabalho, pois os ergonomistas não estavam autorizados a entrar nas empresas. No entanto, 

os sindicatos queriam entender o porquê das “crises nervosas” sofridas pelas operárias do 

setor eletrônico. Os encontros de formação entre ergonomistas e trabalhadores permitiam 

“esboçar” explicações sobre o motivo dos problemas evidenciados nas operárias. Este 

espaço de formação legitimou o sentimento das trabalhadoras e empoderou o sindicato, o 

que resultou num pedido de um estudo ergonômico da direção sindical para as empresas. A 

investigação dentro das empresas que se sucedeu na sequência confirmou o verificado ao 

longo dos encontros com as trabalhadoras, resultando, assim, em novos materiais de 

formação e novas bandeiras de luta para o sindicato e para as próprias trabalhadoras, além 

de ações concretas de mudança dentro das empresas, como iluminação, altura da bancada, 

enriquecimento das tarefas, etc. Esta forma de agir – atrelando formação-pesquisa-ação – 

tornou-se um modelo para as atividades futuras dos ergonomistas, que participaram deste 

momento assim como para outros ergonomistas posteriores àquele momento (TEIGER, 

LAVILLE, DURRAFOURG, 2004).  

A formação em análise do trabalho, como a feita com as operárias do setor 

eletrônico, é uma ferramenta para a ação. A transformação dos trabalhadores é entendida 

como uma maneira de disparar uma ação sobre as condições de trabalho (TEIGER & 

MONTREUIL, 1996a), que não seria possível se o ergonomista fosse atuar sozinho.  Uma 

formação que permite ver o trabalho de outra maneira, que mobiliza a ação, seja pela via 

sindical, seja pela pressão nas empresas ou ainda por meio de uma abordagem participativa, 

elaborando proposições junto com os ergonomistas. O uso da formação em análise do 

trabalho, como forma de abrir espaço para uma atuação nas condições de trabalho, também 

foi utilizado por pesquisadoras canadenses, entre elas podemos destacar: ST-VINCENT, 

CHICOINE, BEAUGRAND (1998), BELLEMARE et al. , (2000) e MONTREUIL, BELLEMARE, 

PRÉVOST (2000). Nesses estudos, o uso da formação em análise do trabalho é uma maneira 

de envolver um grupo maior de trabalhadores na construção da transformação, tornando 

mais eficientes as proposições de mudança, que são construídas com base no conhecimento 

desses operadores. Além disso, são formados grupos de trabalhadores neste processo que 
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podem continuar a realizar outras mudanças dentro da empresa sem a presença do 

ergonomista.  

Acima, estão mencionadas experiências dentro do campo da Ergonomia e 

Formação, que se utilizam da formação em análise do trabalho apenas como ferramenta 

para a ação, mas que não tratam diretamente da questão do desenvolvimento da 

experiência profissional. No entanto, a análise do trabalho anterior à formação profissional 

já era matéria de estudos antes mesmo da experiência com os sindicatos franceses. Estudos 

já apontavam a necessidade de uma análise do trabalho anterior à formação, com o intuito 

de evitar uma formação profissional baseada apenas no trabalho prescrito (FALZON & 

TEIGER, 2001). Esta importância já podia ser percebida em seu estado inicial em alguns 

trabalhos de Lahy (LEPLAT, 2005) e foi defendida por Leplat em 1955 (LACOMBLEZ & 

VASCONCELO, 2009), porém, neste caso, a formação de trabalhadores não se propõe a atuar 

nas condições de trabalho. O avanço destas metodologias foi mostrar a má qualidade das 

formações profissionais e a necessidade de analisar o trabalho antes de se propor a ensinar 

“o como fazer” a novos trabalhadores. Este campo de reflexão passou um tempo esquecido, 

voltando a ter novos avanços conceituais e metodológicos com o surgimento da Didática 

Profissional (LACOMBLEZ & VASCONCELOS, 2009; VIDAL-GOMEL, C., SAMURÇAY, R., 2002; 

VIDAL-GOMEL, C., OLRY, P. & RACHEDI, Y., 2009).  

CHATIGNY & MONTREUIL (2003) avançam na direção de uma ação integrada com as 

pessoas e com a transformação do trabalho. Os estudos na indústria frigorífica (CHATIGNY & 

BALLEUX, 2006; OUELLET & VÉZINA, 2014) mostraram que mesmo diante de problemas 

clássicos da Ergonomia física como LER/DORT, a análise do trabalho anterior à formação 

pode ser uma forma de mudar o trabalho, mudando a formação que é feita dentro das 

empresas.  A atuação para melhorar os programas de formação torna-se significativa ao 

reconhecer que o saber-fazer dos trabalhadores não se refere apenas à produção, mas 

também garantem sua saúde e o ajudam a se prevenir de possíveis acidentes: o saber-fazer 

de prudência (CRU e DEJOURS, 1987). O reconhecimento deste saber dos trabalhadores fez 

com que o agir sobre o trabalho não fosse o suficiente para garantir a saúde dos 

trabalhadores. Uma importante contribuição se apresentava ao agir sobre os espaços de 

formação para preservar e fortalecer este saber coletivo, mesmo diante de problemas da 

Ergonomia física, classicamente resolvidos apenas pela atuação nas condições materiais.  
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A atuação conjunta no desenvolvimento da experiência profissional e na 

transformação do trabalho fica mais evidente em LACOMBLEZ, TEIGER & VASCONCELOS 

(2014) e DUARTE & VASCONCELOS (2014). A intervenção realizada por pesquisadores 

portugueses e denominada MAGICA– Método de análise guiada individual e coletiva em 

alternância – ganhou certo destaque. No MAGICA, uma formação contextualizada por uma 

análise do trabalho anterior pretendia ao mesmo tempo desenvolver a experiência 

profissional para a promoção da saúde e segurança e propor recomendações de mudança 

nas condições de trabalho da empresa (VASCONCELOS & LACOMBLEZ, 2004). A experiência 

do MAGICA, apesar de ter tido um percurso exitoso, foi interrompida devido à mudança de 

cunho administrativo. Os pesquisadores se dedicaram em seguida a aprimorar este método 

para garantir uma maior perenidade da transformação. Para tal, desenvolveram uma nova 

experiência denominada como Matriosca – Matriz de Análise do Trabalho e de Riscos 

Ocupacionais para Supervisores, Chefias e Estruturas de Apoio. A partir da proposta do 

MAGICA, que visava uma análise do trabalho anterior que permitisse um espaço de 

formação contextualizada e a proposição de recomendações, desenvolveu-se essa nova 

prática acrescentando um maior envolvimento de outras estruturas hierárquicas da empresa 

no processo de análise do trabalho para permitir a construção social da mudança 

(VASCONCELOS, 2008).  A experiência portuguesa não é única. PETIT, (2008), NEVES et al.  

(2015), BRITO et al, (2011), COSTA & SILVA (2010), BARROS DUARTE & LACOMBLEZ (2006) e 

MONTEDO & SZNELWAR (2008) também se destacam entre as metodologias que conciliam 

estas duas vertentes1. As diferentes experimentações em torno desta temática permitiram a 

construção de um corpus teórico-metodológico (LACOMBLEZ, TEIGER & VASCONCELOS, 

2014) para dar suporte a futuras experiências. No entanto, apesar deste corpus teórico, 

percebemos que ainda há espaços para avanços conceituais e práticos a serem propostos, 

além de lacunas a serem preenchidas.   

Grande parte destes estudos se utiliza da análise do trabalho (PETIT, 2008; DUARTE 

& VASCONCELOS, 2014; LACOMBLEZ & VASCONCELOS, 2009; MONTEDO & SZNELWAR, 

2008; COSTA & SILVA, 2010), apesar disto, nem todos expressam as etapas de seu estudo 

dentro do marcos da Análise Ergonômica do Trabalho (AET), conforme proposta por Guerin 

et al.  (2001). Entretanto, todos defendem que é preciso analisar o trabalho antes de realizar 

                                                           
1 Uma importante sistematização pode ser encontrada no trabalho de fôlego de Teiger & Lacomblez (2013).  
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a formação. Para garantir o desenvolvimento da experiência profissional é preciso “apenas” 

realizar uma análise do trabalho anterior à formação? Quais outras restrições podem se 

colocar que dificultem uma formação que permita o desenvolvimento da experiência 

profissional? 

Muitos estudos acabam por fazer a formação contextualizada com um número 

reduzido de trabalhadores (COSTA & SILVA, 2010; VASCONCELOS, 2008; PETIT, 2008), 

principalmente em função da necessidade de estar atento às palavras sem realizar uma 

formação conceitual pré-determinada. Entretanto, o baixo contingente de trabalhadores 

envolvidos não se torna um impedimento para dar maior perenidade à intervenção? Existe 

uma maneira adequada de ampliar a massa crítica?   

O trabalho de Brito et al.  (2011), por exemplo, sugere um processo em ciclos que 

vão ampliando o envolvimento do número de atores com a formação de “multiplicadores”2. 

O trabalho de Duarte & Vasconcellos (2014) também amplia o número de trabalhadores 

envolvidos na formação pelo envolvimento de diferentes setores da organização ao mesmo 

tempo. Entretanto, essa ampliação é feita aumentando o número de grupos sendo 

formados, mas mantendo cada grupo com um número pequeno de funcionários. Há 

necessidade de ampliar o número de trabalhadores envolvidos na organização, mesmo em 

se tratando de uma intervenção dentro das empresas? Ou a formação de um pequeno 

número de trabalhadores é suficiente para que os debates se ampliem dentro do espaço de 

trabalho como sugere Vasconcellos (2008)? 

O reconhecimento da importância do envolvimento de outras instâncias 

hierárquicas da empresa nesta forma de agir permite outras questões: Seria isso uma 

estrutura operativa (PETIT, 2008)? Ou trata-se ainda de uma forma de envolvimento que 

remete à Ergonomia participativa (BELLEMARE et al, 2000; MONTREUIL, BELLEMARE & 

PREVOST, 2000; ST-VINCENT, CHICOINE, BEAUGRAND, 1998)? A instauração de estruturas da 

intervenção para garantir a construção social dessa intervenção é uma bandeira antiga 

dentro da Ergonomia (DANIELLOU & BEGUIN, 2007). No entanto, como compor estes 

                                                           
2 O uso do termo multiplicadores é usado entre aspas para demarcar que os trabalhadores que são formados 
darão continuidade na formação de outros trabalhadores, mas essa continuidade não se trata de uma 
“simples” repetição da mesma formação realizada anteriormente.  Como dizem os autores do projetos: “os 
trabalhadores que passam por um determinado ciclo de formação assumem a formação de novos 
trabalhadores, buscando reproduzir as duas fases que compõem cada ciclo (multiplicando na diferença, e não 
na repetição do mesmo)” (NEVES, BRITO & ATHAYDE, 2010, p.9) 
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espaços de poder para pilotar a intervenção e como monitorá-los? A presença dessa 

estrutura de apoio é o suficiente para garantir a construção de condições para transformar o 

trabalho? Que outros fatores podem limitar a eficácia da coordenação técnica e política 

dessa estrutura de apoio? 

As questões colocadas acima são lacunas que devem ser preenchidas, ou melhor, 

“mexidas e reviradas” para permitir uma forma de agir sobre o trabalho com maior eficácia. 

Pretendemos contribuir com o avanço deste conhecimento a partir da sistematização de 

nossa experiência na Cooperminas. Nessa pesquisa não se trata de definir um caminho único 

e padrão sobre como agir quando se busca uma transformação do trabalho guiada por um 

uma estratégia de formação. Ao contrário, a descrição de nossa prática na Cooperminas é 

uma forma de estabelecer um diálogo com nossos pares. Por entendermos a Ergonomia 

como uma prática torna-se fundamental a explicitação das controvérsias entre nós, analistas 

do trabalho. O confronto de nossas experiências é uma maneira de avançar o nosso 

conhecimento sobre o assunto, de desenvolver nosso ofício (CLOT, 2010). 

A construção desta tese é para nós uma fase inicial deste percurso. Colocar-se como 

expert em análise do trabalho para travar controvérsias com meus colegas de tão longa 

estrada neste campo é um objetivo pretensioso e desejado. O processo do trabalho de 

campo na Cooperminas somado ao processo de escrita desta tese é um rito simbólico de 

passagem, onde me sinto, num estágio ainda muito inicial, parando de imitar a forma de 

análise que “vi”, li com outros analistas do trabalho. Com isso, inicio um processo de 

apropriação desta forma de fazer à minha maneira, refletindo “minha” prática de análise do 

trabalho para poder dialogar com meus pares.   

Motivação e implicação do pesquisador 

Nosso encontro com a Ergonomia tem um caminho curioso. A busca da 

transformação do trabalho já havia se mostrado como um desejo, uma utopia, no final do 

ensino médio, as passeatas do grêmio estudantil em Campinas/SP mostravam-me o “prazer 

das ruas” e a possibilidade de me sentir “sujeito no processo de mudança da história”. O 

curso de Engenharia Mecânica durante a graduação deixou este sonho guardado. O mundo 

dos materiais, seus comportamentos e resistências, das coisas em si, pouco dialogava com o 

mundo dos homens entre si, parece difícil de acreditar, mas é verdade. Ao final da 
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graduação, um grupo de professores e alunos começou a pautar dentro da Escola de 

Engenharia a necessidade de aproximar estes mundos. 

O Núcleo de Solidariedade Técnica me indicou uma ponte. Engajei-me com os 

pescadores e com os trabalhadores nas favelas do Rio de Janeiro. A atuação passava pela 

construção de cooperativas e políticas públicas em uma abordagem territorial, visando o 

desenvolvimento social. O olhar para o trabalho era de cima: sonhava-se com outra forma 

de organização do trabalho por meio das cooperativas, entretanto, a atuação direta para 

garantir este espaço para as cooperativas existirem era no território, no terreno das políticas 

públicas. A reflexão que me mobilizou e me fez sonhar foi a de engajamento da universidade 

com os movimentos sociais, a pesquisa-ação e a educação popular. Neste percurso a vida 

acadêmica se mostrou um caminho para continuar a sonhar este “outro mundo possível” 

(jargão clássico do Fórum Social Mundial que me influenciava). 

A concretização deste sonho da vida profissional acadêmica se deu no CEFET/RJ na 

Unidade de Ensino descentralizada de Nova Iguaçu. Passei para o concurso de professor de 

Engenharia de Produção, depois de finalizado o Mestrado na mesma área. Fui convidado 

para ministrar a disciplina de Ergonomia, Gestão da Qualidade, Estudos de Tempos e 

Movimentos e Gestão da Manutenção. Áreas de Conhecimento clássicas na Engenharia de 

Produção que, no entanto, não estavam no campo das minhas reflexões, voltadas para a 

atuação com as cooperativas da economia solidária nos territórios populares nas quais 

trabalhei pela Região Norte Fluminense e na grande metrópole do Rio de Janeiro. O estudo 

dessas disciplinas me formou de fato engenheiro de produção. Além de me estimularem na 

aproximação do trabalho. Os movimentos sociais procuravam a universidade visando 

melhorar a produtividade, organizar estoques, criar empreendimentos novos, enquanto 

nosso foco de reflexão até aquele momento se voltava para uma esfera mais ampla de 

políticas públicas.  

Paralelamente, algumas experiências de cooperativas se encontravam em estágio 

embrionário. Os empreendimentos com uma escala muito pequena pareciam mais próximos 

do trabalho artesanal, onde os conhecimentos da engenharia de produção pareciam não 

fazer muito sentido. Uma questão se colocava: será que as empresas de médio porte, que 

lutam pela autogestão como forma de organização do trabalho, podem melhorar suas 

formas de gerenciamento com o uso das técnicas e ferramentas da engenharia de 
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produção? Será que as ferramentas da Engenharia de Produção me permitiriam assessorar3 

estas experiências e promover a eficiência, a saúde dos trabalhadores e o ideal da 

autogestão?4  

As empresas recuperadas pelos trabalhadores se mostravam um campo de pesquisa 

neste sentido. Empresas que não sobreviveram à abertura comercial brasileira da década de 

90 eram, em geral, de médio porte, muitas delas do setor metal mecânico e de origem 

familiar. Seus trabalhadores, sem ter para onde ir, lutaram por seus postos de trabalho; 

ocuparam e conquistaram o direito de gerir a massa falida. Alguns receberam seus direitos 

trabalhistas por meio de máquinas ou instalações da antiga empresa.  O fato de serem 

empresas com médio porte lhes garantia uma capacidade de produzir em escala, de 

mobilizar grande contingente de trabalhadores. Entretanto, a forma de gerenciamento 

operada por estas organizações inovava as ferramentas e técnicas da Engenharia de 

Produção?  

Em 2012, um grupo de pesquisadores de cerca de 10 universidades do Brasil, do 

qual faço parte, reuniu-se para investigar em que situação se encontravam as empresas, 

depois de 20 anos do boom da recuperação de empresas no Brasil. Este processo de mapear 

e compreender o estado atual destas experiências culminou na publicação de um livro com 

os dados de todas as empresas que continuavam atuantes e que foram encontradas no país 

naquele momento (HENRIQUES et al., 2013). A pesquisa, entretanto, não nos permitiu 

mergulhar no campo com profundidade. O cenário era de 67 fábricas espalhadas por um 

país continental e um período de um ano para ilustrar este desafio. Como trabalho de 

campo, foram feitas visitas curtas – de 1 a 2 dias em cada fábrica –, sem estabelecimento de 

relação de assessoria mais duradoura com nenhuma delas durante este tempo.  

Concomitantemente, ainda em 2010 estabeleci um contato com a professora 

Denise Alvarez, ao assumir a cadeira de Ergonomia no CEFET/RJ de Nova Iguaçu, procurando 

me qualificar para ministrar a disciplina de Ergonomia. Nesse mesmo momento, debrucei-

                                                           
3 Henriques (2007) em sua dissertação de mestrado propõe o uso do termo assessoria ao invés do termo 
consultoria para demarcar o caráter participativo da intervenção das engenharias voltadas para o 
desenvolvimento social, por isso, privilegiaremos esse termo.  
4 Essa questão que me mobilizou inicialmente não será o objeto de estudo desta tese. No entanto, ela 
permanece como objetivo a longo prazo. O estudo da metodologia de análise do trabalho guiada pela 
formação é uma forma de me capacitar para o desenvolvimento de uma método para atuar na 
assessoria a empreendimentos autogestionários. Creio que o acúmulo de experiências neste sentido nos 
habilitará futuramente à investigação desta questão com maior rigor.   
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me sobre a discussão em torno do trabalho prescrito e real e percebi a potência de análise 

que se abria ao olhar a atividade de trabalho com esta profundidade. Em 2012, iniciei o 

curso de doutorado na UFF, com o intuito de aprofundar os estudos sobre as empresas 

recuperadas e de me habilitar para intervir no trabalho sem olhar apenas a prescrição.  

Ao longo do doutorado, a escolha de uma empresa recuperada onde este estudo 

pudesse ocorrer passou a ser uma exigência. A experiência do mapeamento mostrou-nos 

alguns empreendimentos que pareciam ter avanços mais significativos no que se refere à 

autogestão.  Entre estas estava a Cooperminas apresentando um cenário em que o salário 

dos mineiros havia se tornado o maior da região, depois da recuperação, assim, todos 

queriam trabalhar na Cooperminas, considerando que as condições e a forma de pressão no 

trabalho eram diferentes das outras mineradoras. Além disso, havia um olhar diferenciado 

em relação à saúde e segurança comparativamente com as outras empresas de extração de 

carvão mineral. Portanto, em 2013, convidamos o engenheiro elétrico da Cooperminas, 

Marcos, para dar uma palestra no X Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento 

Social (ENEDS). Durante sua participação no ENEDS, Marcos apresentou o interesse de 

estabelecermos uma parceria mais estreita e mencionou que havia problemas na 

COOPERMINAS na área de saúde e segurança que poderiam se tornar foco para uma 

intervenção5. Com isso, iniciamos um diálogo que culminou em um termo de cooperação 

técnica entre a COOPERMINAS e os pesquisadores envolvidos (ver Apêndice A). Essa 

cooperação permitiu abrir este campo de estudo para a realização de duas teses de 

doutorado, esta, e a pesquisa desenvolvida por Fernanda Araújo. Ambas as teses se 

utilizarão do mesmo trabalho de campo, mas cada qual com o seu recorte de pesquisa. 

O trabalho de campo na COOPERMINAS trata-se de uma pesquisa-ação intitulada 

“Projeto Mineiro para o Estudo do Trabalho na Autogestão (META): Trabalhar menos 

produzir Mais”. Este projeto visava contribuir para a regularização da meta da produção 

diária de carvão em torno de 4500 ton/dia. O processo indicava a necessidade de atuar 

paralelamente sobre as condições de trabalho e sobre a formação dos operadores para dar 

perenidade e legitimidade às sugestões de melhoria. O detalhamento desta experiência 

nesta tese pretende identificar as dificuldades enfrentadas no projeto para atingir os 

                                                           
5 Apesar do contato inicial ter ocorrido em torno dos problemas de saúde e segurança, esse não foi o foco da 
intervenção na cooperminas. Portanto, apesar da extrema importância não serão trazidas informações 
detalhadas sobre os problemas de saúde e segurança na mineração de carvão. Para mais informações ver 
Araújo (2016).  
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objetivos pretendidos, ou seja, aprofundar a análise sobre os fatores que podem restringir a 

eficácia de uma intervenção que visa conciliar Ergonomia e Formação. Essa análise deve 

contribuir para o conhecimento sobre esses limites para outras intervenções dessa natureza. 

 

 

Objetivo 

Identificar os fatores que limitam a eficácia de uma intervenção que visa conciliar 

Ergonomia e Formação em relação à transformação das condições de trabalho e ao 

desenvolvimento da experiência profissional. 

Questões de Pesquisa: 

Este objetivo geral vai se desdobrar nas seguintes questões de pesquisa a serem 

respondidas ao longo desse texto: 

1. Qual o corpo teórico metodológico acumulado dentro do campo da Ergonomia 
e formação e como o projeto META dialoga com ele? 

2. Quais fatores limitaram a eficácia do projeto META/Cooperminas em relação à 
construção de condições para a transformação das condições de trabalho?  

3. Quais fatores limitaram a eficácia da formação voltada para o desenvolvimento 
da experiência profissional no projeto META/Cooperminas? 

Delimitação do Estudo  

O diálogo estabelecido nesta tese limita-se às experiências dentro do campo da 

Ergonomia e Formação e, mais especificamente, àquelas que atuam de maneira conjunta na 

transformação das condições de trabalho e no desenvolvimento da experiência profissional. 

Reflexões voltadas única e exclusivamente para a formação profissional, como se propõe a 

Didática Profissional, não serão objeto nesta tese. Assim como não serão analisadas a 

política pública para formação dos trabalhadores mineiros, ou o contexto em que se dá a 

formação desses trabalhadores em Criciúma. Também não serão analisadas as diversas 

práticas de Ergonomia participativa que não se propõem a atuar no desenvolvimento da 

experiência profissional. As diferentes contribuições oriundas das abordagens clínicas do 

trabalho não serão profundamente investigadas, pois buscamos um diálogo dentro do 

campo da Ergonomia. Esta escolha não se dá por falta de interesse, muito menos por falta 

de pertinência e relevância destas outras temáticas, porém extrapolam o escopo a ser 

investigado no âmbito desse estudo. 
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A delimitação da tese dentro do campo da Ergonomia e Formação acaba por 

restringir outros campos de estudo que seriam de extremo valor, como o da Educação 

Popular e da Pesquisa-ação, no Brasil e na América Latina. Diversas experiências de 

formação com os trabalhadores que agregam pesquisa-ação-formação (THIOLLENT 1997; 

MORIN, 2004; FREIRE, 2005; PINTO, J.B.G., 2014) poderiam ser investigadas, sendo assim 

deixo em aberto essas questões para pesquisas futuras. 

Pelo escopo desta tese não apresentaremos também análises mais aprofundadas 

sobre o contexto do carvão no Brasil e no mundo, nem sob o ponto de vista de sua 

importância na geração de energia, nem sobre suas mudanças nas forma de organização do 

trabalho. Informações sobre esse assunto podem ser encontradas em Araujo (2016). 

Por fim, vale ressaltar que a pesquisa desenvolvida na Cooperminas constitui um 

vasto material, com dezenas de horas de áudios gravadas, que poderia ser analisado por 

diferentes olhares (e.g. Fernanda Araújo em sua tese de doutoramento, a ser defendida até 

março de 2017, se debruça sobre as competências e a dimensão coletiva do trabalho da 

limpeza das galerias de carvão). Um debate sobre a questão da Autogestão poderia ser mais 

bem trabalhado, identificando as práticas de formação utilizadas pela economia solidária 

para atingir as Empresas Recuperadas por trabalhadores no Brasil, porém isso ampliaria 

demais nosso escopo dentro do curto período de tempo de um doutorado. Esse debate 

também pode ser encontrado em Araújo 2016). Portanto, este estudo se limita a identificar 

os fatores que limitaram a eficácia do projeto META/Cooperminas, as características sócio 

econômicas dessa organização, uma cooperativa de autogestão, não serão debatidas neste 

trabalho.   

Relevância e pertinência do estudo 

O estudo das questões apresentadas pretende contribuir, ainda que de forma 

modesta, com o avanço das metodologias sobre a transformação do trabalho articulada com 

o desenvolvimento da experiência profissional. Uma série de estudos e publicações a este 

respeito já demonstraram a importância e pertinência do tema (ABRAHÃO et al, 1995; 

MONTREUIL & BELLEMARE, 2001; LACOMBLEZ, et al, 2007; DELGOULET, C. et al, 2012; 

CHATIGNY, 2014). Vasconcelos (2008) tinha entre seus objetivos confirmar a eficácia desta 

forma de agir. Outras experiências também demonstraram esta aplicabilidade (NEVES et al, 

2015; PETIT, 2008; COSTA E SILVA, 2010; DUARTE & VASCONCELOS, 2014). Uma das 
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justificativas desta tese é validar estes estudos anteriores, corroborando ou não em relação 

à eficácia destas intervenções. Além disso, pretendemos com esse estudo contribuir de 

forma inicial com a identificação dos diferentes fatores que possam restringir a eficácia de 

uma intervenção dessa natureza. 

Para conferir êxito à intervenção é preciso que o ergonomista-“formador” possua 

um saber clínico, atento às palavras para permitir a emergência no espaço de formação 

daquilo que “não se sabe que se sabe”, e o saber estratégico, para criar condições favoráveis 

na organização que permitam a transformação do trabalho (LACOMBLEZ, TEIGER & 

VASCONCELOS, 2014). 

Entretanto, ainda é preciso codificar este saber estratégico com mais precisão. 

Duarte & Vasconcellos (2014) indicam a necessidade da criação de comitês de 

acompanhamento que envolvam diversas instâncias hierárquicas na empresa. Petit (2008), 

insiste na importância da criação de uma estrutura operativa que possa garantir a 

implementação das mudanças. As teorias propostas por Daniellou (2004c) e Daniellou e 

Beguin (2007) sobre a construção social da Ergonomia, indicam um caminho nesta direção, 

que passa pelo posicionamento do ergonomista, mas ainda há questões a serem 

respondidas.  

Em relação ao saber clínico outras questões se colocam. Lacomblez, Teiger e 

Vasconcelos (2014) insistem na necessidade de uma análise do trabalho anterior à formação 

para permitir ao pesquisador um diálogo qualificado com os trabalhadores. Entretanto, essa 

análise anterior é o suficiente para que o diálogo entre as partes permita o desenvolvimento 

da experiência profissional? Quando ocorre esse desenvolvimento? O Desenvolvimento 

ocorre quando a formação permite a emergência dos saberes investidos e a confrontação 

desses saberes com os saberes formalizados de forma a retrabalhá-los (SCHWARTZ e 

DURRIVE, 2010)? Ou quando a formação permite ao trabalhador uma “repetição sem 

repetição” da atividade, tornando-a objeto de uma experiência vivida que permita ao 

trabalhador se confrontar com a forma de fazer de outros colegas para se colocar uma 

cabeça acima dele mesmo (CLOT, 2010)? Ou ainda quando a formação permite aos 

protagonistas do trabalho a construção de lugares-mais comuns entre eles (LACOMBLEZ, 

TEIGER & VASCONCELOS, 2014)?  
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O espaço de formação deve permitir o desenvolvimento da experiência em um 

pequeno grupo de trabalhadores e deixar que o coletivo de trabalho se encarregue de fazer 

circular esses saberes (VASCONCELOS, 2008) ou é preciso pensar formas de ampliar essa 

comunidade de pesquisa e intervenção envolvida no projeto (NEVES et al, 2014)? As 

questões colocadas acima mostram algumas lacunas ainda em aberto no corpo teórico 

metodológico acumulado dentro do campo da Ergonomia e Formação. 

O registro dos erros cometidos e das dificuldades encontradas no projeto 

Meta/Cooperminas podem auxiliar a compreender melhor estas lacunas em relação aos 

saberes clínico e estratégico. A sistematização dos fatores que podem restringir a eficácia de 

uma intervenção a partir da experiência do projeto META, ainda representa um primeiro 

movimento no sentido de preencher essa lacunas, esperamos que no futuro, um estudo de 

maior abrangência comparando os diferentes casos com uma envergadura mais ampla do 

que este estudo se propõe possa realizar um avanço conceitual mais significativo. 

Por fim, esta pesquisa se justifica pela sua ação, pelos resultados que ela pode gerar 

para a Cooperminas. Contribuir para a manutenção dessa experiência de luta dos 

trabalhadores é um trabalho importante desse projeto de pesquisa e que justifica sua 

importância para a luta pela autogestão no Brasil.  

Considerações sobre o Método 

Para descrever e explorar o tema aqui proposto foi realizada uma pesquisa-ação6, 

ou seja, uma pesquisa voltada para a resolução de um problema elaborado e planejado em 

cooperação com os atores diretamente envolvidos com essa problemática (THIOLLENT, 

2008). A investigação do problema de produtividade na Cooperminas foi realizada em 

conjunto com os trabalhadores desta cooperativa, por meio de um grupo piloto. O foco da 

ação elaborada coletivamente era duplo: construir uma lista de recomendações e um espaço 

de formação com os trabalhadores da situação crítica. Portanto o tema da pesquisa se 

colocava dentro das intervenções da Ergonomia guiadas pela formação de trabalhadores.  

                                                           
6 Alguns autores dentro do Campo da Ergonomia e Formação, como Lacomblez, Teiger e Vasconcelos (2014) 

se utilizam do termo pesquisa-ação. Entretanto, os pesquisadores do Programa de Formação em Saúde 
Genêro e Trabalho nas Escolas preferem o termo pesquisa-intervenção. Há uma diferença conceitual 
importante entre esses campos. Entretanto, não iremos aprofundar essa questão. Adotamos o termo 
pesquisa-ação, devido à minha trajetória, pois tive o privilégio de ter sido orientado pelo Professor Thiollent 
em meu mestrado. E acabei acumulando um a série de estudos dentro do campo da pesquisa-ação. Tive 
contato com a questão da pesquisa-intervenção no final dessa tese, e avançar nas divergências entre 
pesquisa-intervenção e pesquisa-ação não se tornou uma prioridade, tendo em vista que a pesquisa-ação 
me permitiu apoio suficiente para esta empreitada.  
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O grupo de pesquisadores, Vicente Nepomuceno (autor dessa tese), Fernanda 

Araujo (doutoranda e autora da outra tese que resultará deste trabalho de campo), Denise 

Alvarez (orientadora de ambas as teses) e Marcelo Figueiredo (co-orientador de ambas as 

teses) realizou em conjunto com o grupo piloto o levantamento de dados sobre a 

cooperativa e sobre os trabalhadores em atividade. Foram realizadas: entrevistas semi-

estruturadas, análise de documentos sobre a cooperativa, observações da atividade com o 

uso de um roteiro de observações e reuniões coletivas. Cada uma das etapas da pesquisa era 

coordenada pelo grupo piloto e as reuniões desse grupo eram gravadas em áudio e foram 

posteriormente analisadas e sistematizadas pelos pesquisadores.  

Além dessas informações outros dados foram coletados por nós em uma série de 

conversas durante o período em que estivemos na Cooperminas. Estas conversas ocorriam 

em espaços informais como “nos corredores” da cooperativa, em bares ao final do 

expediente, dentro do carro, durante uma carona indo ou voltando da cooperativa, ou 

mesmo na casa de familiares e churrascos de confraternização.   

Pode-se dizer que o passo-a-passo da pesquisa-ação foi estruturado tendo como 

referência base a Análise Ergonômica do Trabalho (GUERIN et al. , 2001). A sequência das 

visitas, o tempo de duração de cada uma, assim como as diferentes formas de coletas de 

dados utilizadas em cada uma das visitas está descrita a seguir. 

A primeira visita ocorreu em março de 2014 e durou 3 dias. Nela foi iniciada a 

Análise da Demanda, o objetivo era definir a demanda foco do estudo. Nesta visita nós 

pesquisadores realizamos 14 entrevistas, com tempo de entrevistas variando de 15 minutos 

a 1 hora, com diferentes trabalhadores de diversos setores7 da empresa com o objetivo de:  

 Identificar problemas de diferentes tipos dentro da COOPERMINAS e algumas 
relações entre eles, que foram apresentados à empresa na forma de uma 
“árvore de problemas”; 

 Definir conjuntamente um problema a ser focado, que estava relacionado com 
diversos outros. Assim elegemos a demanda inicial: contribuir com a solução do 
problema “dificuldade de manter o patamar de produção regular em 4.500 
ton/dia”. 

Na segunda visita, em maio de 2014, com duração de 5 dias, constituiu-se o grupo 

de trabalhadores (o grupo piloto) interessados em participar da pesquisa junto com os 

                                                           
7 Engenharia Elétrica, Engenharia de Mina, Compras, Direção, Beneficiamento, RH, Conselho Fiscal, Financeiro, 
Almoxarifado, Manutenção, Topografia, Ambiental e Produção. 
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pesquisadores. Em seguida foram definidas as situações de trabalho a serem estudadas. Para 

isso, os pesquisadores e trabalhadores do grupo piloto realizaram conjuntamente com os 

pesquisadores “o Levantamento global da empresa”, quando foram levantados diferentes 

dados sobre a cooperativa, com grande ênfase nos aspectos da produção. Nessa etapa 

foram feitas entrevistas coletivas com 5 setores, com tempo de duração de 30 minutos cada,  

aproximadamente, onde levantaram-se uma série de documentos sobre a cooperativa 

(planilhas com histórico de produção, instruções de trabalho, mapas de risco, regimento 

interno, balancetes contábeis, planilhas do RH, etc). Tendo como base esse material foram 

definidas situações críticas de trabalho. Foram elas: 

1º Operação e manutenção das MTs 

2º Furação de teto e manutenção do martelo (BBD) 

3º Avançamento de correia 

Para aprofundar o conhecimento dessas situações de trabalho (análise da tarefa e 

análise aberta da atividade), visando transformá-las positivamente para contribuir com a 

resolução do problema foco do estudo, priorizou-se uma dessas situações. Optamos por 

começar pela operação e manutenção das MTs (as justificativas para isso serão 

apresentadas na segunda parte desta tese com base nos dados da análise global da 

empresa). 

Na terceira visita, em agosto de 2014, com duração de 5 dias, foi feito o 

levantamento das atividades de operação e manutenção das MTs a partir de entrevistas com 

operadores, mecânicos e encarregados, realizadas pelo grupo piloto (foram realizadas 6 

entrevistas de cerca de uma hora cada, com 3 operadores de MT, um encarregado de 

manutenção, e 2 mecânicos), assim como algumas observações da atividade (foram 

realizadas 8 horas de observação da atividade no subsolo da mina nesse momento). 

Avaliamos que conseguimos conhecer melhor a atividade de operação da MT, mas que 

nosso conhecimento sobre a manutenção ainda era bastante limitado. Optou-se por 

continuar o estudo tendo a operação da MT como único foco.  

A terceira visita se concluiu com a formulação de um pré-diagnóstico da situação 

estudada. O pré-diagnóstico consistiu num conjunto de hipóteses que justificavam (pelo 

menos parcialmente) a dificuldade de manter o patamar de produção regular em 4.500 

ton/dia. As hipóteses estavam relacionadas com as características e condições das 
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máquinas, com a saúde e segurança dos trabalhadores, com a dinâmica das equipes de 

trabalho e com o planejamento, controle e avaliação do trabalho. Entretanto, esse pré-

diagnóstico precisava ser validado pelos operadores e, em seguida, seria necessário 

construir participativamente propostas de soluções para os problemas apontados.  

Para isso, na quarta visita, que também teve duração de cinco dias, em outubro de 

2014, foram convidados alguns trabalhadores para participarem de "Encontros sobre o 

Trabalho", que de alguma maneira substituíram as observações sistemáticas e permitiram a 

construção de recomendações, assim como, permitiram um espaço para o desenvolvimento 

da experiência profissional em torno das situações-problemas identificadas no pré-

diagnóstico. Foram realizados 3 encontros sobre o trabalho com a presença de 5 operadores 

de MT e com duração de cerca de 2 horas para cada encontro. Os encontros eram mediados 

pelos pesquisadores e integrantes do grupo piloto, e em seguida o grupo piloto se reunia 

para avaliar os resultados dos encontros. Terminamos a quarta visita com um conjunto de 

quase-propostas, que precisariam ser melhor lapidadas na quinta e última visita dos 

pesquisadores à empresa. 

Na última visita, realizada em abril de 20158, com cinco dias de duração, foi feita 

uma segunda rodada de Encontros sobre o Trabalho (novamente com 3 encontros com cerca 

de 2 horas cada), que nos permitiu chegar ao final do projeto com uma série de 

recomendações de mudanças que visam contribuir, simultaneamente, para o aumento da 

eficiência da produção e para o bem estar e a segurança dos trabalhadores. 

É interessante observar que ao longo de todo esse processo, os trabalhadores que 

estavam participando da pesquisa refletiam sobre sua atividade de trabalho e assim, em 

algum nível/escala, transformavam as situações de trabalho. Ou seja, o objetivo de propor 

recomendações de mudança não se realizou apenas ao final do processo, mas sim ao longo 

dele.  

Vale fazer uma observação, a de que o material registrado durante as etapas da 

pesquisa-ação descritas acima não estava orientado pelas questões de pesquisa descritas 

                                                           
8 Essa última visita estava prevista para acontecer em dezembro de 2014. No entanto, diversos acontecimentos 
levaram ao seu adiamento. Tivemos em dezembro de 2014 um importante seminário com as ERTs brasileiras 
em São Paulo, que consumiu os esforços dos pesquisadores na sua organização e realização. No Brasil, o 
período de janeiro e fevereiro é sempre complicado, consumido por férias e carnaval. Além disso, e 
principalmente, o falecimento de dois integrantes do grupo piloto, em novembro e dezembro de 2014 
(saudosos Tarzan e Isaac), mexeu com a empresa e com a equipe de pesquisa, levando a decisão de adiar o 
encerramento do projeto.  
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anteriormente nessa introdução. A definição do objetivo de pesquisa desta tese não existia 

quando iniciamos o trabalho na Cooperminas. Quando ingressamos no doutorado, em 2012, 

os interesses de pesquisa eram outros, a saber: estudar as técnicas da engenharia de 

produção pelo olhar da atividade de trabalho nas empresas recuperadas pelos 

trabalhadores. Ao ter início o trabalho de campo, em março de 2014, esta ainda era a 

questão de pesquisa a ser lapidada. A forma de se aproximar do debate, levantado àquele 

momento, passava pela análise da atividade e os estudos da perspectiva ergológica nos 

apresentavam uma forma de se aproximar da atividade por meio de Encontros sobre o 

Trabalho. Definimos, de antemão, que realizaríamos espaços de formação com os 

trabalhadores baseados na perspectiva ergológica independente da demanda do estudo e 

do lugar em que seria feito.                                                                                         

O primeiro semestre de 2014 foi dedicado por nós, Fernanda Araujo, Denise 

Alvarez, e Vicente Nepomuceno, a estudar as diferentes maneiras de realizar os encontros 

sobre o trabalho. Neste momento, por intermédio de uma disciplina oferecida pela 

orientadora desta tese no Programa Pós Graduação de Engenharia de Produção da UFF, 

entramos em contato com diferentes teses orientadas pelos professores Jussara Brito e 

Milton Athayde que utilizavam, cada qual à sua maneira, “Encontros sobre o Trabalho” com 

seus respectivos realizadores. Simultaneamente, estudamos o trabalho de Vasconcelos 

(2008), orientado pela professora Marianne Lacomblez, da Universidade do Porto, que 

apresentava a metodologia da Matriosca, servindo de grande influência ao projeto da 

Cooperminas. Além disso, cursamos a disciplina oferecida pelo professor Helder Pordeus 

Muniz no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFF, onde a professora Marianne 

encontrava-se em missão como professora visitante. Ambas as disciplinas influenciaram a 

definição da metodologia utilizada no projeto Cooperminas.  

O trabalho de campo foi construído como uma assessoria. Informamos aos 

cooperados inúmeras vezes que não tínhamos interesse em fazer um doutorado que não 

pudesse contribuir de algum modo para a resolução dos problemas vividos pela cooperativa. 

Sendo assim, enquanto estávamos realizando o trabalho de campo, fomos guiados a 

investigar de que maneira se poderia regularizar a produtividade média diária e quais as 

causas de sua irregularidade. Foi só ao final dessa etapa, durante um almoço de avaliação da 
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pesquisa entre orientados e orientadores9, que se definiu o objetivo dessa pesquisa, nessa 

conversa percebeu-se que as observações in loco permitiam um diálogo com a teoria em 

relação à dimensão coletiva do trabalho e as competências dos operadores da MT, que se 

apresentaram como causas importantes para o problemas de baixa produtividade (esta 

abordagem se tornou objeto de tese da doutoranda Fernanda Araújo). Outro viés de 

discussão em torno das metodologias utilizadas em campo se tornou foco deste tese que 

assino. 

O processo de revisão bibliográfica sobre Ergonomia e Formação, que será 

apresentado nos capítulos 1 e 2, se iniciou logo no início do doutorado, durante as 

disciplinas cursadas com a professora Denise Alvarez e o professor Marcelo Figueiredo. 

Entretanto, a redação dessa discussão teórica somente teve início após o término da 

atuação em campo. Primeiramente, nos questionamos se a forma de intervir utilizada por 

nós no Projeto META/Cooperminas poderia ser considerada como da Ergonomia, o que 

levou à revisão que será apresentada no capítulo 1. Depois, tivemos contato com outras 

experiências dentro do campo da Ergonomia e Formação, o estudo dessas experiências nos 

permitiu identificar 4 experiências que contribuíam com a análise do projeto 

META/Cooperminas10. A análise dessas quatro experiências foi registrada no capítulo 2 dessa 

tese. Neste processo de revisão da literatura surgiram novas questões que culminaram com 

a definição do objetivo de pesquisa da forma como está apresentado nessa introdução, isto 

é, identificar as restrições que limitam a eficácia de uma intervenção ergonômica que visa o 

desenvolvimento da experiência profissional articulado à transformação do trabalho.  

Estrutura da Tese 

                                                           
9 Ao final de cada visita de campo almoçávamos juntos orientandos e orientadores, avaliando o que havia 
ocorrido no campo, e corrigindo os rumos da intervenção e da pesquisa. Os almoços eram espaços prazerosos 
de troca e de muito aprendizado. Não seria possível descrevê-los sem poesia, o que não cabe aqui neste texto. 
10 A escolha dessas quatro experiência ocorreu após o término do trabalho de campo na Cooperminas. 
Buscávamos identificar experiências que pudessem contribuir com nossa análise da intervenção na 
Cooperminas. Fizemos uma busca em artigos na internet a partir da produção intelectual de Marianne 
Lacomblez. Seguímos inicialmente os artigos citados por essa autora e fomos encontrando outras referências a 
partir desses artigos. A busca foi restringida entretanto, por uma limitação do pesquisador com a língua 
francesa. A dificuldade com a leitura em língua francesa, fez com que acessássemos apenas as experiências 
registradas em inglês ou português. Chegamos num conjunto de cerca de 40 artigos que nos interessavam. 
Esses artigos foram lidos e fichados. Após essa primeira sistematização, realizamos a análise do Projeto 
META/Cooperminas e percebemos que algumas experiências permitiam análises mais interessantes. O que nos 
fez delimitar o segundo capítulo em torno das 4 experiências que foram mais relevantes na análise do projeto 
META.  
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Esta tese está dividida em duas partes. Na primeira parte, será apresentada uma 

revisão teórica sobre Ergonomia e Formação. Esta parte está dividida em dois capítulos. No 

primeiro capítulo, apresentaremos uma revisão sobre a Ergonomia da Atividade 

identificando os limites da sua atuação e as resistências encontradas para uma ação 

conjunta com a formação. A revisão nos mostrará que apesar destas resistências, uma 

história de encontros com a formação se estabeleceu e ganhou força. As possibilidades de 

encontro serão apresentadas, assim como o corpus teórico-metodológico acumulado para 

as intervenções que conciliam uma ação nas condições de trabalho integrada com o 

desenvolvimento da experiência profissional.  

No segundo capítulo, revisitaremos algumas experiências relevantes dentro do 

campo da Ergonomia e Formação. Quatro experiências foram analisadas, a revisão destas 

experiências nos permitirá identificar os limites já encontrados para a eficácia dessas 

intervenções. 

Na segunda parte da tese será apresentada a pesquisa-ação realizada na 

COOPERMINAS. Esta parte está dividida em três capítulos. No terceiro capítulo será 

apresentado um pouco a história da Cooperminas, a análise dos problemas enfrentados pela 

Cooperativa, e o problema que será enfocado no caso do Projeto META/Cooperminas.  

No quarto capítulo será apresentado o levantamento geral da empresa que 

permitiu a definição da situação crítica de trabalho a ser investigada, a operação da MT. Em 

seguida será comentada a forma como foi realizada a primeira aproximação desta atividade 

de trabalho. A análise da atividade subsidiará a formação dos operadores da MT.  

No quinto capítulo será descrita a estratégia de formação, referenciada na 

Ergologia, utilizada na formação dos operadores da MT e os resultados alcançados por ela. 

No sexto capítulo será realizada uma análise desse percurso indicando os limites 

encontrados para a transformação do trabalho e para o desenvolvimento da experiência 

profissional dos operadores da MT.  

A conclusão nos mostrará que não basta analisar o trabalho antes de iniciar a 

formação para garantir o desenvolvimento da experiência profissional e que outros fatores 

podem limitar a eficácia dessa formação. Assim como não é o suficiente construir grupos de 

acompanhamentos com o envolvimentos de diferentes instâncias hierárquicas na empresa 
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para que se construam condições favoráveis para a transformação das condições materiais 

de trabalho.   
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PARTE I: Ergonomia & Formação: uma revisão teórica 

Para podermos contribuir com identificação dos fatores que limitam a eficácia de 

uma intervenção ergonômica guiada pela formação de trabalhadores é preciso primeiro 

saber quais conhecimentos já foram acumulados dentro deste campo de pesquisa. 

Portanto no primeiro capítulo iremos compreender as possibilidades de encontro 

entre a Ergonomia e Formação. Esta breve revisão nos permitirá identificar em qual dentre 

os possíveis domínios de encontros se encontra a experiência do Projeto 

META/Cooperminas. 

No segundo capítulo serão analisadas quatro experiências relevantes dentro deste 

campo. A revisão destes experiências nos permitirá identificar a maneira como cada uma das 

quatro experiências operacionalizou o corpo teórico-metodológico acumulado neste campo 

de pesquisa. E quais os limites para a eficácia destas intervenções já haviam sido apontados. 

Esta revisão será fundamental para compreender as dificuldades enfrentadas no 

projeto META/Cooperminas. 
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1. A tradição da Ergonomia e seus encontros e desencontros com a Formação 

Para entender as dificuldades enfrentadas no Projeto META/Cooperminas para 

alcançar os objetivos almejados, é preciso, primeiramente, compreender as metodologias 

que integram a análise do trabalho para o desenvolvimento da experiência profissional com 

a transformação do trabalho.  

Essa forma de intervir é oriunda da Ergonomia, portanto, começaremos por 

apresentar a Ergonomia da Atividade, buscando identificar as resistências de alguns autores 

da Ergonomia em dialogar com a Formação. A dificuldade de atuar de forma conjunta passa 

pela própria definição da Ergonomia, principalmente, por seu escopo, pela definição de seus 

limites. O debate que se coloca a partir dessa demarcação de fronteiras nos permitirá 

perceber as divergências sobre o envolvimento com as diferentes instâncias hierárquicas da 

empresa, sobre a atuação direta na organização do trabalho e sobre a importância da 

subjetividade como um elemento de análise. Essa breve revisão contribuirá com a 

identificação dos motivos das dificuldades de aproximação da Ergonomia com a formação e, 

ao mesmo tempo, com o reconhecimento de autores que reforçam a importância desta 

aproximação.  

Em seguida, identificaremos as possibilidades de encontro entre a Ergonomia e a 

Formação. O início desta reflexão apresentava apenas duas possibilidades de encontro: 

formação em análise do trabalho ou análise do trabalho anterior à formação. No decorrer 

dos estudos, chegamos ao objeto de interesse dessa tese (i.e as formas de agir que integram 

ambas as dimensões). Finalizando este capítulo, apresentaremos o corpus teórico 

metodológico destas estratégias de ação. Essa revisão nos permitirá perceber o que se 

pretende numa intervenção dessa natureza, para tornar possível a compreensão dos erros 

cometidos e dificuldades encontradas no projeto META/Cooperminas para alcançar seus 

objetivos.  

1.1. A tradição da Ergonomia da atividade e seus desencontros com a formação 

Ao longo de sua história, a Ergonomia foi se modificando. Inicialmente, seus 

objetivos eram restritos. Originou-se da junção de Fisiologia, Antropometria e “Psicologia 

científica”,11 tendo como objetivo compreender o “motor-humano” para fornecer subsídios 

ao projetista engenheiro. Nesta concepção inicial da disciplina, o engenheiro receberia da 

                                                           
11 Termo que era utilizado na época e marca uma concepção restritiva da Psicologia e da Ciência. 
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Ergonomia, conhecimentos científicos, sobre as funções humanas, prontos para serem 

utilizados na concepção de dispositivos e equipamentos, assim como recebia da Ciência dos 

Materiais, da Química e da Física, por exemplo. Neste momento, a Ergonomia fornecia ao 

engenheiro conhecimentos sobre os limites e características deste corpo-motor-humano.  

No entanto, alguns ergonomistas franceses desconfiavam das teorias da motivação 

da Ergonomia Americana e passaram a centrar suas intervenções nas condições de trabalho 

(LAVILLE, 2007). A necessidade de atuar nas condições de trabalho somada à conjuntura 

francesa constrói uma Ergonomia que não pode prescindir da investigação no campo. A 

experiência real mostra-se distinta da experiência de laboratório e novos determinantes 

surgem ao analisar os elementos conjuntamente ao invés de funções humanas isoladas.  

(FAVERGE, 2009/1952). 

A diferenciação da Ergonomia Francófona da Ergonomia Anglossaxônica, ou melhor, 

da Ergonomia da Atividade da Ergonomia dos Fatores Humanos, pode ser percebida no 

segundo Congresso da Sociedade de Ergonomia de Língua Francesa (SELF). Metz (1965, apud 

WISNER, 2004) apontava que “muitos ergonomistas são ergonomistas em tempo parcial e 

vão buscar em outros campos do conhecimento os dados que servirão para melhorias do 

trabalho”. Pacaud (1970, apud WISNER, 2004) retoma o debate de Metz no VII Congresso da 

SELF e critica a multidisciplinariedade, por esta se parecer com uma vista aérea de rios que 

correm em leitos independentes uns dos outros, logo uma imagem de síntese de eventos 

paralelos.  

Tudo se passa como se os navegadores, partindo da mesma fonte, 
navegando por cursos d’água diferentes, se encontram em uma foz comum 
e se dão conta, tanto uns como outros, com urbanidade e precisão, de 
todas as características ou manifestações exteriores de cada rio sem se 
preocuparem se, por acaso, na estrutura do inter-rios, vias subterrâneas ou 
comunicações intersticiais não asseguram, entre estes rios, trocas ou 
determinações mútuas. (PACAUD, 1970 apud WISNER, 2004, p.35) 

Para compreender o trabalho, para transformá-lo são necessários conhecimentos 

sólidos em várias disciplinas e a prática de uma disciplina em espírito interdisciplinar. O 

espírito interdisciplinar para a autora não é uma associação de técnicas, nem um diálogo 

entre especialistas, é sim um modo de pensar (PACAUD, 1970 apud WISNER, 2004). Esta 

disciplina se tornou, com o passar dos anos, a Ergonomia da Atividade, que se nutre de 

aquisições oriundas de outras disciplinas, assimiladas em espírito interdisciplinar (WISNER, 

2004). 
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 Tornou-se uma Ergonomia particularmente centrada na análise da 
atividade estudada na situação de trabalho, ou seja, a atividade situada em 
seu contexto técnico e organizacional e nas relações entre os 
constrangimentos da produção. (LAVILLE, 2007, p.28) 

A Ergonomia da Atividade, ao se aproximar do real e negar a ficção no trabalho 

(DANIELLOU, LAVILLE, TEIGER, 1989), passou a exigir outras disciplinas, além da Fisiologia e a 

“Psicologia Científica”. Wisner (2004) nos mostra como a Cognição Situada, a Cognição 

Compartilhada, a Sociolinguística e a Psicodinâmica passaram a fazer parte das análises dos 

ergonomistas. E, ainda, como os métodos da análise ergonômica do trabalho se 

desenvolveram com a Etnologia e com o avanço da própria Ergonomia da Atividade.  Estes 

avanços são marcados pela necessidade de refletir a prática, de identificar limites. Até onde 

vai uma intervenção ergonômica? Para isso, na próxima seção, faremos uma diferenciação 

entre a Ergonomia da Atividade e a Ergonomia dos Fatores Humanos, para definir a 

Ergonomia da atividade como uma prática.  

Na seção 1.1.2, serão apresentadas diferentes visões sobre quais soluções dentro 

do trabalho são de responsabilidade da Ergonomia: o dispositivo técnico? A organização do 

trabalho? A formação?; Há limites para o campo de responsabilidade do ergonomista? A 

seção 1.1.3 segue este questionamento a partir das formas de realizar a transformação 

dentro da Ergonomia da Atividade: deve-se entregar um bom relatório sobre a atividade ou 

deve-se garantir uma implementação participando dos espaços de negociação em instâncias 

superiores? Na seção 1.1.4, apresentaremos a visão de diferentes autores sobre a 

necessidade (ou não) de analisar a subjetividade dos trabalhadores na análise da atividade 

em uma intervenção ergonômica. A discussão dessas seções nos permitirá identificar 

progressos e mudanças ao longo da trajetória da Ergonomia da Atividade, assim como a 

necessidade de ampliar seus limites se quisermos pensar análises ergonômicas da atividade 

guiadas pela formação de trabalhadores. 

1.1.1.  Ergonomia: Uma prática de transformação do trabalho 

Segundo Laville (2007), o duplo interesse em promover a saúde e melhorar a 

eficiência está na origem da Ergonomia. Esta tensão é reforçada por vários outros autores, 

Falzon (2007), Iida (2005), Abrahão et al. (2009), como um duplo objetivo da Ergonomia. 

Uma tensão entre dois polos, de um lado, a organização e seu desempenho, necessidades de 

aumento de produtividade, eficiência, confiabilidade, qualidade, entre outros, de outro lado, 
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as pessoas, em suas diferentes dimensões, conforto, segurança, saúde, facilidade de uso, 

prazer, etc. “É útil insistir nesse ponto: nenhuma disciplina declara de forma tão explícita 

esse duplo objetivo (...) Ninguém pode se pretender ergonomista ignorando um ou outro 

desses objetivos.” (FALZON, 2007, p. 8) 

Iida (2005) parece concordar com Falzon, mas reforça que se pode negar o polo da 

eficiência, embora nunca uma intervenção ergonômica possa negar o polo das pessoas. Estar 

atento a ambos os polos nos parece fundamental, como sugere Falzon, porém esta ação 

pode diminuir o ritmo de trabalho para preservar a saúde dos trabalhadores de um 

frigorífico, por exemplo, e piorar a lucratividade e a produtividade da operação.  Uma 

intervenção ergonômica pode ter como resultado aumentar a produtividade de uma 

operação, como a de extração de carvão, mas isso não pode (ou não deveria) ocorrer 

atrelado a uma piora nas condições de trabalho e à custa da saúde de um trabalhador.  

A Ergonomia convive sim entre os dois extremos, em relação aos seus objetivos. 

Porém, ao definir os propósitos conseguimos definir o que é a Ergonomia? Antes de 

avançarmos neste ponto, é útil mencionar que não se trata de definir a Ergonomia no 

singular. Trata-se, no mínimo, de Ergonomias. Este plural é modesto, no entanto: “Esse 

samba é de dois” diria o poeta brasileiro Roque Ferreira. Um plural de dois, dois conjuntos 

principais de Ergonomias, como sugere Montmollin (2005): o primeiro, referente à 

Ergonomia Clássica centrada na componente humana dos sistemas homem máquina, 

entende a Ergonomia como uma disciplina científica;  o segundo conjunto, enraizado nos 

países francófonos, está centrado na atividade humana, mais especificamente na atividade 

contextualizada e parece entendê-la mais como uma prática, ela está voltada mais para a 

ação do que para a capacidade de generalização. Para Montmollin, estas correntes não se 

opõem, ao invés disso, complementam-se.  

Apesar das diferenças entre as Ergonomias, as sociedades internacionais definem e 

reatualizam suas definições sobre a disciplina.  Falzon (2007) analisou estas diferentes 

definições de Ergonomia ao longo de sua história, identificando mudanças e evoluções. 

Optamos por não trazer as minúcias destas definições, porque este discurso institucional 

não é o que mais nos interessa neste momento. Porém, a análise do autor indica que, ao 

longo da história da Ergonomia, privilegiou-se defini-la como disciplina, ou como prática, 

dependendo de quem e de que momento. Entretanto, mesmo a International Ergonomics 
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Association (IEA), entende atualmente a Ergonomia com estas duas vertentes (FALZON, 

2007). Contudo, veremos que o debate não está finalizado. Para Wisner, a Ergonomia é uma 

arte, uma prática profissional, mais do que uma área de ciência. Então, refletir a 

epistemologia da Ergonomia deve servir como contribuição para a atividade de quem a 

pratica (WISNER, 2004). 

Os profissionais da Ergonomia estão em regime contratual encarregados de 

conceber ou transformar uma situação de trabalho, com isso, precisam lidar com prazos 

definidos e recursos limitados. Não visam a necessidade de avançar o conhecimento, mas 

respondem a uma demanda real. Estes profissionais atuam de maneira a utilizar, da melhor 

maneira possível, este tempo e recursos, pois “todo o conhecimento sobre o homem e seu 

trabalho não podem ser utilizados nas condições de contrato” (WISNER, 2004, p.30). Em 

outras palavras, vários mecanismos complexos limitam a profundidade, a extensão e a 

capacidade de validar os resultados ou de aplicar soluções previstas, mesmo quando os 

recursos e o tempo são generosos dentro das condições de contrato. “Desta forma, quem 

pratica a Ergonomia não tem condições ideais para responder aos critérios clássicos da 

pesquisa científica” (WISNER, 2004, p.30). 

Para Falzon (2007), ambos os pontos de vista (i.e. prática ou disciplina) possuem a 

mesma importância para a Ergonomia da Atividade. “A Ergonomia se constituiu a partir do 

projeto de construir conhecimentos sobre o ser humano em atividade” (FALZON, 2007, p.6). 

Esses conhecimentos quase não existiam, dada à tendência das disciplinas de estudar os 

processos fora do contexto do lugar onde eles ocorriam (cada qual analisando sua parte em 

seu laboratório). A Ergonomia da Atividade pretende estudar o homem de maneira holística 

e situada e deve produzir conhecimentos que permitam a transformação das situações de 

trabalho. Este segundo conjunto de conhecimentos recebe maior questionamento, tendo 

em vista que alguns autores parecem entender a ação ergonômica como simples utilização 

de conhecimentos já comprovados, entretanto, ambos os conjuntos de conhecimentos 

possuem o mesmo estatuto e importância (FALZON, 2007). Trata-se, portanto, de um 

conjunto de conhecimentos sobre as situações de trabalho reais estudadas, assim como, de 

conhecimentos sobre como compreender o trabalho para transformá-lo, de uma prática, 

uma maneira de intervir. 
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Para Montmollin (2005), há uma diferença de clientes entre estes pontos de vista. 

No primeiro, o cliente é a comunidade científica “sempre um pouco desconfiada no que 

respeita a aplicações” (MONTMOLLIN, 2005, p.111). No segundo, está o ergonomista, 

preocupado com modelos e métodos realmente eficazes, mas que, em contrapartida, não 

chegam a ser reconhecidos como cientistas e, sim, como consultores.  Para Leplat & 

Montmollin (2007), esta segunda perspectiva pode ser definida de outra forma: não como 

prática, mas como tecnologia “com seu aspecto de ‘engenharia’ ou ‘tecnologia’ é mais 

convincente para os clientes das empresas”.  A Ergonomia da Atividade é vista, então, como 

uma disciplina que depende de outras disciplinas de base (Psicologia, Fisiologia, Ciências do 

Engenheiro, Sociologia, etc.), mas que vai constituindo pouco a pouco “um saber 

especificamente ergonômico, com suas organizações e lógicas próprias que traduzem a 

articulação das disciplinas tal como é encontrada nas práticas” (LEPLAT & MONTMOLLIN , 

2007,p.34). Daniellou (2004b) afirma que a Ergonomia não vê o homem como uma variável 

de ajuste, mas procura agir nas situações de trabalho de maneira a “permitir ao homem 

crescer”. Essa maneira de definir a Ergonomia se assemelha à definição proposta por 

Theureau (1992 apud DANIELLOU, 2004b) ao defini-la como “tecnologia política”. Percebe-se 

que os diferentes autores da Ergonomia da Atividade reconhecem este segundo ponto de 

vista, oriundo da prática de transformar o trabalho. A diferença estaria no peso que é dado 

para esta prática. Para Falzon (2007), ambas as perspectivas possuem o mesmo peso e, para 

Wisner (2004), Ergonomia da Atividade é primeiramente uma prática antes de ser 

considerada uma disciplina. Já para Leplat & Montmolin (2007), é uma prática que utiliza 

conhecimentos científicos, mas produz sua lógica própria. Daniellou (2004a, p.VII) , por sua 

vez, assume que a Ergonomia “não é simples aplicação ‘tecnológica’ de conhecimentos 

produzidos por outras disciplinas, mas que é necessário interrogar-se sobre a cientificidade 

dos conhecimentos que ela mesma produz, parece consenso ao nível internacional.”  

A interrogação sobre a cientificidade dos conhecimentos é riquíssima, mas não cabe 

na esfera da pesquisa que se segue, considerando que esta é uma tese da Engenharia, que 

por essência não é ciência e está mais próxima de uma arte, ou então como sugere Silva 

(2011) de uma heurística (mesmo agindo de uma maneira idêntica em outras situações ou 

lugares o resultado esperado é sempre distinto).  Além disso, reconhecemos que a 

Ergonomia produz conhecimentos próprios sobre o homem em ação e sobre a ação de 
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transformação sobre o trabalho. Se estes conhecimentos são científicos ou não, é um objeto 

de outro debate que não nos aprofundaremos aqui. São conhecimentos importantes que se 

somam aos conhecimentos de outras disciplinas científicas e aos conhecimentos da 

experiência dos trabalhadores para compreender o trabalho para transformá-lo. 

Para Clot (2010), os ensinamentos de Wisner nos deixam o legado de uma 

Ergonomia como arte, onde prioritariamente se experimenta e improvisa antes de se 

formalizar. A Ergonomia vista por este ângulo, nos ensina o contrário do pensamento 

positivista da ciência, que se propõe a saber prever, para depois, prever para agir. A 

Ergonomia propõe “agir sem ser capaz de prever tudo, a fim de saber” (CLOT, 2010, p.46). 

Esta colocação nos indica a necessidade de transformar para compreender. Não é possível 

saber tudo antes de iniciar a transformação, ao invés disso, é no curso da ação que a 

compreensão do que se passa vai ficando mais clara. Brito & Athayde (2003) sugerem uma 

síntese: “compreender ↔ transformar”. Uma abordagem onde a pesquisa e a intervenção 

não precisam acontecer em dois tempos diferentes. Concordamos com a proposição dos 

autores principalmente se quisermos incluir a formação como parte das metodologias de 

análise do trabalho.  

Diante das diferentes argumentações colocadas, entendemos a Ergonomia como 

uma prática, uma maneira de transformar o trabalho, que envolve o binômio compreender 

↔ transformar o trabalho, onde essas coisas se alimentam mutuamente. A compreensão é 

guiada pela atividade de trabalho e, para entendê-la, diferentes conhecimentos são 

necessários: científicos, técnicos, populares, etc. A compreensão é situada dentro de um 

contexto com seus determinantes. A transformação proposta deve ser positiva e dialogar em 

duas esferas: a da promoção da saúde do trabalhador e a da eficácia do trabalho, mas nunca 

piorar a saúde dos trabalhadores. Essa prática de transformação gera novos conhecimentos 

sobre a ação e sobre os homens e mulheres em ação. Ao revisitarmos esta definição da 

Ergonomia não encontramos, a priori, algo que contrarie a possibilidade de atuar de forma 

conjunta na transformação do trabalho e no desenvolvimento da experiência profissional, 

no entanto, é na definição dos limites do campo de transformação do trabalho que este 

debate vai se acirrar. 

1.1.2.  Redefinindo limites para uma prática de transformação do trabalho 
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[A Ergonomia] certamente trata-se de favorecer a atividade de trabalho 
para preservar a saúde dos trabalhadores e melhorar a sua produtividade, a 
qualidade do seu trabalho do ponto de vista individual e coletivo. Eu penso 
que o núcleo da Ergonomia é a melhoria do dispositivo técnico em si ... Vejo 
com certas reticências a inclusão dentro da Ergonomia de atividades 
vizinhas como, por exemplo, a organização do trabalho e a formação, como 
faz a macroErgonomia. Prefiro manter uma posição diferente quando o 
papel das ciências do homem coletivo predomina nas análises e, sobretudo, 
nas soluções propostas. Por isso propus o paradigma da antropotecnologia. 
(WISNER, 2004, p.51) 

Na análise de Wisner (2004), há uma arbitrariedade, como ele mesmo diz, nos 

limites e domínios da disciplina. Para o autor a restrição é imprecisa e instável. No entanto, 

para ele é melhor do que correr o risco de “inchar” demais a Ergonomia até seu sentido 

etimológico de ciências do trabalho. Este inchaço pode dissolvê-la ou desassociá-la, “e aí 

quem tratará da melhoria do dispositivo técnico?”. Portanto, esta delimitação do núcleo da 

Ergonomia como a melhoria do dispositivo técnico é uma definição arbitrária (como sugere 

Wisner) e nos parece mais tática e estratégica do que conceitual. O próprio Wisner diz que 

“teoricamente não há limites para esta extensão” (2004, p.44), porém, a quantidade de 

conhecimentos a serem utilizados pode se tornar tão grande que o ergonomista se limite a 

fornecer indicações muito vagas, por falta de conhecimentos precisos. Por isso, sua 

proposição é clara, e poderíamos inclusive dizer que é, até certo ponto, conservadora, no 

sentido que esta vinculação da Ergonomia com o dispositivo técnico é uma associação 

antiga, aliada à fundação da Ergonomia.  

A vinculação com o dispositivo técnico parece surgir nos primeiros estudos. O livro 

de Faverge, Leplat e Guiguet (1958 apud FAZON, 2007) falava em A adaptação da máquina 

ao homem, não deveria ser o homem a ser adaptado ao trabalho como sugeria Bonnardel 

em 1947 na obra A adaptação do homem ao seu trabalho. Os homens e mulheres não 

deveriam ser o fator de ajustamento às inadequações das máquinas e dispositivos técnicos, 

reforça-se, assim, a atuação nas condições materiais, no dispositivo técnico, como o núcleo 

da Ergonomia. “A adaptação do trabalho ao homem”, que se tornou uma maneira clássica 

de resumir a Ergonomia acaba por distanciá-la também da formação.  

Ao fazer o histórico da Psicologia Ergonômica, Leplat (2005) sugere que um dos 

primeiros estudos ergonômicos franceses ocorre quando Lahy alia-se a um engenheiro para 

rever os teclados. Há, nesse momento, uma vinculação direta da Ergonomia com o 
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dispositivo técnico. No entanto, o próprio Lahy também parece apontar para necessidade de 

atuar nas pessoas para garantir a saúde e a eficiência no trabalho.  

Encontramos também mencionados os objetivos pedagógicos, assim Lahy 
(1924) dedica parte de seu estudo sobre a datilografia à “pedagogia 
datilográfica”, com uma discussão sobre a “lei da alternância das mãos”, e 
sobre o “modo segundo o qual é necessário bater no teclado com os dedos 
da mesma mão.” (LEPLAT, 2005, p. 52) 

Montmollin (2005), constrói uma crítica a essa forma de compreender a 

transformação do trabalho como restrita ao dispositivo. A necessidade de transformar os 

homens e mulheres no trabalho parece estar entre suas reflexões: 

Recentemente a análise da atividade levou alguns ergonomistas a 
introduzirem nos seus objetivos não só a adaptação da máquina ao homem, 
mas também - o que foi então considerado como um sacrilégio – a 
adaptação do homem à máquina, concebendo não só ajudas ao trabalho 
(em particular as ajudas em série), mas estimulando também a formação. 
São, sobretudo as exigências cognitivas das tarefas induzidas pelas novas 
tecnologias da informação, que têm levado a esta ampliação (e também às 
debilidades teóricas e práticas dos formadores). A simplificação do trabalho 
(recebida pelos ergonomistas do taylorismo primitivo) é cada vez menos 
possível (e indesejável para alguns) e uma competência rica, permitindo 
múltiplas adaptações a situações complicadas, exige que as ferramentas 
colocadas a disposição dos operadores compreendam também as suas 
próprias “ferramentas cognitivas.” (MONTMOLLIN, 2005, p.109) 

A necessidade de transformar os homens e mulheres para poder compreender ↔ 

transformar o trabalho será objeto de maior detalhamento na segunda parte deste capítulo. 

Neste momento, apontamos, de alguma forma, apenas um dos problemas. No entanto, a 

crítica de Wisner extrapola esta questão, pois está focada na necessidade de delimitar o 

escopo da intervenção ao dispositivo, por entender que as ciências do homem coletivo de 

alguma maneira estão fora do escopo da Ergonomia, ou parecem alargá-lo demais. 

Entretanto o autor não nega a necessidade de atuar para além do dispositivo. 

Os progressos esperados após um estudo ergonômico, não estão mais 
ligados somente aos instrumentos e aos sistemas de instrumentos, mas 
incidem na organização do trabalho e, mesmo nas empresas, na formação e 
na gestão, ou ainda sobre a análise contábil. (WISNER, 2004, p.37) 

Entretanto, para o autor, as Análises Ergonômicas do Trabalho podem resultar em 

sugestões de melhoria em diferentes âmbitos, sendo ela um método que parte da base, ela 

não pode definir os problemas que irão surgir, nem delimitá-los ao escopo dos problemas 

que competem à Ergonomia. Contudo, Wisner assume ser importante não ampliar demais o 
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escopo da Ergonomia, sugerindo que esta não é capaz de dar conta de todas as demandas 

que possam surgir de uma AET. Uma saída para este conflito seria considerar a AET “um 

método geral das ciências humanas” (p.52), que conduz, na maioria das vezes, a mudanças 

nos sistemas técnicos, de competência do ergonomista, mas que pode conduzir a outras 

mudanças e caberia ao ergonomista convocar outros profissionais, que tratem das ciências 

do homem coletivo, onde estas mudanças estariam dentro de suas áreas de competência, 

como a organização do trabalho, a formação e a gestão (WISNER, 2004). 

Leplat & Montmollin (2007) parecem discordar deste ponto de vista. Os autores 

propõem que a disciplina indicada por essência a fazer sugestões de mudança na 

Organização do Trabalho é a Ergonomia.  Para fundamentar esta proposta, diferenciam, 

inicialmente, a organização do trabalho12 das ciências da gestão13. A primeira é originária 

dos estudos de Taylor e remete ao trabalho dos engenheiros, já a segunda remete ao 

trabalho de Fayol e a arte dos gestores. 

 A Ergonomia está aqui mais que diretamente envolvida: chega mesmo, às 
vezes, a se considerar como disciplina capaz, por excelência, em virtude de 
seus métodos de análise e suas intervenções, de resolver os problemas que 
se colocam para os organizadores do trabalho. Organizadores que de fato, 
na maior parte das vezes, têm apenas a propor receitas tradicionais, ou 
improvisações muito empíricas. Além disso, é raro a organização do 
trabalho se interessar pelo “trabalho real”, em oposição ao “trabalho 
prescrito”. (LEPLAT, MONTMOLLIN, 2007, p.42) 

Wisner (2004) não delimita até onde a Ergonomia pode atuar na organização do 

trabalho. Deixa claro, entretanto que não se pode uni-las, como fez a MacroErgonomia. 

Dejours (1992) aprofunda o debate, mostrando que a Ergonomia14, restrita aos dispositivos 

técnicos, só traz alívio imediato ao trabalhador. Para fazer transformações profundas no 

trabalho é imprescindível propor mudanças na organização do trabalho. Dejours reconhece 

                                                           
12 “[...] a organização do trabalho – Ela define uma estrutura “horizontal” que especifica as fronteiras dos 
postos (as máquinas, ferramentas, dispositivos utilizados) e, sobretudo, as tarefas atribuídas com os 
procedimentos correspondentes. E isso desde o posto isolado numa linha de montagem até os regulamentos 
complexos em caso de incidente numa sala de controle” (LEPLAT e MONTMOLLIN, 2007, p.42) 

13As ciências da gestão: “Não são mais os postos de trabalhos, e os trabalhadores a eles designados, que são 
consideradas, mas unidades mais amplas: serviços, funções, escritórios etc. O organograma é a expressão 
gráfica utilizada com frequência: quem manda em quem, quem aconselha quem, quem comunica com quem. 
“(LEPLAT e MONTMOLLIN, 2007, p.43) 

14 Lima, Araújo e Lima (1998) dizem que mais tarde Dejours atribuiu esta citação da Ergonomia à Ergonomia 
Clássica. No entanto, nos parece pertinente a análise, se feita com cuidado, em forma de alerta para a 
Ergonomia da atividade, caso esta venha a limitar demais o escopo de sua atuação dentro do dispositivo 
técnico, como faz a Ergonomia dos fatores humanos 
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que, após uma intervenção ergonômica, os operários experimentam um benefício real da 

intervenção em termos de postura, diminuição de dores, melhoria da iluminação, etc. Estas 

melhorias mostram uma positividade da prática ergonômica, porém, o mais comum é que 

esse sentimento com o passar do tempo se desfaça. Essa erosão do poder benéfico da 

intervenção pode ser entendida por meio de três fatores:  a) o hábito, pois a sensação de 

benfeitoria, com o passar do tempo, desaparece, a sensação de trocar o encosto da cadeira 

é muito boa no momento inicial, mas em segundo estágio, para perceber esse upgrade é 

preciso se lembrar de como era antes, e logo, perde-se esta consciência; b) a mudança de 

uma situação de trabalho pode revelar prejuízos que estavam presentes, mas até então 

mascarados, como um edifício de problemas que estão estratificados na  situação de 

trabalho e que a intervenção ergonômica não dará conta de todos; c) o fato de que no fundo 

nada mudou, “o inconveniente da intervenção ergonômica é sua ação limitada. Em todo o 

caso, só consegue aliviar parcialmente os trabalhadores e este é, provavelmente, o limite 

último da ação ergonômica” (DEJOURS, 1992, p.56). 

Em muitos casos, os avanços conseguidos nas melhorias dos dispositivos ou das 

condições materiais de trabalho, logo, podem ser “recuperados” pela organização do 

trabalho, pois o alívio na carga de trabalho pode permitir a intensificação da produtividade 

(DEJOURS, 1992). “Poder-se ia dizer que a intervenção ergonômica não atinge a situação de 

trabalho em profundidade pois ela permanece aquém da organização do trabalho.”  

(DEJOURS, 1992, p. 56) 

Os debates expostos acima sobre o limite da Ergonomia dialogam com o que seria a 

sua essência, seu núcleo. Wisner (2004) sugere que o núcleo da Ergonomia está no 

dispositivo técnico e, se os problemas da AET extrapolam este limite, é possível considerá-la 

como um método geral das Ciências Humanas. Daniellou (2004c) parece inverter esta 

proposição, ao colocar a essência da Ergonomia da Atividade no método da AET, ao invés, de 

situá-la em propostas de solução para o dispositivo. Para o autor, a análise da atividade não 

é exclusiva da Ergonomia e é utilizada por outras disciplinas, porém a análise do trabalho 

(aqui definida por Daniellou como sinônimo de AET) está “no âmago da ação dos 

ergonomistas, desenvolvida nos países de língua francesa” (DANIELLOU, 2004c, p. 184). 

Designamos por análise da atividade aquela dos comportamentos, 
condutas, processo cognitivos e interações realizados por um operador ou 
uma operadora durante as observações. Denominamos análise do trabalho 
a abordagem mais global, na qual se insere a análise da atividade, e que se 



 

34 
 

compõe da análise dos fatores econômicos, técnicos e sociais e da análise 
dos efeitos do funcionamento da empresa sobre a população de 
trabalhadores envolvida e da eficácia econômica.” (DANIELLOU, 2004c, 
p.184, grifos no original). 

A análise do trabalho pressupõe uma análise da demanda e uma análise global da 

empresa. Conforme já havíamos dito antes o ergonomista não podem decidir os problemas 

que irão surgir ou que irão constranger a situação de trabalho. É preciso transformar os 

problemas que as pessoas, a organização e/ou os trabalhadores querem transformar (o 

ergonomista não é neutro, mas numa situação real, ele terá que dialogar seus desejos com 

os desejos de seus interlocutores).  

A análise do trabalho deve conter também uma avaliação global da empresa, do 

processo técnico e das tarefas, que irá permitir compreender outros determinantes da 

atividade – não tão evidentes – e seus efeitos para os trabalhadores que possuem uma 

natureza, algumas vezes estrutural. Ambas as questões, análise da demanda e análise global 

da empresa, estão intimamente relacionadas com um conhecimento voltado para a 

transformação, que pressupõe um “contrato” para intervir. Uma análise da atividade pode 

ser feita sem estas questões. Então, para Daniellou esta é a essência da Ergonomia, construir 

uma análise da atividade que permita um modelo capaz de agir diante dos recursos e 

condições disponíveis em cada situação. Concordamos com Daniellou que a AET esteja no 

âmago da ação dos ergonomistas, assim como, nos parece pertinente à provocação colocada 

por Dejours, pois na medida em que a AET se restringe a soluções nos dispositivos técnicos, 

corre-se o risco de trazer apenas alívio imediato.  

A Ergonomia da Atividade não pode prescindir da intervenção na organização do 

trabalho e nos parece, assim como para Leplat & Montmollin (2007), ser esta a disciplina 

capaz por excelência de propor soluções para a organização do trabalho, justamente por não 

limitar sua investigação ao trabalho prescrito. No entanto, para poder apresentar soluções 

para a organização do trabalho é preciso intervir nas estruturas superiores da empresa, 

dialogar com os organizadores do trabalho e compreender seus determinantes e 

constrangimentos, mesmo que esta não seja a situação crítica a ser estudada.  Na seção 

seguinte, enfrentaremos este debate. 

1.1.3. Os caminhos possíveis/necessários para passar da compreensão à 

transformação do trabalho  
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Para Wisner, o exercício ergonômico está próximo da atividade do médico e do 

engenheiro, ou seja, é mais uma arte do que uma ciência. Logo, torna-se difícil prever os 

resultados diante de determinadas condições.  Com isso, rapidamente o exercício da 

Ergonomia conduz o praticante a sentir os seus limites que podem ocorrer, por exemplo, por 

meio da rejeição de um dirigente de empresa a uma solução que parecia ao ergonomista 

excelente, da necessidade de modificar um equipamento numa empresa sem recursos etc. 

Sendo assim, Wisner entende o interesse de vários ergonomistas em alargar o domínio do 

seu exercício e de sua atividade “para se tornarem mais eficazes na superação de uma 

problemática demasiadamente restrita (...)” (WISNER, 1995, p.90, apud CLOT, 2010, p.48). 

Em consequência, alguns ergonomistas passam a querer atuar nas estruturas técnicas, 

econômicas e sociais que circunscrevem a atividade ergonômica. Ainda segundo o autor, é 

preferível que o ergonomista seja o responsável pelas “condições materiais de trabalho” 

(p.91, apud CLOT, 2010, p.48) e evite atuar nas estruturas técnicas, econômicas e sociais, 

para dessa forma conferir eficácia à sua ação. Em alguns casos, essa atitude pode ocorrer em 

uma zona crítica que irá alterar as estruturas superiores. Esta é apenas outra maneira de 

apontar os limites da Ergonomia, restringindo-a as condições materiais, reduz-se sua 

atuação ao dispositivo técnico e, assim, conduz o ergonomista a dispensar a atuação nas 

estruturas superiores. Isso quer dizer que se considerarmos estes limites, aceitamos a 

distância em relação ao campo da formação. 

A leitura de Clot (2010) sobre Wisner neste aspecto é interessante. Clot ressalta que 

apesar de Wisner ter definido limites, ele queria alargar o raio de ação dos profissionais da 

Ergonomia. Ele não fixou esse limite como um dogma, não estabeleceu uma definição 

fechada ou resolvida. Clot (2010) ressalta que Wisner deixou como herança pouco espaço 

para o dogmatismo. Com isso, os limites da Ergonomia vão sendo redefinidos a partir da 

prática.  As questões práticas nunca estão resolvidas no plano teórico, assim, existe algo que 

se apoia na experiência. Para definir esses limites é preciso experimentá-los a fim de 

rechaçá-los o máximo possível. Isso deve ser feito “sem deixar de assumir as controvérsias 

necessárias entre ‘experts’” (CLOT, 2010, p.49). 

Clot (2010) mostra, ainda, que essa delimitação de não atuar nas estruturas 

superiores, ao contrário de ter sido uma definição dogmática de Wisner, está hoje 

modificada pela prática do ergonomista. Atualmente, está no cotidiano do ergonomista 
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transitar nesses sistemas superiores, fazendo aqui e ali evoluir localmente a organização do 

trabalho. Colocar a prática em discussão, experimentar seus limites e assumir as 

controvérsias, ficou entre as heranças de Wisner e “a última palavra sobre o ofício do 

ergonomista ainda não foi dita” (CLOT, 2010, p.49).  

O essencial consiste em avaliar o quanto as lições de A. Wisner podem 
servir de recursos em perspectivas diferentes e autorizar o 
desenvolvimento potencial do oficio de ergonomista. O patrimônio deixado 
por ele a todos aqueles que fazem análise do trabalho, sejam eles 
ergonomistas ou psicólogos, é um repertório de ações possíveis, um teclado 
suscetível de ser tocado com a condição de levar em consideração o fato de 
que temos de estendê-lo, desbastá-lo e, até mesmo, voltar a concebê-lo se 
necessário.  (CLOT, 2010, p. 51) 

Um exemplo sobre estender ou não o teclado-metáfora, fica evidente justamente 

em relação à controvérsia sobre atuar ou não atuar nas estruturas superiores. Daniellou e 

Durraffourg, que, segundo Clot(2010), são dois bons representantes da segunda geração de 

ergonomistas da escola francesa, protagonizaram este debate. A controvérsia entre os dois 

se dá por Durraffourg mencionar que o papel do ergonomista é mostrar as contradições do 

trabalho real ao gerente e permitir a este uma nova compreensão da situação de trabalho 

estudada. Já, para Daniellou, este não é o caso, é preciso entender os constrangimentos que 

o gerente está enfrentando diante da sua situação para poder avançar.  

Compreender o trabalho para transformá-lo é o objetivo comum a todos os 

ergonomistas formados na escola da Ergonomia da Atividade. No entanto, há uma 

continuidade nítida entre compreender e transformar, ou é necessário se interrogar sobre o 

assunto? Para Daniellou (2004c), alguns entendem ser uma continuidade óbvia entre propor 

as recomendações e elas ocorrerem. Para o autor, não, a questão que aqui emerge trata da 

construção dos problemas. Esta construção é dupla: técnica e social.  

Do ponto de vista técnico, o ergonomista deve fornecer elementos que alimentam 

o processo decisório dentro da empresa avaliando as consequências das decisões tomadas 

sobre o trabalho futuro. Da ótica social, o ergonomista deve construir espaços onde ocorra a 

confrontação das lógicas e a negociação de compromissos entre essas lógicas. Para refletir 

sobre os limites da Ergonomia é preciso refletir os mecanismos pelos quais o ergonomista 

age nas transformações das situações de trabalho. Há algumas posições em debate: a - o 

resultado da sua análise é que irá mobilizar a ação; b - é seu papel garantir espaços para 

fazer circular os resultados da análise; c - é sua função intervir e se envolver diretamente na 
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construção de compromissos entre as diferentes instâncias dentro da empresa. Poderíamos, 

ainda, acrescentar um quarto item: é seu papel transformar as pessoas, modificando as 

representações que existiam antes. Daniellou (2004b) ressalta que há divergências. Alguns 

ergonomistas defendem a necessidade de entregar recomendações específicas e precisas 

aos que têm poder de decisão na empresa.  Outra corrente acredita que o ergonomista deve 

esclarecer os debates e negociações presentes nas situações e criar espaços de discussão na 

empresa para propiciar mudanças nas relações de trabalho. “Se ele não contribui para 

transformar as relações de trabalho na empresa, que previsão e que domínio ele terá em 

relação aos efeitos de tais transformações?” (DANIELLOU, 2004b, p. 11) 

Diferentes respostas podem ser dadas para esta questão. O próprio Daniellou muda 

de ideia, ele considerava que a questão era fazer circular os resultados da análise 

esclarecendo os termos de debates e negociações, para que os atores pudessem chegar a 

um lugar comum (DANIELLOU, 2004c). No entanto, ao rever sua análise no prefácio da 

edição brasileira o autor diz: 

Este ponto de vista, [assumido no prefácio], é o oposto ao que havíamos 
defendido em nossas próprias contribuições para este livro. Intervir não é 
somente colocar em circulação as análises da atividade, mesmo que sejam 
muito sofisticadas, mas engajar-se pessoalmente nos processos de ação 
que comportam vários atores. Atores que colocam em jogo numerosas 
lógicas, valores e interesses pessoalmente contraditórios. Intervir é 
participar na construção de compromissos, na criação de margens de 
manobra, na elaboração da mudança. (DANIELLOU 2004a, p. IX) 

Concordamos com Daniellou (2004a) ao afirmar que para transformar o trabalho é 

preciso mais do que entregar uma boa análise da atividade, é necessário participar da 

construção de compromissos em uma esfera superior.  

A análise da atividade continua sendo fundamental, no entanto, não tem valor de 

verdade, deve ser operante, uma simplificação que permita transformar o problema 

demandado dentro do tempo e dos recursos que se possui. A construção social da 

transformação passa pelo engajamento e envolvimento do ergonomista em diferentes 

instâncias. Portanto, a criação de espaços de discussão pode ser facilitada pela análise 

ergonômica do trabalho, realizada conjuntamente com estratégias de formação, em que a 

participação de diferentes atores possa ser realizada com calma e construtivamente, ao 

contrário de reuniões pontuais de validação ao final das análises.  A formação passa a ser 

uma etapa indissociável da intervenção se quisermos atuar nestas instâncias com uma 
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perspectiva participativa. Ao mesmo tempo, atuar na organização do trabalho passa a ser 

necessário, após o estabelecimento de novos compromissos entre os diferentes atores de 

diferentes instâncias hierárquicas.  No projeto Meta/Cooperminas houve um envolvimento 

direto com estas instâncias hierárquicas, com o processo de formação e construção da 

intervenção com o grupo piloto. A análise da atividade da operação da MT nos mostrou 

contradições na organização do trabalho que podiam ser refeitas com o consentimento e 

envolvimento de diferentes diretores. Entre as recomendações apresentadas ao final do 

projeto Meta, um número significativo de mudanças na organização do trabalho foi 

proposto por este grupo. Atuar na organização do trabalho remete à necessidade de 

pensarmos o saber estratégico do ergonomista-formador na mediação da intervenção, 

envolvendo as diferentes instâncias hierárquicas e pensando a mudança da representação 

do trabalho deles, formando-os.   

Daniellou (2004b) sugere que se a Ergonomia quer agir para além do dispositivo 

técnico, além da concepção material de um posto de trabalho e se estender à esfera da 

organização do trabalho, precisa analisar mais do que os comportamentos, necessita 

analisar as condutas, o sentido do trabalho, a subjetividade do trabalhador. “A intervenção 

nas questões relativas à organização do trabalho coloca rapidamente o ergonomista em 

confronto com a multiplicidade das racionalidades em ação” (DANIELLOU, 2004b, p.9) Caso a 

Ergonomia queira ampliar seu leque de intervenção, deve estar apto a reconhecer, na ação 

do trabalhador, as racionalidades que a orientam, precisa alargar o conceito de atividade, 

estar apto, em outras palavras, a lidar com a subjetividade na análise do trabalho. Deve ser 

capaz de lidar com o sentido presente nas condutas assumidas.  

1.1.4.  A Ergonomia da atividade e o sentido do trabalho: distâncias e proximidades. 

Nos últimos 25 anos, (...), a Ergonomia de língua francesa mudou muito.(...) 
Ela se defrontou, sobretudo, com uma questão epistemológica 
fundamental, que os ergonomistas tratam de maneiras muito diversas, a 
questão do sentido (WISNER, 2004, p. 36) 

A maior ruptura epistemológica situa-se, inequivocamente, na recusa ou 
aceitação da pesquisa do sentido. Está é uma questão de fundo com 
relação aos limites da pesquisa e da prática da Ergonomia. (WISNER, 2004, 
p. 41)  

Nos trechos acima, percebemos que a definição do limite da Ergonomia possui 

como pano de fundo a questão do sentido. Podemos supor que tratar apenas do dispositivo 
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seja uma maneira de ignorar esta questão do sentido, com uma imagem de que as questões 

subjetivas não competem à Ergonomia e, logo, ela não deve sair dos limites das condições 

materiais. Esta resistência pode ser percebida no texto de Montmollin (2005): 

Há que sublinhar, contudo, que esta importância dada à análise da 
atividade não significa que a Ergonomia se identifique completamente com 
ela. A Ergonomia é uma tecnologia, cujo objectivo final é a melhoria do 
trabalho. E pode, em certos casos, alcançar este objectivo sem passar por 
análises minuciosas da actividade.(...) Por outro lado, a análise da 
actividade pode ser atualizada noutros domínios que não o trabalho, como 
é o caso da psicoterapia, por exemplo, na qual considerará outras variáveis, 
tais como o domínio da afectividade, do vivido, etc. variáveis que estão 
precisamente muito distantes da Ergonomia (MONTMOLLIN, 2005, p. 107) 

Para Montmollin (2005), a análise da subjetividade no trabalho está muito distante 

da Ergonomia. Sznelwar et al.  (2004) percebem esta característica como limitadora e vão 

recorrer à Psicodinâmica para tratar da dimensão subjetiva, tendo em vista os limites da 

Ergonomia neste campo.  

Devido ao recorte epistemológico adotado, a Ergonomia não incorpora na 
sua abordagem questões subjetivas que dizem respeito aos sentimentos, à 
identidade, ao sofrimento e ao prazer, que são do âmbito do psíquico 
(SZNELWAR  et al. , 2004, p. 47) 

De acordo com Abrahão & Pinho (2002), as transformações do trabalho exigem uma 

abordagem que evidencie os componentes não visíveis que determinam a articulação do 

sujeito com o contexto. Esta articulação é subjetiva e perpassa todo o processo de trabalho. 

Ao tratar da dimensão psíquica no trabalho, percebem-se os limites da Ergonomia. É preciso 

recorrer a outras disciplinas, pois o modelo do humano na Ergonomia, apesar de reconhecer 

o físico, o psíquico e o cognitivo, não costuma encaminhar proposições para a componente 

psíquica.  

Não se pode negar que estamos diante de um processo de regulação em 
face de uma nova situação que ultrapassa a simples relação homem-
máquina, pois este quadro evoluiu transformando-se em um diálogo 
homem/homem mediado por um artefato tecnológico, em que a 
subjetividade perpassa todo o processo, regida por modelos de organização 
do trabalho que abstraem desta dimensão e, por áreas do conhecimento 
que conceitualmente a integram, mas cuja operacionalização encontra 
ainda limites. (ABRAHÃO, PINHO, 2002, p. 51) 

Seria este limite difícil de ser superado? A Ergonomia avançou muito em relação a 

ele. Segundo Wisner (2004), foi o avanço na questão do sentido que trouxe grandes 

mudanças na Ergonomia. Mas, como a Ergonomia trata a questão do sentido? 
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Para falar de sentido do trabalho, Clot (2007) deixa claro de início que esse “não é 

um assunto clássico em Ergonomia”, então para entendê-lo é preciso recorrer à Psicologia 

do Trabalho. O autor frisa que a Psicodinâmica estuda em profundidade o sentido do 

trabalho, a maneira como o sujeito vai lidar com o sofrimento do trabalho e reelaborá-lo em 

prazer ou em alienação, conforme o intermédio do coletivo. 

É essa experiência subjetiva do consentimento e da alienação que dá o seu 
objeto à psicodinâmica, o sofrimento reconhecido que possibilita uma 
eventual elaboração psicológica. Com isso, o trabalho humano, 
aproximando-se da conceituação freudiana, se torna primeiramente 
psíquico: é o trabalho da subjetivação, como “atividade sobre si mesmo” 
[...] O sentido do trabalho é visto aqui de maneira bem precisa. O 
sofrimento original em busca de sentido: tal é o objeto da psicodinâmica 
(CLOT, 2007, p. 266). 

A Psicologia Social do Trabalho, assim como a Psicodinâmica, se nega a reduzir o 

sujeito no trabalho a um operador. A vida fora e dentro do trabalho não podem ser tratadas 

de forma dicotômica. Para a Psicologia Social do Trabalho, porém, o trabalho é definido 

como uma atividade entre outras num sistema pessoal que lhe dá significado. Dito de outra 

maneira, o que dá sentido ao trabalho é um sistema pessoal. Já a Psicodinâmica o entende 

de outra forma, isto é, o trabalho ocupa um papel central como princípio geral de 

subjetivação. A análise do trabalho na Psicologia Social do Trabalho avalia o sentido do 

trabalho “no exterior da atividade, tal como a tradição ergonômica a definiu” (CLOT, 2007, p. 

267). 

Nesse aspecto, Clot (2007) mostra que o sentido do trabalho para a Ergonomia 

esteve fora da atividade. Esta questão de fundo parece ter sido fundamental para definir os 

limites da Ergonomia, entretanto, esta noção de atividade teve modificações importantes 

fora do âmbito da Ergonomia, mas que parecem estar influenciando estes limites. Em 

princípio, é preciso compreender o significado que era atribuído à atividade pela Ergonomia, 

para assim compreender estas mudanças.  

Para a Ergonomia, a atividade se situa mesmo num sentido mais amplo em relação 

à tarefa, relaciona-se com o “como” o trabalhador executa a tarefa, como ele atinge os 

objetivos que lhe foram fixados.  Clot (2007) resgata do clássico de Ombredane e Faverge a 

noção de tarefa e de atividade que tratam de dois pontos de vista: “o que é para fazer e 

como os trabalhadores o fazem” (Ombredane e Faverge, 1955, apud CLOT, 2007, p.268). 

Para a Psicologia Ergonômica, esta distinção também aparece de forma semelhante: “a 
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tarefa é o que é para fazer e a atividade o que se faz (Leplat e Hoc, 1983). Segundo Amalberti 

e Hoc (1998), deve-se compreender atividade e tarefa efetiva como sinônimos. A atividade 

se define pelas operações manuais e intelectuais realmente realizadas a cada instante pelo 

operador para atingir seus objetivos” (CLOT, 2007, p.268). 

É preciso de fato dizer que, considerada assim, a atividade de trabalho não 
oferece mais quase nenhum espaço aos movimentos subjetivos. (...) Os 
próprios ergonomistas, aliás, com frequência, reivindicaram os limites de 
seu campo de investigação, confiando a outros a responsabilidade de 
completar a análise (...) a saúde mental dos trabalhadores está sempre no 
horizonte (Daniellou, 1996, p.8-9; Wisner, 1995). Mas, presentes na prática, 
elas não são objeto de elaborações teóricas sistemáticas. Pode-se 
compreender então a divisão do trabalho que se instalou na própria análise 
do trabalho. (CLOT, 2007, p. 265) 

Clot (2007) mostra que, primeiramente, é possível alargar a noção de atividade para 

que subjetividade e atividade não fiquem “atribuídas” a disciplinas diferentes. Por isso, o 

autor propôs, através da clínica da atividade, uma renovação teórica e metodológica, 

“visando repatriar as questões do sentido para o interior da própria atividade.” (CLOT, 2007, 

p.268) 

Notemos todavia que as discussões que ocorrem há muito tempo sobre 
este ponto não tem deixado as coisas em ordem. Do lado da Ergonomia 
propriamente dita, F. Daniellou (1996), C. Teiger e A. Laville (1991), J. 
Durrafourg (1997) ou ainda F. Hubault (1996) não deixam de ressaltar a 
amplidão dos determinantes da atividade, incluindo a subjetividade. (CLOT, 
2007, p. 268) 

No âmbito da Psicologia Ergonômica, também “pode-se dizer, verdadeiramente, 

que um debate está em aberto para transpor uma conceituação da atividade que a reduz às 

sequências operacionais da ação” (CLOT, 2007, p. 268). Apesar de as coisas não estarem em 

ordem, ou seja, de não haver um consenso ou clareza diante das divergências sobre este 

assunto dentro do campo da Ergonomia, percebe-se que a Ergonomia se modifica, amplia-

se15. Alguns autores que atuam especificamente no campo da Ergonomia, demarcam a 

relação com a subjetividade como fundamental para transformar o trabalho diante das 

demandas atuais. Lima (2001) se aproxima dos autores da Ergonomia que ampliam o 

                                                           
15 Para Clot (2010) a psicologia ergonômica passou a abordar novas temáticas e não mais descarta a 
subjetividade.  Alguns autores dentro do campo reconhecem que o humano não pode ser considerado um 
sistema de tratamento de informações ou uma ferramenta de trabalho. Os estudos também indicam que não 
basta adicionar aos modelos físicos e cognitivos um modelo “de uma vivência emocional possível” (CLOT, 2010, 
p.4). Emoção e cognição influenciam-se mutuamente em um “círculo psicológico virtuoso” ou “puxando-se 
para baixo mutuamente”. Isso irá depender do sentido que cada trabalhador confere à sua tarefa. Dependendo 
do sentido uma mesma pressão emocional pode resultar em emoções positivas ou negativas. 
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conceito de atividade e incluem a subjetividade entre seus determinantes. Para ele, há uma 

necessidade imperiosa de se aproximar do sujeito e sua experiência para construir uma 

Ergonomia que sirva ao trabalho ao invés de servir como força dominadora deste trabalho, 

externa e normativa.  

A Ergonomia, quando tem a humildade de aprender com a experiência dos 
trabalhadores, pode ajudar a evidenciar a atividade normativa presente 
ainda que em estado germinal em cada ato de trabalho concreto; quando 
procura se constituir em ciência autônoma, objetiva, apenas serve de 
instrumento de dominação e de ocultação das normas econômicas que 
sempre presidem as escolhas das formas de organização. Não se trata, 
porém, mais uma vez, de contrapor ao objetivismo das supostas ciências do 
trabalho a subjetividade espontânea dos trabalhadores, mas de afirmar a 
forma de objetividade que é própria à atividade dos homens; que 
precisamente por ser atividade, trabalho vivo, não pode excluir a 
subjetividade, ao contrário somente pode existir, quando, implícita ou 
explicitamente, reconhece o trabalho como uma experiência em processo, 
cujo conhecimento e transformação não pode se furtar à interação 
cooperativa com os próprios trabalhadores. (LIMA, 2001, p. 44) 

Neste trecho, Lima fala da necessidade de uma Ergonomia que não seja normativa, 

definindo regras e médias que acabam por dominar o trabalhador, estigmatizar, excluir ou 

definir práticas de controle direto. Para não seguir por esse caminho, O autor ressalta que é 

imprescindível entender os limites dessa racionalidade e se aproximar da experiência vivida 

de cada trabalhador, de sua individualidade e subjetividade. Será impossível fazer uma 

ciência do trabalho para os trabalhadores e junto com os trabalhadores sem se aproximar da 

sua subjetividade (LIMA, 2001).  

Hubault (2004) defende a necessidade de uma abordagem clínica para a Ergonomia, 

assumindo que a Ergonomia, mesmo quando trata apenas das condições materiais, precisa 

integrar a subjetividade na sua análise. No nível do “posto de trabalho”, das condições 

materiais, está presente os compromissos assumidos pelo trabalhador entre a realização de 

si pelo trabalho e a realização do trabalho pela realização de si. Em suma, mesmo para 

propor mudanças neste nível é preciso investigar a subjetividade deste trabalhador. Hubault 

afirma que o trabalho opera uma interface entre o humano e a empresa. Esta interface pode 

ser observada tanto pelo paradigma da continuidade quanto da descontinuidade. Se 

olharmos a relação homem/mulher e empresa no nível do ambiente (condições de trabalho) 

pelo paradigma da continuidade, o ambiente deve ser projetado de acordo com os limites e 

características do homem/mulher, definidos pelos conhecimentos científicos.  
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Pelo paradigma da descontinuidade, percebemos: 

[o trabalho] não sofrido, mas vivido em que está em jogo uma dupla 
estratégia de realização de si pelo trabalho (é a pista que a psicodinâmica 
do trabalho persegue) e de realização do trabalho pela realização de si (é a 
pista que a Ergonomia privilegia); Portanto a questão do sentido tem aqui 
uma posição central (HUBAULT, 2004, p. 110) 

 Para Hubault, não se trata de atuar para adaptar a situação, mas de uma 

questão de compromisso. Os trabalhadores interpretam, na realização da atividade, 

“conflitos irredutíveis” que eles precisam lidar, por conta disso podem “adotar 

comportamentos adaptados”. A pertinência destes compromissos dialoga com o sentido do 

trabalho, no modo como o operador pretende se realizar pelo trabalho e em como ele 

precisa usar a si mesmo para realizar o trabalho. (HUBAULT, 2004, p. 111) 

Sob o olhar da Ergonomia, o que está em jogo é a capacidades do (a) (s) operador 

(a) (s) de dominar a dinâmica da situação evolutiva, ou seja, gerenciar situações 

indeterminadas quanto ao seu possível fim em termos de confiabilidade, qualidade ou, 

ainda, segurança e saúde. Esta gestão ocorre durante a atividade (HUBAULT, 2004). Para 

lidar com isto, é preciso perceber os limites do paradigma da continuidade, da necessidade 

de adaptar, de se adequar às normas e passar a ver este processo como confrontação de 

sentido. Se olharmos do ponto de vista da adaptação, as soluções passam a se inspirar na 

cultura do programa, criando normas, procedimentos de certificação, por exemplo. Ao 

procedermos com a confrontação de sentido passamos a pensar na cultura do 

acontecimento (tolerância ao que pode acontecer – o que é, aliás, o porquê do trabalho ser 

necessário). Portanto, a eficácia vem do trabalho ao invés de vir das máquinas e dispositivos, 

e das coisas (HUBAULT, 2004). Este encontro de sentido entre o homem e as coisas, advém 

do trabalho, com isso é fruto de uma relação. A eficácia não está na coisa, como propõe o 

paradigma da continuidade, da adaptação, origina-se do trabalho. Nesse intuito, é preciso 

que a Ergonomia conceba a análise da atividade como uma abordagem clínica (HUBAULT, 

2004), já que “o conceito de atividade serve para explicar a experiência subjetiva da 

atividade-vivência”, além disso, esta vivência sempre apresenta “mais possibilidades 

operatórias do que a Ergonomia pode imaginar” para que a Ergonomia a encontre é preciso 

que essas possibilidades “se encarnem para nos serem reveladas”, para que a Ergonomia 

“compile as soluções” é preciso “acessar os problemas colocados pelos operadores por sua 

atividade”(HUBAULT, 2004, p. 122). Dessa forma, o operador não é um “terreno de 
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aplicações” mas uma “fonte de decisões, produtor de fatos segundo modalidades cuja 

análise (a descrição explicativa) só pode ser clínica (...) Assim, para nós, a Ergonomia 

pertence à família das abordagens clínicas, em que o conhecimento deve-se à pertinência, 

ou não, do “caso particular” (HUBAULT, 2004, p. 122-123). A Ergonomia precisa identificar 

como cada trabalhador usa de si para alcançar os resultados que gostaria, no entanto, estas 

escolhas passam pela maneira como estes compromissos permitirão a realização de si. A 

resolução deste conflito é particular, não é possível percebê-la por intermédio de uma média 

dos trabalhadores. É fundamental enxergar como esta vivência ocorre caso a caso, como ela 

é encarnada. Só é possível acessá-la pelo olhar clínico e é assim que Hubault configura sua 

proposta.  

Este olhar clínico esteve presente em nossa prática de formação com os operadores 

de MT, onde buscou-se, com um pequeno grupo de trabalhadores, um diálogo qualificado 

para que pudéssemos perceber caso a caso o uso de si pelo trabalho. A necessidade desta 

aproximação nos levou à busca de outros referências, próximos das abordagens clínicas do 

trabalho, como, no caso do projeto META, a Ergologia.  

A revisão da Ergonomia feita acima nos mostrou que as dificuldades, vivenciadas 

por essa prática, e a Formação passam por uma concepção de distanciamento entre a 

subjetividade do trabalhador e a Ergonomia, sendo assim é essencial atuar nas condições 

materiais e não se envolver nas mudanças abarcando as diferentes instâncias hierárquicas, 

restringindo o núcleo da Ergonomia ao dispositivo técnico. Ao olharmos esta concepção de 

Ergonomia, podemos compreender claramente as resistências com a formação. Esta mesma 

revisão, contudo, nos faz ver que outros autores percebem a necessidade de atuar além do 

dispositivo, qualificando o ergonomista para operar na organização do trabalho (LEPLAT e 

MONTMOLLIN, 2007) e na formação (MONTMOLLIN, 2005). Percebe-se um reforço da parte 

de certos autores quanto à necessidade do ergonomista de se engajar diretamente na 

construção de compromissos nas instâncias hierárquicas (DANIELLOU, 2004a), assim como, 

reconhecem a importância de incorporar na análise a subjetividade do trabalhador 

(HUBAULT, 2004; LIMA, 2001). Estes autores nos autorizam a dialogar dentro da tradição da 

Ergonomia da atividade, utilizando metodologias de análise do trabalho guiadas pela 

formação, mostrando que ao contrário de inchar demais o escopo, deixando espaço para 

recomendações genéricas, podemos estar permitindo uma compreensão sobre o trabalho 
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que facilite a construção de condições e recursos para garantir a sua transformação. O 

envolvimento da outras instâncias hierárquicas, por meio de estratégias de análise do 

trabalho articuladas à formação, é uma forma de abrir espaços para compreender os 

compromissos vividos por estas instâncias, é também uma maneira de entender a atividade 

daqueles que elaboram a prescrição para intervir na organização do trabalho, como uma 

forma de alargar o raio de ação para compreender-transformar o trabalho. 

Ao se reconhecer a necessidade de se aproximar da subjetividade, devemos ampliar 

a análise do trabalho além da observação de comportamentos. As clássicas observações 

sistemáticas podem não ser o suficiente para compreender as condutas, a realização do 

trabalho pelo uso de si e a realização de si pelo trabalho. A formação voltada para o 

desenvolvimento da experiência profissional é uma forma de se aproximar dessa experiência 

vivida dos trabalhadores. Nota-se, portanto, que apesar das dificuldades, uma trajetória de 

encontros com a formação existe. A seguir, mostraremos como um grupo de autoras da 

Ergonomia fez avançar estas possibilidades metodológicas de encontro da Ergonomia com a 

formação. 

1.2. A Ergonomia e a formação também nos “contam” uma história de encontros 

A Ergonomia nasceu como uma disciplina que tinha como objetivo prescrever para 

engenheiros, abriu-se para o campo, para a investigação na situação real, constituiu-se como 

Ergonomia da Atividade. Novos desafios surgiram e a Ergonomia respondeu 

experimentando, aprendeu com a Cognição Situada e Compartilhada, com a Linguística, 

Sociolinguística, avançou no método com a Etnologia e cresceu no diálogo com a 

Psicodinâmica (WISNER, 2004). 

Para alguns ergonomistas, o fruto de seu trabalho era entregar uma boa 

recomendação, após uma instrução da demanda bem feita. Esta forma de agir parece estar 

mostrando seus limites. É necessário se aproximar do espaço onde se formulam as 

prescrições, mudar a forma como o trabalho é organizado, participar do debate de valores 

na construção dos compromissos entre os organizadores do trabalho e os que lidam e vivem 

com estas prescrições. Os limites da Ergonomia se alargam à subjetividade, aos valores, à 

vivência do trabalhador. Ampliar o conceito de atividade é incontornável para lidar com o 

trabalho atualmente, para expandir o raio de ação do ergonomista.  Para tal, as disciplinas 

vizinhas à Ergonomia também se ampliarão? Ao que parece novos diálogos se colocam. A 
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necessidade de aprender com a ampliação da comunidade científica de Oddone, os debates 

sobre a atividade ampliados pelas clínicas da atividade colocam novas maneiras de 

compreender ↔ transformar o trabalho, assim como a importância de retrabalhar os 

conceitos a partir dos saberes investidos na atividade da Ergologia. 

Em nossa perspectiva, a formação, o espaço de troca entre o ergonomista e os 

trabalhadores, a necessidade de construir com os trabalhadores os conceitos que iluminam 

os seus constrangimentos e que alimentam as soluções, tornam-se incontornáveis. É um 

método para transformação e é também um resultado da mudança. Esta perspectiva não é 

uma criação nossa, tampouco começou recentemente. Apresentaremos a seguir um pouco 

desta trajetória de encontros e desencontros entre a Ergonomia e a Formação. 

1.2.1. Possibilidades de encontro entre Ergonomia e Formação 

Uma síntese clássica do que trata a Ergonomia recai sobre sua proposta de adaptar 

o trabalho ao homem e não o homem ao trabalho. O trabalho deve se modificar para se 

adequar aos limites do humano e não o oposto. O humano não deve ser adequado, seus 

limites e características devem ser respeitados pelas condições de trabalho planejadas ou 

transformadas. 

A Ergonomia propõe mudanças nas condições oferecidas para a realização do 

trabalho, para que os trabalhadores deixem de ser os únicos a garantir através do uso de si a 

sua saúde. Portanto, essa prática se afasta das necessidades de mudança do 

comportamento dos trabalhadores (LACOMBLEZ & VASCONCELOS, 2009). A Formação, 

remete a um sentido de adaptar o homem ao trabalho16, pressuposto negado pela 

Ergonomia.  Por esta razão, a Ergonomia parece ter dificuldade de conciliar com a Formação 

(FALZON & TEIGER, 2001).  

                                                           
16 Vale uma ressalva, pois não entendemos a formação como uma adaptação do homem e a mulher ao 
trabalho. Ela não se restringe a uma preparação para um trabalho pronto para ser realizado. Em nossa 
perspectiva a formação não deve associada com as necessidades definidas pelas empresas para garantir sua 
política de gestão do trabalho; Entendemos a Formação na ótica dos trabalhadores, como um processo 
associado com as ideias de autonomia e de autovalorização. Portanto uma perspectiva que integra o complexo 
debate da educação-trabalho. (CATTANI, 2002) 
O campo da educação e trabalho é de vasta produção intelectual e nos jogaria num terreno perigoso. Mesmo 
assim, de forma arriscada,  Podemos colocar a formação dentro do campo da educação e trabalho como uma 
formação que “implica necessariamente uma apropriação de conhecimentos que permita ao sujeito conhecer e 
reconhecer a totalidade do processo do trabalho, ainda que ele venha a atuar em uma parte dessa totalidade 
(...)A formação precisaria, então, buscar proporcionar ao trabalhador o acesso às determinações dos 
fenômenos em sua historicidade” (RAMOS, 2009) 
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Todavia, alguns ergônomos mantiveram um certo interesse pelas 
potencialidades da intervenção formativa, considerando-a uma alavanca 
para a ação, uma passagem útil para uma difusão mais alargada do projeto 
da Ergonomia.  (LACOMBLEZ & VASCONCELOS, 2009, p. 54) 

A mudança das condições não depende unicamente dos conhecimentos científicos 

produzidos, mas de uma determinação dos atores envolvidos (LACOMBLEZ & VASCONCELOS, 

2009). Para Falzon & Teiger (2001), são dois polos para compreender o homem e o trabalho, 

mas que demonstram dificuldades de andar juntos. No entanto, mesmo com algumas 

resistências, é possível identificar interseções entre Ergonomia e Formação. Lacomblez e 

Teiger (2007) identificam três domínios de encontro da Formação na Ergonomia: 

 A formação dos trabalhadores justificada e definida, graças à analise do 

trabalho;  

 A formação dos atores de concepção e/ou de saúde em análise do trabalho;  

 A análise do trabalho para o desenvolvimento da experiência profissional 

integrada na transformação do trabalho. 

No entanto, esses domínios apresentam algumas distinções. O primeiro, faz a 

análise do trabalho para depois realizar a formação é um meio para se chegar à formação 

adequada. No segundo, a formação em análise do trabalho é o fim. A formação dos 

trabalhadores justificada e definida graças à análise do trabalho (primeiro domínio) se 

propõe a desenvolver o saber profissional e a formação dos atores em análise do trabalho 

(segundo domínio) se propõe a ensinar as técnicas de análise do trabalho.  

 Ambos os aspectos, formação em análise do trabalho ou análise anterior à 

formação, podem coexistir no seio de um terceiro tipo de intervenção, que visa conciliar 

esses dois objetivos (i.e. formação e ação). Neste terceiro tipo, caminha-se para a resolução 

do dilema: adaptação do trabalho ao homem e não do homem ao trabalho. Lacomblez & 

Teiger (2007) reforçam que entre agir nas condições de execução ou sobre os indivíduos, a 

experiência tem mostrado que não é possível concretizar um sem o outro. Com isso, trata-se 

de analisar o trabalho para o desenvolvimento de um saber profissional e de intervir no 

trabalho. Iremos apresentar a seguir com mais detalhes cada um dos três domínios. Em 

seguida, iremos nos aprofundar no corpus teórico-metodológico das formas de análise do 

trabalho voltadas para o desenvolvimento da experiência profissional ao mesmo tempo em 

que buscam intervir no trabalho. 
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1.2.1.1. AET e a formação profissional: da análise preliminar à formação pela 

análise do trabalho 

Mudanças significativas na forma de organização do trabalho, operadas 

principalmente a partir da crise do petróleo na década de 70, acabam por deslocar a ênfase 

da qualificação profissional para as competências do operador, nas quais sua experiência é 

entendida cada vez mais pela capacidade de lidar com os imprevistos e assumir iniciativas. A 

demanda por diferentes formações para os trabalhadores, seja por mudanças de base 

tecnológica, seja por novas exigências colocadas pelo mercado ou, ainda, pelo desejo de 

atingir novos padrões trouxe a necessidade de aumentar o investimento em formação 

dentro das organizações e de requalificação contínua da classe trabalhadora. No entanto, as 

novas competências a serem desenvolvidas nos centros de formação ou nas próprias 

empresas, não devem se restringir à prescrição.  

Conforme apontam os estudos de Lacomblez & Vasconcelos (2009), na metade do 

século XX, Leplat, foi um dos primeiros a insistir na importância de analisar o trabalho para 

se obter elementos úteis à formação. Leplat mostrava que o trabalhador é mais do que um 

ajustamento ou elemento falível do equipamento técnico. Assim, a experiência profissional 

foi sendo valorizada com o passar do tempo, a relevância das regulações operadas pelos 

trabalhadores já aparecia nos escritos de Faverge, em 1966. Estes estudos abriram espaço 

para outra maneira de se pensar a formação, para além dos gestos ou comportamentos 

corretos e predefinidos (LACOMBLEZ & VASCONCELOS, 2009). 

O estudo sobre os controladores de voo de Bisseret & Enard (1969 apud 

LACOMBLEZ & VASCONCELOS, 2009) marcou a necessidade de uma análise do trabalho 

anterior à formação desses profissionais. Keyser (1972 apud LACOMBLEZ & VASCONCELOS, 

2009) também afirma que ao invés de uma compreensão global do processo prescrito como 

espaço de formação, dever-se-ia partir de uma análise do terreno, com os seus 

desfuncionamentos cotidianos. Essa perspectiva de formação profissional precedida por 

uma análise do trabalho ficou um tempo esquecida e retorna nos anos 80 por conta das 

mudanças sofridas no trabalho: declínio dos movimentos coletivos, enxugamento da força 

de trabalho nas reorganizações, procura por flexibilidade no espaço de trabalho. O discurso 

muda da qualificação para a competência, isto é, “das qualidades valorizadas pela hierarquia 

e demonstradas (ou não) por cada um no exercício da função” (LACOMBLEZ & 
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VASCONCELOS, 2009, p. 55). Trabalhar com as imprevisibilidades passa a ser uma questão de 

destaque, nesse contexto a formação de competências ganha destaque. A formação 

ancorada na situação real passa a ser valorizada. Esta tradição da Ergonomia e da Psicologia 

do Trabalho foi reconhecida pelo campo da didática profissional graças a Vergnaund, em 

1992.  

Aqui, o papel do analista enraíza-se na hipótese de que a forma predicativa 
do conhecimento está quase sempre em atraso relativamente à sua forma 
operatória: trata-se então de privilegiar a sua formalização. Nesta via, uma 
verdadeira escola científica acabou por federar pesquisas acerca de uma 
matriz epistemológica cuja relativa autonomia se foi afirmando [a escola da 
didática profissional] (LACOMBLEZ & VASCONCELOS, 2009, p. 56) 

A Didática Profissional se desenvolveu sobre os trabalhos da Ergonomia, 

especificamente, de Leplat e Montmollin, que reforçavam a importância da análise do 

trabalho prévia à formação, e sobre os contributos da Psicologia do Desenvolvimento, 

sobretudo, no que concernem os trabalhos de Vergnaud que reforçavam a importância da 

conceptualização. Para conceber o conteúdo do ensino, a didática profissional procura 

identificar os saberes profissionais de referência a partir da análise do trabalho (VIDAL-

GOMEL, OLRY, RACHEDI, 2009). Apesar deste domínio (i.e. análise do trabalho prévia à 

formação) não ser o objeto desta tese, elaboramos uma breve revisão que nos permite 

identificar que os encontros da Ergonomia e Formação não são recentes. Além disso, 

podemos perceber a necessidade de pensarmos em uma formação contextualizada, que não 

se restrinja a falar do prescrito, que leve em consideração e potencialize o saber dos 

trabalhadores e suas estratégias de regulação, assim como os conceitos que estes 

trabalhadores mobilizam para orientar sua ação.  

No caso da Cooperminas, iremos verificar de que maneira foram pensados os 

momentos de formação dos trabalhadores da operação da MT, como a análise do trabalho 

permitiu a identificação das variabilidades e das estratégias de regulação e como o espaço 

de formação permitiu construir um espaço de troca de saberes entre os operadores e entre 

os pesquisadores e operadores. No capítulo seguinte, serão apresentadas algumas 

experiências e suas estratégias de formação articuladas com a intervenção no trabalho.  

 

1.2.1.2. Formação dos atores do trabalho em Ergonomia, um meio para transformar: 

da transmissão de conhecimentos à cooperação na ação 
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A apropriação dos modelos explicativos da atividade e dos princípios da 
abordagem da análise ergonômica do trabalho (AET) permite a cada um, 
exercer melhor sua função e desenvolver as suas competências de ação 
sobre o trabalho. Mas os conteúdos, como os meios, podem variar, indo da 
simples transmissão de conhecimentos à cooperação na ação. 
(LACOMBLEZ, TEIGER, 2007, p. 588) 

A formação em análise do trabalho pode acontecer, em alguns casos, de acordo 

com disciplinas dentro da “educação clássica”, por exemplo, como ocorre com alguns 

engenheiros e projetistas. No entanto, o que nos interessa é a aprendizagem em análise 

ergonômica do trabalho como uma ferramenta visando a passagem do pensamento à ação. 

Comentaremos três possibilidades: a formação em análise do trabalho nos sindicatos, a 

formação como parte de uma intervenção participativa, e a autoanálise do trabalho. 

1. A experiência de formação com os sindicatos ocorrida na França alinhava 

investigação, formação e ação e se espalhou por vários países. Esta atuação foi 

uma possibilidade de intervir no trabalho, mesmo nos casos onde não havia 

acesso autorizado pela empresa. Revelando-se como uma maneira de assessorar 

os sindicatos em suas lutas pela formação dos seus quadros e, desse forma, 

construindo uma formação que o permitisse agir e transformar o trabalho, 

inscrita numa tradição de diálogo entre cientistas do trabalho e organizações 

sindicais.17 (TEIGER, LAVILLE, DURAFFOURG, 2004) 

Algumas contribuições desta prática foram: o reconhecimento dos saberes da 

experiência; a necessidade de partir dos conhecimentos e representações dos 

formandos; a apropriação dos conceitos e métodos de análise do trabalho; a 

preocupação com trabalhar a linguagem para facilitar as trocas e para pouco a 

pouco passar da formulação do problema para as generalização e formalização; a 

criação de espaços de ação coletiva e a formação como espaço de aprendizagem 

recíproca. Neste contexto, a formação é o objeto, entendendo que o propósito 

comum é compreender o trabalho para transformá-lo, buscando construir uma 

comunidade científica estendida na qual pesquisadores e sindicalistas irão “ser 

formados” e “formarão” e, ainda, esta comunidade ampliada potencializará o 

raio de ação para transformar o trabalho. (LACOMBLEZ & TEIGER, 2007) 

                                                           
17 Aqui reside um ponto de inflexão na trajetória de encontros entre a Ergonomia e a Formação, ao 
longo desta tese relembraremos várias vezes esta experiência sob diferentes olhares. 
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2. Esta prática também pode ocorrer como parte de uma intervenção participativa 

dentro das empresas. Os ergonomistas entendem que a formação em análise do 

trabalho é uma porta de entrada nas empresas. A formação dos atores da 

empresa em Ergonomia é uma forma de facilitar a intervenção ao permitir que 

diferentes instâncias e representações institucionais modifiquem seus 

entendimentos sobre o trabalho. Esta mudança de conceito apresenta uma série 

de dificuldades, por exemplo, a “tendência inicial dos participantes a levar um 

julgamento sobre a atividade analisada e a responsabilizar o operador, mais do 

que compreender a lógica interna da ação e os seus determinantes” (LACOMBEZ, 

TEIGER, 2007, p. 594). O formador precisa estar atento para guiar os atores neste 

percurso. 

Nas intervenções participativas, estabelecem-se dispositivos de participação 

formal das diversas categorias de atores da empresa, que acabam por constituir 

espaços de aprendizagem mútua, mesmo que não seja o foco da intervenção. 

Entretanto, é preciso cuidado, pois por trás do termo participativo há muitas 

maneiras de atuar, algumas intervenções fazem pequenos espaços de restituição 

enquanto outras envolvem o conjunto de atores em todas as etapas da análise. 

Esta formação pode ser feita com integrantes da empresa de diferentes setores 

que irão analisar uma situação crítica a ser transformada ou pode se dar com 

uma formação sistemática dos trabalhadores, para que eles mesmos façam a 

autoanálise do trabalho. – espaços de formação com os trabalhadores que 

pertencem à situação que se quer modificar.  

3. A autoanálise do trabalho permite ao trabalhador desenvolver competências de 

análise e formulação de propostas alternativas para a situação vivida por ele. 

Nessas situações, é fundamental cuidar das condições de acompanhamento das 

transformações esperadas, para não colocar os trabalhadores numa “situação 

isolada e desarmada perante obstáculos técnicos ou organizacionais que 

ultrapassam suas capacidades de ação” (LACOMBEZ, TEIGER, 2007, p.593). 

Lacomblez e Teiger chamam a atenção continuamente para a armadilha de se 

realizar uma formação em Ergonomia, com qualquer um dos atores, sem se criar 

condições para que eles possam atuar e participar da transformação, essa 
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possibilidade não é uma continuidade automática do processo de formação e é 

preciso pensá-la com cuidado. 

Entre as diferentes possibilidades de formação em análise do trabalho como uma 

ferramenta para a ação estão: 1 -  a formação com sindicatos, 2 - nas empresas por meio de 

intervenções participativas e 3 - em análise do trabalho por meio da autoanálise. Nesta tese 

iremos dialogar de forma indireta com a formação em análise do trabalho como ferramenta 

para a ação por meio das intervenções participativas (ver seção 2.1), considerando que foi 

isso que nos propusemos a fazer com o grupo piloto, envolvendo diretores da empresa, 

equipe técnica de engenharia e encarregados do “chão de fábrica”. Na narrativa de 

formação com o grupo piloto, que será apresentada de forma superficial nesta tese, poderá 

ser percebida a ampliação da possibilidade de agir do analista do trabalho, ao envolver um 

grupo de atores distintos com diferentes representações e vivências dentro da empresa para 

pilotar a ação. O envolvimento destes trabalhadores foi fundamental para validar ou refutar, 

nossas análises, assim como, um espaço amplo de formação para além da situação crítica 

estudada (i.e. operação da MT).  

Consideramos que a formação com os operadores da MT, que será objeto de 

análise mais cuidadosa desta tese, não se trata de uma autoanálise strictu sensu, pois a 

demanda estava colocada antes pela direção da empresa. Além disso, no momento, que se 

iniciou a formação destes operadores, um pré-diagnóstico já havia sido elaborado pelo 

grupo piloto. Este pré-diagnóstico guiou o espaço de formação e a “autoanálise” dos 

trabalhadores.  Por conta disso, preferimos não utilizar o termo auto-análise como a 

realizada no projeto META/Cooperminas para a formação dos operadores da MT. Preferimos 

considera-la como uma formação contextualizada por uma análise do trabalho anterior, mas 

que ao mesmo tempo integra uma formação em análise do trabalho. Para compreender 

melhor é preciso aprofundar na análise do terceiro domínio de encontros entre a Ergonomia 

e a Formação 

1.2.1.3. A análise do trabalho para o desenvolvimento da experiência 

profissional integrada na transformação do trabalho: a resolução do dilema? 

A ação de formação não pode ser isolada de um processo de mudança que, 
na realidade e inevitavelmente, a ultrapassa. A formação não é suficiente 
em si mesma. Ela não constitui, por si só, a via de um desenvolvimento real, 
congruente e durável – mesmo que seja cuidadosamente concebida, 
preparada e implementada (LACOMBLEZ & VASCONCELOS, 2009, p. 56) 
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Os autores fazem uma importante ressalva, a saber: ao se valorizar o papel da 

formação deve-se ter um cuidado, pois a formação em si mesma não é o suficiente para 

promover a saúde dos trabalhadores, é preciso atuar nas condições de trabalho. Essa 

afirmação reforça, porém, a ideia de que a atuação nas condições materiais isoladamente 

também não é o suficiente.  Algumas experiências foram se acumulando entre os 

pesquisadores deste campo até chegar nesta perspectiva de conciliar a análise ergonômica 

das atividades de trabalho guiadas pela formação. Uma contribuição relevante para este 

desenvolvimento ocorreu a partir de pesquisas desenvolvidas em Quebéc. Uma ação voltada 

para a prevenção de problemas músculo esqueléticos (PME)18 na indústria frigorífica trouxe 

uma ruptura ao demarcar, a partir da análise da atividade, a importância de agir nos 

programas de formação para desenvolver os saberes de prudência e promover a saúde. Os 

PMEs exigiam uma intervenção nas condições e organização do trabalho, mas também uma 

ação de mudanças na formação realizada diante da sua inadequação à atividade real de 

trabalho. A possibilidade de pensar conjuntamente ações de formação, assim como, 

mudanças nas condições de trabalho, também foi experimentada por outros grupos. 

 Outras investigações atuais, conduzidas particularmente em Portugal, 
apostam na dupla potencialidade da análise ergonômica, enquanto 
ferramenta de uma abordagem situada das competências mobilizadas e, 
simultaneamente, objeto de formação dos trabalhadores com vistas à 
transformação do trabalho. O objetivo é criar de imediato, condições para 
uma ação integrada. (LACOMBLEZ & TEIGER, 2007, p. 597) 

A intervenção pretende qualificar os trabalhadores e desencadear um olhar crítico 

sobre as condições de trabalho, nos aspectos técnico ou de saúde e segurança, de tal forma 

que, segundo os autores, a ação sobre os elementos da situação e o desenvolvimento das 

pessoas em curso de formação são indissociáveis (LACOMBLEZ, TEIGER & VASCONCELOS, 

2014). 

Uma abordagem que procura reconciliar as duas facetas do dilema histórico 
da Ergonomia – a transformação do trabalho versus transformação das 
pessoas – e que estão no centro de novas problemáticas teóricas, originais 
e fecundamente desenvolvidas em diferentes contextos. (LACOMBEZ, 
TEIGER, 2007, p. 597) 

Esta possibilidade de encontro entre a Ergonomia e a Formação é o que nos 

interessa em mais profundidade, buscando identificar de que maneira foram avançando ao 

                                                           
18 No Brasil é mais comum referenciar os PME como LER/DORT, em Portugal se utiliza PME. Em alguns casos 
neste textos mantivemos o uso do termo PME. 
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longo da experiência dos diferentes grupos que trabalharam neste sentido, assim como, os 

progressos e equívocos do Projeto realizado na COOPERMINAS, relacionados às 

metodologias adotadas por outros. O conhecimento acumulado nas diferentes experiências 

e domínios de encontro entre a Ergonomia e o paradigma da formação de atores se 

consolidaram em um corpus teórico chamado de forma genérica de formação em /pela 

análise do trabalho para/pela ação, que busca consolidar um saber comum a essas 

intervenções. 

1.2.2. Formação em /pela análise do trabalho para/pela ação 

1.2.2.1. A origem: da questão sindical às experiências dentro das empresas, 

avanços com as experiências francesa, canadense, portuguesa e brasileira. 

O percurso desta construção se inicia na década de 70, com as emblemáticas 

iniciativas sindicais, como o caso da Itália com Oddone e da França com o laboratório de 

Fisiologia do Trabalho, do CNAM, na década de 70, até os dias de hoje, levando à definição 

genérica deste campo como sendo: Formação de atores em e pela análise do trabalho, para 

e pela ação (LACOMBLEZ, TEIGER & VASCONCELOS, 2014). 

A experiência de formação de trabalhadores dos sindicatos franceses no CNAM 

originou-se da necessidade de ser realizada afastada do trabalho. Apostava-se que a 

formação em AET permitiria aos trabalhadores uma ferramenta para a ação, criando um 

espaço de diálogo entre pesquisador e sindicalistas, que possuíam uma demanda social e um 

saber operário que devia ser levado em conta nas análises do trabalho. O encontro entre os 

saberes científicos e dos trabalhadores modifica as representações que se tem do trabalho 

de ambos os grupos (i.e. trabalhadores e cientistas). O conhecimento produzido nestes 

espaços alimentava o meio sindical e o mundo da Ergonomia. “Esta coaprendizagem, em 

favor de um objeto de estudo comum, enquadra estas experiências no campo da pesquisa-

ação” (LACOMBLEZ, TEIGER & VASCONCELOS, 2014).  

Uma das grandes mudanças se encontra na metodologia proposta por Teiger e 

Laville para o método de formação com sindicalistas. Esse espaço de formação se mostrou 

um estimulante modelo de intervenção e outras técnicas se difundiram a partir daí para 

outros países. A metodologia proposta por Teiger e Laville (1991) era pautada pela auto-

análise do trabalho, onde a avaliação ergonômica seria realizada pelo próprio operador 

envolvido com a situação de trabalho.  Sob o ponto de vista deste modo de fazer Ergonomia, 



 

55 
 

para os formandos, ensinar a AET deve ser um instrumento para a ação; não é possível 

aprender para reproduzir, apenas aprender para agir. “Esta dinâmica da relação entre 

formandos e formadores é gerada pelas potencialidades da análise ergonômica do trabalho, 

quando definida como objecto da intervenção formativa.” (LACOMBLEZ & VASCONCELOS, 

2009). 

Esta experiência se enriqueceu com os debates e experiências desenvolvidos em 

outros países, como Canadá, Portugal, Brasil, entre outros. Mais adiante iremos apresentar 

alguns acúmulos que este corpo teórico adquiriu com as diferentes experiências 

desenvolvidas nestes países, assim como as particularidades da forma de fazer de cada um 

dos grupos de pesquisadores. 

Desde a experiência de formação com os sindicatos do Laboratório de Fisiologia do 

Trabalho do CNAM na França, outras práticas de formação com sindicatos ocorreram no 

Canadá (CHATIGNY & BALLEUX, 2006; BERTHELETTE, DESNOYERS, BÉDARD, 2008)), no Brasil 

(FERREIRA, 1993; BRITO et. al, 2011) e na França (GAUDART et al 2012) entre outros. Estas 

experiências que conciliam a Ergonomia e formação se expandiram para além do trabalho 

com os sindicatos. Surgiram outras experiências do uso desta metodologia para os atores da 

empresa (COUTAREL, DUGUE, DANIELLOU, 2004; BARROS DUARTE & LACOMBLEZ, 2006; 

COSTA & SILVA, 2010; VASCONCELOS & LACOMBLEZ, 2004; PETIT, 2008; BELLMARE et al, 

2000; ST. VINCENT, CHECOINE & BEAUGRAND, 1998). Esta forma de conciliar Ergonomia e 

Formação dentro da empresa trouxe novos desafios para este campo. 

Ao contrário das já referidas ações enquadradas em organizações sindicais, 
estas inscrevem-se, efetivamente, no contexto empresarial, o que limita a 
disponibilidade temporal dos participantes, dificilmente dispensados da sua 
atividade produtiva para participar durante o tempo de trabalho em 
sessões de formação.  (LACOMBLEZ & TEIGER, 2007, p. 597) 

Este tipo de intervenção dentro das empresas aumentou na década de 80 e 90, 

fruto das mudanças no trabalho que passaram a exigir mais flexibilidade, polivalência e 

capacidade de lidar com eventos inesperados dos trabalhadores, conforme já detalhamos na 

seção anterior. Este aumento da demanda das empresas por formação fez com que algumas 

empresas recorressem à análise do trabalho como forma de conceber programas de 

formação mais contextualizados, além de mais baratos e mais rápidos e que garantissem a 

capacidade produtiva com um menor número de trabalhadores. Os autores deste campo se 

colocam em alerta diante desta situação. O investimento em formação, sob o olhar da 
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Ergonomia, não deve ser feito para intensificar o trabalho e extrair mais valor do trabalhador 

à custa de sua saúde. 

É preciso interrogarmo-nos a propósito das condições concretas em que as 
competências adquiridas pelos formandos terão de ser utilizadas na 
situação real de produção. Na verdade, se as pressões temporais se 
revelarem demasiado fortes, se o número de assalariados não for suficiente 
para assegurar os fins definidos, se a organização do trabalho não for 
repensada a partir dos objetivos renovados, a formação adquirida irá 
perder o seu sentido. Pior ainda: pode acabar por desestabilizar os 
formandos (LACOMBLEZ & VASCONCELOS, 2009, p. 56). 

O perigo é fazer os diferentes atores da empresa e o próprio formando acreditarem 

que a formação seria o suficiente para lidar com a situação, mas, por outro lado, as 

condições materiais tornam a realização do trabalho impraticável dentro dos moldes 

definidos na formação (LACOMBLEZ & VASCONCELOS, 2009). A este risco se soma o baixo 

investimento em formação dos profissionais no território onde se atua (Portugal e Brasil, por 

exemplo) e a baixa disponibilidade da empresa em liberar os trabalhadores para a formação 

que podem impossibilitar a ação ou gerar um efeito perverso, ao fazer o trabalhador 

acreditar que ele está devidamente “capacitado” a realizar o seu trabalho, quando de fato 

não há condições propícias para tal. O projeto Meta/Cooperminas abarca uma intervenção 

dentro das empresas e que por isso está sujeito a essas dificuldades. Embora a Cooperminas 

seja uma empresa autogestionária, essas contradições também se mostram presentes, com 

isso cabe ao ergonomista estar sempre atento e reavaliando suas condições reais da 

intervenção. Mesmo diante destas incongruências, as experiências dentro das empresas vêm 

crescendo com resultados que permitem avançar na formulação metodológica das análises 

ergonômicas da atividade guiadas pela formação. As experiências desenvolvidas junto aos 

sindicatos e às empresas permitiram a consolidação de um corpus teórico-metodológico 

para orientar estes trabalhos. 

1.2.3. Corpus teórico metodológico: 

Desde suas experiências iniciais até os dias de hoje, alguns princípios que guiaram 

as práticas foram formalizados, constituindo um corpus fundamental deste campo: 

formação dos atores na e pela análise do trabalho pela e para a ação (LACOMBLEZ, TEIGER & 

VASCONCELOS, 2014). Identificamos abaixo quatro princípios deste corpus teórico-

metodológico: a filosofia da ação; a pedagogia construtivista, a aprendizagem mútua e a 

necessidade de um saber clínico e estratégico do formador. 
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1.2.3.1. Filosofia da Ação 

A especificidade desta formação pela e para a ação está na concepção da 

Ergonomia como uma “ciência” da ação, este ponto de vista faz referência ao 

relacionamento pensamento/ação e pertence a uma dupla tradição: da filosofia da ação e da 

pedagogia construtivista (TEIGER & MONTREUIL, 1996a). A questão da ação está na origem 

da Ergonomia que se propõe a ser uma prática de mudança, o processo de compreensão do 

trabalho visa transformá-lo, visa à ação. Pela filosofia da ação, a ação de mudança é 

entendida como uma abertura para o projeto e concepção de outras possibilidades, que 

começa no dia que nos tornamos capazes de conceber outro estado das coisas e decidimos 

que esta situação é intolerável.  

Teiger e Montreuil (1996a), assim como Petit (2008) e Coutarel et al.  (2009) 

buscam em Sartre uma referência para este debate. Nas palavras do filósofo, a ação não 

resulta de um processo de sofrimento profundo que tornaria insustentável uma situação, 

mas, ao contrário, a ação resulta de uma percepção de que outro estado das coisas é 

possível, e aí sim, pode-se perceber que a situação é sofrida e insustentável. É preciso se 

abrir para outro estado das coisas para iniciar a mudança.  

Segundo Teiger e Montreiul (1996a), este interesse particular da Ergonomia pela 

mudança da situação de trabalho faz com que a concepção de outro estado das coisas seja o 

tipo de formação em discussão.  O objeto de pesquisa é o tipo de processo que traz este 

novo modo de conceber as coisas. Em outras palavras, é “o aspecto dinâmico da 

transformação das representações de uma situação que proporciona o impulso para mudar 

os pontos de vista, permitindo, assim, ações que transformam situações” (TEIGER & 

MONTREUIL, 1996a, p. 87). 

E aqui a ação é entendida num sentido lato, já que o essencial é debater as 
representações iniciais a cerca do trabalho e da prevenção, 
frequentemente, redutoras, e transformá-las em representações para ação, 
fornecendo bases de análise das situações e enriquecendo a argumentação 
para as mudanças pretendidas (LACOMBLEZ, TEIGER, 2007, p. 590). 

A formação feita na Cooperminas, seja com o grupo piloto, seja com os operadores 

da MT, buscava mudar as representações, confrontá-las entre diferentes atores, para que se 

possa perceber que outra representação é possível e, consequentemente, outra forma de 

organizar o trabalho também.  
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1.2.3.2. Tradição da Psicologia Construtivista 

O processo de formação em Análise do Trabalho, de aprender como se executa essa 

prática, não ocorre por meio de uma formação que ensine a memorizar as etapas da AET. 

Conhecer não é copiar o real, mas agir sobre ele, transformá-lo, de fato, em aparência, como 

forma de compreender. Isto se coloca no espaço de trabalho sob a questão da 

representação (LACOMBLEZ, TEIGER & VASCONCELOS, 2014; TEIGER & MONTREUIL, 1996a). 

A representação é entendida como elemento mediador entre a cognição e a ação, 

cumprindo um papel importante no processo de aprendizagem. Mudar a representação é 

mudar a aparência do real e já é transformá-lo (TEIGER & MONTREUIL, 1996a; LACOMBLEZ, 

TEIGER & VASCONCELOS, 2014). Para facilitar este processo, ensinam-se os conceitos básicos 

da análise ergonômica.  Aprender os conceitos e métodos da análise ergonômica do trabalho 

pode ser considerado uma ferramenta cognitiva para a transformação das representações 

(TEIGER & MONTREUIL, 1996a). 

A abordagem é baseada na ideia de que aprender como analisar o trabalho 
permite ao trabalhador se tornar mais ‘consciente’ da realidade de sua 
atividade e mais confiante sobre seu envolvimento em uma ação (TEIGER & 
MONTREUIL, 1996a). 

Lembrando que esta formação não deve ser feita de forma estanque, com um 

programa formatado, mas de forma “oportuna”19, onde os conhecimentos vão sendo 

“colocados na mesa” conforme a necessidade dentro do espaço de formação. Existe um vai-

e-vem entre a observação dos formandos e a análise dos ergonomistas que evocam 3 tipos 

de conhecimentos (LACOMBLEZ e VASCONCELOS, 2009):  

1. Conhecimento ergonômico do modelo de atividade, que pode ser trazido para 

a discussão para que os formandos percebam as variabilidades, as estratégias 

de regulação, a dimensão gestionária do trabalho, os efeitos para a saúde e os 

efeitos para a produção e suas a relações com a carga de trabalho, etc.; 

2. Conhecimento metodológico, ou seja, as diferentes formas de se aproximar do 

trabalho para compreender seus constrangimentos e seus determinantes que 

podem ser colocadas no debate, indicando a necessidade de estar atento às 

                                                           
19 Lacombez, Teiger & Vasconcelos (2014) adjetivam a formação como oportuna, para relembrar que ela 
aparece de acordo com a oportunidade, que não se trata de uma formação com conteúdos já 
construídos de antemão, os conceitos da análise do trabalho vão sendo evocados e confrontados, 
conforme a oportunidade aparece no espaço de formação.  Optamos por manter o uso do termo neste 
texto por considerarmos esclarecedor. 
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verbalizações, posturas e deslocamentos, ou ainda, à necessidade de investigar 

de uma forma global, para verificar se não há outras causas ainda não 

explicitadas, de validar as análises com os operadores, de ir ao campo para 

confrontar o operador antes de afirmar algo sobre seu trabalho, de analisar o 

trabalho nas minúcias, etc; 

3. E o conhecimento estratégico20, responsável por garantir a implementação das 

transformações: como convencer as outras instâncias hierárquicas, ou como 

confrontar os diferentes pontos de vista mudando as representações do 

trabalho, a necessidade de tratar a eficiência e a saúde conjuntamente para 

dialogar em todas as esferas da organização, etc.  

Os conhecimentos serão evocados de forma oportuna para contribuir com a 

mudança da representação. Para isso, é essencial refletir a metodologia da formação, assim 

como, seus momentos e fases. Como já dito, a formação deve ocorrer de acordo com as 

situações propícias que aparecem no espaço da pesquisa-ação-formação. As diferentes 

experiências, voltadas para agir nas condições de trabalho e, ao mesmo tempo, na formação 

dos trabalhadores, organizaram os momentos e fases da sua pesquisa-ação-formação à sua 

maneira, mesmo assim, podem ser identificadas quatro fases principais da formação. 

(LACOMBLEZ, TEIGER & VASCONCELOS, 2014): 

1. Expressão espontânea: nos primeiros diálogos os trabalhadores expressam sua 

representação sem serem provocados. É preciso estar atento à sua 

representação inicial sobre seu trabalho, “antes” do início, strictu sensu, da 

formação;  

2. Expressão provocada: em seguida, a formação é provocada pelo ergonomista-

formador, inúmeras estratégias são possíveis. Elas devem fazer emergir “o que 

nem sempre se sabe que se sabe”, a complexidade e variabilidade do trabalho, 

as “competências desconhecidas”, os compromissos assumidos entre produção 

e segurança. As causas do trabalho começam a aparecer, e na fase seguinte, 

privilegiam-se os aportes ergonômicos: modelo de base e conhecimentos 

explicativos sobre análise da atividade, indicados anteriormente; 

                                                           
20 Conforme já indicamos na introdução deste texto, o conhecimento estratégico acumulado parece ser 
mais restrito do que nas duas outras áreas de conhecimento, talvez por se tratar de algo muito “prático” 
da experiência do analista. Mas, será isso de fato? Iremos aprofundar este debate ao analisarmos as 
dificuldades enfrentadas para garantir as transformações no projeto META/Cooperminas. 
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3. A expressão provocada pode gerar no formando um sentimento de que esta 

percepção é só sua. Portanto, é preciso garantir no espaço de formação um 

processo de objetivação-distanciamento que permita desindividualizar a 

interpretação das consequências do trabalho e abrir caminhos para a ação 

coletiva; 

4. Em seguida, devem-se criar condições para que os participantes assumam o 

protagonismo no quadro do exercício coletivo, eles devem poder mobilizar o 

debate travado no espaço de formação em outras situações que não só a sua. O 

grupo de formandos deve se apropriar das formas de compreender 

↔transformar o trabalho por meio de exercícios práticos. 

Há diferentes formas de cumprir essas etapas, o que se pretende com este trabalho 

é identificar as maneiras realizadas por algumas experiências relevantes dentro do campo 

(ver capítulo 2 para mais informações) e, em seguida, comparar com a forma com que 

fizemos na Cooperminas. Esta comparação nos permitirá identificar nossos erros e acertos e 

avançar na construção destas metodologias em futuras intervenções. 

 

1.2.3.3. Formação como aprendizagem mútua 

A formação é considerada um processo de aprendizagem mútua (TEIGER & 

MONTREUIL, 1996a; LACOMBLEZ & TEIGER, 2007; LACOMBLEZ, TEIGER & VASCONCELOS, 

2014). 

Esta formação é baseada na comparação e debate de dois tipos de 
conhecimento: o dos atores, que é frequentemente concreto e operacional 
e o dos ergonomistas, que se baseia em dados científicos gerais em 
pesquisas de campo. Ambos têm características e limitações específicas e, 
consequentemente, são complementares, uma vez que nenhum dos dois 
pode responder a todas as questões envolvidas no trabalho. (TEIGER & 
MONTREUIL, 1996a, p.87, tradução livre)21 

Para a tradição da formação de trabalhadores no Brasil (FREIRE, 2005), esta é uma 

questão antiga e importante: o diálogo entre os saberes populares e técnicos. Este diálogo 

                                                           
21 Original do trecho: “this training is based on the comparison and debating of two types of knowledge: 
that of the actors, which is often concrete and rational, and that of ergonomists, which is based on 
general scientific data and field research. They both have specific characteristics and limitations, and 
consequently are complementary, since neither of them can answer all the questions involved in work” 
(TEIGER, MONTREUIL, 1996, p.87). 
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sempre foi entendido como uma via de mão-dupla, pois o processo de ensinar-aprender é 

visto como um vai-e-vem, onde os diferentes saberes se complementam, somando-se. O 

encontro de saberes deve permitir que os operadores valorizem seu próprio saber, mas ao 

mesmo tempo sejam capazes de modificar suas representações. A mobilização do saber dos 

trabalhadores na análise do trabalho somado aos saberes do ergonomista é uma forma de 

ampliar o poder de agir sobre o trabalho. “Não esquecendo que toda a intervenção é uma 

situação de aprendizagem recíproca, na qual o ergonomista constrói também sua própria 

experiência e continua a sua formação ao longo da vida” (LACOMBLEZ, TEIGER, 2007, p. 588) 

 

1.2.3.4. As habilidades de um formador – clínica e estratégica 

O formador nesta situação precisa de experiência em análise ergonômica bem 

como qualidades relevantes para a postura do tipo clínica e estratégica: postura clínica 

“atenta às evoluções das palavras dos atores do trabalho” e postura estratégica “considera a 

congregação de todos os atores nesta experiência social que é a intervenção” (LACOMBLEZ, 

TEIGER, 2007, p. 598). 

A postura clínica é fundamental, porque para sair da expressão espontânea, para 

que se possa trazer à tona “o que não se sabe que se sabe”, é preciso uma atenção com a 

evolução das palavras. É através da verbalização destes operadores em relação aos seus 

trabalhos que alguns conceitos complexos para descrever a atividade são esclarecidos e 

desenvolvidos durante os programas de treinamento em Ergonomia (TEIGER & MONTREUIL, 

1996a). 

A preocupação em trabalhar a linguagem para facilitar o compartilhamento 
e confrontação dos saberes, para que se possa passar da formulação de 
problemas para a sua formalização e generalização, abrindo espaço para as 
ações coletivas. (LACOMBLEZ et al. , 2007) 

A construção progressiva deste campo levou à compreensão da formação “como 

tendo um caráter clínico, desde que se considere que não é o trabalhador o objeto da 

atenção, mas sim o trabalho” (LACOMBLEZ, TEIGER & VASCONCELOS, 2014).  O saber clínico 

do formador passa por: facilitar a descoberta das características ocultas da atividade; 

explicar certos fenômenos; identificar momentos oportunos para confrontar o saber dos 

participantes com o saber científico.  Para isso, é fundamental que o formador conheça 

previamente a atividade de trabalho, este conhecimento prévio facilita a análise do trabalho 
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que será posteriormente conduzida com o grupo, que permitirá enriquecer a análise 

anterior feita pelo formador (LACOMBLEZ, TEIGER & VASCONCELOS, 2014). 

Além da postura clínica é preciso uma postura estratégica. A atuação dentro das 

organizações vai exigir do formador qualidades distintas, justamente, para garantir ao longo 

da formação um espaço de intervenção para os formandos, para não lhes abandonar, após a 

intervenção sem margem de manobra para transformarem as situações que eles 

identificaram como danosas e prejudiciais. Saber interpretar os espaços de poder e alargar o 

poder de ação dentro da organização será considerado ao longo deste texto um saber 

estratégico. Para dar conta desse novo paradigma é fundamental alargar a dimensão da 

formação para além dos operadores diretamente envolvidos. Outros atores devem ser 

integrados na análise da atividade permitindo circular a descoberta das contradições e 

facilitar o acesso a outros atores de diferentes hierarquias. Com isso, pretende-se criar 

condições para uma transformação efetiva (LACOMBLEZ & VASCONCELOS, 2009). 

Balanços sectoriais (com responsáveis pela segurança, pela engenharia, 
pela produção) promovidos a par e passo com a evolução do trabalho com 
o grupo de “formandos” completam o dispositivo e procuram assegurar, 
simultaneamente, uma visão amplamente partilhada dos problemas 
emergentes e dos dilemas que caracterizam as actividades de trabalho em 
geral, (...), e o necessário envolvimento da hierarquia essencial ao 
desencadear das acções concretas de transformação das condições de 
execução. (LACOMBLEZ & VASCONCELOS, 2009, p. 57) 

Portanto, a formação se amplia com outros atores da empresa, com outras 

hierarquias. A formação é também “a construção de lugares mais comuns entre diferentes 

protagonistas do trabalho no propósito de compreender, valorizar e transformar o trabalho” 

(LACOMBLEZ, TEIGER & VASCONCELOS, 2014). O papel do formador nesta perspectiva é de 

“guardião da atividade”, fazendo com que seus constrangimentos e efeitos possam circular 

dentro das diferentes instâncias (VASCONCELOS, 2008), e também “guardião do processo 

participativo”, criando e mantendo esta condição fundamental na construção social da 

transformação (DUARTE & VASCONCELOS, 2014). Então, essa dupla postura (i.e. clínica e 

estratégica) se reflete em duas perspectivas de transformação: a mudança das 

representações de trabalho dos agentes, assim como, a transformação das condições e 

modos de exercício da atividade de trabalho (COSTA, SILVA, 2010), que ocorre pelo 

envolvimento do formador com os outros atores da empresa. 
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A revisão apresentada neste capítulo nos permitiu compreender que existem 

formas de análise do trabalho guiadas pela formação de trabalhadores e que elas pertencem 

à tradição da Ergonomia. Dentro desta tradição, direcionamos nossa atenção 

especificamente às formas de ação que conciliam ambas as formas de ação sobre o trabalho 

e as pessoas conjuntamente, e assim encontramos um corpus teórico metodológico 

acumulado, que garante um roteiro inicial para uma intervenção. No entanto, para 

podermos identificar as restrições que limitaram a eficácia do projeto META/Cooperminas é 

preciso antes identificar como outras experiências dentro de nosso campo mobilizaram este 

corpus teórico metodológico e as restrições e dificuldades já identificadas por eles.  
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2. Experiências relevantes no campo da Ergonomia e Formação 

A apresentação do corpus teórico-metodológico realizada acima nos permite ver 

que ele não se propõe a fornecer um passo a passo estruturado, pronto para ser replicado. 

Cada experiência utiliza-o à sua maneira. Portanto, antes de apresentar o Projeto 

META/Cooperminas e identificar suas restrições, iremos analisar quatro experiências dentro 

do campo da Ergonomia e Formação e verificar como essas experiências se utilizaram, do 

corpo teórico metodológico apresentado no capítulo anterior. A apresentação dessas 

experiências nos também revelará alguns entraves já reconhecidos por estas experiências 

para alcançar seus objetivos.  

A seleção dessas quatro experiências com certeza não exaure o grande número de 

estudos e experiências relevantes dentro do campo22. No entanto, permitirão perceber os 

equívocos cometidos por nós na experiência de formação na COOPERMINAS. Serão 

apresentadas: a experiência de Ergonomia participativa de um grupo de autoras canadenses 

intitulada Ergogroup, em seguida comentaremos duas metodologias desenvolvidas em 

Portugal, o Método de Análise Guiada Individual  e Coletiva (Mágica) e a Matriz de Análise 

do Trabalho e de Riscos Ocupacionais para  Supervisores Chefias e estruturas de Apoio 

(MATRIOSCA), A terceira experiência será um estudo realizado por um pesquisador francês 

que desenvolveu um dispositivo de experimentação que se propõe a formar ao mesmo 

tempo que encaminha um recomendação de mudança, e por último será apresentada a 

experiência de formação com o Sindicato dos Professores desenvolvido no Brasil por 

pesquisadores do grupo Modo de Vida e Trabalho, o Programa de Formação em Saúde 

Gênero e Trabalho nas Escolas (PFSGTE). No relato destas quatro experiências, será 

privilegiado olhar descritivo sobre a forma como a intervenção foi operada. Ao final de cada 

seção, discorre-se um breve comentário sobre os avanços conquistados por cada experiência 

e as diferenças entre elas, assim como, sobre as diferentes restrições encontradas para a 

eficácia dos objetivos almejados. 

2.1. Ergogroups: A experiência canadense de formação em análise do trabalho 

como ferramenta para a ação 

                                                           
22 Conforme apresentado na introdução dessa tese.  
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Abaixo, serão apresentadas duas experiências do grupo canadense voltadas para a 

formação em análise do trabalho de grupos dentro das empresas com exercícios práticos de 

mudança. As experiências canadenses de Ergonomia participativa fazem uma formação em 

análise do trabalho com um grupo de trabalhadores chamado de Ergogroup, que irão atuar 

em situações de trabalho críticas e transformá-las.  

Ergonomia participativa para prevenção de Problemas Músculo Esqueléticos (PMEs) em 

uma Fabrica de alumínio do Quebec  

Montreuil, Bellemare & Prevost (2000) sistematizam uma intervenção em duas 

fábricas de alumínio do Quebec. Uma fábrica possuía 300 trabalhadores e a outra 564. Estes 

eram sindicalizados e participavam de trabalhos da comissão que seria o equivalente à CIPA 

por algumas horas por semana. O processo industrial envolvia risco de explosão e 

queimadura e atividades de prevenção eram comuns nesse sentido. Alguns anos antes do 

início da intervenção, o número de doenças músculo esqueléticas começou a crescer junto 

com o envelhecimento dos trabalhadores e a empresa decidiu agir preventivamente. O 

departamento de saúde e segurança da empresa já vinha desenvolvendo diversos 

Ergogroups23 nas plantas industriais com ações voltadas para outras formas de prevenção e 

decidiu envolver esses grupos na transformação das situações de trabalho para prevenir os 

PME (problemas músculo esqueléticos). O treinamento foi realizado com 7 Ergogroups. Cada 

grupo era composto de 3 a 6 funcionários da empresa, conduzindo pelo menos um 

diagnóstico de uma situação de trabalho. As ideias de melhorias foram debatidas e 

sugeridas. Essa fase durou 6 meses. A segunda fase constituiu em reter as ideias factíveis e 

transformá-las em projetos reais, o que durou um ano e meio. A intervenção totalizou dois 

anos de trabalho e foi coordenada por 4 ergonomistas e uma especialista em avaliação.  

Antes do início das atividades, garantiu-se que haveria orçamento destinado para as 

implementações propostas pelos Ergogroups e que os trabalhadores diretamente envolvidos 

deveriam conhecer as sugestões e aprová-las, o que foi assegurado por meio de extensivo 

treinamento sobre validação. Nota-se aqui que o saber estratégico do formador já começa a 

ser mobilizado antes mesmo do início do processo de formação, no desenho do projeto da 

intervenção estão sendo atestadas as condições para a transformação. Um comitê de 

acompanhamento foi criado em cada fábrica, composto por representantes dos 

                                                           
23 A proposta dos Ergogroups das autoras canadenses será novamente refletida na seção 4.2.1  
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trabalhadores, tomadores de decisão e pesquisadores. Esse comitê se encontrou em 

momentos chaves e garantia a transferência da análise da situação à sua implementação. A 

estratégia da criação de comitês de acompanhamento remete novamente à importância do 

saber estratégico do formador, que já se apresentava como questão nos trabalhos das 

autoras canadenses. No entanto, a reflexão sobre sua importância e o seu grau de 

envolvimento para garantir a implementação das soluções será continuada, nas próximas 

três experiências. 

O projeto com as fábricas de alumínio foi realizado em três fases conforme indicado 

a seguir (MONTREUIL, BELLEMARE, PRÉVOST, 2000): 

 Organização: na primeira fase, os atores foram organizados e foi definido quem 

participaria de cada Ergogroup e dos comitês de acompanhamento, quais as 

funções importantes a serem analisadas pelos Ergogroups, e quanto de 

orçamento poderia ser destinado para os projetos industriais. 

 Treinamento24: foi realizado em 4 módulos, sendo cada um deles de dois dias 

de sessão e um dia de trabalho prático. O treinamento foi realizado duas vezes, 

um para cada fábrica.  

Módulo 1 – um retrato dos PMEs 

 Conteúdo: conceitos básicos de Ergonomia; PME; confidencialidade dos dados; 

análise estatística dos dados da fábrica; determinação das situações de 

trabalhos chaves. Como fazer entrevistas com os trabalhadores nessas 

situações; administração de questionário sobre dor; entrevistas com 

supervisores; engenheiros e equipes de manutenção sobre essas situações. 

Módulo 2 – análise de fatores de risco sobre as situações em estudo.  

 Conteúdo: fatores de risco para problemas músculo esqueléticos; limites e 

critérios de qualidade para diagnósticos; como filmar os trabalhadores na 

situação estudada; como dividir a tarefa em ações e a análise das ações em 

termos de risco para os PMEs.  

                                                           
24 O uso do termo treinamento no relato das experiências ocorre decico à tradução do termo em Língua 
Inglesa – training. Caberia aprofundar a reflexão do significado deste conceito training para estas 
pesquisadoras. Percebe-se que Teiger, por exemplo, tem em seus artigos em português o conceito 
traduzido para formação (TEIGER, LAVILLE, DURRAFOURG, 2004; LACOMBLEZ, TEIGER & VASCONCELOS, 
2014), enquanto encontramos artigos em inglês que se utilizam do termo training (TEIGER, MONTREUIL, 
1996), referenciando-se ao mesmo conceito. Apesar disso, nessa tese, quando encontrarmos o termo 
training em inglês tenderemos a traduzir como ‘treinamento’. 
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Módulo 3 – Análise dos determinantes dos fatores de risco para PME 

 Conteúdo: conceitos teóricos de fatores de risco determinantes; formulação de 

hipóteses de determinantes utilizando filmes; preparação da validação de 

diagnósticos; preparação da apresentação do projeto da fábrica para o comitê. 

Módulo 4 - Transformação da situação após o diagnóstico 

 Conteúdo: gestão de projetos e Ergonomia; conceito de referência e simulação 

de situações, encontrando soluções pelo brainstorming e pela ponderação das 

ideias resultantes; definição de projetos e determinação de objetivos de 

transformação em planos de ações; apresentação do manual ergonômico da 

empresa; conceito de prognóstico e preparação das atividades para 

implementá-lo. 

Ação conduzida nas situações de trabalho se iniciou no treinamento, mas continuou 

ao longo da fase de acompanhamento das implementações das soluções. Cada grupo foi 

supervisionado com um encontro mensal ou bimensal com os ergonomistas, sendo 27 

participantes das duas fabricas; desses, 14 eram empregados da manutenção e da produção 

e os outros treze eram supervisores, técnicos, lideres de projeto, doutores em OH&S. Os 

funcionários da produção e manutenção foram liberados para trabalhar no projeto. Os 

demais tiveram de acumular suas funções com as atribuições do projeto (MONTREUIL, 

BELLEMARE & PRÉVOST, 2000). A partir da definição do comitê de acompanhamento, o 

diagnóstico foi feito em 9 situações de trabalho pelos Ergogroups, após o primeiro módulo. 

Os riscos mais comuns nas situações eram postura forçada e esforços prolongados em várias 

ações. Além das questões de PME, outras inúmeras inconveniências foram consideradas nas 

mudanças propostas. Os pesquisadores tinham que se manter atentos, pois os participantes 

tendiam a querer resolver o problema antes de uma análise cuidadosa. Os ergonomistas 

tiveram que reforçar várias vezes que a fase de análise era um pré-requisito para propor as 

soluções.  

As soluções propostas foram mais relacionadas com os equipamentos e 

ferramentas, poucas mudanças permaneceram ou foram retidas em relação às mudanças de 

processo, ao que parece haviam poucas pessoas dessa área. Além disso, os autores 

destacaram que os Ergogroups quase não propuseram mudanças nos métodos utilizados 

pelos trabalhadores, eles pareciam querer respeitar o modo de fazer de cada um. Na 
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avaliação dos autores do texto, seria preciso mais tempo de formação para fazer os 

Ergogroups compreenderem que existem ganhos importantes ao mudar métodos que são 

prejudiciais do ponto de vista dos PMEs (MONTREUIL, BELLEMARE &, PRÉVOST, 2000). 

Ao final dos seis meses de curso, foram propostas 49 soluções para as 9 situações 

estudadas pelos 7 Ergogroups. Iniciou-se, então, outro momento do projeto que residia em 

acompanhar a implementação das soluções, sistematizado em outro trabalho (BELLEMARE 

et al, 2000). Os 4 ergonomistas supervisionaram por 1 ano e meio os Ergogroups para 

monitorar a realização das propostas. Aconteceram reuniões periódicas de acordo com a 

necessidade de cada Ergogroup. O ergonomista registrava as reuniões em um diário de 

campo (logbook). Ao final, foram feitas observações para avaliar as intervenções e verificar 

sua real execução e o alcance dos objetivos planejados (BELLEMARE et al, 2000). Buscou-se 

registrar o caminho percorrido por cada grupo através dos diários de campo e de 

documentações para verificar as facilidades e obstáculos encontrados na implementação. 

Vinte três dos quarenta projetos foram realizados ou estavam em fase de realização; 

dezessete foram abandonados e nove foram transferidos para outras responsabilidades na 

empresa. Seis projetos de melhoria foram considerados caros, destes, apenas dois foram 

implementados, dos quais um já estava em andamento e foi potencializado pelo Ergogroup 

e outro que foi implementado pela necessidade de apresentar uma resposta a um acidente 

muito sério na empresa. Com isso, projetos muito caros, superiores a 35.000 dólares 

canadenses foram considerados mais difíceis de serem realizados (BELLEMARE et al, 2000). 

Projetos de mudanças de equipamentos e ferramentas eram mais fáceis de serem 

implementados, porque já existia um procedimento formal de como realizar esse tipo de 

tarefa na empresa, sendo apropriado pelo Ergogroup. Entre os projetos de mudança na 

organização, no processo e nos métodos apenas um de sete foram de fato efetivados. Além 

disso, esses projetos exigiam um conhecimento mais aprofundado do sistema que não foi 

possível ter e logo foram abandonados pelos Ergogroups. O gestor responsável pelo projeto 

poderia ser de uma hierarquia superior ou inferior e poderia ter sido membro do Ergogroup 

ou ser de fora. O fato de pertencer a uma hierarquia superior se mostrou significativo para 

garantir a aprovação interna do projeto nas instâncias de decisão da empresa, segundo os 

autores, isso permitia ao gestor do projeto saber o fluxo de decisão na empresa para, assim, poder 

garantir a sua implementação (BELLEMARE et al, 2000).  
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A intervenção parte de dois princípios: do reconhecimento do saber dos diferentes 

atores das fábricas em relação ao funcionamento do trabalho, sobre o que precisa ser 

modificado na situação de trabalho; do saber desses atores em relação ao processo de 

transformação do trabalho neste local e na habilidade de começar a transformá-lo, se lhe 

houver conhecimentos e ferramentas. O artigo reforça que o treinamento se mostra uma 

possibilidade indiscutível de desenvolver habilidades para encontrar soluções relevantes 

para os problemas musculoesqueléticos no trabalho (MONTREUIL, BELLEMARE, PRÉVOST, 

2000). Além disso, mostra a importância de acompanhar a implementação de soluções de 

perto, inclusive formando os Ergogroups em gestão de projetos para lutar pela sua 

implementação (BELLEMARE et al, 2000). Esta experiência assim como a de St. Vincent et al.  

(1998), apresentada a seguir, possuem como referência a metodologia da Ergonomia 

Participativa, proposta pelo IRRST (Instituto de Pesquisa em Saúde e Segurança do Trabalho 

de Quebec). Há uma preparação da análise do trabalho como um ferramental simplificado, 

que seja mais fácil de ser apropriado pelos Ergogroups para facilitar a compreensão e a 

proposta de mudanças em relação aos PMEs. Em geral, a fase inicial da formação dura seis 

meses, enquanto que o acompanhamento da mudança ocorre num período de um ano e 

meio anos. Há presença de comitês de acompanhamento, para facilitar a implementação – 

uma espécie de construção política da intervenção – enquanto o Ergogroup trataria de uma 

construção técnica. Uma formação específica em gestão de projetos é feita e o grupo é 

acompanhado por um bom período de tempo para garantir as implementações que foram 

concretizadas e as que não foram. Este parece ser o critério chave para a avaliação se a 

formação foi bem feita ou não. 

Ergonomia participativa para a prevenção de PMEs no setor elétrico 

Este é um segundo trabalho, selecionado por nós, do grupo canadense. O estudo foi 

desenvolvido em duas fábricas: uma do setor de luz, com 175 trabalhadores, e outra das 

telecomunicações com 100 trabalhadores.  Em ambas as fábricas, as situações críticas se 

referiam à montagem, que podia ser em linha ou em postos individuais. Em geral, o trabalho 

era realizado sentado com a montagem de peças pequenas. Nessas empresas, o trabalho 

repetitivo era responsável por grande parte das doenças ocupacionais. Para que as fábricas 

melhorassem a prevenção dessas doenças, um processo participativo foi desenhado e 

implementado, desenvolvendo-se uma ferramenta para análise do trabalho repetitivo. A 



 

70 
 

Ergonomia Participativa é entendida, aqui, como um compartilhamento de saberes entre os 

projetistas e operários (ST-VINCENT, CHICOINE & BEAUGRAND, 1998). 

A ferramenta desenhada foi planejada para ser utilizada por pessoas com pouca 

experiência em Ergonomia.  O objetivo dessa ferramenta era facilitar o diagnóstico e a 

proposição de melhorias. Trata-se de um resumo da análise do trabalho, dividido em cinco 

módulos e voltado para a prevenção de PME (ST-VINCENT, CHICOINE, BEAUGRAND, 1998): 

 Modulo 1 – entrevistas com os trabalhadores para conhecer as características 

da população, as etapas do trabalho mais difíceis, as dores mais frequentes e as 

principais variabilidades;  

 Módulo 2 – preparar uma amostragem e um plano de observação para ser 

filmado. A filmagem deve ser feita numa condição próxima da normal e as 

situações difíceis devem ser registradas.  Recomenda-se filmar diferentes 

trabalhadores para perceber variações nos procedimentos operacionais; 

 Modulo 3 – observação do trabalho e identificação de fatores de risco.  Um 

esboço do trabalho é feito com seus equipamentos e materiais, seus padrões e 

tempos. Os riscos são observados por meio de uma tabela propostas como 

parte da ferramenta e pela observação dos filmes.  O perigo deve ser atribuído 

para cada ação dentro da tarefa. Os riscos categorizados são os mais comuns 

como esforços, posturas, temperatura, trabalho estático, problemas com os 

equipamentos, etc. Em seguida, os riscos são graduados em um ranking e os 

prioritários serão retidos. 

 Módulo 4 – condução para identificar os fatores causais dos riscos presentes: 

organização do trabalho, dimensão do posto de trabalho, equipamento, 

ferramentas, etc. 

 Módulo 5 – neste momento, as recomendações se iniciam pelos riscos 

prioritários, é feito um brainstorming que deve culminar com ideias diferentes, 

depois as vantagens e desvantagens são citadas e retêm-se as melhores 

sugestões que vão ser trabalhadas em projetos através de maquetes, mock-ups 

etc. Sugere-se a presença de técnicos e engenheiros nesta etapa.  

Percebe-se uma grande semelhança entre os módulos desta experiência com os 

módulos do treinamento da experiência anterior. Novamente, trata-se de uma apresentação 
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da análise do trabalho como um ferramental simplificado para ser mais fácil de ser 

apreendido pelos formandos e direcionado para os PMEs. No início do projeto, havia sido 

criado um comitê em cada fábrica. O grupo foi composto de trabalhadores e representantes 

da empresa (engenheiros e técnicos), totalizando quatro e cinco participantes em cada 

fábrica. Ao se analisar um trabalho, o Encarregado (Foreman) era convidado para integrar o 

comitê com um ou dois trabalhadores que desempenhavam a função. Neste caso, não se 

tratavam de vários Ergogroups e um comitê de acompanhamento por fábrica. Criou-se 

apenas um grupo por fábrica que ficou responsável por operar politicamente e tecnicamente 

a intervenção, analisando mais de uma situação crítica dentro de cada fábrica. Inicialmente, 

uma formação de nove horas foi ministrada para o grupo. A maior parte do treinamento foi 

focada em trabalhos práticos através de vídeos do trabalho. Após o treinamento, o grupo se 

voltou para situações críticas, identificadas via registro de acidentes da empresa e da opinião 

dos trabalhadores e encarregados.  

A análise do trabalho ocorreu num período de 15 meses. As reuniões do comitê 

ocorreram semanalmente com a presença de dois ergonomistas. A princípio, analisou-se 

uma situação crítica capitaneada pelos ergonomistas.  Esta primeira análise foi um 

complemento para o treinamento, com o ergonomista cumprindo um papel central nele. 

Nos trabalhos que se seguiram, relacionados com outras situações, a função do ergonomista 

foi subtraída e a coordenação foi passada para outro integrante do grupo. Três situações de 

trabalho foram estudadas em uma das plantas, e, na segunda fábrica, foram analisados 4 

situações de trabalho. Das sete situações avaliadas, todas possuíam movimentos repetitivos 

com ciclos de produção entre 10s e 1m30s, sendo que nos ciclos mais longos os movimentos 

se repetiam ao longo do mesmo ciclo. 

Ao final do projeto, das sete situações, três foram completamente reorganizados, 

duas tiveram protótipos desenvolvidos e testados, mas não chegaram a ser implementados 

até a finalização da pesquisa. Nas duas últimas situações, algumas estratégias foram 

instauradas e outras estavam por ser. Foram propostas 80 melhorias para as sete situações e 

à conclusão 50 haviam sido implementadas.  Além disso, foram feitas avaliações nos postos 

de trabalhos modificados. Mais uma vez, o trabalho foi filmado, e reavaliado seguindo a 

mesma grade anterior. Verificou-se, assim, se os fatores de risco foram eliminados e se os 

trabalhadores ficaram satisfeitos com as mudanças. A avaliação foi feita ao mesmo tempo 
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pelo ergonomista e pelos integrantes do comitê que foram formados neste processo. 

Realizou-se uma comparação dos fatores de risco identificados pelo ergonomista e pelos 

formandos. Notaram-se muitas semelhanças, o que demonstra um bom resultado da 

formação, mas em alguns casos houve discordância, por exemplo, os formandos avaliavam 

um problema como flexão lateral quando de fato se tratava de flexão das costas. Por fim, foi 

documentada a dificuldade encontrada pelo grupo em utilizar essa ferramenta de cinco 

módulos, mesmo encontrando facilidade de aplicação do primeiro módulo. No segundo 

módulo ocorreram algumas dificuldades pontuais com a definição dos fatores de risco 

propostos pela tabela. As maiores dificuldades aconteceram nos módulos 3 e 4.  A definição 

dos fatores causais dos riscos foi exitante, tornando necessária o esclarecimento por parte 

dos ergonomistas diversas vezes. Além disso, o plano de observações também se mostrou 

complexo, levando em conta as variabilidades necessárias para cada situação. Contudo, 

percebeu-se que o grupo dominou bem os módulos da formação com exceção do plano de 

amostragem e observação (ST-VINCENT, CHICOINE & BEAUGRAND, 1998). 

Houve mudanças de visão e de mentalidade com essa formação em Ergonomia, que 

podem permitir alterações organizacionais mais profundas no futuro. O estudo mostrou que 

o comitê ganhou autonomia para realizar grande parte das etapas da análise do trabalho. 

Outro estudo realizado pelos pesquisadores canadenses, utilizando metodologia 

semelhante, mostrou que este grupo “piloto” passou a ganhar destaque em sua respectiva 

fábrica e que continuavam realizando trabalhos mesmo passados 3 anos da experiência. 

Portanto, esta forma participativa permitiu um impacto da intervenção que permanece por 

mais tempo (ST-VINCENT, CHICOINE & BEAUGRAND, 1998). Perceberam-se muitas 

semelhanças entre esta experiência e a anterior, porém, há nesse contexto uma diferença 

grande, considerando que não existe comitê de acompanhamento, apenas o Ergogroup, 

chamado de grupo piloto, que ao que parece passa a assumir ambas as responsabilidades. 

No entanto, o Ergogroup é responsável por analisar várias situações e é assessorado ao 

longo do processo, permitindo avaliar o quanto foi aprendido do método. Manteve-se a 

tradição de avaliar os tipos de implementações realizadas observando os resultados 

positivos e os negativos. Elabora-se também uma avaliação de uma situação modificada por 

um ergonomista e por um formando para se perceber as diferenças de entendimento ao 

final da avaliação. 
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Comentários  

As experiências apresentadas tratam da Ergonomia Participativa. A formação em 

análise do trabalho é utilizada como forma de possibilitar a intervenção e mudança dentro 

das empresas. A análise do trabalho é transformada em um ferramental e apresentada em 

módulos teóricos, conciliando com exercícios práticos de mudança dentro das organizações.  

Percebe-se uma preocupação em avaliar os resultados da formação e da 

intervenção que traz importantes aprendizados. Há maiores dificuldades em encaminhar 

recomendações com custos elevados, é comum que estas recomendações não sejam 

implementadas. Há mais facilidade em efetivar as transformações relacionadas com os 

dispositivos técnicos do que as mudanças da organização do trabalho ou dos métodos dos 

trabalhadores. Algumas recomendações relacionadas com a organização do trabalho ou com 

os procedimentos e métodos dos trabalhadores nem chegam a ser sugeridas. Ou então são 

abandonadas pelos Ergogroups. 

Havia uma facilidade em efetivar a transformação, quando existia um procedimento 

definido na empresa e este era dominado pelos trabalhadores. Mudanças que precisam ser 

feitas, mas não há um processo de aprovação definido, ou esse procedimento não é 

dominado pelos trabalhadores que participam dos Ergogroups, são mais difíceis de serem 

efetivadas. Quando havia um integrante da alta hierarquia no Ergogroup, as recomendações 

eram mais facilmente implementadas, pois era mais fácil o processo tramitar e ser aprovado 

no fluxo interno da empresa.  

No que concerne à estratégia de implementação, o grupo avança com a criação de 

comitês de acompanhamento, e, principalmente, com um tempo longo destinado a 

acompanhar a implementação da mudança subsidiado por uma formação em gerência de 

projetos. 75% do tempo do projeto são destinados a acompanhar e formar os trabalhadores 

(inclusive em gestão de projetos) para garantir a mudança. Esse dado foi o que mais nos 

impressionou e onde percebemos alguns dos equívocos do projeto na Cooperminas, como 

poderá ser visto na segunda parte dessa tese. 

A criação do comitê de acompanhamento separado do Ergogroup não teve suas 

vantagens e desvantagens sistematizadas. Mas, a importância da instauração das estruturas 

da intervenção (DANIELLOU & BEGUIN, 2007) fica bem marcada por estes trabalhos. A 

possibilidade de que uma estrutura como essa ganhe perenidade e continue o trabalho com 
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a saída do ergonomista foi apontada no trabalho dos canadenses e vai ser objeto de reflexão 

nos trabalhos da seção 2.2 (PETIT, 2008), 2.3 (DUARTE & VASCONCELOS, 2014) e 2.4 (NEVES 

et al, 2015).  

No entanto, as experiências não explicitam uma atenção com o desenvolvimento de 

competência ou com um processo de formação profissional dos trabalhadores das situações 

críticas. Alguns avanços nesta temática poderão ser vistos na seção a seguir. 

2.2. MÁGICA e MATRIOSCA: experiências emblemáticas. 

Neste item, serão apresentadas três experiências do Campo da Ergonomia e 

Formação com contribuições para a prática formativa e para a construção e condições para 

efetivar a transformação as condições de trabalho: duas práticas relacionadas ao MÀGICA, 

um método onde a formação é contextualizada por uma análise do trabalho anterior, e ao 

mesmo tempo, se utiliza da análise do trabalho como objeto de formação com os 

trabalhadores para subsidiar a construção de mudanças. O Mágica entretanto, enfrentou 

dificuldades para efetivar essas recomendações, e uma forma mais completa desse método 

foi construída e intitulada Matriosca, onde essa formação é subsidiada pela criação de 

outras estruturas de acompanhamento, para garantir a implementação das melhorias e para 

dar maior perenidade à formação.  

Método de Análise Guiada Individual e Coletiva em Alternância - MÀGICA 

Para podermos apresentar a Matriosca é preciso antes apresentar a experiência 

anterior do mesmo grupo intitulada MAGICA - Método de Análise Guiada Individual e 

Coletiva em Alternância, no qual a AET foi uma ferramenta que permitiu construir um 

programa de formação melhor contextualizado, como também objeto de formação para a 

concepção de melhoria das condições de trabalho (LACOMBLEZ, TEIGER & VASCONCELOS, 

2014).   

A autoanálise individual, alternada com espaços de discussão em grupo, foi uma 

marca do método MAGICA, que permitia que cada um aproveitasse suas descobertas 

individuais e confrontasse-as com as representações de outros colegas, facilitando, assim, o 

processo de desindividualização e proposição de melhorias. 

Poder falar, poder partilhar seu trabalho e considerar este 
encaminhamento como essencial para a ação e, concretamente, para a 
prevenção: este era o coração deste projeto, e que deu fôlego para uma 
intervenção de vários meses. (LACOMBLEZ, TEIGER & VASCONCELOS, 2014) 
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Abaixo, um breve resumo dos resultados e conclusões do Mágica:  

 Qualidade e intencionalidade da mediação: A análise prévia diagnosticou 

situações problemas que facilitaram o roteiro de trabalho do coletivo de 

formação. O conhecimento preliminar do trabalho constituiu uma base 

necessária para a intervenção. A intercalação entre os espaços coletivos e 

individuais foram fundamentais para a sustentação e alimentação do papel de 

mediação assumido pelo formador.  

 Metarroteiro e desenvolvimento individual: O debate não ocorre de forma 

espontânea é preciso um quadro de referência teórica para guiar a atividade 

reflexiva. No caso do MAGICA, o modelo de Savoyant conduziu o 

questionamento dos pesquisadores, mas também foi apropriado pelos 

trabalhadores.   

 Individual e Coletivo: Se o aprendizado da experiência é individual, só “saindo 

da sombra” e indo ao coletivo que é possível colher os seus frutos. Para isso é 

preciso ir contra a responsabilização individual. O espaço de debate coletivo 

mostra sua importância quando detalhes “insignificantes” da atividade se 

mostram fundamentais nos saberes de prudência. 

Para poderemos perceber com clareza esse método, optamos por trazer uma outra 

experiência que foi inspirada pela sua estratégia de formação que oscila entre espaços 

guiados individualmente com espaços coletivos. A experiência de Costa & Silva (2010) nos 

pareceu uma forma resumida de apresentar esses aprendizados, antes de descrever a 

Matriosca. 

O uso do Método da Análise Guiada Indiviudal e Coletiva em Aternância em uma 

empresa de saneamento de dois municípios de Portugal 

A metodologia é definida como análise-formação-ação, sendo a formação 

profissional um elemento agregador destas três facetas. A AET é utilizada de duas maneiras: 

como instrumento para se conhecer o trabalho de modo anterior à formação, permitindo a 

definição do conteúdo do que será discutido no espaço de formação, e também é 

empregada ao longo do processo formativo, viabilizando rever episódios, eventos e 

retrabalhá-los durante o espaço de formação.  A transformação ocorre em duas 

perspectivas: as mudanças das representações de trabalho dos agentes, assim como das 
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condições e modos de exercício da atividade de trabalho por meio de recomendações 

oriundas do processo de formação (COSTA & SILVA, 2010).  

O estudo foi realizado com os trabalhadores de uma rede de saneamento de dois 

conselhos de Portugal (Oeiras e Amadora). O profissional estudado era o responsável pela 

manutenção das redes de coletores e caixas de visitante e pelo bom funcionamento da rede 

de esgotos do município. A demanda da investigação estava relacionada com questões de 

saúde e segurança. A Abordagem metodológica foi dividida em 5 etapas:  

1. Conhecer globalmente a atividade de trabalho para identificar as temáticas a 

serem trabalhadas no processo formativo; 

2. Elaboração do o  processo formativo;  

3. Implementação do processo formativo; 

4. Análise dos conteúdos das sessões de formação; 

5. Avaliação das mudanças obtidas pela implementação das soluções propostas 

ao final da terceira etapa. 

As observações globais e abertas da primeira etapa incidiram sobre a atividade de 

inspeção e desobstrução/limpeza da rede de saneamento.  

Os dados provenientes das observações, dos registros das verbalizações e 
dos vídeos foram tratados de modo a nos permitir construir um cenário 
descritivo do que consiste a atividade de trabalho no sector do saneamento 
e dos riscos a ela associados. (COSTA & SILVA, 2010, p.30) 

Essa etapa culmina num pré-diagnóstico “essencial” ao programa de formação 

situado. O pré-diagnóstico abarcou dois grandes temas: o trabalho confinado, situação 

cotidiana que apresenta riscos graves e possibilidade de danos irreversíveis e a postura e 

movimentação manual de cargas, ressaltando-se que todos os acidentes do ano de 2007 

ocorreram devido a este risco (Esta é para nós uma diferença importante em relação à 

experiência de Montedo e Sznelwar apresentada anteriormente).  

A segunda e terceira etapas configuraram uma formação em dois momentos de 

espaços de discussões teóricas em sala, em paralelo com sessões de autoanálise, onde o 

operador realizava a sua atividade com a presença do ergonomista. As discussões em ambos 

os espaços ocorriam em torno das situações problema identificadas na primeira etapa. Os 

filmes coletados na primeira etapa foram utilizados durante as sessões em sala e muitas 

vezes alguns trechos eram revistos de acordo com a sua relevância. Dos 29 operadores 
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responsáveis pela manutenção da rede, 6 operadores participaram do espaço de formação, 

que foram escolhidos por terem disponibilidade e por pertencerem ao grupo que faz todo o 

tipo de reparo. Eram trabalhadores com cerca de 47 anos e em média 19 anos de empresa e 

que possuíam baixa escolaridade.  

O processo formativo teve um total de nove sessões. Oito decorreram 
durante um período de duas semanas, entre o dia 17 de Setembro de 2008 
e o dia 3 de Outubro de 2008. Estas sessões foram realizadas com 
intervalos, de no máximo 3 dias, e realizadas logo no início do dia de 
trabalho, ou seja, a partir das 8 horas da manhã. A nona sessão, de apre-
sentação aos responsáveis da Organização do balanço da formação e das 
propostas de melhoria das condições de trabalho, foi realizada no dia 20 de 
Outubro de 2008. ( COSTA & SILVA, 2010) 

Na Tabela 1 abaixo, apresenta-se um resumo das sessões, assim como da 

alternância de espaços coletivos e de autoanálise: 

Tabela 1 – Etapas de uma Formação que alterna discussão coletiva com auto-análise. Fonte: Costa & 

Silva (2010) 
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Durante a formação utilizou-se a confrontação coletiva do vídeo com debates sobre 

situações-problema identificadas no pré-diagnóstico. Ao longo do debate os operadores são 

levados “a exteriorizar os seus conhecimentos, implicando a descoberta de novos saberes”. 

Todas as sessões de formação foram filmadas e transcritas, e a transcrição foi analisada na 

quarta etapa. (COSTA & SILVA, 2010) 

Portanto, a abordagem formativa que defendemos não tem por único 
objetivo instruir quanto às regras aplicáveis, embora esta seja a finalidade 
de muitas formações profissionais em matéria de segurança. Ela afirma-se 
como uma plataforma de discussão e compreensão da atividade de 
trabalho e dos seus riscos em termos de saúde e segurança, de análise e 
enquadramento de diferentes tipos de regras (formais e informais) e de 
debate e avaliação da exequibilidade das ações concretas que visem a 
melhoria das condições de trabalho. (...) Estas regras de trabalho 
elaboradas pelos coletivos, frequentemente, não são reconhecidas por par-
te das chefias como fundamentais, quer para a organização da atividade 
individual e colectiva, quer como estruturas a partir das quais se pode, 
definitivamente, contribuir para a constituição de novos saberes e 
implementação de regras mais ajustadas do ponto de vista da segurança e 
saúde no trabalho ( COSTA & SILVA, 2010, p.28-29). 

A quinta etapa ocorreu sete meses após a formação, voltando-se a observar 

globalmente a atividade (autoanálise guiada) e registrar em vídeo as condições e as 

estratégias de trabalho. O vídeo sobre o antes e depois da formação foi exibido numa última 

sessão de avaliação junto com os operadores que estiveram nas 9 sessões anteriores. 

(COSTA & SILVA, 2010) 

Verificamos, assim, que a Organização assumiu a implementação dos 
compromissos assumidos perante os operadores. Por sua vez, os 
operadores assumiram o compromisso de “a segurança acima de tudo, mas 
criem condições de trabalho. Se criarem condições de trabalho não há 
falhas na segurança, porque não há facilitismos”. (cit. protocolo verbal) 
(COSTA & SILVA, 2010, p. 40) 

O trabalho de Costa & Silva (2010), mostra os avanços em torno do campo da 

Ergonomia e Formação do grupo de Portugal, realçando o desenvolvimento como parte 

integrante de uma intervenção. A metodologia é definida como análise-formação-ação, 

sendo a formação profissional um elemento agregador destas três facetas. Neste trabalho, 

percebe-se o uso da análise do trabalho como guia da intervenção, assim como no trabalho 

anterior, porém, neste caso, um pré-diagnóstico preciso em relação às situações problemas 

acaba por orientar a formação e habilitar o formador a um diálogo mais qualificado, pois já 

se aproximou da atividade de trabalho previamente à formação e definiu elementos da 



 

79 
 

atividade em que o debate seria aprofundado. Esta ocorreu por meio de 9 sessões que 

articularam sessões coletivas, com trabalhadores da manutenção em sessões de autoanálise 

guiada, com a presença de ergonomistas, observando a atividade – este modo de realizar a 

formação foi inspirado no trabalho de Vasconcelos e Lacomblez (2004) intitulado MAGICA. O 

resultado da formação gera propostas de mudança e transformação nas situações de 

trabalho, assim como, impulsiona mudanças nas representações do trabalho destes 

operadores. Outra diferença importante que se destaca são as indicações de mudanças nas 

situações de trabalho. 

Matriz de Análise do trabalho e de Riscos Ocupacionais para Supervisores, Chefias 

e estruturas de Apoio (MATRIOSCA) 

A Matriosca é uma segunda fórmula de intervenção, mais completa em relação ao 

Mágica, porque continua tratando de alternância entre o individual e coletivo, com uma 

formação contextualizada. Porém, a Matriosca parte da premissa do necessário 

engajamento de outras instâncias hierárquicas. O envolvimento de outros atores da 

organização para além da situação crítica a ser estudada se coloca como uma questão 

central.  

A intervenção do MAGICA não teve continuidade no acompanhamento da 

intervenção, por conta de uma mudança da gerência.  Este nos parece ser um dos grandes 

aprendizados do MAGICA para o Matriosca, ou seja, a necessidade de envolver estas outras 

instâncias no processo de análise e transformação do trabalho. 

Neste projeto foi criado um grupo com diferentes atores da empresa onde os 

resultados foram partilhados. A criação de comitês de acompanhamento se tornou uma 

estratégia. A participação se amplia para além dos trabalhadores diretamente envolvidos, 

alargando o raio de ação da intervenção.  

“Sessões intercaladas de balanço com um comitê de acompanhamento no 
qual dirigentes dos níveis mais altos são representados, contribuem de 
maneira decisiva para o aumento do potencial transformador da ação do 
grupo” (LACOMBLEZ, TEIGER & VASCONCELOS, 2014). 

Nesse contexto, volta-se a “beber da fonte” da Ergonomia Participativa, porém uma 

ressalva deve ser feita: há uma grande “diversidade de abordagens debaixo deste conceito 

“guarda-chuva” (DUARTE & VASCONCELLOS, 2014).  

Recurso ao conceito de “participação” mantém a sua ambiguidade, 
nomeadamente, porque não deixa de revelar uma relação desigual, entre 
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quem decide abrir um espaço e um tempo para permitir a participação - e 
os “outros”. De acrescentar que esta ambiguidade é ainda mais complexa 
se tivermos em conta que, frequentemente, numa organização, são várias 
as instâncias e os atores que exercem o poder de decisão: a gestão desta 
transferência de poder entre diferentes estruturas hierárquicas e os limites 
explícitos e implícitos que a orientam contribuem para a complexidade 
deste tipo de intervenção (DUARTE & VASCONCELLOS, 2014, p. 33) 

Para os autores, grande parte das intervenções reforçam o padrão de cima para 

baixo, onde o poder destinado aos trabalhadores envolvidos é muito pequeno e limitado. 

Esse arranjo pode inclusive operar contra a participação. Há um perigo ao adotar o termo 

participativo: as pessoas podem se sentir enganadas ao verem que suas sugestões e 

propostas não foram adiante (DUARTE & VASCONCELLOS, 2014) ou, ainda, que os ganhos 

provenientes da intervenção não retornaram para os envolvidos. Muitas vezes, a abordagem 

participativa leva a ganhos de produtividade que não são retornados aos trabalhadores. 

Portanto, é preciso criar condições para que a participação sirva de fato aos envolvidos. 

As intervenções participativas podem até ser utilizadas, tal como Wells 
(1987) defendeu, como uma maneira de manipular os trabalhadores, 
levando-os a acreditar que estão a ser envolvidos, quando afinal estão a ser 
marginalizados das decisões que realmente têm impacto ao nível do seu 
trabalho e dos verdadeiros problemas que os afetam - motivo que levou 
com que vários sindicatos tenham uma atitude ambivalente face aos 
processos de participação direta. (DUARTE & VASCONCELLOS, 2014, p. 33) 

Para Duarte e Vasconcellos (2014), o olhar que interessa é o que caminha para um 

espaço de participação duradouro e permanente para os trabalhadores.  

O projeto Matriosca ocorreu numa empresa do ramo químico com 220 

trabalhadores, sendo desenvolvido no bojo de um projeto para promoção da segurança 

industrial e ambiental. A organização possuía riscos ampliados, em que um acidente podia 

gerar danos para a população ao redor. Para dar conta desse desafio, mais uma vez, o 

modelo de Teiger e Laville (1991) serviu de inspiração para se pensar em uma estratégia de 

formação-ação, mas trabalhando com uma empresa privada e não com sindicatos (DUARTE 

& VASCONCELLOS, 2014). Assim, foram criados 10 grupos com cerca de 12 participantes em 

cada grupo, entre eles: encarregados, coordenadores e supervisores, operadores industriais, 

e técnicos de segurança, manutenção e outros elementos de apoio à produção. Além desses, 

também foi estabelecido um grupo de acompanhamento que contava com diferentes 

diretores da empresa e mais um representante de cada um dos 10 grupos assistidos de três 
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psicólogos do trabalho que coordenavam o projeto, estruturado em 4 fases (DUARTE & 

VASCONCELLOS, 2014). 

Na primeira fase, realizou-se o levantamento de documentos e entrevistas, além de 

uma Análise Ergonômica da Atividade de Trabalho (AEAT) com operadores, técnicos de 

manutenção, técnicos de segurança, coordenadores e supervisores. Nesta etapa, 

identificaram-se situações problemas para animar os grupos de formação.  

Convém referir aqui que “situação-problema” foi o termo designado para 
classificar aspectos críticos do trabalho - considerando, para a sua 
compreensão, as ações e compromissos necessários para a sua resolução, 
analisando deste modo os “desvios” entre o prescrito e o real reveladores 
do aspecto “problemático” das situações. Estas “disfunções” no desenrolar 
supostamente normal do sistema de produção, muitas vezes de caráter 
imprevisto, são aquilo que Zarifian (1999) designa de “eventos”. É, 
precisamente, a apreensão, partilha e discussão destes eventos que 
permite um novo olhar sobre a atividade e a elaboração de um projeto de 
intervenção orientado pela vontade de uma melhoria das condições de 
trabalho. (DUARTE & VASCONCELLOS, 2014, p. 36) 

Na segunda fase, inicia-se o ciclo de formação em sala. O processo formativo dentro 

dos grupos ocorreu em alternância entre a análise guiada no posto de trabalho e os espaços 

de reflexão coletiva. Em paralelo, reuniões com o comitê de acompanhamento permitiam 

avançar as análises e estruturar as possibilidades de efetivação da transformação proposta 

dentro dos grupos. 

A formação foi feita com cada um dos 10 grupos num intervalo de 2 semanas para 

cada grupo “composta por 4 fases: sessão em sala com o grupo; sessões em posto de tra-

balho; balanço em sala e sistematização dos dados”, alternando espaço de sala e espaços 

guiados no posto. O trabalho final de cada grupo era levado ao comitê de acompanhamento.  

A presença no Comitê de Acompanhamento de diversos atores 
pertencentes a diferentes estruturas hierárquicas, e com um maior poder 
na tomada de decisões, facilita a implementação das ações propostas e a 
materialização do que permitiu o processo participativo, assegurando que 
os participantes são implicados não só no diagnóstico e na investigação de 
soluções mas, também, na implantação, levando a um processo de 
transformação.” (DUARTE & VASCONCELLOS, 2014, p. 35) 

Segundo os autores, a resolução das situações-problema começou a ocorrer depois 

que eles passaram a chegar no comitê de acompanhamento. Após a terceira do reunião do 

comitê, as soluções começaram a ser encaminhadas e resolvidas. O poder de decisão deste 
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comitê permitiu a delegação e assistência da intervenção. No campo, o psicólogo do 

trabalho acompanhava a implementação das soluções.  

Cada ciclo de formação-transformação tem a duração aproximada de um 
mês, correspondendo uma semana à preparação específica do trabalho em 
sala, duas semanas à análise em alternância e uma semana para a 
preparação e concretização da reunião com o Comité de 
Acompanhamento. O trabalho do primeiro grupo ocorreu no mês de maio 
de 2010 e o do décimo e último grupo no mês de junho de 2011.” (DUARTE 
& VASCONCELLOS, 2014)  

Além da mediação nesses espaços, os psicólogos realizavam algumas conversas com 

outros atores da empresa, atualização de dados e preparação de reuniões, que permitiram 

uma gestão sinérgica do processo, fundamental para a gestão dos compromissos para pôr 

em prática.  

A terceira fase foi marcada pela avaliação sistemática. Os dois meses seguintes 

foram utilizados para fazer uma análise do projeto. Primeiramente, foi feito um balanço das 

ações concretizadas e das ações em andamento; em seguida, foram feitas quatro entrevistas 

com diferentes níveis hierárquicos para subsidiar a construção de questionários anônimos 

que foram distribuídos aos participantes. Posteriormente, a avaliação foi feita com cada um 

dos grupos. Este processo levou mais 4 meses, ocorrendo em todos os grupos entre 

setembro e dezembro.  

É manifesto, a partir da análise dos dados apresentados anteriormente, que 
o Projeto Matriosca desencadeou um processo de transformação ancorado 
no diagnóstico de 194 situações-problema, possibilitando 87 intervenções. 
(DUARTE &VASCONCELLOS, 2014, p. 41) 

A quarta fase tinha o objetivo de preparar a retirada dos pesquisadores e fazer uma 

transição para o Matriosca interno. Nesse momento, passava-se a mediação do Matriosca 

para os diretores da segurança e saúde para que eles não precisassem dos psicólogos do 

trabalho na intervenção. O Matriosca interno foi preparado e ocorreram quatro sessões em 

2012, mas em 2013 nenhuma delas havia ocorrido até a data em que o artigo foi escrito, ao 

que parece agosto de 2013. 

Uma questão nos parece aqui central: será a presença dos psicólogos do 
trabalho no terreno indispensável? Teiger e Laville (1991) concebiam as 
ações de formação de representantes sindicais com a finalidade de os 
tornar autónomos em análises e projetos de intervenção posteriores. Será 
esta finalidade viável em contexto empresarial? (DUARTE & 
VASCONCELLOS, 2014, p. 42) 
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Para os autores, dada a diferença de poder e hierárquica, a mediação dos 

psicólogos assume um papel central na intervenção que é difícil de ser feito por alguém 

interno.  

Ora, esta responsabilidade ganha obviamente importância num contexto 
caracterizado por uma clara desigualdade em termos de relações laborais e 
hierárquicas, que se reflete no exercício do poder na tomada de decisões. 

O que exige esta monitorização de um processo participativo na sua 
complexidade e relativa fragilidade poderá estar na origem das dificuldades 
para a transição para um Matriosca Interno, já que tinha sido 
insuficientemente considerado na sua preparação. 

Será, por isso, fundamental aprofundar noutros estudos o que há de 
específico neste papel que passaremos a designar de “guardião da atividade 
e do processo participativo”. Aliás, está a ser negociada uma análise mais 
fina do percurso do Matriosca Interno com a empresa referida neste artigo. 
(DUARTE & VASCONCELLOS, 2014, p. 42) 

Anteriormente, Vasconcelos atribuía ao psicólogo o papel de guardião da atividade, 

agora passa a chamar a atenção para o guardião da atividade e do processo participativo. 

Seria diferente este papel numa empresa de autogestão? Esse estudo se destaca por pautar 

a articulação pesquisa-formação-ação de forma integrada. Um dos diferenciais desta 

experiência é que grupo de pesquisadores percebeu que em uma experiência anterior, 

intitulada Magica, a necessidade de atuar para além da situação crítica envolvendo outras 

instâncias hierárquicas da empresa. No Mágica ocorreu a formação dos trabalhadores em 

análise do trabalho para propor mudanças nas condições materiais paralelamente a uma 

análise do trabalho para melhor contextualizar a formação. No entanto, a implementação 

das melhorias nas condições materiais ficou enfraquecida pela diferença de poder entre o 

grupo de trabalhadores, que participou da formação, e a estrutura hierárquica da empresa. 

Na experiência seguinte, intitulada Matriosca, estes pesquisadores iniciaram a intervenção 

com a criação de outras estruturas de participação. Dessa vez, foram criados grupos de 

trabalhadores nos quais se repetiria a experiência do Magica, mas, em paralelo, foram 

criados comitês de acompanhamento, que contaram com a participação de quadros da 

direção acompanhando o processo de formação-ação com os trabalhadores, o que facilitou 

a implementação das mudanças.  

O tempo destinado ao acompanhamento das alterações, ocupa parte significativa 

do projeto, sendo que a mudança é operada e garantida inclusive pela presença do analista 
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do trabalho. Aqui, buscou-se, intencionalmente, a permanência da estrutura instaurada para 

a intervenção, mesmo após a saída dos ergonomistas, o que não se conseguiu como o 

desejado.  

Em relação à formação a experiência do Matriosca se assemelha a do Magica, que 

foi melhor detalhada nesta tese no trabalho de Costa & Silva. No entanto, uma diferença 

importante se encontra no número de trabalhadores envolvidos. No caso do Matriosca, o 

número de trabalhadores era muito maior, considerando que o número de situações 

analisadas foi ampliado para 10 casos que ocorreram de forma concomitante. 

 

Comentários 

O trabalho das pesquisadoras portuguesas, Costa & Silva (2010), que se utiliza das 

referências da metodologia MAGICA, mostra uma conciliação, de fato, entre atuar nas 

condições e desenvolver o saber profissional numa mesma intervenção.  A AET é utilizada 

antes da formação para identificar os problemas e formular um pré-diagnóstico que irá guiar 

a formação e também para construir as ações para a resolução dos problemas de saúde que 

são foco da demanda de estudo.  

A dificuldade apontada pela experiência original do Mágica de efetivar as 

recomendações por uma mudança na gerência busca ser ultrapassada no caso de Costa & 

Silva (2010) a partir de um trabalho prévio ainda na análise da demanda que visa dar 

garantias para o grupo efetivar as mudanças propostas, mas sem um detalhamento sobre 

como isto foi feito. Apesar desse pouco detalhamento, nos parece algo relevante, saber 

construir essas condições de trabalho dos analistas dos trabalho junto à direção construindo 

esses compromissos antes mesmo do início da intervenção. 

Por fim, uma forma de avaliação dos resultados da intervenção é feita através de 

um retorno dos pesquisadores, seis a sete meses depois, para comparar como era o trabalho 

e como ficou após a intervenção, indicando as mudanças alcançadas nas condições e na 

forma de agir dos trabalhadores. 

A necessidade do ergonomista se envolver em outras instâncias hierárquicas para 

garantir condições de transformação já havia sido debatida no primeiro capítulo desta tese, 

mas, nesse contexto, ganha materialidade e resultados concretos. A experiência do 

Matriosca nos parece emblemática neste sentido se mostrando uma referência importante 
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na construção da metodologia utilizada na Cooperminas. A criação de um comitê de 

acompanhamento, que dialogasse com os grupos de formação, foi utilizada por nós com 

algumas diferenciações importantes que ficarão mais claras na segunda parte desta tese. No 

caso do Matriosca, a implementação da mudança ocupa uma parte significativa do projeto, 

assim como, no caso das experiências canadenses de Bellemare, Montreuil e St. Vincent. O 

tempo dedicado à implementação foi um dos grandes desafios e equívocos do projeto 

Cooperminas e a revisão destas experiências foi importante para perceber o erro.  

O envolvimento direto do analista do trabalho no terreno, para implementar a 

mudança, soma-se à criação dos comitês de acompanhamento e ao longo tempo de 

monitoramento das mudanças, como foi visto no caso do Matriosca. Este envolvimento 

implica a ida do analista do trabalho às situações para verificar as mudanças e para garantir 

sua implementação. 

No caso da Matriosca, segue-se a tradição do grupo canadense ao verificar quantas 

melhorias foram sugeridas e quantas foram implementadas e de que natureza foram as 

mudanças, mas amplia-se o espaço de avaliação com questionários e reuniões com os 

grupos de trabalho.  

 

2.3. Um dispositivo de experimentação duplo (formação e estrutura operativa): 

uma experiência em uma seguradora de saúde francesa 

Nesta seção, será apresentada: Uma experiência francesa com uma empresa de 

seguros, onde a construção dos caminhos para se conduzir à mudança é parte fundamental 

do dispositivo utilizado para compreender, para transformar.  

Um dispositivo de experimentação e seu diálogo com uma estrutura operativa 

Petit (2008) realiza uma intervenção numa seguradora de saúde que possuía 3000 

pessoas trabalhando em 101 seções. O projeto foi solicitado pela presidência que queria ser 

acompanhada durante a implementação da sua proposta de racionalização da atividade, que 

separava o front office do back office. Assim, uma parte do trabalho desenvolvido nas 

seções, que atendiam aos clientes da seguradora, passou a ser realizado por centros de 

tratamento (PETIT, 2008). 

A primeira etapa desse projeto foi realizar um primeiro diagnóstico da criação 

recente destes centros de tratamento e, em seguida, dimensionar a intervenção ergonômica 
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para acompanhar as mudanças previstas. A intervenção durou 3 anos com a participação de 

4 ergonomistas, sendo que um deles ficou alocado na empresa por meio período, ao longo 

deste tempo. Imediatamente, percebeu-se as repercussões negativas da criação dos centros 

de tratamento para o trabalho das seções. Uma parte dos dossiês encaminhados para o 

centro de tratamento retornava para a seção para ser refeito. Os trabalhadores da seção 

sentiam que haviam perdido uma parte do seu trabalho e não tratavam mais do caso de 

cada cliente, mas de pedaços de casos.  

Os dossiês problemáticos ocupavam grande parte do tempo e era preciso diminuir o 

número de documentos devolvidos. Retornavam às seções cerca de 200 dossiês por dia. 

Iniciou-se a intervenção em torno da redução desse montante. A partir desse problema, 

pretendia-se avançar para questões mais gerais, como falta de conhecimento do trabalho do 

outro, não-articulação dos modos de execução, partilha de competências, qualidade do 

serviço, etc. As seções precisavam rever seus procedimentos para torná-los compatíveis com 

o centro de tratamento e padronizá-los em relação as outras seções.  

Propôs-se, ao final desse primeiro diagnóstico, a criação de um dispositivo de 

experimentação, como forma de cooperação entre os trabalhadores que permitisse resolver 

esse problema. Esse instrumento foi constituído de dois momentos: um, relacionado com 

espaços para o desenvolvimento da experiência individual e coletiva e, outro, voltado para o 

desenvolvimento de soluções para os problemas de acordo com pontos de vista daqueles 

que integram a própria situação (PETIT, 2008). 

Primeiramente, foram acompanhados um centro de tratamento regional e três 

seções. Cada seção havia desenvolvido sua maneira de dar conta dos desfuncionamentos. A 

variabilidade de folhetos era grande em cada seção e existia uma dificuldade de 

comunicação com os centros de tratamento. As regulações locais eram precárias e refletiam 

acordos informais e pouco estruturados. O espaço de experimentação foi instituído na forma 

de um grupo de trabalho local, com a presença de agentes e responsáveis de seções e dos 

centros de tratamento. Para dar conta dos desfuncionamentos, esse grupo de trabalho fez 

escolhas que foram submetidas à direção nacional que aprovou a implementação das 

soluções nas 3 seções departamentais e no centro de tratamento. Esta fase inicial durou 6 

meses.  Em seguida, expandiu-se o número de seções para 20, sendo criados novos grupos 

de trabalho. Cada um dos espaços de experimentação era formado por cerca de 3 seções e o 
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Centro de Tratamento, composto por cerca de 15 pessoas. Isso ocorreu ao longo de 18 

meses. Algumas soluções propostas ficaram no ambiente local, outras precisavam ser 

implementadas nas 20 seções.  

Para os autores, só foi possível manter esse grupo de trabalho funcionando por 

tanto tempo por ele estar dando conta de apresentar soluções tangíveis. A procura de 

soluções técnicas nunca foi uma dificuldade, a questão era como fazer com que as diferentes 

lógicas dessem lugar às soluções. Para Petit (2008), existia uma base comum de valores 

orientados para os clientes, que permitia construir um referencial comum relativo à 

qualidade de serviço entre back office e front office.  

“A procura de soluções para os problemas evocados não constitui uma dificuldade 

técnica de resolução de problemas”. O desafio para o autor é entender os meios para se 

chegar às soluções, pois a definição do problema já é, em alguma medida, a construção 

social da solução. O desafio na seguradora foram as pequenas margens de manobra 

deixadas pela direção com o intuito de se fazer a alteração da estrutura. O papel dos 

ergonomistas foi fundamental para alargar essa margem de manobra. O artigo traz duas 

frentes importantes: uma, chamada de dispositivo de experimentação e, outra, de estrutura 

operativa. O encaminhamento das soluções ocorria por uma rede informal, que se construiu 

em torno dos grupos de trabalho, foi possível uma rapidez no processo de decisão que 

caminhava para sede nacional e retornava, o que não seria possível se fosse seguido o 

procedimento padrão de aprovação de mudanças. Essa integração se mostrou um fator 

importante para o sucesso da intervenção. A mudança organizacional proposta pela direção 

não existia em suas qualidade originalmente. As qualidades de um projeto técnico vão ser 

dadas por outros atores e não estavam previstas no momento de sua criação. Sendo assim, o 

projeto organizacional se torna eficaz quando os agentes passam a transformá-lo e dar 

sentido a ele face ao seu trabalho. (PETIT, 2008) 

No início da intervenção, o centro de tratamento era entendido como aquele que 

veio desorganizar o trabalho e, ao final, ele passou a ser reconhecido como aquele que 

permitirá uma nova identidade no trabalho e aquele “com que iremos avançar”. Os centros 

de tratamento passaram a cuidar dos dossiês mais problemáticos com o tempo que deixou 

de ser ocupado com os dossiês devolvidos, assim como as seções passaram a cuidar do 

desenvolvimento de novas tarefas voltadas para os serviços. Ao final do projeto, sugeriu-se 
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uma mudança no fluxo de decisões entre o local e o nacional, para facilitar essa 

comunicação. Essa proposta aconteceu no encontro final com as 20 seções, contando com 

45 pessoas, sendo 18 diretores, 18 chefes e agentes e 3 responsáveis da sede nacional, assim 

como 2 ergonomistas. Esta última reunião ocorreu passados 18 meses do início do projeto. 

Os ergonomistas permaneceram acompanhando a empresa por mais 18 a 24 meses e 

verificaram que este dispositivo perdurou, mas foi pouco a pouco se perdendo. Os autores 

não possuem elementos para avaliar o porquê do dispositivo ter parado de funcionar, mas 

imaginam que a falta de um “gestor do dispositivo” seja uma das razões (PETIT, 2008). Uma 

das tarefas do ergonomista é colocar o dispositivo em funcionamento no cotidiano da 

organização para que não seja uma atividade secundária que perderá espaço ao se acrescer 

a carga de trabalho.  

A experiência sistematizada por Petit (2008) é pautada por duas questões: o 

dispositivo de experimentação e a estrutura operativa. O dispositivo de experimentação 

ocorreu através dos grupos de trabalho, permitindo experimentar mudanças na organização 

do trabalho e compreender as lacunas e variabilidades com foco em alguns problemas 

elencados. Em paralelo, foi criada uma estrutura operativa do projeto com a participação de 

quadros de diferentes instâncias hierárquicas para garantir o fluxo de informações, decisões 

e mudanças mais rapidamente. O projeto foi muito bem sucedido, pois conseguiu trazer 

soluções reais. Suas implementações também foram garantidas por uma rede informal com 

integrantes dos grupos de trabalho que permitiram que as decisões dos grupos tramitassem 

na burocracia da empresa mais rapidamente. Porém, com o afastamento dos ergonomistas, 

após cerca de um ano e meio, os dispositivos de experimentação pararam de funcionar. A 

questão da formulação da solução é detalhada pelos pesquisadores, entendendo que o mais 

complexo é encaminhar a mudança, mais do que formular a solução. 

O processo de envolvimento de atores na organização também vai ocorrer aos 

poucos, inicia-se com um grupo de trabalho nos primeiros 6 meses, que amplia-se para cerca 

de 6 grupos nos 18 meses seguintes. Cada grupo realizava a formação dos trabalhadores e, 

ao mesmo tempo, era o responsável por experimentar e operar a mudança. Vale destacar, 

ainda, que a demanda colocada para a intervenção não se tratava de uma demanda do 

campo da saúde e segurança, mas estava relacionada com a mudança no projeto 

organizacional. 
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Comentários 

A experiência de Petit (2008) traz avanços importante ao apresentar uma outra 

forma de conciliar o desenvolvimento da experiência com a transformação das condições de 

trabalho. O dispositivo de experimentação deve permitir ambos os movimentos. Porém o 

autor insiste que construir a solução não é o problema, a definição do problema, que passa 

por um solução de compromisso entre as diferentes lógicas dos diferentes atores é que é um 

desafio importante. O encaminhamento da soluções também passa por esse desafio. 

Petit avança na restrição que já havia sido apontada por Bellemare et al.  (2000), ao 

mostrar a importância de se conhecer o processo decisório da empresa. Mas nesse caso o 

autor reforça que o processo decisório institucionalizado não é o único caminho. Reforça-se 

aqui a possibilidade de tramitar a implementação através de uma rede informal, que guie o 

fluxo de decisão na empresa para implementar as mudanças 

Mais uma vez a dificuldade de dar perenidade na intervenção é reforçada nessa 

experiência. O interesse em manter o Ergogroup funcionando com a saúda dos 

ergonomistas já havia sido apresentado pelas autoras canadenses. Este objetivo foi 

aprofundado na pesquisa-ação de Duarte e Vasconcelos, que indicou que o analista do 

trabalho cumpria o papel de guardião do processo participativo, logo com sua saída, ficava 

difícil manter o dispositivo funcionando (Matriosca interno). Na experiência de Petit, o 

mesmo volta a ocorrer. Com o afastamento dos ergonomista o dispositivo permaneceu 

funcionando por cerca de 1 ano e meio e depois parou. Petit, assim como, Duarte e 

Vasconcelos (2014) sugere que uma das dificuldades de manter a perenidade da intervenção 

ocorre por causa da saída do ergonomista, o que extingue a figura de um responsável para 

manter vivo o dispositivo de ação-formação.  

 

2.4. Programa de formação saúde trabalho e gênero nas escolas: uma experiência 

de formação e intervenção com os sindicatos no Brasil. 

O Programa de Formação em Saúde, Gênero e Trabalho nas Escolas Públicas 

realizado por pesquisadores do grupo de pesquisa “Modo de Vida e Trabalho” teve como 

foco compreender ↔ transformar as relações entre trabalho e saúde na escola, da mesma 
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maneira que as questões de gênero25. Sua metodologia foi inspirada nas comunidades 

científicas ampliadas de Oddone e nos Encontros sobre o Trabalho, como forma de 

operacionalização do dispositivo dinâmico de três polos (NEVES et al. , 2015). É importante 

destacar que para estes autores, o termo científico parece privilegiar apenas uma forma de 

pesquisa e produção de saberes. Portanto, eles utilizaram o termo Comunidade Ampliada de 

Pesquisa e Intervenção (CAPI), o que nos parece uma forma de demarcar esta caixa de 

ferramenta teórico-metodológica híbrida com os aportes teórico-epistemológicos da 

Ergologia, Psicodinâmica do Trabalho, Clínica da Atividade e Ergonomia da Atividade, 

ilustrando um dispositivo que busca conciliar a compreensão ↔ transformação do trabalho. 

Este instrumento foi utilizado no Rio de Janeiro, na Paraíba e no Espírito Santo, mas iremos 

detalhar neste breve resumo apenas a experiência de João Pessoa.  

Tabela 2 -  Etapas do Programa de Formação em Saúde, Gênero e Trabalho nas Escolas em João 

Pessoa. Fonte: (adaptado de NEVES et al. , 2015) 

Etapas do Programa de Formação em Saúde, Gênero e Trabalho nas Escolas em João Pessoa 

1°Ciclo 

Curso de formação de multiplicadoras 

em saúde, gênero e trabalho nas 

escolas 

 Curso (4 dias) 

 4 encontros mensais (exercícios de estudo de 

campo nas escolas a partir de focos e  encontros 

de discussão com as CAPIs – método da 

alternância) 

2° Ciclo 

Curso de formação de 

“multiplicadoras” de base (dois grupos) 

 Curso (4 dias) 

 4 Encontros mensais (idem) 

3° Ciclo 

Observatório das condições de saúde e 

trabalho nas escolas 

 Encontros sobre o trabalho nas próprias escolas 

 Apresentação e discussão da proposta de 

implantação do Observatório 

 Criação de Comissões de Saúde nas escolas 

participantes 

Primeiramente, foram elaborados cadernos de textos, para serem utilizados na 

formação dos trabalhadores durante o primeiro e o segundo ciclo. Estes cadernos foram 

pensados como formatos de perguntas e respostas, de inspiração maiêutica. Seus temas 

surgiram da necessidade de aprofundamento a partir do problemas vividos pelos 

                                                           
25 Uma importante contribuição desta experiência trata especificamente ao colocar em foco a importância da 
compreensão das relações sociais de gênero para colaborar na luta pela saúde e afirmação da vida. Apesar 
dessa importância não iremos aprofundar essas dimensão neste relato. Para mais informações ver Neves, Brito 
& Athayde (2010). 
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trabalhadores na escola; temas geradores, para propiciar o debate, seguindo a tradição 

freireana. Num primeiro ciclo, os trabalhadores voluntários participaram de um encontro de 

4 dias, resultando na formação de uma CAPI. Assim, o grupo se dividiu em subgrupos onde 

cada um desses ficou responsável por refletir uma temática. Estes encontros do subgrupo 

foram acompanhados por um pesquisador e um auxiliar de pesquisa, que mediaram o 

debate, privilegiando o encontro entre o referencial conceitual e a atividade destas 

trabalhadoras da escola. Num segundo momento, os subgrupos apresentaram os resultados 

destes debates para a plenária da CAPI.  

Foi concebido como um processo contínuo de diálogo/confrontação entre o 
polo das disciplinas científicas sobre a temática e o da experiência 
engendrada na prática cotidiana do trabalho, possibilitando a emergência 
de novos conhecimentos e desenvolvimentos mútuos. (NEVES et al. , 2015, 
p. 7) 

Um terceiro momento deste curso de 4 dias teve como objetivo estabelecer os 

focos de atuação desta CAPI, colocando-se a seguinte questão: o que dentro das escolas 

precisava ser modificado? Cada trabalhadora saiu deste primeiro ciclo com estudos de 

campo a serem desenvolvidos dentro da sua escola. (NEVES et al. , 2015) 

Os exercícios de campo eram seguidos de sistemáticos Encontros Sobre o 
Trabalho da CAPI visando a discussão sobre a experiência (procedimentos 
utilizados, dificuldades encontradas para a produção de informações, 
análise e elaboração de relatórios a serem entregues e apresentados 
mensalmente nos Encontros da CAPI, etc.), os materiais gerados e as 
possíveis mudanças a serem experimentadas e eventualmente 
reivindicadas para toda a rede de ensino. A ideia era proporcionar nesses 
Encontros o constante movimento de convocação e validação dos saberes, 
por meio da criação de diferentes momentos de sua confrontação. (NEVES 
et al, 2015, p. 8) 

Ainda neste primeiro ciclo, foram realizados 4 encontros da CAPI, distribuído em 

encontros mensais, onde cada trabalhadora apresentava os resultados de seu trabalho 

desenvolvido dentro da escola. Paralelamente à esses encontros, os pesquisadores 

auxiliavam nas investigações dentro das escolas (NEVES et al. , 2015). Nesse momento, surge 

outra referência metodológica deste dispositivo: a pedagogia da alternância. Os temas 

debatidos exigem do “formando” que ele se volte para o seu espaço de trabalho, no intuito 

de compreender  transformar.  
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Ao término dos 4 encontros, iniciou-se o segundo ciclo, no qual as trabalhadoras, 

participantes do primeiro ciclo, passaram a ser “multiplicadoras”26, assumindo a mediação 

dos encontros. Neste novo estágio, foram repetidas as atividades do primeiro ciclo, cada um 

à sua maneira. Os pesquisadores passaram a apoiar o processo. Neste ciclo, foram 

convidadas novas trabalhadoras para CAPIs recém-criadas. Neste segundo ciclo, foram 

formadas mais 2 CAPIs com 29 trabalhadoras onde se “repetiu” a formação nos modelos do 

primeiro ciclo.  

Começará a expandir a Comunidade Ampliada de Pesquisa, pela trama que 
se vai engendrando em cada escola, exatamente neste momento que os(as) 
trabalhadores(as) participantes do Programa se iniciam no processo de 
investigação. A disseminação dessa experiência de pesquisa nas escolas 
possibilitará o desenvolvimento de outras experiências, implicando outras 
pessoas. (BRITO et al. , 2011, p. 35) 

No terceiro ciclo, o intuito era formar um Observatório sobre as relações entre 

saúde, gênero e trabalho nas escolas. Após uma negociação com as respectivas direções, 

foram criados os observatórios, Além de Comissões de Saúde dentro da escola eleitas para 

verificar os problemas dentro dos espaços que deveriam ser modificados. Neste momento, 

os pesquisadores e auxiliares de pesquisa realizaram nas escolas observações globais e 

sistemáticas, para entender melhor os focos de transformação. “Embora as Comissões de 

Saúde somente se reunissem com a presença dos pesquisadores profissionais, foi profícua a 

produção de materiais acerca das situações de trabalho.” (NEVES et al. , 2015, p. 11) 

O projeto gerou um serie de “encaminhamento de ações de naturezas diversas, que 

envolveram mudanças concretas nas condições e na organização do trabalho, nas formas de 

luta pela saúde e mesmo transformações nos modos de perceber e sentir o trabalho (de si e 

do outro), as relações sociais de gênero, a saúde e a vida” (NEVES et al, 2015). 

Algumas mudanças materiais importantes podem ser destacadas dentre as que 

ocorreram nas escolas como:  

A divisão de horários do recreio por faixa etária dos alunos; a substituição 
dos quadros negros por quadros brancos nas salas de aulas; a retirada dos 
botijões de gás de dentro das cozinhas; a colocação de rodinhas no fogão, 
para possibilitar seu deslocamento até à bancada onde se serviam as 
refeições aos alunos, evitando o manuseio e transporte de panelas pesadas 
pelas merendeiras; e a diminuição da altura dos fogões, em algumas destas 
escolas, para torná-los mais adequados e menos prejudiciais à saúde das 
merendeiras. (NEVES et al. , 2015) 

                                                           
26 “multiplicando na diferença, e não na repetição do mesmo” (NEVES, BRITO & ATHAYDE, 2010, p.9) 
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Os pesquisadores mostraram que algumas trabalhadoras tiveram dificuldade em 

redigir os relatórios dos estudos de campo, em parte pela sobrecarga de trabalho, em parte 

pelo predomínio da tradição oral no Brasil. Essas dificuldades foram enfrentadas com a 

aproximação e laços de cooperação com auxiliares de pesquisa. Ainda, apontaram que as 

multiplicadoras tiveram dificuldades em assumir sozinhas a mediação do segundo curso de 

formação da maneira como os pesquisadores tinham imaginado. Essa obstáculo ressalta a 

necessidade de uma maior aproximação dos pesquisadores das multiplicadoras nos estudos 

de campo do primeiro ciclo. Os pesquisadores também destacaram que é preciso deixar 

mais claro os papéis para que as trabalhadoras possam assumir a função de pesquisadoras e 

não mais dependerem dos pesquisadores para isso.  

O PFSGTE faz avançar a reflexão da Ergonomia e Formação em várias frentes com 

destaque para um dispositivo que crie condições para a transformação do trabalho, via um 

trabalho sindical. O processo em ciclo permite a ampliação da CAPI que vai garantindo a 

construção social da intervenção. Isso ocorre num processo anterior à fase de 

implementação em si dos observatórios, que é uma estratégia para dar perenidade da 

intervenção junto com as comissões de saúde. Porém, mais uma vez percebemos a 

dificuldade de manter o funcionamento com a saída dos pesquisadores profissionais. 

No processo de formação, demarca-se a importância do encontro dos saberes 

científicos com os saberes da experiência, numa estratégia de formação de 

“multiplicadores” que devem assumir junto com os pesquisadores o papel de pesquisar e 

entender esta realidade. Aqui, novamente, outras dificuldades foram encontradas. Percebe-

se que este trabalho, assim como o trabalho de Gaudart et al., incentiva os formandos à 

confecção de relatórios que são orientados por um grupos de pesquisadores profissionais 

para envolvê-los de fato como pesquisadores. 

 Comentários   

No caso da experiência do PFSGTE, o acompanhamento da intervenção ocorre por 

intermédio da orientação dos trabalhadores-formandos, esta diferença ocorre em grande 

parte por se tratarem de intervenções de natureza sindical. Entretanto, a orientação dos 

formandos para gerir mudança também foi feita pela experiência canadense, que 

acrescentava na formação um módulo relacionado à gestão de projeto para capacitar os 

trabalhadores a criarem condições para a transformação.  
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Novamente o debate em torno da perenidade das intervenções aparece na 

experiência do grupo PFSGTE, com as dificuldades em manter as comissões de saúde sem a 

presença do pesquisador. Percebe-se que ainda faltam elaborações teóricas e metodológicas 

para compreender os mecanismos que a garantam ou que a interpretem em toda a sua 

riqueza. A construção dos “lugares-comuns”, as diferenças ideológicas dentro da 

organização, as distinções de poder na estrutura (o poder político que alguns sujeitos 

alcançaram para além de sua posição no organograma), merecem ser melhor 

compreendidos e serão debatidos na segunda parte dessa tese ainda de forma embrionária. 

As diferentes maneiras de “embeber” a organização com a temática a ser 

enfrentada e com a circulação da atividade são encaradas de forma distinta aqui também. A 

Matriosca aposta na criação dos comitês. O PFSGTE forma “multiplicadores” para em 

seguida ampliar a ação para um número maior de trabalhadores fortalecendo a massa crítica 

para criar condições de se estabelecer mudanças na organização. Petit aposta no 

envolvimento direto do ergonomista na criação de uma estrutura operativa que se refletirá 

na mudança por meio de uma rede “informal” dentro da organização, mas vale lembrar que 

no caso do Petit o projeto é patrocinado diretamente pela presidência da empresa, o que 

torna o contexto muito mais favorável. A rede de contatos “informal” é indicada por Petit 

(2008) como fundamental para a garantir a transformação.  Neste caso, a experiência do 

PFSGTE com uma formação em ciclos, apresenta outra forma de ampliar o número de 

envolvidos. Este comprometimento que se inicia aos poucos e vai se ampliando também é 

visto no Matriosca e no trabalho de Petit, mas sem a ideia de “multiplicadores”, ou seja sem 

a pretensão de formar os trabalhadores que darão continuidade aos novos ciclos de 

formação.  

Para cada uma das quatro experiências apresentadas acima identificou-se algumas 

restrições para alcançar os resultados esperados, em seguida iniciaremos a análise do 

projeto META/Cooperminas para poder identificar as limitações para a eficácia desta 

intervenção. 
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Parte II: o Projeto META/COOPERMINAS 

Nessa segunda parte da tese vamos apresentar com minúcias a pesquisa-ação 

intitulada projeto META/Cooperminas. Nosso objetivo é identificar as restrições que 

limitaram a eficácia dessa intervenção. Para isso dividimos o texto em quatro capítulos.  

No primeiro (capítulo 3) apresentaremos o contexto da intervenção, como 

chegamos à COOPERMINAS, como fomos recebidos, as demandas apresentadas e 

estruturadas no decorrer do processo e a formação de um grupo de trabalhadores da 

empresa que acompanhou a pesquisa-ação conosco (que chamamos de grupo piloto).  

No capítulo 4 apresentamos a análise do funcionamento global da empresa, 

explicando o processo produtivo na mina e a estrutura organizacional que dá base para 

realização desse processo, além de destacar aspectos importantes da saúde e segurança do 

trabalho. Ainda nesse capítulo mostramos a escolha da situação crítica e os resultados da 

primeira aproximação da atividade nessa situação de trabalho, que resultou na elaboração 

de um pré-diagnóstico que serviu como um guia para o processo de formação que o seguiu. 

No capítulo 5 será apresentada a experiência de formação com os operadores da 

MT. A formação vai ser apresentada de acordo com os temas do pré-diagnóstico. A análise 

dos Encontros sobre o Trabalho (ESTs) nos permitirá perceber como se enriqueceu a visão 

dos problemas nos ESTs em relação ao pré-diagnostico e, ao mesmo tempo, como se 

permitiu construir as recomendações em conjunto com os operadores da MT enquanto se 

fazia a formação.  

Por fim, no capítulo 6, realizamos uma avaliação “não–sistemática” deste percurso 

indicando os limites encontrados para transformar as condições de trabalho, assim como 

para formar os trabalhadores da operação da MT.  
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3. Contexto, demanda e grupo piloto 

A compreensão do contexto onde ocorre a intervenção é fundamental para 

compreender em que medida a ineficácia da intervenção foi resultado de mudanças 

externas ou equívocos dos pesquisadores. Para isso primeiramente será descrito como os 

pesquisadores chegaram à COOPERMINAS e, em seguida, será apresentado um breve 

histórico dessa cooperativa. Ainda nesse capítulo apresentamos a análise da demanda, 

identificando como se chegou ao problema foco do estudo, e a formação do grupo piloto. 

3.1. Como tudo começou: nossa chegada à COOPERMINAS 

 A intervenção na COOPERMINAS não foi uma iniciativa oriunda da direção para os 

pesquisadores solicitando uma AET. Infelizmente, ainda não conseguimos construir uma 

universidade aberta aos trabalhadores para que as demandas dos movimentos sociais se 

apresentem num fluxo natural. A pesquisa-ação realizada na COOPERMINAS foi uma 

construção que partiu do grupo de pesquisadores. Essa iniciativa foi comentada brevemente 

na seção introdutória desta tese, mas é fundamental detalhar a forma como a demanda se 

originou. Essa explicação ajudará a esclarecer vários dos desafios enfrentados para garantir 

as transformações do trabalho e a formação dos trabalhadores. 

Eu e Fernanda Santos Araújo (doutoranda na UFF e parceira de trabalho na 

Cooperminas) participávamos desde 2010 de um grupo27 que estava desenvolvendo uma 

pesquisa nas Empresas Recuperadas por Trabalhadores (ERT) no Brasil.  

Dentre as ERTs pesquisadas, como parte do processo de Mapeamento das 

Empresas Recuperadas por Trabalhadores (HENRIQUES et al. , 2013), identificou-se que 

algumas empresas pareciam avançar mais em processos autogestionários, enquanto outras 

pareciam se aproximar de práticas tradicionais de gerenciamento que visavam, antes de 

tudo, a extração da mais-valia28. No Brasil, muitas ERTs foram criticadas por se distanciarem 

da luta dos trabalhadores e da construção de relações sociais de produção solidárias. Vieitez 

                                                           
27 Grupo de Pesquisas em Empresas Recuperadas por Trabalhadores – GPERT. Para mais informações ver: 
www.soltec.ufrj.br/gperts.com.br 
28 Maurício Sardá de Faria (2011) nos mostra, apoiado em João Bernardo, que a superação das relações de 
trabalho capitalistas não passa pela "expropriação dos expropriadores", ou seja, a mudança na 
propriedade dos meios de produção não seria suficiente para superar o modo de produção capitalista. 
Para Sardá de Faria (2011, p.15) essa visão “[...] acaba por escamotear o ponto central das relações de 
exploração e tornar sem efeito o problema da mais-valia”. Segundo o autor, a mais-valia possui papel 
central na concepção do modo de produção capitalista, que não será superado sem a transformação das 
relações sociais de produção.  
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e Dal Ri (2001) indicam que após a recuperação da empresa um grupo de trabalhadores 

passa a assumir as funções de gerenciamento e uma nova elite burocrática passa a 

reproduzir as lógicas capitalistas de exploração. Novaes (2007) demonstrou que poucas 

adequações de caráter sociotécnico foram introduzidas nas ERTs após ações de recuperação, 

perpetuando-se em grande medida o uso de uma tecnologia voltada para o controle dos 

trabalhadores. As ERTs pareciam acreditar que a tecnologia utilizada para gerenciar a 

produção era neutra e que a mesma tecnologia da empresa capitalista poderia ser utilizada 

pela ERT.  Durante a pesquisa com as ERTs brasileiras, verificamos que em grande medida 

estas críticas eram pertinentes, entretanto existiam experiências que, apesar das 

fragilidades, indicavam avanços nos processos autogestionários. Diante disso, procuramos 

empresas em que fosse possível reconhecer relações de trabalho distintas das empresas 

capitalistas tradicionais, mesmo que em estágios embrionários (HENRIQUES, 2014). A busca 

por “avanços” mesmo que iniciais se deu por acreditar que é na experiência real da gestão 

coletiva dos trabalhadores que estão “os possíveis”, mesmo que franzinos como a “vida 

severina".  

Este caráter contraditório com avanços e retrocessos nas relações de trabalho foi 

apontado por vários pesquisadores, entre eles Tauille et al. (2005) que pretendia identificar 

em que quesitos as ERTs se aproximavam e quais se distanciavam do “Ideal da Autogestão”. 

A pesquisa do Mapeamento das ERTs buscava aprofundar o diagnóstico de Tauille et al.  

(2005) com um número maior de casos (HENRIQUES et al. , 2013). A participação nesta 

pesquisa nos permitiu perceber que sem a aproximação do trabalho real seria impossível 

compreender a organização do trabalho, as inovações empreendidas pelos trabalhadores ou 

ainda os “valores em jogo”, no próprio processo de trabalho. 

Em 2011, quando visitamos as empresas recuperadas, buscamos um olhar 

“generoso” com estas experiências sem pretender classificá-las como autogestionárias ou 

não29. Vale relembrar que este debate não está no escopo desta tese, mas é relevante para a 

                                                           
29 Há autores como José Henrique de Faria (2009) que entendem que a organização autônoma de um grupo de 

trabalhadores no contexto do capitalismo não deve ser chamada de autogestão, pois esse conceito refere-se a 

um nível mais amplo englobando a organização da sociedade. Para o autor, não é possível existir a autogestão 

numa unidade produtiva isolada, tendo em vista que as outras formas de imposição e alienação dos 

trabalhadores se mantiveram presentes. Henriques (2014) difere de Faria e diz que é possível classificar uma 

experiência de unidade produtiva isolada como autogestão a partir de requisitos mínimos. “Concordo haver a 

necessidade de requisitos mínimos para classificar as experiências como autogestionárias, pois ao contrário 
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compreensão da origem da demanda, que parte de um interesse dos pesquisadores de se 

aproximarem das ERTs brasileiras. Cerca de cinco empresas das 67 mapeadas no Brasil 

naquele momento pareciam ter avanços que nos interessavam. Elaboramos um projeto, a 

fim de realizar uma intervenção guiada pela Ergonomia e Formação para as cinco empresas, 

submetendo-o ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, porém 

não obtivemos sucesso.  Sem recursos para investigar os cinco casos decidimos focar em um 

deles – a COOPERMINAS. 

A COOPERMINAS não era a experiência com mais avanços nos processos 

autogestionários. A decisão de realizar o trabalho nessa cooperativa está atrelada a uma 

relação pessoal com um dos seus integrantes, o Engenheiro Marcos. Conhecemos o Marcos 

na visita à COOPERMINAS em novembro de 2011, ele nos apresentou a empresa e falava 

com um brilho nos olhos, pouco comum, do processo de recuperação. Seu pai havia sido 

“trabalhador do carvão” e foi um dos pioneiros da recuperação. Naquela ocasião, Marcos 

contou sobre seus tios que faleceram trabalhando na mineração e nunca esquecerei a 

imagem que ele construiu quando tinha 10 anos e via seu pai saindo para trabalhar na 

mineração de carvão todo o dia às 5 horas da manhã, em sua casa simples de madeira. Ele 

via seu pai com a “lancheira” na mão entrar na neblina sem saber se ele voltaria. Durante a 

visita, em novembro de 2011, Marcos nos contou que era engenheiro elétrico, mas evitou 

trabalhar com mineração durante algum tempo. No entanto, quando “baixou a mina” pela 

primeira vez “se apaixonou”. Iniciou a vida profissional na mineração trabalhando como 

engenheiro em uma “mineradora patronal” (termo utilizado pelos trabalhadores da 

Cooperminas), mas logo em seguida foi convidado para ser engenheiro da empresa que seu 

pai ajudou a recuperar. Segundo Marcos, cada mineiro não é seu “subordinado”. Ele olha 

para os mineiros como se fossem seu pai, alguém que deixa seu filho e entra na neblina todo 

o dia de manhã. Essa clareza partindo de um engenheiro nos mobilizou a convidá-lo para 

passar uns dias no Rio de Janeiro, a fim de realizar uma palestra para contar suas 

experiências na COOPERMINAS. Neste evento, Marcos disse: “eu sou mais que engenheiro, 

sou mineiro”. Uma associação hierárquica que inverte a ordem comum, na qual o 

engenheiro, que possui dificuldades de se entender como classe trabalhadora (DAGNINO & 

                                                                                                                                                                                     
tiraria dessa palavra qualquer especificidade. Entretanto, não vejo sentido em criar esses requisitos senão em 

bases concretas. (HENRIQUES, 2013, p.57)”. 
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NOVAES, 2016), passa a compreender que ser mineiro é mais importante que ser 

engenheiro. 

A descrição minuciosa da figura do Marcos é importante para mostrar ao leitor 

quem é este interlocutor privilegiado que guiou a intervenção, e também para mostrar um 

pouco da nossa motivação para a escolha de estudar a COOPERMINAS. Nos dias em que 

Marcos esteve no Rio, perguntamos a ele se havia algum interesse em estabelecer uma 

parceria mais concreta e se havia problemas do ponto de vista da segurança do trabalho 

para pensarmos uma ação conjunta entre a universidade e a cooperativa. Marcos respondeu 

entusiasmado que sim.  Assim, definimos os trabalhos de campo, que serviriam às duas 

teses, esta, aqui apresentada, e da doutoranda Fernanda Araújo (ainda não finalizada), e 

agendamos uma primeira reunião com o Marcos por meio de videoconferência. Como 

encaminhamentos desta reunião, Marcos consultou a direção sobre a possibilidade de 

estabelecermos essa parceria. O trabalho foi autorizado e, em seguida, realizamos uma 

primeira reunião, ainda virtual, com o Marcos e o engenheiro chefe da Cooperativa, 

apelidado de Naldo30. Nessa reunião nos apresentaram uma lista com três problemas 

possíveis de serem o foco da pesquisa-ação com a cooperativa.  

Podemos perceber, então, que a demanda foi impulsionada pelos próprios 

pesquisadores. Apesar de Marcos demonstrar vontade em realizar o estudo, nós sempre 

tínhamos que estabelecer o contato, não havia uma procura por parte dele para a 

continuidade da parceria. Mesmo com o nosso interesse e a disponibilidade que nos 

colocamos para “servir à cooperativa” – que era parte de nosso trabalho como docente – 

havia um maior engajamento por parte dos pesquisadores, o que se estendeu até o final do 

projeto. Isso quer dizer que apesar da vontade da cooperativa em realizar o trabalho, existia 

uma insistência mais robusta de nossa parte em manter essa ponte.  

A autorização para realizar o trabalho permaneceu incerta até a nossa primeira 

visita no início de março de 2014. Saímos do Rio de Janeiro sem saber se conseguiríamos 

construir um espaço para a intervenção ou não. As duas videoconferências haviam sido 

bastante precárias e nosso laço com o Marcos, ainda era muito pequeno para entender o 

quanto de sua palavra era verdadeira no momento da primeira visita.  

                                                           
30 Na mineração de carvão todos os trabalhadores possuem um apelido. Nessa tese escondemos esses 
apelidos para não divulgar as pessoas que participaram. Portanto os nomes que aparecem, assim como os 
apelidos foram inventados pelos pesquisadores para substituir os verdadeiros nomes e apelidos. 
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Apesar desse processo de demanda induzida, ao final da segunda visita, nosso 

esforço culminou com uma formalização desta parceria entre os pesquisadores e a 

COOPERMINAS. Foi formalizado um termo de cooperação técnica entre as universidades e a 

COOPERMINAS (ver Apêndice A), sendo estabelecido que os custos desta assessoria seriam 

de responsabilidade dos pesquisadores e que caberia à cooperativa liberar um grupo de 

trabalhadores durante os dias em que estivéssemos na Cooperativa para trabalharem nesta 

pesquisa. Custeamos as passagens aéreas e parte da alimentação ao longo das estadias. Na 

primeira e segunda visita dormimos na casa do Marcos, onde jantávamos com ele e sua 

família. Na terceira e quarta visita tivemos ainda a presença de Denise Alvarez (professora 

da UFF e orientadora de ambas as teses), e na quinta visita a presença de Marcelo 

Figueiredo (professor da UFF e co-orientador de ambas as teses). Sendo assim, nessas 

últimas visitas, dormimos em um hotel da região com hospedagem paga pela cooperativa, 

como forma de contribuição para o estudo. O almoço quase sempre era pago pela 

cooperativa e realizado no refeitório junto com os trabalhadores do escritório. Nossas horas 

de trabalho foram pagas pelo Governo Federal como parte de nossas atribuições de 

pesquisa e extensão na função de professores de Universidades Federais. As horas de 

trabalho dos integrantes da cooperativa que ingressaram na pesquisa-ação foram pagas pela 

Cooperativa, liberando alguns trabalhadores de suas funções. Outros trabalhadores, da 

direção e da engenharia, acabavam sobrecarregados tendo que efetuar suas funções e 

assumir atribuições do projeto ao mesmo tempo. Apesar de haver uma relação de parceria 

entre a equipe de pesquisa-ação (i.e. trabalhadores da COOPERMINAS e pesquisadores 

universitários) e da contribuição mútua com os custos do projeto, o controle da intervenção 

e o interesse direto pela mesma permaneceram sobre a responsabilidade dos 

pesquisadores. Essa interpretação sobre o interesse da cooperativa deve ser entendida 

dentro da perspectiva de apropriação das universidades pelos movimentos sociais. Nesse 

sentido, nos esforçamos para que os trabalhadores entendessem que a universidade deve 

realizar trabalhos de extensão como parte de suas obrigações. Entretanto, eles continuaram 

enxergando nossa intervenção como uma caridade e não como uma relação institucional. 

Esta contradição quando o trabalho não é remunerado, deve ser razão de debate no 

momento em que as atividades de extensão estão sendo regularizadas nas universidades 

federais do país. É preciso construir caminhos para que a universidade possa realizar este 
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tipo de trabalho e emancipar os movimentos populares e dos trabalhadores para se 

apropriarem do trabalho da universidade, não como uma forma de caridade, mas como 

missão e responsabilidade desta instituição. Esse desejo, no entanto, é um “vir a ser” e não 

foi o que ocorreu no caso da COOPERMINAS. Trabalhamos o tempo todo na busca por 

reverter esta situação, queríamos que o nosso conhecimento acadêmico fosse ao máximo 

aproveitado e aplicado às demandas da cooperativa, ou seja, estávamos ao seu serviço, 

respeitando nossos desejos e valores. 

3.2. COOPERMINAS: uma cooperativa com muita luta e muita história 

A COOPERMINAS surgiu através da recuperação de uma empresa falida – a 

Companhia Brasileira Carbonífera de Araranguá (CBCA) – fundada em 1917 e se tornou uma 

das carboníferas mais importantes do país. Porém, setenta anos depois da sua criação, em 

1987, a CBCA enfrentou uma grande crise que levou à sua falência. Essa situação está de 

alguma forma relacionada com a mudança na política energética brasileira.  O governo 

incentivava a produção de carvão energético para enfrentar a crise do petróleo, mas o 

arrefecimento desta conjuntura, aliada a grandes dificuldades orçamentárias da união, fez 

com que o governo perdesse o interesse: os preços passaram a ser definidos pelo mercado e 

o subsídio do transporte foi retirado.  Essa crise culmina com o fim das cotas de produção a 

preços protegidos em 1990 e com o fim da obrigatoriedade da compra do carvão siderúrgico 

pelas siderurgias brasileiras (BORBA, 2001)31. 

Esse cenário, juntamente a outros fatores, afetou a CBCA e fez com que a empresa 

entrasse num processo de falência. Ainda, em 1987, a empresa parou de pagar os salários. 

Os trabalhadores ficaram três meses sem receber. Os trabalhadores da CBCA e o Sindicato 

dos Mineiros decidiram iniciar uma greve e ocuparam o escritório da mina, reivindicando o 

recebimento dos seus salários. O movimento inicial não tinha o interesse pela autogestão. 

Os trabalhadores lutavam por seus direitos (e.g. salários atrasados, INSS, fundo de garantia). 

No entanto, a greve se tornou mais longa e a crise ainda maior. Nesse contexto de greve 

começou a surgir a ideia de uma gestão dos trabalhadores (SERAFIM & LEONORA, 2001).  

Essa luta por seus postos de trabalho é longa e com várias nuances, não iremos 

descrevê-la em detalhes, pois foge do escopo dessa tese, mas destacarei alguns fatos 

                                                           
31 A descrição do contexto da mineração no Brasil e no Mundo pode ser vista com mais profundidade em 
Araujo (2016) 
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curiosos no movimento de recuperação da COOPERMINAS, por exemplo, o episódio do 

acampamento sob os trilhos da rede ferroviária para impedir o escoamento do carvão. Os 

relatos da época que mostram a resistência desses trabalhadores são marcantes, pois 

evidenciam a ação da polícia que tentava impedir o bloqueio da via. O orgulho da força física 

dos mineiros32 reside, por exemplo, na descrição feita por trabalhadores dessa época a 

respeito de um ônibus com integrantes da polícia encarregados de – com o uso da força – 

desobstruir a ferrovia interditada. No entanto, segundo contam, os mineiros acabaram 

expulsando a polícia do local. Também houveram comentários sobre o uso de explosivos da 

mineração, pois muitos mineiros amarraram os explosivos em seus corpos e ameaçavam 

detonar caso a polícia invadisse. O movimento de luta, que ganhou apoio popular dos 

moradores de Criciúma, culmina com a ida dos trabalhadores à Brasília em cinco ônibus que 

retornam com dinheiro a fundo perdido para reabrir a CBCA, tendo como síndico da massa 

falida o sindicato. Assim, a gestão coletiva dos trabalhadores teve início. Em 1998, a 

COOPERMINAS é formalizada como cooperativa e, em 2007, o parque falido é arrematado 

em leilão, dezoito anos depois de decretada a falência da CBCA.  

Chegamos à COOPERMINAS em 2011, 24 anos após os acontecimentos narrados 

acima. Neste momento, a cooperativa estava abrindo uma nova área de exploração, uma 

outra mina. Esta era mais moderna, com melhor estrutura de iluminação, instalações 

elétricas e condições de segurança, segundo os relatos dos trabalhadores. A mineradora 

parecia viver um bom momento financeiro, com perspectiva de expansão e contratação. 

Vale ressaltar que nossa visão nesta época era muito limitada, tendo em vista que, em 2011, 

passamos apenas dois dias na mina. Apesar disso, já foi possível perceber algumas 

contradições. Um trabalhador da cooperativa nos contou na época que a direção estava no 

poder havia bastante tempo, o que indicava um distanciamento entre a direção e a base. A 

direção era próxima do Partido dos Trabalhadores, e um operador nos relatou, durante uma 

mesa de reunião com outros trabalhadores que na COOPERMINAS todo mundo tinha que 

ser favorável ao PT e votar em seus candidatos. Uma forma de aparelhamento perigosa e 

que demonstrava as fragilidades do processo democrático da gestão coletiva. 

                                                           
32 Seria muito interessante estudar as questões de gênero na mineração de carvão. Infelizmente este debate 
extrapolava o escopo dessa tese. O registro de algumas impressões sobre as relações de gênero na 
Cooperminas pode ser visto no artigo: ser mulher numa mineradora de carvão de Araujo & Vasconcelos ainda 
no prelo. 
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Após uma série de contatos com Marcos e duas vídeo-conferências, retornamos em 

2014 para iniciar a intervenção, mas fomos surpreendidos por uma grande mudança na 

conjuntura. Em 2013, a mineradora começou a enfrentar problemas financeiros, atrasos de 

salários e de compra de insumos básicos o que impactava negativamente na produção. 

Neste cenário, um grupo de trabalhadores, que não havia participado da recuperação, 

decide se mobilizar para fazer críticas à direção. Começam a surgir suspeitas de desvios de 

recursos da cooperativa para o antigo presidente.  Este fazia parte do quadro político do PT 

local e vários trabalhadores nos narraram que na época das eleições muito dinheiro era 

levado em malas para financiar campanhas sem o consentimento da assembleia de 

trabalhadores. Ainda segundo os relatos, os trabalhadores tinham medo de criticar porque 

parecia haver um clima de autoritarismo e perseguição aos trabalhadores que se colocavam 

de alguma forma contra a direção. Não se sabe se esses fatos são verdadeiros33. As 

denúncias deste grupo em relação à antiga direção foram crescendo com a inserção de 

outros trabalhadores, o que gerou greves e paralizações. 

A COOPERMINAS possui em sua estrutura um conselho deliberativo que conta com 

a participação de trabalhadores eleitos e de representantes do sindicato. O grupo que estava 

organizando as críticas à direção da cooperativa se elegeu com grande representatividade 

para o conselho deliberativo. Com a intermediação do conselho este grupo conseguiu 

impugnar o então presidente. Ele foi expulso da cooperativa e foram convocadas novas 

eleições. Esse processo retomou a participação dos trabalhadores às reuniões e assembleias. 

Marcos nos falava com entusiasmo de voltar a ver os mineiros ocupando os espaços de 

reunião e apresentando suas ideias de forma contundente, o que não acontecia há algum 

tempo. Nesse cenário, são formadas duas chapas para disputar a eleição convocada a partir 

das ações reivindicatórias dos trabalhadores: uma, ligada à antiga diretoria e outra, formada 

pelo grupo de oposição que liderou a expulsão do ex-presidente, que venceu a disputa com 

um diferença de 7 votos: 49% contra 51%. Chegamos à cooperativa alguns meses depois 

desse episódio e o clima ainda era de desconfiança. Nosso interlocutor, o Marcos, era amigo 

dos integrantes da antiga direção. Seu pai havia recuperado a empresa junto com eles e era 

um militante do sindicato, muito próximo à COOPERMINAS. O Marcos estava com receio 

sobre as reais intenções da nova diretoria, mas acreditava que era importante dar um voto 

                                                           
33 Não se trata aqui de apresentar como argumento a desonestidade ou não da antiga direção, mas sim de 
relatar o clima de desconfiança, de disputa e acusações que encontramos ao chegarmos lá em 2014. 
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de confiança aos novos, e ao mesmo tempo, estava entusiasmado de ver os mineiros se 

manifestando. A atmosfera estava tensa para se falar sobre a disputa dos grupos. Ninguém 

queria dar a impressão de estar criticando a nova diretoria. Avaliamos na época que seria 

muito arriscado procurar a antiga direção da COOPERMINAS para falar deste assunto. 

Poderiam ser criadas suspeitas de que éramos ligados à antiga direção ou suspeitas de que 

tínhamos interesse em nos envolver nesta disputa o que poderia impedir a continuidade da 

nossa intervenção. Decidimos também dar um voto de confiança à nova direção e realizar o 

nosso trabalho. A tensão permaneceu constante ao longo do projeto e se tornou ainda 

maior ao final dele, como será verificado ao longo deste capítulo. Nosso leitor pode estar 

preocupado, neste momento, em entender o porquê da importância desta descrição 

minuciosa do contexto. Acontece que para compreender os resultados que a intervenção na 

COOPERMINAS pôde alcançar é fundamental compreender as condições que estavam 

disponíveis para o analista do trabalho intervir. 

Entender este contexto nos permitiu perceber as condições e margens de manobra 

que tínhamos à disposição para realizar as mudanças no trabalho e o grau de desconfiança 

que a direção tinha conosco e vice-versa.  

3.3. Análise da demanda: instrumento para a estruturação de problemas 

A primeira visita como parte desta intervenção na COOPERMINAS ocorreu em 

março de 2014. Segue um trecho do diário de campo escrito no ônibus chegando à Criciúma. 

Criciúma, 11 de março de 2014 

Saímos, eu e Fernanda Araújo, para nossa primeira visita técnica à 
COOPERMINAS. Voamos do Rio de Janeiro para Florianópolis e nesse 
momento estamos no ônibus a 15 minutos ou 30 de Criciúma. 

Na viagem discutimos sem parar a metodologia que iremos utilizar para 
levantar a demanda de nosso estudo. Depois de quase 4 anos ensinando 
Ergonomia, será nossa primeira intervenção real nesse campo. O 
entusiasmo acompanhou a viagem. No caminho, relemos o Guerin e o 
Mario Vidal pensando a nossa intervenção. Aprendemos muito só em 
planejarmos o como fazer. Antes de iniciarmos os trabalhos é possível 
perceber como essa vivência é fundamental para ensinar.  

O ônibus chacoalha e a Fernanda dormiu. Na beira da estrada, mecânicas 
de caminhões, algumas indústrias, fábricas de telhas, cerâmicas e tijolos, 
plantações alagadas (será arroz?), gado. 

Em mim um desejo grande e antigo de colocar meus conhecimentos de 
Engenharia de Produção a serviço dos trabalhadores. Acho que essa é uma 
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das minhas primeiras experiências com mais fôlego com essa cara.... Onde 
vai dar? 

Em Criciúma nos espera Marcos. O engenheiro-mineiro que nos encantou 
com sua sensibilidade e afeto.  (...) 

As impressões do coração insistem nessa parceria. No desejo que o estudo 
na COOPERMINAS permita além de duas teses na estante, deixar 
contribuições para a luta desses trabalhadores. Nosso estudo, 
entusiasmado do caminho para Criciúma insiste que uma boa instrução da 
demanda e um bom grupo dentro da COOPERMINAS a fim de tocar esse 
projeto conosco é fundamental. O Marcos parece ser uma peça chave. E o 
coração parecer ser fundamental nesse momento da pesquisa-ação. 

A chuva engrossou. Fernanda dorme pesado. A cidade é a nova vista da 
janela do ônibus. Estamos chegando e começando. (NEPOMUCENO, 2014) 

Nesta seção, iremos descrever como se deu a análise da demanda. Vale destacar 

que essa avaliação não terminou nesta primeira visita. Ela percorre toda a intervenção. Na 

Análise Ergonômica do Trabalho, as etapas não devem ser entendidas como fases 

sequenciais estritas, que se iniciam uma após a outra, e que dependem do término de uma 

para o início da outra. Ao contrário, estas etapas se fundem umas nas outras, são dinâmicas. 

Como já foi dito anteriormente, queríamos desenvolver um estudo que fosse útil à 

COOPERMINAS. Um estudo que contribuísse com a resolução de um problema real. A 

demanda é entendida como o problema-foco do estudo. No entanto, este fato não é dado 

para o ergonomista. É necessário que ele seja construído. O ergonomista não deve escolher 

de forma aleatória o que ele pretende estudar. O conjunto de suas análises estará sujeito à 

tensão entre essas demandas e às possibilidades de ação, que devem ser reavaliadas 

permanentemente (DANIELLOU, 2004).  

Na análise da demanda, diferentes setores da organização devem ser ouvidos, com 

um duplo objetivo: enriquecer a análise dos problemas e construir um espaço para a 

intervenção. Como os problemas não estão previamente colocados, o ergonomista deve 

escutar diferentes pontos de vista, diferentes visões de interlocutores dentro da empresa, 

sobre os diversos problemas referidos (GUERIN et al. , 2001). A partir de uma hierarquização 

e classificação dos diferentes dilemas, o ergonomista reformula a demanda inicial, tentando 

contemplar a diversidade de desafios colocados pelos diversos interlocutores com os quais 

conversou no processo de análise da demanda. A reformulação é também uma negociação 
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com os atores que podem autorizar e decidir pela intervenção dentro da empresa 

(DANIELLOU & BEGUIN, 2007). 

A Ergonomia nos mostrou que precisávamos envolver os diferentes atores da 

organização, implicá-los na definição do problema para aumentar as possibilidades de 

transformá-lo. Precisávamos que os diferentes setores da empresa nos olhassem com 

menos desconfiança, necessitávamos que a nossa assessoria contemplasse seus desejos de 

mudança para a COOPERMINAS para que eles nos dessem acesso para aplicação da nossa 

intervenção e, com isso, se mobilizassem para resolver o problema. Primeiramente, era 

preciso nos apresentar e deixar claro quais eram nossos objetivos, para estabelecer os laços 

de confiança. Assim, relatamos o processo de implicação: 

 Explicamos que queríamos aprofundar nossos estudos nas ERTs e que por isso 

procuramos a COOPERMINAS, por ser uma empresa com avanços. Quando nos 

referíamos de forma positiva à COOPERMINAS, destacávamos sua importância 

histórica, percebia-se em vários trabalhadores entrevistados nesta primeira 

etapa um brilho nos olhos. Sentiam-se orgulhosos por termos escolhido a 

COOPERMINAS dentre as 67 empresas brasileiras;  

 Comentamos sobre a obrigação da universidade de se aproximar das 

estratégias de resistência dos trabalhadores, que em alguma medida se 

contrapunham a essa sociedade injusta que coloca o dinheiro acima de tudo. 

Enfatizávamos esse discurso, pois sabíamos que ele não era muito bem-vindo, 

nesse momento da apresentação os olhares pareciam desconfiados, pois a 

direção anterior se dizia de esquerda, e a nova direção tinha um discurso 

apartidário, que buscava a eficiência. Consideramos fundamental deixar claro 

nossa posição, ser honesto pelo valor em si, mas também para não gerar uma 

expectativa de que nossa intervenção fosse caminhar na direção da 

maximização do lucro a qualquer custo. Na reunião com a direção, fomos um 

pouco mais incisivos afirmando que se a COOPERMINAS fosse uma empresa 

que só pensa no lucro, respeitávamos essa posição, mas não nos interessava 

realizar o estudo e que procuraríamos outra organização;  

 Destacamos que este estudo iria subsidiar duas teses de doutorado, mas que 

não queríamos que elas se tornam-se livros para ficar na estante. Nosso 
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objetivo era fazer uma pesquisa que fosse útil para resolver problemas reais da 

COOPERMINAS. O fato de sermos professores de Engenharia de Produção e 

doutorandos nessa mesma área parecia facilitar o acesso ao campo. É “cruel” 

como nossa sociedade supervaloriza a Engenharia, ao mesmo tempo que a 

Engenharia de Produção é vista como uma prática que visa a maximização dos 

lucros como objetivo único, o que gera uma expectativa em relação aos valores 

que irão guiar uma intervenção de engenharia; 

 Explicávamos o passo-a-passo do trabalho, indicando que nesse momento 

iríamos levantar os problemas, depois definiríamos uma situação crítica a ser 

estudada para, em seguida, analisar essa cenário em minúcias. Na sequência, 

faríamos um espaço de formação com esses trabalhadores para propor 

mudanças neste trabalho, que ajudassem a resolver o problema. Nesse 

momento, apresentávamos de forma muito rápida os passos da AET e a 

Ergonomia, insistindo que esta era nossa competência e que não teríamos 

condições de resolver problemas de contabilidade da empresa, mas sim as 

dificuldades que um contador enfrenta na realização do seu trabalho. A 

explicação do que é Ergonomia foi algo bem pensado entre nós. Não queríamos 

que a intervenção fosse confundida com projeto de cadeiras e de altura de 

teclado, ficamos com receio de usar a palavra Ergonomia, mas acabamos por 

utilizá-la fazendo estas ponderações, insistindo na prática da transformação do 

trabalho. 

Esta apresentação sobre o projeto foi realizada durante os dias 12 e 13 de março do 

ano de 2014. Neste período, fizemos 14 entrevistas com diferentes setores da cooperativa. 

Em cada conversa, nos apresentávamos e colocávamos os objetivos da pesquisa e quais 

seriam os próximos passos. A cada setor era indagado: “Quais os problemas você(s) 

gostaria(m) de melhorar aqui na COOPERMINAS?”. No diálogo sobre os problemas 

buscávamos compreender as relações de causa e consequência desses problemas: “Que 

dificuldades esse problema gera? Essa situação é causada pelo o quê?”. 

As entrevistas variaram de conversas rápidas de 15 minutos a conversas mais longas 

de uma hora e meia, dependo da disponibilidade de tempo das pessoas e dos 
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pesquisadores. Em cada setor, buscamos conversar com pelo menos uma pessoa, em alguns 

casos foi possível conversar com mais de um indivíduo.  

Os problemas apresentados foram de diferentes naturezas. Alguns setores 

comentaram apenas questões localizadas dentro do seu setor, outros falaram de dilemas da 

cooperativa como um todo. Nas entrevistas posteriores, triangulávamos as informações. 

Além de levantar os problemas do setor, perguntávamos, nas entrevistas seguintes, suas 

opiniões em relação aos problemas apresentados nas entrevistas anteriores. Buscávamos 

enriquecer a visão sobre os problemas conhecendo suas causas e consequências. Uma lista 

enorme de problemas de diversas ordens foi “coletada” por nós. O segundo passo foi 

identificar as relações entre esses problemas.  

A identificação dos problemas nos coloca diante de um dilema clássico da 

Engenharia de Produção: como estruturar os problemas de uma organização, tendo em vista 

que as organizações estão sempre em transformação, e que a realidade é dialética? A 

Análise da Demanda da AET sugere que é fundamental o confronto dos diferentes pontos de 

vista existentes na organização. Assim, a compreensão dos problemas em cada setor 

enriquece a percepção do problema definido pela gerência. Seguindo a tradição da Análise 

da Demanda fomos “reformular a demanda e hierarquizar os diferentes problemas 

colocados, articulá-los entre si” (GUERIN et al. , 2001). Para isso, construímos uma árvore de 

problemas, onde apresentamos as relações de causa e consequência entre os diversos 

problemas identificados. 

No final do primeiro dia de entrevistas, dia 12 de março do mesmo ano, nos 

reunimos, eu e Fernanda Araujo, às oito horas da noite na cozinha do Marcos e iniciamos a 

construção da árvore. Foi entusiasmante para os pesquisadores perceber a ligação entre 

problemas que não haviam sido explicitados. No dia seguinte a árvore de problemas foi 

alimentada com as novas informações coletadas nas entrevistas que se seguiram. Um 

rascunho da árvore foi apresentado para a empresa no final do dia 13 de março (o modelo 

final da árvore de problemas pode ser visto no Apêndice B e um resumo desta árvore está 

apresentado na Figura 1 a seguir). Estavam presentes, o Diretor Isaac, o Diretor Doca (teve 

que sair antes do fim da reunião), o engenheiro Naldo, o engenheiro Marcos, o supervisor 

Ronaldo e os dois pesquisadores Vicente e Fernanda. Esta reunião definiu a escolha da 

demanda do estudo.  
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Ao analisarmos a árvore de problemas podemos identificar cinco troncos principais 

desta árvore que são conjuntos de problemas que se relacionam (ver Figura 1). O primeiro 

conjunto estava relacionado com a “falta de pessoal na produção"34. Diferentes fatores 

levavam a esse ponto, entre eles: “muitas pessoas afastadas”, “má distribuição de pessoas 

entre os setores”, “muitas pessoas com idade avançada” e “falta de informação sobre quem 

está fazendo o que”. No segundo tronco da árvore se situam questões relacionadas à “baixa 

disponibilidade de máquinas” ou “máquinas operando abaixo da sua capacidade”. Entre as 

causas diretas ou indiretas desses problemas estavam: “falta de máquinas”, “máquinas 

velhas”, “demora no concerto das máquinas”, “falta de peças de reposição”, “compra de 

peças de baixa qualidade”, “equipamentos funcionam na gambiarra”, “equipamentos 

quebram com frequência”, “falta de manutenção preventiva”, “utilização inadequada dos 

equipamentos”, “manutenção inadequada”. Entre esses dois conjuntos há um subconjunto 

que se refere a problemas relacionados à "gestão de pessoas", como: “falta de uma política 

de qualificação de pessoal”, “problemas na seleção de pessoal”, a existência de 

“trabalhadores desmotivados” e "RH restrito às funções de Departamento de Pessoal (DP)". 

A “falta de material de consumo” e a “baixa disponibilidade de ferramenta” são dois outros 

troncos desta árvore, ambos relacionadas com dificuldades na gestão financeira da empresa 

e no planejamento e organização para utilização dos recursos. Um último tronco 

representava o problema de “atrasos na produção”, que certamente tem relação com quase 

todos os problemas abordados até aqui, acrescentando a eles um fator que se designou por 

“planejamento e controle de produção (PCP) inadequados”. 

No topo da nossa árvore, como resultado do encontro dessas raízes, identificamos 

dois efeitos principais do conjunto de problemas que foram relatados nas entrevistas: a 

dificuldade de manter o patamar de produção regular em 4.500 ton/dia e o alto custo 

operacional. Um resumo desta árvore pode ser vista na Figura 1 abaixo35. 

                                                           
34 Os termos entre aspas nesta seção se referem aos problemas na forma como foram listados na árvore 
35 A representação da árvore completa pode ser verificada no apêndice A. 
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Figura 1 – Resumo da árvore de Problemas da COOPERMINAS 

O primeiro efeito foi mais recorrente nas entrevistas e pareceu ter mais conexões 

com os demais problemas relatados. Além disso, a questão da produtividade tinha sido 

mencionada pela direção como um desafio do seu interesse direto. Essa mesma dificuldade 

também tinha sido apresentada pela equipe de engenharia. A escolha da demanda passou 

por um olhar estratégico, visando melhor posicionar os pesquisadores dentro da empresa, 

favorecendo nossas possibilidades de ação36. Essa decisão levava em consideração que nosso 

interlocutor privilegiado era o Marcos, a quem nós queríamos fortalecer com o nosso estudo 

e que, ainda, precisávamos conquistar a direção para garantir condições de continuar o 

trabalho. Por isso, elegemos como demanda inicial do estudo: contribuir com a solução do 

problema "dificuldade de manter o patamar de produção regular em 4.500 ton/dia".  

É importante destacar que os manuais de AET sugerem que a demanda inicial 

costuma vir de um solicitante (GUERIN et al, 2001), e é chamada também de demanda 

gerencial (VIDAL, 2003). Porém, em nosso caso, não havia esse demandante. Acabamos 

entendendo o Marcos como nosso interlocutor privilegiado, porém as demandas e 

problemas não estavam dentro de seu campo de responsabilidade como engenheiro 

elétrico. Antes de definir o problema com a direção, nos reunimos com ele para avaliar se 

ele estava de acordo com a demanda por regularizar a produção. Marcos concordou com 

                                                           
36Lembro que ficamos bastante duvidosos quanto à escolha da demanda, tendo em vista, que 
pessoalmente, eu e Fernanda, estávamos mais interessados no problema de segurança dos furadores de 
teto. Mas, avaliamos que seria inviável, diante deste levantamento de problemas da árvore, direcionar a 
demanda nesse sentido.  
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nossa avaliação e contribuiu de maneira incansável com a pesquisa-ação, sendo o 

protagonista principal da intervenção dentro da empresa. 

A árvore se mostrou extremamente útil no processo de “abrir as portas da 

organização”, já que outros setores entrevistados percebiam que enfrentar o problema da 

irregularidade da produção diária de carvão contemplava, em alguma medida, seus 

problemas. Além disso, os entrevistados passavam a notar que as informações passadas 

foram levadas em consideração e chegaram até a direção. 

A confrontação entre diferentes pontos de vista e em diálogo com as instâncias de 

decisão na empresa deu base a essa forma de construir/instruir a demanda (GUERIN et. al. , 

2001; VIDAL, 2003; ABRAHÃO et. al., 2009; DANIELLOU, 2004). Esse modo de atuação foi 

fundamental para comprometer e implicar um conjunto amplo de trabalhadores na 

pesquisa-ação. Eles se viam no problema foco do estudo ao perceberem a relação deste com 

seus problemas cotidianos. A árvore também foi importante para apontar que o problema 

de falta de regularidade da produção não era em função de um fato único. Eram muitas as 

variáveis que o geravam. De algum modo, notávamos que o pessoal da manutenção se 

sentia menos cobrado, assim como o PCP, ao perceber a multicausalidade do problema. 

Insistimos nessa questão durante a apresentação, ressaltando que encontrar culpados não 

resolveria o problema. Seria preciso investigar o processo e alterá-lo. Colocou-se em debate 

a recorrente prática e atitude de culpabilização dos indivíduos, atribuindo a eles "erros" ou 

"falhas" que se supõem grandes responsáveis pelos problemas. Esse debate foi retomado e 

reforçado ao longo de todo o projeto. A árvore permitia uma visualização dos problemas que 

ajudava a organizar as ações de melhorias a serem desenvolvidas. Na reunião de 

apresentação da árvore, Marcos mostrava entusiasmo: “Estão vendo: isso é trabalho de 

engenharia. A gente não está fazendo engenharia.” A estruturação dos problemas na árvore 

gerou entusiasmo por parte do Marcos que, em seu discurso, valorizou o sistema da árvore, 

facilitando nossa entrada na cooperativa.  

A escolha de um problema de produtividade coloca um desafio a mais, que é tornar 

preciso o que nós entendemos por produtividade. Na introdução deste texto, insistimos que 

nos interessava integrar o problema da produtividade à saúde dos trabalhadores e à luta 

pela Autogestão. Mas, a produtividade deixa essa margem de manobra? 
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Diversos autores (TANGEN, 2002; CONTADOR, 1997; CAMPOS, 1992) discutem os 

conceitos de produtividade, eficiência e eficácia se preocupando em esclarecer as diferenças 

entre eles. Para todos os autores a produtividade é expressa na proporção entre as saídas 

(outputs) e as entradas (inputs) de um processo produtivo. A nós interessa destacar que um 

importante input para a produtividade é o trabalho.  

A medida do trabalho que permite compará-lo com os insumos da produção é, no 

entanto, um grande nó que dificulta qualquer análise de produtividade. Dejours (2008) 

insiste que o trabalho não pode ser medido, pois é uma experiência subjetiva 

incomensurável, impossível de ser medida. Entretanto, na falta de uma possibilidade de 

medi-lo se passa da avaliação do trabalho para a avaliação do tempo de trabalho e se 

assume que isso é a mesma coisa.  

A grande dificuldade em discutir produtividade está na equivalência que é feita 

entre o trabalho e o tempo de trabalho. Medir o trabalho pelo tempo traz uma série de 

dificuldades para compreendermos a produtividade. A medida do tempo trata da duração 

do esforço, mas não trata da intensidade, qualidade ou conteúdo do esforço (DEJOURS, 

2008): 

 A intensidade do esforço – a intensidade de um mesmo trabalho varia conforme 

muda o trabalhador, seu tamanho, sua força, se é homem ou mulher, jovem ou 

velho. Um mesmo tempo de trabalho pode representar intensidades muito 

diferentes dependendo de quem está realizando. 

 Qualidade ou conteúdo do esforço – podemos colocar no centro do tipo de 

esforço o sofrimento e seus destinos no trabalho. “Para um mesmo tempo de 

trabalho, uma pessoa estará descobrindo uma sensação de alegria e prazer em 

troca do seu sofrimento (...) enquanto outra terá apenas frustração em troca do 

sofrimento.” Essa dimensão será bastante diferente para cada trabalhador.  

O trabalho que se mede é apenas o trabalho visível, a ponta do iceberg. A parte 

submersa, invisível, que é a mais importante não se pode ver, nem medir, ou seja, mede-se 

os resultados do trabalho ou as saídas de um processo. A medida do desempenho não é a 

medida do trabalho, pois não há uma proporcionalidade entre desempenho e trabalho.  

Athayde (2016) afirma que a produtividade é um conceito revolucionário. Avançar 

na produtividade é avançar nas condições objetivas para permitir transformações sociais 
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mais profundas. Para tal, é preciso que a produtividade leve em consideração produzir mais 

com menos desgaste da saúde dos trabalhadores, com menos esforços, com menor custo 

humano. Schwartz também vai olhar para a produtividade dessa maneira. Primeiramente o 

autor vai especificar o que entendemos por eficácia e eficiência: “a eficácia como grau de 

alcance de um objetivo, e a eficiência como economia dos insumos ou nos meios – a 

abordagem de eficiência, visando a minimizar os custos humanos de operações” 

(SCHWARTZ, 2004b, p.47). 

Contudo, Schwartz (2004b) nos lembra de que eficácia e eficiência podem ser ‘sem 

dimensão’ ou ‘dimensionadas’. Ao tentar dimensionar alguns valores é necessário uma 

ruptura, que limita outros dimensionamentos. Nesse processo, os valores são recolocados 

em questão ou repensados, por isso o grande desafio ao tentar medir o trabalho ou ao 

tentar dimensionar a eficácia e eficiência, porque reduz o conceito. Em geral, isso é feito 

priorizando valores como o lucro e não o custo humano. Seguindo essa linha de raciocínio, 

podemos pensar na relação entre output e input, como um valor sem dimensão, “um valor 

universal, que existe algo como uma ‘produtividade genérica’ na qual os humanos se 

reconhecem obscuramente como semelhantes, ligada à ampliação dos possíveis de gozo da 

vida” (SCHWARTZ, 2004b, p.48). 

A produtividade pensada como um valor sem dimensão nos permite alargar a 

concepção do trabalho, enriquecê-la, ao considerá-la como uma entrada-input fundamental 

no processo produtivo. Talvez o fato de estar representada lado a lado com o capital, a 

energia e a matéria prima nas fórmulas clássicas de produtividade dificulte essa clareza. A 

produtividade é o estado em que se dá a produção e para avançar nesse estado das coisas é 

preciso compreender a complexidade do trabalho. Trata-se de produzir mais, consumindo 

menos. Trata-se de entender as entradas como valor consumido ou como bens consumidos, 

mas não apenas os bens mensuráveis, a produção deve consumir menos a saúde dos 

trabalhadores, deve consumir menos seu bem-estar, deve consumir menos sua paz de 

espírito, sua inteligência, sua capacidade de participação. Produzir mais ou a mesma 

quantidade consumindo menos a vida humana, assim como os demais insumos da produção, 

é a produtividade que nos interessa. 

A busca pelo aumento da quantidade de carvão produzido na COOPERMINAS por 

dia ocorreu paralelamente à tentativa de promover a saúde dos trabalhadores, assim como, 
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à busca por diminuir os desperdícios. A demanda de regularizar a produção diária de carvão 

em 4500 ton/dia não foi entendida por nós como aumentar a produção da COOPERMINAS. 

Tratava-se de “trabalhar menos, produzir mais” (lema do projeto META criado pelos 

trabalhadores do grupo piloto).  Trata-se da produtividade como um valor sem dimensão. 

3.4.  O grupo piloto 

Considerávamos que duas questões eram chaves para o sucesso do projeto no 

momento em que estávamos planejando a intervenção: i) fazer uma boa instrução da 

demanda, que diante do nosso contexto começou de forma satisfatória, mas ainda 

continuava em andamento; ii) formar um grupo de trabalhadores de dentro da cooperativa 

para intervir junto conosco. Nesta seção, iremos descrever como foi a criação deste grupo 

piloto.  

A sugestão de criar “grupos responsáveis pela condução do processo” já pode ser 

vista no trabalho de Guérin et al.  (2001). Este grupo pode se inserir em alguma estrutura 

pré-existente na empresa ou “dar lugar a uma estrutura ad hoc” (idem, p.98). No caso da 

COOPERMINAS, foi preciso instaurar estruturas para a pilotagem da intervenção. Na reunião 

do dia 13 de março de 2014, em que definimos a demanda do estudo, estabelecemos a 

formação do grupo como uma das primeiras tarefas do projeto META. 

Como dito anteriormente, o Marcos ficou impressionado com a árvore de 

problemas. Sugerimos que essa estrutura fosse apresentada para os trabalhadores da 

produção a fim de complementar as informações necessárias. Durante essas apresentações, 

o Marcos perguntou aos trabalhadores da cooperativa se havia alguém interessado em 

participar de um grupo que iria tocar um projeto de melhoria, visando contribuir com a 

regularização da produção diária. Havíamos insistido na reunião do dia 13 que seria 

importante ter um grupo de trabalhadores voluntários, que era melhor que a decisão de 

participar viesse de cada um deles ao invés de ser uma imposição da direção. Com isso, na 

reunião de apresentação da árvore para os trabalhadores da produção apareceram três 

interessados: Carlos, Roberto e Ivan (os três eram encarregados de preparação). Além disso, 

perguntamos à direção se ela sugeria o nome de alguém para compor essa equipe, que 

tivesse os conhecimentos para contribuir com esse projeto. A direção sugeriu três nomes, 

mas apenas um se mostrou interessado em participar, o Tarzan (encarregado da mecânica 

de rocha). Além desses quatro participantes, o grupo contava com a presença do Marcos 
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(engenheiro elétrico) e do Isaac (Vice-Presidente e Diretor de Produção). Insistimos para o 

supervisor de produção, Ronaldo, participar do grupo, entretanto ele não mostrou interesse. 

Percebemos uma resistência da parte dele com relação ao projeto. Na reunião do dia 13, 

atendendo ao pedido da direção, Ronaldo participou e até se mostrou um pouco menos 

relutante. Falamos da importância de sua participação para o projeto, porém ele não se 

engajou no decorrer de todo o processo. Concedia apenas pequenas entrevistas quando 

necessário, mas estava sempre com muito trabalho e não se envolvia de fato. 

Entre a primeira e a segunda visita, um novo engenheiro mecânico foi contratado 

pela cooperativa, o Vando, que era amigo do Marcos, pois ambos faziam especialização em 

Segurança do Trabalho, e Marcos o chamou para compor o grupo. Logo no primeiro contato, 

pudemos perceber um grupo de pessoas engajadas e fortes. Segue abaixo um trecho do 

diário de campo do pesquisador, descrevendo cada um dos integrantes: 

1. Carlos: perfil mais reservado nas reuniões, mas parece ser muito 
integrado com outras pessoas da cooperativa. Nas pausas do trabalho em 
grupo voltava sempre como uma nova impressão de alguém da mina que 
ele conversou durante o café. Está há 11 anos na empresa. É cooperado. 
Começou como ajudante de madeira, depois ajudante de furador de teto. 
Em seguida, atuou como operador de perfuratriz e depois foi encarregado 
de perfuração. Ainda não é possível entender a razão que motiva a 
participação do Carlos nesse grupo. Disse que sua expectativa seria de bons 
frutos para o andamento da empresa. 

2. Tarzan: técnico em mineração. Gosta muito de estudar, conforme ele 
mesmo disse algumas vezes. Também é chamado pelos outros mineiros de 
“Números”, pois ele adora números. Já realizou alguns estudos do tipo 
cronoanálise para verificar a melhor forma de dispor a correia no subsolo. 
Pelo interesse na área de produção fez um curso de PCP e disse: “na mina 
não tem isso.” Está na cooperativa há 10 anos. É cooperado. Foi ajudante 
de furador de teto, detonador, operador de perfuratriz e encarregado de 
produção.  Parece que procurou o grupo por desejo de aprender mais e 
para atuar na cooperativa da maneira como ele acredita que as coisas 
devem ser feitas: “É preciso mudar a cabeça das pessoas na empresa. E isso 
está mudando”. 

3. Roberto: Personalidade forte parece não se intimidar nas reuniões, nem 
com os títulos de ninguém. É técnico em mineração.  Está na empresa há 
seis anos. É fichado. Foi operador de cauda, cabista e blaster. Trabalhou na 
ventilação e se tornou encarregado da preparação. Gosta de estudar e 
procura buscar espaços para se desenvolver: “o Projeto de vocês: Faço 
votos de que consigam implantar” (ao final da visita percebemos uma 
mudança significativa nesse tom pessimista e certa apropriação do Roberto 
do projeto). 
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4. Ivan (encarregado): Olhar intenso. Quando fala se coloca com verdade. 
Também fez curso técnico de mineração. Parece ser um parceiro do 
Roberto. Está na empresa há seis anos. Foi operador de cauda, cabista e 
blaster. Atualmente é encarregado de preparação. Tem a expectativa que 
“a organização pode ser melhor. O projeto é uma maneira de nos ajudar”. 

5. Vando (engenheiro): Está na empresa há apenas 45 dias. É o novo 
engenheiro mecânico. Ficou conosco sempre que pode. É um parceiro do 
Marcos e entrou na empresa por indicação dele. A área de mecânica está 
com problemas. Por isso, durante a visita ele ficou muito tempo “apagando 
incêndio” sem poder participar das reuniões.  

6. Isaac: Não apresentou sua história na COOPERMINAS. Mas foi uma 
liderança importante no processo de derrubada do antigo presidente. Foi 
operador de MT e Cabista. Pelo que entendi antes de se tornar diretor de 
produção estava operando a MT. Isaac disse que na COOPERMINAS até o 
vadio tem que trabalhar. Pois tem muito trabalho para ser feito. Mas que 
acredita que esse projeto deveria ter o lema “trabalhar menos e produzir 
mais”. 

7. Marcos: Está na cooperativa há pouco tempo, não sabemos esse número 
ao certo. É engenheiro elétrico. É muito respeitado pelos trabalhadores 
pelo seu envolvimento com a Cooperativa. Fala com amor da luta dos 
trabalhadores que a recuperaram. Entre eles o seu pai.  

Parece que os mineiros possuem uma força grande. Não se diminuem. 
Olham qualquer um no olho. Possuem orgulho de sua profissão. Um grupo 
que encanta pela sua segurança e vontade. (NEPOMUCENO, 2014) 

A composição do grupo era boa, pessoas com experiência e que haviam exercido 

várias funções. Sentimos falta de um encarregado de produção, que monitorasse as 

atividades de limpeza da rafa e de escoamento do carvão. Porém, como o Isaac tinha sido 

operador de MT, o Tarzan, encarregado de produção, e os outros, encarregados de 

preparação e já haviam trabalhado no escoamento do carvão, consideramos que era 

possível prosseguir com essa equipe. Da mesma maneira, a força desses trabalhadores 

chamou muito a nossa atenção, como pode ser notado no trecho do diário de campo acima. 

Sentimos falta de trabalhadores que estivessem abaixo dos encarregados na hierarquia, 

assim como, percebemos a carência de pessoas da manutenção, só tínhamos o engenheiro 

mecânico que era o responsável desta área. Marcos e Isaac, assim como, os demais 

integrantes ficaram com a tarefa de verificar se haviam pessoas dessas funções dispostas a 

participar. Mas, não obtiveram sucesso.  

A estrutura do grupo piloto foi pensada para a pilotagem técnica da intervenção. 

Era preciso reunir os saberes para identificar as causas da irregularidade da produção diária. 
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De alguma maneira, estes saberes estavam reunidos de forma suficiente com a composição 

descrita acima. Acreditávamos que a construção social da intervenção nos permitiria ir 

alargando e envolvendo outros trabalhadores, construindo a solução de compromissos ao 

longo do caminhar do projeto, nos corredores e entrevistas formais e informais. Além disso, 

era imperativo pensar na pilotagem política da intervenção. De alguma maneira, parece que, 

influenciados por Vidal (2003) optamos por criar dois espaços: o grupo piloto para pilotar 

tecnicamente a intervenção e a cada visita os pesquisadores se encarregavam de se reunir 

com a direção para informar sobre o andamento do projeto e dos próximos passos a serem 

dados. Vidal insiste na importância de se criar grupos para a construção social, são eles: 

“Grupo de interesse (GI), Grupos de Foco (GFs), Grupo de Acompanhamento (GA), e Grupo 

de Suporte (GS)” (VIDAL, 2003, p.69). 

Segundo este autor, o Grupo de Interessados juntamente com os pesquisadores-

ergonomistas formarão o Grupo de Ação Ergonômica (GAE), que deve aprender a AET, 

orientado pelos ergonomistas.  “O Grupo de Suporte deve ser integrado por pessoas com 

poder de decisão na organização, a quem o GAE se reportará durante toda a intervenção” 

(VIDAL, 2003, p.70). O Grupo de Acompanhamento é semelhante ao de Suporte, devendo 

ser composto por pessoas que possuem autoridade técnica para tomar decisões no âmbito 

da intervenção, mas que possuem tempo escasso e não podem participar da intervenção 

como um todo. A formação destes grupos é uma maneira de garantir este envolvimento, 

embora não seja o suficiente. Os Grupos de Foco se referem àqueles que vão sendo 

formados de acordo com as situações de trabalho em foco, “que participam do 

levantamento dos dados e da validação nos diversos momentos de análise mais localizada” 

(VIDAL, 2003, p.71). O GAE e os Grupos de Foco são voltados para articulação operacional. 

Enquanto que, o Grupo de Acompanhamento e o Grupo de Suporte são de articulação 

estratégica. A construção destes grupos deve permitir a construção de consensos em cada 

etapa da AET. Busca-se a elaboração de uma solução que seja aceita pela organização “quer 

dizer, pelo conjunto de atores envolvidos, implicados, interessados e beneficiados com a 

ação” (VIDAL, 2003, p.72).  

Outra influência indireta na formulação do grupo piloto foi o chamado grupos ERGO 

ou Ergogroup. Neste caso são criados dois grupos: Comitê de pilotagem (steering comitee) e 
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Ergogroup. Chicoine, Tellier, St-Vincent (2007) demarcam claramente a composição desses 

grupos que devem ser criados para conduzir e dar suporte à intervenção: 

 O Comitê de Pilotagem é composto pelo diretor da planta industrial ou gerente 

de pessoal e um representante do sindicato dos trabalhadores, assim como do 

ergonomista; 

 O Ergogroup é criado no início da intervenção e dirigido pelo ergonomista. A 

equipe irá analisar mais de uma situação e trabalho com seus integrantes sendo 

formados nesse processo pelo ergonomista, permitindo assim que esta 

expertise permaneça na empresa. Sua atuação deve ser permanente. Deve ser 

formado por dois operadores experientes, um supervisor e um especialista 

técnico, além do ergonomista. Ao longo da intervenção outros colaboradores 

podem se vincular ao grupo pontualmente: um ou dois operadores da situação 

estudada e, ainda, um supervisor da situação estudada, assim como, 

especialista de outros setores da empresa. 

Daniellou & Beguin (2007) ressaltam que a instauração desses grupos deve ser 

pensada com a função de pilotagem política e técnica da intervenção, entretanto, não 

definem uma configuração a priori de como deve ser essa estrutura. A pilotagem política da 

intervenção refere-se à “definição de objetivos, à implantação dos meios, às arbitragens 

necessárias nas diferentes fases”, já a pilotagem técnica trata da construção das soluções, 

em especial, a coordenação entre as diferentes especialidades participando da concepção”37. 

Essas funções podem estar dentro de uma mesma estrutura ou divididas em mais de uma 

estrutura de apoio. No caso do projeto META, optamos por criar, em cada visita, encontros38 

dos pesquisadores com a direção, sem os outros integrantes do grupo piloto. Isso 

configurava uma maneira de pedir autorização para seguir o caminho planejado pelo grupo 

piloto e de verificar se eram necessários alguns desvios, além de solicitar liberação de 

funcionários, salas e informações da empresa. As reuniões com a direção não ocorreram 

conforme o planejado. A direção aceitava o trabalho, dizia que era importante e que eles 

tinham muito a aprender conosco. Um discurso recorrente era: “Nós estamos aprendendo, 

toda a ajuda é bem-vinda”. Assim, buscávamos insistir junto à direção que queríamos estar a 

serviço da cooperativa, que nos solicitassem demandas úteis. Na primeira reunião, ainda 

                                                           
37 ” (idem, p.294) 
38 Não demos um nome específico para esse grupo, mas funcionava como uma pilotagem política. 
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estávamos nos conhecendo, mas nas seguintes, a participação da direção era passiva. 

Narrávamos o que havíamos feito e o que pretendíamos fazer. Da parte deles a resposta 

sempre era: “está ótimo, toda a ajuda é bem-vinda”. Entretanto, era difícil encontrar os 

integrantes da direção e sentíamos mesmo um distanciamento que permaneceu nas 

reuniões ao longo de toda a intervenção.  

No projeto META, além desses dois espaços citados acima (grupo piloto e espaço de 

reuniões periódicas com a direção), durante a quarta visita, foi construído um terceiro 

grupo, formado por operadores de MT, que caracterizava a situação crítica escolhida para 

análise. Neste grupo ocorreram os Encontros sobre o Trabalho, no qual a forma de construir 

socialmente a intervenção se difere da Estratégia dos Ergogroups, no qual o grupo piloto é 

acrescido de novos integrantes para análises mais localizadas.  A formação de grupos de 

trabalho e de um grupo piloto lembra a estrutura utilizada no projeto do Matriosca, o GAE e 

os Grupos de Foco. Entretanto, no caso do Matriosca, o comitê de acompanhamento (cf. 

seção 2.2) dá sinal de ter apresentado uma função política maior do que a conseguida pelo 

grupo piloto no Projeto META. Os espaços com a direção que propomos no projeto META 

parecem já estar resolvidos na composição dos comitês de acompanhamento do Matriosca. 

A criação das estruturas de apoio é uma etapa fundamental para a construção social 

da intervenção, mas, além disso, o ergonomista deve estar atento ao seu posicionamento 

dentro da empresa. Definir melhor o que é esse posicionamento e como fazê-lo é 

fundamental. Mais uma vez, aqui, erros importantes ocorreram no projeto META, portanto 

vale a pena tentar esclarecer melhor o que se entende por posicionamento. 

Segundo Daniellou & Béguin (2007), o posicionamento do ergonomista é a 

capacidade de gerir a distância do ergonomista em relação aos diferentes atores da 

empresa. Essa gestão é dinâmica e evolui constantemente. O ergonomista deve identificar 

os atores com os quais ele vai construir a intervenção e verificar se eles possuem posições 

que irão determinar, em parte, a capacidade de ação deles. Ao mesmo tempo, devem estar 

atentos para o fato de que nenhuma pessoa pode ser considerada apenas como uma função 

na hierarquia. A intervenção é feita com pessoas singulares. “[...] os aliados e freios 

potenciais não podem ser identificados unicamente através do conhecimento do 

organograma” (idem, p.290).  Deve-se considerar e planejar os contatos a serem feitos em 

cada fase da AET, e o nível de relação que se busca com os diferentes atores em cada 
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momento. Deve-se também “levar a sério os constrangimentos que pesam sobre os atores 

em relação a suas respectivas posições, e de não se deixar enclausurar no sistema de 

constrangimentos de uma das instâncias presentes”39.  

Segundo os autores, para dar conta desse desafio é preciso identificar os atores da 

organização percebendo (DANIELLOU & BÉGUIN,2007): 

 Quem originou a demanda que lhe foi dirigida?; 

 As pessoas encarregadas das decisões nos diferentes níveis abrangidos pela 

intervenção; 

 Quem pode determinar o sucesso da intervenção, com seus desafios e lógicas?; 

 As forças de negociação existentes; 

 Os recursos para a concepção ou transformação das situações de trabalho; 

 As fontes de informação indispensáveis. 

Essa exploração irá permitir ao ergonomista identificar, quem deve ser associado à 

pilotagem da intervenção e quem deve ser mantido informado do progresso do projeto 

(DANIELLOU & BEGUIN, 2007). De alguma maneira, esse movimento foi feito para avaliar a 

composição do grupo piloto e para propor espaços periódicos com a direção para buscar um 

reposicionamento diante desses atores. Entretanto, no momento da criação do grupo piloto, 

entendemos que a presença do Isaac, vice-presidente e diretor de produção, era suficiente. 

Graças à posição que ocupava no organograma, podíamos garantir o poder de ação para o 

grupo piloto e entendemos que ele era a pessoa a ser envolvida e encarregada das decisões, 

assim como a equipe técnica. Contudo, eventos externos modificaram esse cenário. Apesar 

de sua função e sua posição hierárquica na COOPERMINAS, Isaac foi perdendo espaço de 

poder dentro da direção da cooperativa.  Provavelmente, por isso, o grupo piloto, no 

desenrolar do projeto, foi ficando distante da direção da cooperativa. Além disso, só 

percebemos tardiamente que o Engenheiro de Minas não cumpria um papel hierárquico 

junto ao supervisor de produção, e que, na verdade, o supervisor era uma figura chave.  

O desejo de dar perenidade à intervenção também se mostrou um fator relevante 

na escolha do grupo piloto, ou seja, formar um grupo, que pudesse continuar os trabalhos 

com a saída dos ergonomistas, de acordo com a proposta do Ergogroup, do Matriosca 

interno, da manutenção do dispositivo de Petit (2008) e da instauração dos observatórios 

                                                           
39 idem, p.290 
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nas escolas do Programa de Formação em Saúde Gênero e Trabalho nas Escolas (PFSGTE) (cf. 

cap2). A escolha do grupo é também a escolha de um legado. Sabíamos que o Marcos era 

fundamental pela sua identidade. Ele era nosso interlocutor privilegiado e nossa aposta para 

garantir os valores da Autogestão. Queríamos fortalecer suas visões e valores. Entretanto, 

Marcos não era cooperado, assim como grande parte do grupo. Apenas o Tarzan, o Isaac e o 

Carlos eram cooperados (portanto, três dos sete integrantes do grupo).   

Numa cooperativa, os cooperados possuem a autonomia de participar e de garantir 

as transformações. Eles podem se indispor de forma mais incisiva com a hierarquia do que 

os demais fichados independente de sua posição no organograma. 

Na intervenção ergonômica, a caracterização do estado-inicial (o 
diagnóstico) a definição do estado-objetivo e a natureza do processo a 
implementar são uma coprodução entre o ergonomista e outros atores. O 
ergonomista é, então, levado a trabalhar com uma diversidade de atores, 
individualmente ou em instâncias coletivas segundo formas a construir (...). 
Ele pode, em particular, contribuir para que se exprimam ou que se 
encontrem pontos de vista que até então tinham lugar menor na empresa. 
(DANIELLOU & BEGUIN, 2007, p.287) 

Em alguma medida, sabíamos que alguns valores da autogestão estavam mais 

opacos entre os diretores, assim como o valor da saúde dos trabalhadores. Uma parte da 

intervenção visava transformar “os corações e mentes” na construção de lugares mais-

comuns (Lacombez, Teiger e Vasconcelos, 2014) que fortalecessem essas visões. 

A construção social e política mencionada nessa seção era apenas uma parte, 

mesmo que de extrema importância. A construção técnica exigia de nossa parte 

compreender as causas que estavam lavando à irregularidade. Na próxima seção, 

apresentaremos os passos dados para encontrar as causas e construir os problemas e as 

condições de alterá-lo. 
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4. Análise do Funcionamento Global e primeira aproximação da 

atividade 

Nesse capítulo, a descrição da análise do funcionamento global (uma das etapas da 

AET), servirá também para apresentar ao leitor o processo produtivo na mina e a estrutura 

organizacional que dá base para realização desse processo. Destacamos ainda alguns 

aspectos relativos à saúde e segurança do trabalho e demonstramos os critérios que nos 

guiaram para a escolha da situação crítica. Encerramos o capítulo com uma apresentação da 

primeira aproximação da atividade, que culminou na elaboração do pré-diagnóstico e serviu 

como base para o processo de formação que descreveremos e analisaremos no capítulo 

seguinte. 

4.1. Processo e organização do trabalho na COOPERMINAS 

Após finalizarmos a “árvore de problemas”, iniciamos a preparação para a segunda 

visita, voltada para a análise do funcionamento global da empresa. Esta visita ocorreu nos 

dias 7, 8, 9 e 10 de maio de 2014. A análise da demanda (iniciada na visita de março) e a 

análise do funcionamento global (iniciada nesta segunda visita em maio) podem ser 

consideradas momentos de familiarização do ergonomista com a empresa, com seus 

sistemas de produção e seus critérios de funcionamento. A análise do funcionamento global 

irá permitir ao grupo piloto identificar as redes de constrangimentos e exigências do 

ambiente no qual a empresa se encontra. Esses elementos se restringem às ações nos 

setores específicos que serão analisados (DANIELLOU & BEGUIN, 2007). Nesta fase, deve-se 

conhecer aspectos, tais como, o mercado no qual a organização atua, seu processo num 

nível mais macro, sua população de trabalhadores, sua estrutura organizacional, seus dados 

epidemiológicos e alguns aspectos legais que a determinam.  

O levantamento de dados é guiado pela demanda, configurando uma etapa de 

aprofundamento da análise da demanda. Na COOPERMINAS, os problemas expressos na 

“árvore” foram revelados pela percepção de cada um dos entrevistados, percepções em 

alguns casos divergentes inclusive entre os diversos setores e trabalhadores. Mesmo assim, 

buscamos representar na “árvore” todos os problemas relatados, por entender que se 

alguém percebe aquilo como um problema, isso já é um empecilho em alguma medida. No 
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momento da construção da árvore, não consideramos necessário buscar dados para 

descrever objetivamente os problemas. Entretanto, isso não significa que o levantamento de 

dados em relação às questões não seja importante. Ao contrário disso, a impressão dos 

problemas sem embasamento40 pode acabar em decisões arriscadas. Alguma forma de 

validação e comprovação dos dados é importante para avançar com mais segurança.  

Nesta segunda visita voltada para a análise global da empresa, os dados coletados 

permitiram uma compreensão da empresa e dos problemas enfrentados de forma mais bem 

estruturada. A partir disso se puderam escolher as situações de trabalho que são mais 

pertinentes de serem transformadas de forma a contribuir com a regularização da produção 

diária de carvão. A análise da demanda continuou nesta fase, assim como permaneceu em 

análise ao longo de toda a intervenção.  

A análise global da empresa foi realizada como uma das etapas do processo de 

formação do grupo piloto em AET. A equipe participou conosco de cada entrevista, das 

reuniões para levantamento de dados e grande parte das análises ocorreram ao longo dos 

dias 7, 8 e 9 de maio na própria COOPERMINAS. O dia 7 foi dedicado às apresentações entre 

os integrantes do grupo, à exposição detalhada de nossa trajetória e dos objetivos do 

projeto. Na tarde desse mesmo dia, fizemos uma análise da árvore de problemas junto com 

o grupo piloto. Em seguida, apresentamos aos integrantes do grupo piloto um roteiro 

elaborado para guiar esta fase da pesquisa-ação (Apêndice C). O roteiro de questões para o 

levantamento global da empresa foi dividido nos seguintes temas: 

1. Breve histórico e análise estratégica 

2. Mercado 

3. Processo Produtivo 

4. Organização do trabalho 

5. RH 

6. Aspectos Legais 

Segurança e saúde dos trabalhadores 

                                                           
40 O embasamento não é possível apenas com dados. Há outras formas de enriquecer a visão dos 
problemas que permitem demonstrar sua validade. Entretanto, na fase na análise do funcionamento 
global da empresa, caso existam dados disponíveis, e essa não é a regra geral para as empresas de 
pequeno porte ou cooperativas, é muito bom poder acessá-los e compará-los com a análise dos 
problemas levantados. Caso não existam dados, podem-se buscar estratégias de triangulação, de 
levantamento de novos dados ou resgate de uma história oral.  
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Lemos para os integrantes do grupo piloto as questões a serem respondidas para 

cada um dos temas e verificamos se deveriam ser acrescentadas questões e, ainda, quem 

deveria ser entrevistado para levantar essas informações. Construímos um plano para 

realizar as entrevistas no dia seguinte e a equipe foi dividida em dois subgrupos:  

Tabela 3 – Distribuição dos integrantes do grupo piloto para o levantamento global da empresa 

 Grupo 1 Grupo 2 

8:00 – 10:00 Questões sobre 
mercado – conversa 
com gerente de 
vendas 

Questões sobre histórico, 
estratégia e aspectos legais – 
conversa com direção 

10:00 – 12:00 Questões sobre RH – 
conversa com RH 

Questões sobre segurança – 
conversa com SESMT 

14:00 – 18:0h Questões sobre processo produtivo e organização do 
trabalho – equipe técnica 

As entrevistas foram feitas na parte da manhã. Na parte da tarde, nos reunimos 

para levantar dados sobre o processo produtivo e a organização do trabalho. No dia 

seguinte, 9 de maio, nos reunimos para avaliar os dados coletados. O relatório com a análise 

global da empresa resultou em 83 páginas e em um rico conjunto de informações que nos 

permitiu um processo de familiarização com suas diversas áreas. A seguir destacaremos 

algumas informações relevantes que permitem ao leitor perceber como ocorreu o processo 

de formação do grupo piloto e compreender os constrangimentos vividos pelos 

trabalhadores da situação crítica.  

4.1.1. Aspectos econômicos 

A COOPERMINAS atua num setor de baixa concorrência. A termoelétrica situada na 

Companhia Siderúrgica de Tubarão consome todo carvão bruto produzido na região a partir 

de cotas estabelecidas em contratos de médio prazo. Mais da metade do faturamento da 

COOPERMINAS é proveniente dessa fonte, o que corresponde a um faturamento mensal de 

4 milhões, do total de cerca de 6 a 7 milhões mensais que a empresa vem atingindo nos 

últimos 3 anos (2012 a 2014).  

Apesar dos valores expressivos, observamos que a empresa vem passando por 

importantes dificuldades financeiras, que parecem ser decorrentes de um gerenciamento 

pouco transparente e irresponsável dos antigos diretores. No entanto, devemos esclarecer 

que nessa pesquisa não aprofundamos nos aspectos financeiros e por isso não temos clareza 

sobre as causas da situação dramática atualmente vivida pela empresa. 

4.1.2.  Estrutura organizacional 
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Em 2014, a COOPERMINAS possuía 580 trabalhadores, sendo 295 cooperados e 285 

contratados (ou “fichados”). Desse total, 382 estavam alocados na Mina João Sonêgo, e os 

demais em atividades de administrativas ou no beneficiamento do minério. Apresentaremos 

a seguir um organograma da Mina João Sonêgo (ver Figura 2) e, em seguida, detalharemos o 

processo produtivo.  

 

Figura 2 – Organograma Resumido da COOPREMINAS 

Neste organograma, podemos perceber alguns níveis hierárquicos importantes. A 

mais alta função é a dos diretores, que são eleitos de 4 em 4 anos, na mina (setor de 

produção) havia apenas um diretor responsável no início da intervenção. Em seguida, está a 

equipe técnica de engenharia, que é integralmente composta por trabalhadores 

contratados, pois a cooperativa entendia que sua função detinha muito poder, logo eles não 

podiam ser cooperados. Em seguida, estão os supervisores, para cada um deles havia um 

grupo de encarregados e para cada um destes havia os trabalhadores da base. O 

organograma é apresentado neste momento apenas para dar uma noção dos níveis 

hierárquicos e do número de trabalhadores por função.  

4.1.3. O processo produtivo  

A extração do carvão na COOPERMINAS é feita pelo método de câmaras e pilares. O 

carvão vai sendo retirado do subsolo nas câmaras e vão sendo deixados pilares para garantir 

a sustentação do teto. Os espaços vazios se tornam espaços de circulação. O subsolo 

perfurado pode ter grandes proporções, com muitos quilômetros quadrados de extensão.  
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Na figura 3 a seguir apresentamos a configuração do espaço em exploração. Os 

trabalhadores e as máquinas operam nas frentes de serviço, região de onde o carvão é 

retirado. Após ser solto da parede, o carvão é enviado por um sistema de correias até o 

plano inclinado onde sobe para a superfície.  

 

Figura 3 -  Representação dos painéis e do plano inclinado (Fonte: Guazzelli et al. , 2016) 

Uma região pode ter vários painéis sendo explorados ao mesmo tempo. No 

decorrer dessa pesquisa, cinco painéis estavam em operação, na COOPERMINAS.  

A descrição do processo produtivo da COOPERMINAS é de grande complexidade. 

Não é nosso objetivo mapear em detalhes todos os processos da empresa. O objetivo do 

estudo era aumentar a produção do carvão bruto, diante disso, apresentaremos as etapas 

principais da retirada do carvão da mina João Sônego – em operação na empresa 

atualmente. O trabalho nessa mina se organiza em quatro turnos – dois de preparação e 

dois de produção, cada um com 7 horas e 12 minutos de duração.  

O primeiro turno de preparação tem início às 00h10min e termina às 07h22min. O 

processo de preparação começa com o escoramento do teto, em seguida, as máquinas 

perfuratrizes (PFs) fazem furos na parede frontal das galerias onde serão colocadas as 

dinamites para detonação. Na etapa seguinte, o detonador (chamado de blaster) se 

encarrega de colocar os explosivos e conectá-los ao pavio. A detonação só é realizada ao 
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final do turno de trabalho, quando os trabalhadores já subiram para a superfície41. O 

detonador termina a preparação em todas as frentes e explode as diferentes galerias em 

sequência. Além dessas operações, ainda no primeiro turno, uma equipe responsável pela 

ventilação da mina trabalha na preparação de tapumes que direcionam o fluxo do ar para 

garantir sua qualidade e  renovação.  

O turno seguinte é o de produção, que tem início às 07h00min e término às 

14h12min. Nesse período, é feita a limpeza das rafas detonadas na frente de cada galeria. 

Minitratores (MTs) são utilizados para retirar o carvão do chão e colocar nas correias, que 

irão percorrer todo o subterrâneo da mina e subir o plano inclinado transportando o 

produto bruto para a superfície.  

No próximo turno, das 15h10min às 20h22min, as operações de preparação se 

repetem: escoramento de teto, perfuração de frente, carregamento e detonação. No 

entanto, essa etapa é marcada pela presença das equipes de elétrica e mecânica, atuando 

simultaneamente com grande efetivo de trabalhadores para manutenção das máquinas 

pesadas, correias e MTs, avançamento de correias, e avançamento e manutenção das 

instalações elétricas. Por fim, no último turno de produção, das 20h00 às 03h12min, além da 

limpeza das rafas e escoamento da produção para a superfície, ocorre o avançamento do 

sistema de ar comprimido e água até as frentes de serviço. Em todos os turnos, ocorre 

manutenção dos martelos (BBD) e o sistema de transporte dentro da mina para levar e 

retirar materiais e equipamentos (ver Figuras 4 e 5). 

                                                           
41 Essa forma de organizar o trabalho não é comum na mineração de carvão, foi uma inovação da Cooperminas 
para lidar com uma proibição do Ministério Público. Eles estavam atravessando uma área residencial na 
superfície e foram proibidos de detonar em alguns horários para não atrapalhar os moradores. Por isso, 
optaram por fazer uma sequência única de detonações. O processo comum é o processo ocorrer na sequência. 
Termina de preparar detona e limpa. A inovação da Cooperminas trouxe melhorias para a saúde dos 
trabalhadores, pois diminuiu a quantidade de poeira no subsolo durante o momento em que os trabalhadores 
estão na frente de serviço. 
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Processo de Mineração da Cooperminas

Turno 1 Preparação (00h10 – 07h22) Turno 1 Produção (07h00 – 14h12) Turno 2 Preparação e Manutenção (13h10 – 20h22) Turno 2 Produção (20h00 – 03h12)
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Figura 4 - Fluxograma do processo de mineração 
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Figura 5– Esquema descritivo do Ciclo de operações da extração de carvão (Fonte: Carbonífera Criciúma S/A 
apud GERMANI, 2016)42 

O diagrama da Figura 4, apresentado anteriormente, foi construído junto com o 

grupo piloto. Foi surpreendente perceber como essas etapas e sua sequência não eram 

claras. O momento do mapeamento de um processo tem entre seus resultados indiretos o 

autoconhecimento da organização (SANTOS et al. , 2002). O levantamento dessas 

informações foi fundamental para nós pesquisadores por nos permitir dominar uma 

linguagem básica numa conversa. Neste momento, não sabíamos o que era ventilação, 

correia, encanamento, transporte, madeira, entre outros elementos. Entretanto, essas 

etapas do processo não se mostraram fundamentais para compreender as causas da 

irregularidade da produção e por isso não iremos nos aprofundar nestas operações de 

suporte. Para compreender as causas é fundamental conhecer os processos principais, ou 

processo de negócio (GONÇALVES, 2000).  

Abaixo descreveremos com mais detalhes as principais atividades do processo 

produtivo, identificadas pelo grupo piloto: escoramento de teto, perfuração de frente, 

carregamento e detonação, limpeza das rafas (produção) e o escoamento do carvão para a 

superfície. Para poder detalhar as etapas do processo e levantar dados sobre a produção, o 

grupo piloto se reuniu numa sala com a presença do controller da empresa, o Marco. Esta 

                                                           
42 A tecnologia para escoramento do teto representada na figura não é a mesma que verificamos na 
COOPERMINAS. 
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reunião ocorreu logo depois de nos reunirmos para mapear o processo produtivo. Nessa 

reunião, o Marco abriu as planilhas com o histórico de dados da produção. Esse foi um 

momento grandioso porque muitos dos integrantes do grupo piloto preenchiam os 

relatórios diários como parte da tarefa de encarregados, mas nunca tinham visto estes 

dados de forma agregada. Em 2014, o engenheiro que criou a base de dados não estava mais 

na empresa e pelo que pudemos entender a engenharia não estava mais analisando esses 

dados. A cada turno de trabalho os encarregados preenchiam relatórios em papel que eram 

lidos pelo supervisor de produção para saber como estava o andamento do trabalho em 

cada painel. Esses relatórios eram entregues ao controller que inseria as informações na 

base de dados. Entretanto, os dados não viravam informações de fato, não eram usados 

para gerar conhecimento sobre a produção da empresa. O dado agregado dia-a-dia, mês a 

mês, não estava sendo analisado. Quase nenhum indicador de desempenho era monitorado. 

Ao iniciarmos a reunião, nem os pesquisadores nem os integrantes do grupo piloto sabiam 

da riqueza de informações que tinham disponíveis. Quando começamos a perguntar ao 

controller: “Marco tem como ver quanto de carvão foi produzido mês a mês?”. Ele abriu a 

planilha e mostrou no período de um ano as variações ocorridas, percebeu-se que os olhos 

brilhavam. Os dados estavam disponíveis de diferentes maneiras, podíamos saber quantas 

galerias tinham sido limpas em cada painel e em cada dia do ano. Era possível saber quantos 

explosivos tinham sido gastos em cada painel, por cada operador, por dia do ano. O volume 

de informações surpreendeu a nós pesquisadores, não imaginávamos que este processo de 

controle estivesse tão avançado, mas tão mal utilizado. O volume de informações poderia 

fazer com que nos perdêssemos. Por isso, guiamos este levantamento com o objetivo de 

encontrar o gargalo do processo produtivo. A reunião com o Marco durou 3 horas.  

Em vários momentos, os integrantes do grupo piloto queriam ver quem eram os 

“melhores” operadores, os que mais produziam, quem eram os “piores”. Aproveitamos essa 

oportunidade para mais uma vez reforçar que não existe homem-médio (ABRAHÃO et al. 

,2009) que cada trabalhador produz, dependendo de suas características, competências e 

ressaltar que diferenças da capacidade de produção entre os trabalhadores sempre 

existirão. Insistimos para que nossa análise identificasse as causas do processo e não 

buscasse culpabilizar os indivíduos. Nosso objetivo era, de alguma forma, aumentar a 

quantidade de carvão produzida e diminuir as entradas (inputs, cf. seção anterior). Para isso, 
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era necessário, conforme sugere Goldratt (2002), identificar o gargalo do processo 

produtivo. A produção de carvão ocorre por eventos dependentes, se o escoramento não 

preparar as galerias necessárias, a perfuração não poderá entrar nas galerias, o detonador 

não carregará o carvão, que não vai para o chão e não poderá ser limpo. Mas, quais dessas 

etapas não estavam conseguindo realizar a quantidade de trabalho necessária? Quais delas 

estavam restringindo o fluxo? Para responder essa pergunta era preciso, inicialmente, 

identificar quais dados estavam disponíveis e podiam ser utilizados. Percebemos que 

podíamos identificar a quantidade de galerias limpas por operador ou de galerias 

preparadas. O próximo passo era determinar quantas galerias eram equivalentes em 

toneladas de carvão. Na planilha de controle de produção fornecida pela empresa, 

encontramos os seguintes dados médios: 

Tabela 4 - Toneladas de carvão ROM / rafas 

 

 

 

 

 

 

Em reunião com o grupo piloto, consideramos que a quantidade de toneladas por 

rafa43 pode variar bastante com o tempo, pois a altura e a largura das galerias influenciam 

nessa quantidade, assim como “o veio” do carvão no subsolo varia em altura. Com isso, a 

camada de “pedras” acima e abaixo provoca a diminuição da altura da galeria (na Figura 6 

abaixo é possível ver a imagem de uma galeria com uma altura e largura “confortáveis”). 

Mesmo com essa variabilidade em relação à quantidade de carvão que se solta em 

cada galeria por explosão, encontramos um valor médio aceitável, segundo o grupo piloto, 

em torno de 45 ton. de carvão por galeria44. Sendo assim, para atingir o patamar de 4.500 

ton/dia, seria necessário preparar e produzir 100 rafas por dia, ou 50 por turno. Para 

                                                           
43 Lembrando que rafa é o nome dado ao carvão que, depois de detonado, fica solto e espalhado na galeria, é 
uma medida por galeria. 
44 Esse dado não pode ser fixado para sempre, ele precisa ser atualizado. Tendo em vista que, conforme avança 
a exploração, mudam as características do solo, as falhas e o tamanho do veio de carvão e logo se modifica a 
relação ton/galeria. Lembro que, no final de 2014 e início de 2015, a Cooperminas atravessou uma grande falha 
geológica e essa relação se alterou profundamente. Se quiséssemos refinar ainda mais essa medida, ela 
poderia variar por painel, ao longo do tempo. 

Mês Ton / rafa limpa 

Jan/2014 49,54 

Fev/2014 48,71 

Mar/2014 49,01 

Abr/2014 48,73 

MÉDIAS 49,00 
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identificar a capacidade de escorar, perfurar a frente, detonar, limpar e em seguida escoar 

para a superfície, vamos analisar etapa por etapa. 

 

Figura 6 – Figura ilustrativa de uma galeria coma presença de um cabista no centro da imagem 

 

4.1.3.1. Escoramento de teto 

Após a galeria ser detonada e limpa, o teto ainda está desprotegido, com isso uma 

dupla de trabalhadores, um perfurador e seu ajudante ficam responsáveis por realizar a 

proteção. Esse procedimento se dá com a aproximação às frentes das galerias onde os tetos 

ainda não foram escorados, em seguida, escolhem as posições dos furos e iniciam a 

operação, que consiste na perfuração local e colocação de parafusos. Esses trabalhadores 

observam o teto desprotegido e “batem choclo45”, verificam pedras que estão soltas, 

forçando uma possível queda com ajuda de batedores e alavancas. Na sequência, realizam 

os furos ao longo do trecho do teto desprotegido da galeria, que devem estar espaçados de 

forma adequada. O furo é feito com um martelo BBD, que precisa de água e ar comprimido 

para funcionar. As instalações dessas mangueiras são providenciadas por outra equipe e, 

assim, avançam no subsolo conforme a exploração do carvão prossegue. Após a operação de 

                                                           
45  “Choclo” é o termo utilizado pelos trabalhadores para as pedras que ficam soltas no teto depois da 
detonação 
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perfuração, a resina é colocada e o parafuso apertado de forma que reste menos de 5 cm 

para fora do teto. Terminada uma galeria, segue-se para a próxima para repetir essa 

operação. (na Figura 7 pode ser visto o furador de teto segurando o martelo BBD) 

 

Figura 7 – Escorador de teto segurando o martelo e caminhando na mina com o seu ajudante 

Depois de compreendido esse procedimento, fomos novamente levantar dados em 

relação à produção para dimensionar a capacidade produtiva. Nas fichas de controle dos 

encarregados de preparação, consta o número de parafusos colocados por operador em 

cada turno de trabalho. Desse registro podemos extrair a seguinte tabela: 

    Tabela 5 - média de parafusos por operador por turno 

Mês 
Média de parafusos por 
operador por turno 

Jan/2014 47,03 

Fev/2014 45,79 

Mar/2014 46,68 

Abr/2014 47,80 

MÉDIA GERAL 46,80 

 

Os dados de produção também nos permitiram identificar a quantidade de 

parafusos colocada por galeria. Da planilha de controle de produção, extraímos os seguintes 

dados:  
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Tabela 6 -  média de parafusos por rafa preparada 

MÊS 
Média de parafusos 
por rafa preparada 

jan/14 10,63 

fev/14 11,39 

mar/14 11,26 

abr/14 11,44 

MÉDIA GERAL 11,15 

Na reunião com o grupo piloto, estabeleceu-se como estimativa média 10 

parafusos para o escoramento de cada galeria limpa. Os encarregados de preparação, que 

integram o grupo piloto, informaram que essa diferença entre os 10 estimados, para a média 

de 11,15, apresentada na tabela acima, ocorre devido ao fato de parte desses parafusos 

registrados não estarem destinados à escoração da parte desprotegida do teto da frente de 

serviço. Uma parte do total de parafusos registrados foi utilizada para reforço/reposição da 

escoração de outras partes da galeria. Com o tempo alguns parafusos vão se afrouxando. 

Uma análise da equipe de mecânica de rocha estimou que, para reforçar esse teto anterior 

às frentes de serviço, é necessário o trabalho de uma dupla de trabalhadores (i.e. operador e 

ajudante) a mais por turno.  

Se cada dupla de trabalhadores consegue colocar 50 parafusos por turno e cada 

galeria limpa precisa de 10 parafusos para ser escorada, então se pode estimar que cada 

dupla consegue escorar 5 galerias por turno. Para determinar a capacidade de escoramento 

de teto para um turno é preciso estimar o número de trabalhadores disponíveis por função.  

Para isso, era necessário o organograma da mina. Nesse momento, insistimos que a 

cooperativa fizesse um organograma, já que não havia um disponível. A criação do 

organograma foi uma contribuição do projeto META.  

Observamos no organograma da mina João Sônego (apresentado na Figura 2) a 

presença de 10 duplas de trabalhadores atuando na escoração de teto por turno. Se um 

deles realiza “somente” o equivalente ao trabalho de reforço de escorar o teto anterior às 

frentes de serviço, devemos considerar que apenas 9 estão trabalhando nas frentes de 

serviço46. Multiplicando essas 9 duplas pelas 5 galerias que cada um seria capaz de escorar 

por turno (conforme mostrado acima), concluímos que a capacidade, atualmente, 

                                                           
46Ressalta-se que a organização do trabalho desses operadores não é dividida dessa forma. Não existe 
uma dupla exclusivamente dedicada ao reforço. Cada dupla é responsável por observar as condições no 
teto ao longo da galeria e fazer os reforços necessários até chegar à frente. 
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disponível para essa etapa do processo na COOPERMINAS é de 45 galerias escoradas por 

turno ou 4.050 ton/dia47.  

Se a meta proposta é de 4.500 ton/dia, que como vimos anteriormente, significa a 

retirada de 50 rafas por turno, então podemos dizer que esse posto de trabalho hoje está 

operando com uma capacidade abaixo da demanda. De acordo com esses cálculos, seria 

necessário mais uma dupla de trabalhadores nessa função para alcançar a produção 

desejada. Observando os dados de produção na Tabela 7, verificamos que, durante os 

quatro primeiros meses de 2014, a mina João Sônego só operou abaixo da capacidade de 

4.050 aqui calculada no mês de abril. Isso mostra que, de alguma forma, o fluxo de produção 

está oscilando próximo desta média. 

Tabela 7 – Média de produção por dia nos 4 primeiros meses de 2014 

MÊS 
Média de produção 
por dia (ton) 

jan/14 4427 

fev/14 4128 

mar/14 4233 

abr/14 4009 

MÉDIA GERAL 4208 

É importante ressaltar que o cálculo da capacidade produtiva é uma estimativa que 

carrega muitas imprecisões e distorções da realidade. Mesmo assim, aqui notamos que esse 

setor deve ser investigado com maior profundidade. Não podemos determinar exatamente 

quantas galerias cada dupla é capaz de escorar por turno, porque isso está sujeito a uma 

série de variabilidades, como a qualidade da escoração anterior, as características 

particulares daquelas galerias, as especificidades do teto, o estado do martelo BBD, entre 

outros fatores. Também não sabemos exatamente com quantos trabalhadores podemos 

contar. Como veremos adiante esse setor apresenta muitos acidentes de trabalho e 

afastamentos. Há uma dificuldade significativa em repor essa mão de obra. Além, de não 

haver um modo de controle da quantidade de carvão retirada por rafa e, obviamente, outros 

aspectos que não carecem de exposição nesse contexto. Ressalta-se que a identificação dos 

gargalos é feita a partir do trabalho prescrito, porque é impossível determinar uma 

capacidade de produção que leve em consideração o trabalho “real”, que necessita de 

atualização contínua, tendo em vista, por exemplo, o modo degradado de funcionamento 

                                                           
474050 = 45 * 2 turnos * 45 ton/rafas estimados acima. 
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dos equipamentos (DUARTE & VIDAL, 2000), o estado de saúde dos operadores e as 

variabilidades dos solos, pois a qualidade e dimensão das galerias oscilam continuamente. 

Mesmo com essa limitação, consideramos que a identificação da capacidade produtiva é 

fundamental para identificar as situações de trabalho que mais impactam na baixa 

produtividade. 

Por fim, destacamos que, o problema apontado na árvore que se refere à 

quantidade de equipamentos disponíveis não parece ser um problema a ser considerado 

nesse “posto de trabalho”. Atualmente, o número de martelos disponíveis na 

COOPERMINAS é 18, o que seria mais do que suficiente para as 10 ou 11 duplas que 

trabalhariam nessa função por turno. Porém, os relatos dos integrantes da equipe 

reforçaram que os martelos quebram com frequência e algumas vezes operam de maneira 

inadequada prejudicando o trabalho. Ao buscarmos os dados sobre razões para esses danos 

dos martelos no sistema, não encontramos informações significativas. Esse cenário nos 

levou a crer que existem poucos registros de manutenção dos BBDs. Com isso, na reunião 

com o grupo piloto, foi identificada a manutenção dos BBDs como uma etapa importante. A 

impressão que tivemos foi, devido a problemas, de vários martelos estarem operando com 

capacidade limitada. Isso dificulta a realização das tarefas por parte dos operadores tanto 

em termos qualitativos quanto quantitativos. Mesmo que o número de martelos seja 

adequado, a manutenção dos mesmos foi considerada fundamental para aumentar a 

capacidade de produção dessa etapa do processo.  

4.1.3.2. Perfuração de Frente 

Após o escoramento do teto, é realizada a perfuração da parede frontal da galeria. 

Por meio de uma máquina perfuratriz (PF) são feitos furos na parede, onde serão colocados 

os explosivos (ver Figura 8). A angulação do furo e sua profundidade irão definir como o 

carvão irá se espalhar pela galeria facilitando a limpeza. A qualidade dessa operação 

também influencia na regularidade da lapa (i.e. o piso), uma perfuração malfeita pode gerar 

buracos, grandes desníveis, irregularidades que vão atrapalhar o trabalho das MTs nas 

próximas etapas. Além disso, a perfuração de frente guia a abertura dos túneis, garantindo 

que estão sendo escavados na direção certa, além de assegurar o tamanho dos pilares de 

sustentação do teto, altura e largura da galeria e a qualidade do piso (lapa). A máquina 

perfuratriz também depende de energia elétrica, de água e de ar comprimido para 
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funcionar. A seguir, apresentamos o cálculo da capacidade produtiva estimada para esse 

posto de trabalho a partir de seus dados históricos.  

 

Figura 8 – Trabalhador operando uma perfuratirz de frente 

Nas fichas de controle dos encarregados de preparação encontramos o número de 

galerias preparadas por cada máquina/operador por turno. A partir delas, extraímos os 

dados abaixo, referentes às médias por equipamento por turno no período de janeiro a abril 

de 2014. 

Retiramos uma estimativa de 8 galerias preparadas por PF/turno. Se hoje a 

COOPERMINAS tem 5 máquinas desse tipo disponíveis, juntas elas poderiam preparar 40 

galerias por turno e 80 por dia, considerando 2 turnos de preparação, o que seria 

insuficiente para atingir a meta, considerando os cálculos anteriores. No entanto, vimos nos 

controles de produção que é comum algumas PFs operarem no turno de produção. A Tabela 

9 abaixo mostra a média de produção dessas máquinas no período analisado, considerando 

somente os turnos de produção. 

Valores

Equipamento Média de Preparação Média de T Parado

PF-01 8,13 0:09:13

PF-02 7,23 0:09:44

PF-04 7,11 0:11:27

PF-05 8,14 0:05:13

PF-07 9,55 0:17:15

Total 8,03 0:10:35

Tabela 8 - Média de galerias preparadas e de tempo paradopor PF por turno 
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Tabela 9 - Média de galerias preparadas por PF nos turnos de produção 

Com essa média, conjuntamente elas conseguem preparar 16 galerias por turno de 

produção48, somando mais 32 galerias por dia. Portanto, se mais três máquinas podem 

trabalhar em cada turno de produção a capacidade de produção sobe para 112 galerias por 

dia o que leva à produção de 5040 ton/dia. Talvez por isso esse posto não seja percebido 

como um gargalo importante para a produção atualmente. Além disso, analisamos o tempo 

de máquina parada para manutenção em cada turno e a produção de cada uma em cada 

turno, mas não há uma correlação entre as máquinas que mais produziram e as que ficaram 

menos tempo paradas para manutenção.  

4.1.3.3. Carregamento e Detonação 

Após a realização dos furos nas paredes frontais das galerias, os blasters entram em 

cena para carregar os furos com material explosivo e realizar as detonações. O detonador 

deve preencher todos os furos, prensar bem o explosivo, fazer as ligações e amarrar os 

acessórios de forma correta para que todos os explosivos detonem (ver Figura 9). Pode 

ocorrer de um explosivo falhar gerando um risco para o operador na próxima operação de 

limpeza. Uma detonação bem-feita faz com que a granulação das pedras fique pequena e 

não prejudique a correia, tendo em vista que pedras grandes podem rasgar a correia. Essa 

operação de preparação e detonação é muito rápida; em 30 minutos todo um painel com 

várias galerias pode passar por essas operações. Portanto, não há necessidade de 

aprofundar o estudo da capacidade de produção dessa etapa, dado que é uma fase mais 

rápida e não há nenhum indício de que possa ser um gargalo para o processo. 

 

 

                                                           
4816 = 3,3 galerias por máquinas x 5 máquinas 

 

Equipamento Média

PF-01 5,7

PF-02 2,4

PF-04 8,0

PF-05 4,3

PF-07 2,7

Total Geral 3,3
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 Figura 9 – Blaster preparando a detonação 

4.1.3.4. Limpeza das Rafas 

Nesse procedimento, utiliza-se uma máquina chamada “MT” (podendo ser uma 

abreviação de Minitrator ou Máquina Transportadora) para buscar o carvão no fundo das 

galerias e levá-lo até as correias que irão transportá-lo para fora da mina. O trabalhador que 

opera a MT conta com a ajuda de um cabista – uma pessoa que guia o cabo elétrico que 

abastece a máquina, sua função principal é movimentar o cabo para que a máquina não 

passe em cima dele e possa causar algum dano, aumentando o risco de um choque elétrico. 

Para ter uma limpeza de boa qualidade não devem haver sobras de carvão no chão nem na 

frente e nem na lateral da galeria. Além disso, o operador não deve colocar as pedras 

grandes, que se misturam ao carvão, na correia.  

Figura 10 – MT caminhando pela galeria e descarregando na correia 

Para calcular a capacidade produtiva estimada para esse posto de trabalho, 

buscamos nas fichas de controle dos encarregados de produção o número de rafas limpas 

por cada máquina/operador por turno. Delas extraímos os dados abaixo, ver Tabela 10, 

referentes às médias por equipamento por turno no período de janeiro a abril. 
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Tabela 10 – Média de Produção por MT 

 

Com isso, temos uma estimativa de 5 rafas limpas por MT/turno. Se atualmente a 

COOPERMINAS tem 9 máquinas desse tipo disponíveis, juntas elas poderiam limpar 45 rafas 

por turno e 90 por dia, considerando 2 turnos de produção. O suficiente para retirar do 

subsolo 4.050 ton/dia, se considerarmos o valor de 45 ton/rafa estabelecido anteriormente. 

Como não temos registro de MTs operando em turnos de preparação49, esse parece ser o 

limite de capacidade estimado para essa etapa do processo, exatamente igual ao calculado 

para a etapa de escoração de teto. 

Observamos, então, as paradas para manutenção dessas máquinas. Ao contrário do 

que observamos no caso das PFs, na Tabela 8 apresentada anteriormente, vemos na Tabela 

11 abaixo que as MTs que param muito tempo produzem menos do que as que param 

pouco. 

Tabela 11 – MTs com Maior Produção e Menor Produção em comparação com o Tempo médio parado 

                                                           
49O que parece ser uma alternativa inviável, ao contrário do que ocorre com as PFs. 

Valores

Equipamento Média de Produção Média de T Parado

MT-01 4,44 0:25:01

MT-02 5,75 0:09:21

MT-03 5,55 0:19:52

MT-04 5,20 0:22:56

MT-05 5,36 0:19:03

MT-06 5,81 0:12:56

MT-07 5,35 0:26:57

MT-08 4,58 0:24:15

MT-09 4,30 0:15:55

Média geral 5,15 0:19:35

Tunro 1 MT2 6,84 MT6 5,85 MT6 6 MT6 5,67

Turno 2 MT2 7,08 MT7 6 MT3 5,71 MT3 5,83

Turno 1 MT1 4,87 MT1 4,59 MT8 3,83 MT8 3,70

Turno 2 MT1 e MT8 5,29 MT1 4,65 MT1 3,65 MT1 4,00

Tunro 1 MT2 0:06:30 MT6 0:07:23 MT6 0:08:16 MT6 0:06:39

Turno 2 MT2 0:10:12 MT2 0:06:06 MT2 0:04:35 MT6 0:07:15

Turno 1 MT-7 0:33:35 MT1 0:27:45 MT4 0:40:44 MT8 0:39:47

Turno 2 Mt-3 e MT-7 17:00 MT4 0:23:48 MT7 0:34:16 MT1 0:37:55

Abril

Média de tempo parado

Maior 

Produção

Menor 

Produção

Menor tempo 

parado

Mais tempo 

parada

Janeiro Fevereiro Março
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Somando esse desempenho ao fato, de que, em média, as MTs ficam paradas quase 

o dobro do tempo das PFs, indicamos que a manutenção das MTs pode ser uma situação 

crítica para a empresa e, além disso, pode estar influenciando diretamente na dificuldade de 

manter o patamar de produção regular em 4.500 ton/dia. As paradas para manutenção das 

MTs podem estar contribuindo significativamente para essa irregularidade na produção. O 

tempo total parado para manutenção somando todas as MTs, nos últimos 4 meses, é de 651 

horas e 58 minutos, o que é um tempo bastante elevado. Considerando que uma MT 

trabalha 7horas/turno e 14horas/dia, verificamos que esse cenário equivale a 46 dias de 

operação com uma MT a menos (no total dos 4 meses). Os dados acima reforçam a 

importância de conhecer melhor como funciona a manutenção das MTs. 

4.1.3.5. Escoamento do Carvão  

A última etapa do processo de extração do carvão bruto na mina João Sônego é o 

escoamento do produto para a superfície. Para garantir a operação da correia, um grupo de 

operadores se distribui ao longo da mesma. Eles ficam localizados em pontos-chaves da 

correia, cuidando da inspeção e seleção do material que a MT despeja nesse equipamento 

transportador. Eles retiram pedras maiores, que podem danificar a correia ou prejudicar sua 

operação, e param a correia quando necessário para quebrar pedras grandes ou para a 

limpeza de suas partes.  

 

Figura 11 –Botoeira segurando o martelo utilizado para quebrar pedras grandes na correia 
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Esses operadores são os caudeiros – ficam no final da cauda – um ponto de 

descarga importante para os operadores da MT. Esses indivíduos também podem ser os 

botoeiras que ficam no meio da correia no ponto onde está o botão de liga e desliga.  Ambos 

devem limpar o carvão que se acumula embaixo da correia e que, normalmente, começa a 

arrastar no retorno da correia e aumentar o esforço para a sua movimentação, levando 

inclusive à sua ruptura (ver Figura 12 com grande quantidade de material acumulada no 

retorno). Além disso, os dois devem verificar a presença de pedras grandes que podem 

romper a correia ou danificar os trituradores numa típica regulação de variabilidade.  No 

final de uma correia, ficam os cabeçoteiros e, ainda, há um operador em cada triturador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Correia com material acumulado na parte inferior 

As correias possuem nomes distintos, podem ser micros, micrões e correias transmissoras – 

CTs (ver Figura 13 com vista superior de uma frente de serviço indicando a presença das 

correias). Nas entrevistas iniciais, realizadas na primeira visita, bem como nas conversas 

entre o grupo piloto, comentou-se que as paradas nas correias também podem ser uma das 

causas geradoras da dificuldade de manter o patamar de produção regular em 4.500 

ton/dia, por isso, fomos verificar alguns dados em relação a esse aspecto. 
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Figura 13 – Esquema com vista de cima de uma frente de serviço indicando a micro, micrão e CT 

Os dados indicavam que as CTs ficaram paradas no somatório desses 4 meses por 

24 horas no total, o que significa 24 horas da mina totalmente parada, sendo que as correias 

operam por 14 horas num dia, são quase dois dias em que 9 MTs ficam paradas ou 9 dias em 

que uma MT fica parada. Em seguida, observamos que as quebras das micros e micrãos 

resultam num somatório de 31 horas e 17 minutos dessas partes da correia sem 

funcionamento, conforme vimos, isso pode resultar em 31 horas de 2 a 3 máquinas paradas. 

Os dados indicam um tempo de interrupção menor do que o tempo de pausa da 

manutenção das MTs, mas igualmente impactante. Entretanto, neste ponto da pesquisa, 

esse problema de parada de correia estava em foco sendo levada à análise pela equipe 

técnica. A avaliação da engenharia concluiu que muitas dessas paradas eram devidas à falta 

de limpeza das correias, isto é, ao acúmulo de resíduo embaixo delas. Assim, foram criadas 

equipes de trabalho para limpar essas correias aos sábados. Por conta disso, consideramos 

que o problema já havia sido objeto de melhorias e passamos a nos concentrar em outras 

situações neste momento.  

A distância dos pontos de descarga em relação à frente de serviço também é um 

dado importante para a produção, quanto mais próximas as frentes estão das correias, mais 

rápido a MT vai ao fundo da galeria, carrega e retorna para a correia para fazer o 

descarregamento. Caso o avanço atrase, a correia se torna mais distante e o operador da MT 

limpa menos galerias por turno. Nos diálogos com o grupo piloto, identificou-se que por 

vezes a velocidade do avançamento estava menor do que seria necessária. Entretanto, o 

avançamento é uma operação de grande complexidade, mas tentaremos discorrer sobre ele. 
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Quando se trata do avanço da micrão, é preciso desmontar a correia e posicioná-la mais à 

frente, para isso são necessários dois tratores e seus motoristas, 13 trabalhadores serventes, 

2 mecânicos de correia, além de equipamentos de solda e de corte de aço. Esta operação 

pode durar em média 5 horas e meia. Quando é o avançamento da micro, trata-se de um 

aumento do seu tamanho, envolve apenas um trator, 4 serventes, 2 mecânicos e um 

encarregado. Este processo dura em média 3 horas. Além do avançamento da correia é 

preciso avançar a instalação elétrica de ar comprimido e a instalação de água. Assim como, 

de tempos em tempos, avançam as oficinas mecânicas, pois as distâncias entre a frente de 

serviço e as oficinas se tornaram muito grandes. É um processo que lembra um arranjo de 

canteiro de obras, com um processo itinerante cíclico e repetitivo. 

Na fluxograma que descreve o processo produtivo, apresentado na figura 4, temos 

os processos de instalação de bombas para a retirada de água do subsolo, o processo de 

ventilação que precisa avançar e monitorar a qualidade dos tapumes e redirecionar o fluxo 

de ar dependendo da área a ser explorada, além de todo o serviço de manutenção. 

Entretanto, como dito anteriormente, decidimos focar nossa análise no processo de 

produção principal e não nos processos de suporte. Abaixo, na figura 14, segue um resumo 

das operações analisadas. 

Processo de Mineração da Cooperminas

Turno 1 Pre (00h10 – 07h22) Turno 1 Prod. (07h00 – 14h12) Turno 2 Pre(13h10 – 20h22) Turno 2 Prod. (20h00 – 03h12)
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Figura 14 –Fluxograma do processo (resumido) 
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Ao revisarmos as capacidades produtivas calculadas, encontramos dois gargalos 

para este processo de produção, conforme pode ser visto na figura 15 abaixo: 

 

Figura 15 – Gargalos do Processo Produtivo da COOPERMINAS 

O Escoramento de Teto e a Limpeza das Rafas possuem capacidade produtiva 

inferior à 4500 ton/dia, portanto podem ser considerados os gargalos. O Gargalo é uma 

restrição do sistema. Krajewski, Ritzman et Malhotra (2009) afirmam que  gargalo “é 

qualquer fator que limite o desempenho de um sistema e restrinja seu resultado [...] um tipo 

especial de restrição que se relaciona à falta de capacidade de um processo” (pag. 210-211). 

Para Goldratt,  o termo designa “qualquer recurso cuja capacidade é igual ou menor do que 

a demanda imposta a ele” (GODRATT, 2004, p.149). Portanto, o escoramento de teto e a 

limpeza de rafas estão limitando a capacidade de extrair carvão bruto na mina João Sônego. 

Para aumentar as saídas é preciso aumentar a capacidade de produção dessas etapas. 

Entretanto, nosso olhar para a produtividade não busca apenas aumentar as saídas, é 

necessário diminuir as entradas e, entre elas, estão os problemas de saúde e segurança do 

trabalho vividos por estes trabalhadores. Então, antes de definir as situações críticas a serem 

analisadas, é preciso investigar mais a fundo essa questão. Com isso, o grupo piloto realizou 

entrevistas com diversos setores, entre eles o engenheiro de segurança do trabalho da Mina. 

Esta entrevista nos permitiu acessar os dados de acidentes que foram tratados pelos 

pesquisadores e seguem abaixo. 

4.2. Saúde e segurança do trabalho 

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

(SESMT) da COOPERMINAS é composto por: 

 1 engenheiro de segurança 

 1 médico efetivo 
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 1 enfermeiro do trabalho (pela lei é obrigado apenas auxiliar de enfermagem) 

 7 técnicos 

O SESMT deve ter um técnico em cada turno, sendo no total 4 técnicos, porém na 

COOPERMINAS além dos 4, existe um técnico que faz o administrativo e os 2 outros técnicos 

trabalham  no setor de beneficiamento do carvão. Procuramos o SESMT e tivemos acesso a 

uma série de dados sobre os acidentes50. Entretanto, para cada ano investigado, o período 

de tempo da análise dos acidentes é diferente, pois, no ano de 2012, encontramos dados 

dos acidentes de janeiro a dezembro, em 2013, não temos dados para o mês de dezembro e, 

em 2014, só temos referências até o mês de abril. No gráfico abaixo, compilamos o número 

de acidentes em cada mês durante os três anos. Em 2013, o número de acidentes foi maior 

do que o de 2012, em quase todos os períodos. Em 2014, o número de acidentes foi maior 

em todos os períodos, conforme pode ser visto na Figura abaixo. 

 

 Figura 16 - Gráfico com número de acidentes por mês 

Na Tabela 12, compilamos os dados de acidentes por função. Esse quadro reforça 

que o número de acidentes de 2012 até 2014 está subindo numa curva crescente. Embora, 

os dados de 2014 já mostrem que a média está muito superior à média dos outros anos, 

ainda no início de 2014. No ano de 2012, a média de acidentes foi de 9 por mês; em 2013, de 

13 acidentes/mês, enquanto que em 2014 foi de quase 20 acidentes por mês, configurando 

um aumento significativo. Ao somarmos todos os acidentes desses anos foi possível 

                                                           
50 Tivemos dificuldade em conseguir dados sobre saúde e segurança do trabalho de todo a mineração de 
criciúma. Apesar disso, alguns dados mais sistemáticos sobre o setor podem ser encontrados em Araújo (2016) 
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identificar quais eram as funções com maiores números de acidentes na COOPERMINAS51. 

Em primeiro lugar, aparece o furador de teto, com 53 acidentes, quase 2 acidentes por mês, 

em seguida, estão os operadores de Bob Cat, MT e PF, seguidos dos Mecânicos de Máquina, 

Servente e Ajudante de teto. As operações com menor capacidade produtiva são também, e 

não por acaso, as campeãs de acidentes.  

Tabela 12 – Número de acidentes por função 

Na base de dados de acidentes da SESMT, encontramos também a especificação 

dos tipos de acidentes. A análise desses dados mostra que os acidentes mais frequentes são 

“contusões”, seguidos de “pedras que caem do Teto”, em terceiro lugar “cortes” e em 

quarto lugar “excesso de esforço físico”. Porém, esses dados não estão relacionados com a 

função em que o acidente ocorreu nem com sua gravidade. Recorremos, então, ao Relatório 

Anual de Lavras (RAL) de 2013, onde encontramos a Tabela 13 abaixo. Nesse quadro, 

podemos verificar que 54% dos acidentes de 2013 geraram afastamento e que ocorreu um 

óbito. Isso mostra que há uma grande quantidade de acidentes de maior gravidade. 

Tabela 13 – número de acidentes por Gravidade no ano de 2013 

                                                           
51Esse dado precisaria ser dividido pelo número de trabalhadores em cada uma dessas funções em cada 
ano. Como não temos o número de operadores desses outros anos ficaremos com essa soma geral. 

TOTAL MÉDIA TOTAL MÉDIA TOTAL MÉDIA TOTAL MÉDIA

F. DE TETO 23 1,92 25 2,27 5 1,25 53 1,96

OP. MT, BOB E PF. 10 0,83 21 1,91 5 1,25 36 1,33

MECANICOS MAQ. 7 0,58 15 1,36 12 3,00 34 1,26

SERVENTE 8 0,67 7 0,64 15 3,75 30 1,11

AJ. TETO 14 1,17 13 1,18 1 0,25 28 1,04

MEC. de CORREIA 13 1,08 12 1,09 1 0,25 26 0,96

TRATORISTA 8 0,67 5 0,45 6 1,50 19 0,70

BLASTER 3 0,25 4 0,36 9 2,25 16 0,59

ENCARREGADO 6 0,50 6 0,55 2 0,50 14 0,52

ELETRICISTA 2 0,17 11 1,00 0 0,00 13 0,48

MADEREIRO 2 0,17 2 0,18 9 2,25 13 0,48

CABEÇOTEIRO 5 0,42 4 0,36 2 0,50 11 0,41

TAPUMEIRO 1 0,08 7 0,64 1 0,25 9 0,33

TOPÓGRAFO 1 0,08 5 0,45 2 0,50 8 0,30

CABISTA 2 0,17 1 0,09 4 1,00 7 0,26

ENCANADOR 4 0,33 1 0,09 2 0,50 7 0,26

SOLDADOR 1 0,08 3 0,27 2 0,50 6 0,22

BOMBEIRO 1 0,08 3 0,27 1 0,25 5 0,19

TOTAL 111 9,25 146 13,27 79 19,75 336 12,44

FUNÇÃO
2012 (JAN - DEZ) 2013 (JAN - NOV) 2014 (JAN - ABR) todos os períodos
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Apesar de os números parecerem muito alarmantes, os funcionários do setor de 

segurança consideram que a maior parte dos acidentes são acarretados por negligência e 

falta de atenção dos próprios funcionários, o que em nossa análise é uma visão reduzida da 

segurança do trabalho, mesmo que recorrente. Ainda na primeira visita, encontramos um 

registro no diário de campo da conversa com o Engenheiro de Segurança: 

[Ele] leu rapidamente alguns registros de acidentes de um caderno 

que estava na sala, fazendo comentários do tipo: “tá vendo, tudo 

acidente bobo, erro humano, falta de atenção”.... E concluiu falando 

que precisa de mais treinamento para melhorar a segurança. 

(NEPOMUCENO, 2014) 

O levantamento de dados sobre a segurança do trabalho mostra a necessidade 

urgente de atuar para a melhoria da situação da COOPERMINAS. Consideramos, entretanto 

que esta possibilidade estava diretamente relacionada à demanda colocada para nós, tendo 

em vista que os gargalos da produção são também as funções com maior número de 

acidentes. Portanto, a análise de uma dessas situações seria uma ótima porta de entrada 

para intervir na segurança do trabalho na COOPERMINAS. 

4.3. Revisão dos problemas da “árvore” e definição da situação crítica 

A partir deste levantamento retornamos à “árvore de problemas” para definir as 

situações críticas a serem aprofundadas na próxima fase do estudo. A primeira “raiz” da 

árvore52, mais a esquerda, indicava os problemas relacionados com a “falta de pessoal na 

produção”. Observamos que este fator está sendo causado por diferentes ações: “muitas 

pessoas afastadas”, “má distribuição de pessoas entre os setores”, “muitas pessoas com 

idade avançada” e “falta de informação sobre quem está fazendo o que”.  

Os dados do RH, que optamos por não apresentar integralmente nesta tese, e os 

dados da segurança confirmam a percepção das pessoas entrevistadas, a questão do 

afastamento não se deve apenas ao número de acidentes, mas também pelo tempo de 

                                                           
52 Cf. Apêndice A desta tese. 
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afastamento ser demasiado longo53. Para definir a situação crítica a ser aprofundada nas 

próximas etapas da pesquisa, seria interessante considerar as funções com maior ocorrência 

de acidentes: (1) furador de teto; (2) operadores de Bob Cat, MT e PF; (3) mecânico de 

máquina; (4) servente; e (5) ajudante de teto.  

A má distribuição de pessoas entre os setores poderia ser resolvida , por meio da 

elaboração dos organogramas, mas a COOPERMINAS precisaria aprofundar essa análise para 

verificar onde podem estar os excessos ou falta de pessoal. Em relação à produção, 

identificamos que parecem faltar trabalhadores para operação de escoração de teto, mas 

não avaliamos excessos e nem as funções de suporte à produção, como a manutenção.  O 

problema de falta de pessoal para a função de escoramento de teto foi resolvido na visita 

seguinte, quando chegamos haviam sido contratadas mais duas duplas de operadores, uma 

para cada turno.  

Partindo para a segunda grande “raiz” da árvore, vamos analisar as questões 

relacionadas à “baixa disponibilidade de máquinas”. Muitos fatores que podem estar 

relacionados com esse problema foram identificados nessa fase da pesquisa, um deles foi a 

“falta de máquinas”. Segundo a avaliação do grupo piloto, não faltam máquinas, mas o 

problema é que algumas delas estariam “operando abaixo da sua capacidade”, como 

verificamos no caso das MTs, que com frequência produzem 6 ou 7 rafas por dia, mas que 

atingiram uma média de apenas 5,15 no período analisado. Então, por que elas estariam 

operando abaixo da capacidade? Na árvore de problemas, foram citados diversos fatores 

relacionados à operação e manutenção das máquinas que podem guiar nossa investigação: 

“demora no concerto das máquinas”, “falta de peças de reposição”, “compra de peças de 

baixa qualidade”, “equipamentos funcionam na gambiarra”, “máquinas velhas”, 

“equipamentos quebram com frequência”, “falta de manutenção preventiva”, “utilização 

inadequada dos equipamentos”, “manutenção inadequada”. Seria preciso aprofundar a 

investigação sobre a operação e manutenção dessas máquinas, para entender melhor e 

resolver essas questões. Os dados indicavam, contudo, que o tempo de parada das MTs e 

das correias era alto e trazia impactos significativos para a irregularidade da produção. 

Entretanto, nesse momento da pesquisa o problema de manutenção das MTs nos parecia 

mais relevante, assim como, a questão da parada das correias já havia sido objeto de 

                                                           
53 Na mina João Sônego houveram 163 afastamentos em 20 meses ( de um total de 382 trabalhadores). 
Em média os afastametnos foram de 120 dias.  
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melhoria por parte da equipe técnica. Além disso, a distância entre a correia e a frente de 

serviço foi apresentada como um dos problemas que poderiam estar diminuindo a 

capacidade dessa etapa do processo. Parte desses problemas, segundo as entrevistas 

realizadas anteriormente, pode estar relacionada com a gestão de recursos humanos na 

COOPERMINAS. Mencionou-se a “falta de uma política de qualificação de pessoal”, 

“problemas na seleção de pessoal” e a existência de “trabalhadores desmotivados”54 como 

elementos desagradáveis nesse campo, entre outros similares a estes. Em nosso 

levantamento de dados, encontramos um plano de treinamento de trabalhadores elaborado 

pelo setor de segurança da mina, que não configura de fato uma política de qualificação de 

pessoal. No setor de RH, não encontramos registros de processos seletivos organizados pela 

empresa, o que nos leva a indicar que o setor de RH também pode ser entendido como uma 

situação crítica dentro da COOPERMINAS atualmente. No entanto, cabe ressaltar que não 

existe de fato um setor responsável pela gestão de recursos humanos na empresa. Ao 

chamado setor de RH cabem “apenas” as atribuições do que conhecemos como 

Departamento de Pessoal (DP), como pagamento, admissão e outros procedimentos 

formais. Optamos por não aprofundar a análise no RH, pois novas rotinas administrativas 

seriam implantadas pela equipe do SEBRAE. Além disso, o impacto dessa mudança na 

produtividade seria sentido apenas em longo prazo. Optamos, assim, por investigar uma 

etapa do processo de produção e a partir dela nos aprofundar nos problemas relacionados 

com a política de recursos humanos especificamente para esta função. 

A terceira grande “raiz” da árvore trata da “falta de material de consumo” e a 

quarta “raiz” – “baixa disponibilidade de ferramenta”, assim como os problemas 

relacionados a elas não foram considerados problemáticos pelo grupo piloto. Os 

trabalhadores do grupo piloto afirmaram que a falta de material de consumo não era um 

problema importante no momento da segunda visita, mas que havia sido uma deficiência no 

passado. De qualquer forma, poderíamos verificar essas informações de forma mais precisa 

ao focar em uma situação de trabalho crítica. 

Por fim, uma última “raiz” indicava questões relacionadas a “atrasos na produção” 

gerados por processos de “planejamento e controle da produção (PCP) inadequados”. 

                                                           
54 Utilizamos o termo “desmotivados” para facilitar o diálogo com os trabalhadores da cooperativa, mas 
com os integrantes do grupo piloto insistimos na crítica ao termo, que procura responsabilizar 
unicamente o trabalhador pela sua motivação ou desmotivação, como se isso não tivesse nenhuma 
relação com as condições de trabalho. 
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Quanto a isso, verificamos, nesse levantamento de dados, que os controles de produção na 

mina João Sônego são bastante efetivos, apesar de haver pouca análise dos dados gerados 

por esses controles. Há uma riqueza de informações muito grande nos relatórios de 

produção, mas que não estavam sendo utilizadas para guiar o planejamento do trabalho. 

Mais uma vez, acreditavamos que ao focar o estudo em uma situação de trabalho crítica, 

relacionada com a produção, poderíamos entender melhor os problemas e contribuir para o 

planejamento e controle da produção na mina. 

Esta análise dos problemas, apresentados na “árvore” a partir dos dados levantados 

sobre a empresa, nos permitiu identificar três situações de trabalho que merecem estudo 

aprofundado. Estas foram priorizadas na seguinte ordem: 

1º Operação e manutenção das MTs 

2º Furação de teto e manutenção do martelo (BBD) 

3º Avançamento de correia 

A escolha dessas situações de trabalho ocorreu principalmente ao olharmos a 

capacidade produtiva de cada uma das etapas do processo de mineração. Para priorizar a 

operação de MT, partimos da premissa de que se as 100 rafas necessárias para a produção 

de 4500 toneladas não fossem limpas, não se perceberia a falta de capacidade do 

escoramento de teto. Além disso, o escoramento de teto, ao que parece, poderia ser 

resolvido com a alocação de outros trabalhadores para a função, já que a compra de uma 

nova MT envolve um investimento de maior peso. 

Para alcançar o patamar de 4500 toneladas, cada MT deve limpar 6 rafas por 

turno55. Ao analisarmos os dados de produção, verificamos que algumas MTs conseguem 

atingir esse patamar com alguma regularidade e outras não. Já as MTs com menor produção, 

em geral, ficaram paradas por mais tempo. Logo, a manutenção das MTs está diretamente 

relacionada com a sua capacidade de produção e por isso é necessário aprofundar a análise 

nessa situação de trabalho de manutenção das MTs. A distância entre a rafa e a cauda da 

correia também se apresentou como elemento a ser considerado para a baixa capacidade 

das MTs, por isso também foi listado entre as situações críticas no avançamento de correia. 

A escolha dessas situações, como necessárias para um projeto de melhoria, foi 

corroborada pela análise dos acidentes de trabalho, mostrando que a operação das 

                                                           
556 rafas por turno por MT x 9 MTs x 2 turnos x 45 ton/rafa = 4.860 ton/dia 
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máquinas, assim como, o furador de teto, estão entre as funções com maior número de 

acidentes na mina. Acreditávamos que o processo de investigação e proposição de 

melhorias, focados em uma dessas situações críticas, iria permitir ao grupo piloto se 

apropriar da metodologia da Análise Ergonômica do Trabalho para depois continuar as 

melhorias nas demais situações. 

4.4. O processo de formação em análise do trabalho do grupo piloto 

Desde o início, defendemos que o grupo piloto era uma forma de garantir a 

permanência do saber utilizado no projeto META, dentro da cooperativa. Entendíamos que 

se tratava de um processo de formação em Análise do Trabalho, tanto é que destinamos um 

espaço no sábado de manhã para dar aula de AET para os integrantes do grupo piloto e 

passamos textos para eles. Entretanto, devido ao tempo destinado a esse trabalho, o escopo 

dessa pesquisa sobre Ergonomia e formação se restringiu à formação feita com os 

integrantes da situação crítica56. Esperamos que em momentos futuros possamos rever os 

áudios gravados de todas as reuniões com o grupo piloto, avaliando essa formação com mais 

cuidado, já que essa tese não pôde dar conta disso.  Apesar de não ser o foco da tese a 

análise da formação realizada com o grupo piloto comentaremos nessa seção um pouco 

desse percurso de formação para contextualizar o leitor.  

Destacamos, que o trabalho dos autores canadenses, com a metodologia dos 

Ergogroups (BELLEMARE et al. , 2000; CHICOINE, TELLIER, ST-VINCENT, 2007; MONTREUIL, 

BELLEMARE, PRÉVOST, 2000) se direcionava para uma formação em análise do trabalho 

como ferramenta de ação. Tratava-se de uma formação de um grupo de trabalhadores que 

iriam analisar as situações de trabalho de outros colegas. A formação, neste caso, não estava 

vinculada às estratégias de auto-análise do trabalho, onde os próprios trabalhadores 

analisam sua situação e são formados para isso.  

Nos trabalhos da Matriosca, a formação com o comitê de acompanhamento não é 

objeto de reflexão mais acurada, pelo menos nos artigos que tivemos acesso, assim como a 

formação com o grupo piloto não será objeto nessa tese. Neste estudo, iremos nos referir ao 

grupo piloto mais como um espaço para a construção social e política da intervenção do que 

                                                           
56 Analisaremos em profundidade nessa tese a formação realizada com os operadores da MT, entretanto isso 
não quer dizer que não ocorreram outros espaços de formação. O grupo piloto representa um importante 
espaço de formação para todos os envolvidos, pesquisadores e trabalhadores, esperamos no futuro analisar 
esta estratégia de formação. 
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como espaço de formação57. Esse grupo possuía os saberes fundamentais para uma 

estratégia participativa de construção de uma solução para o problema. Sabíamos que não 

daríamos conta desse problema apenas com nossa expertise externa. 

A proposta da Ergonomia é garantir que condições favoráveis para o 
desenvolvimento da atividade humana serão levadas em consideração no 
projeto de sistemas técnico-organizacionais. Do ponto de vista da 
Ergonomia participativa a situação de projeto é considerada uma situação 
formativa, e uma construção conjunta onde o ergonomista ocupa apenas 
uma parte.  (ABRAHÃO, FERREIRA, LACOMBLEZ , TEIGER, 1995, p.790) 

Entretanto, o que pudemos perceber ao final da segunda visita e ao longo da 

intervenção foi que as reuniões do grupo piloto permitiam a mudança das representações 

de trabalho dos seus integrantes. Uma formação que lhes habilitava para agir na 

COOPERMINAS, que lhes permitiria agir para além dos limites colocados por suas funções. 

Um trecho do diário de campo ilustra esse momento: “1 – Há um prazer dos trabalhadores 

em olhar os dados. Em ver os resultados. Em saber os valores dos rendimentos da 

cooperativa. Dos custos. De olhar o todo.”(NEPOMUCENO, 2014) 

Antes de realizarmos a segunda visita, a visão que cada um dos trabalhadores tinha 

do processo de trabalho menos completa do que ao final do projeto. O processo de análise 

do trabalho organizado por nós, pesquisadores, permitiu a eles outra visão sobre a 

cooperativa e sobre os problemas da produção. Isso não ocorreu por uma transmissão nossa 

para eles. Isso se deu por meio de uma mudança de representação, gerada pela formação 

em Análise do Trabalho, no entanto, como essa formação não está voltada para o 

desenvolvimento da experiência profissional não iremos analisa-la como questão central 

dessa tese. O espaço de formação do grupo piloto era em relação ao trabalho dos outros, 

era sobre o ferramental da AET. O olhar para si mesmo não estava em nossas pretensões 

nesse momento, não com o grupo piloto.  

A participação do grupo piloto no processo de análise do trabalho, além de 

importante para a formação de seus integrantes, também foi fundamental para garantir 

uma análise adequada, para abrir portas nos setores a serem entrevistados e para 

familiarizar o ergonomista com o processo, configurando uma formação para e pela a ação. 

Nossa experiência reforça a tese de Daniellou (2004c) já apresentado no capítulo 1, de que a 

essência da Ergonomia é a análise do trabalho. Esse processo foi uma etapa fundamental 
                                                           
57 Insisto, não por que essa formação não ocorresse, pelo contrário era uma formação muito rica, mas não 
iremos analisá-la pois não está em nosso escopo. 



 

154 
 

para a nossa familiarização com a empresa, para nivelar uma linguagem básica que nos 

permitisse dialogar com os trabalhadores da situação crítica e compreender alguns 

determinantes que não conseguiríamos perceber sem essa análise superior.  

 A compreensão do trabalho não pode limitar-se à observação da atividade. 
De fato, como já dissemos, a atividade e, cada situação de trabalho é 
“integradora”, marcada por uma diversidade de constrangimentos ligados 
ao funcionamento global da empresa, dos quais o operador envolvido pode 
ou não ter conhecimento. A compreensão desses determinantes superiores 
da atividade não é possível, em geral, apenas através da observação local. 
(DANIELLOU & BEGUIN, 2007, p.290) 

 [...] o nível de conhecimento técnico, ao qual o ergonomista precisa 
chegar, é aquele que lhe permita compreender uma parte significativa das 
trocas informais no setor em que ele intervém.(DANIELLOU & BEGUIN, 
2007, p.295) 

A análise do trabalho permitiu aos trabalhadores um olhar mais amplo sobre seu 

trabalho. Eles pareciam admirados com a análise dos dados de produção. Mesmo os 

integrantes que se mostravam pessimistas, passaram a encarar a ação de forma positiva. 

Algumas falas dos integrantes do grupo piloto na reunião final de avaliação da segunda 

visita, ocorrida no dia 9 de maio de 2014 à tarde e à noite, retratam esse aprendizado: “Foi 

importante parar a correria e conversar com calma”; “A minha visão como a de todo mundo 

mudou bastante”; “Quando eu vi a árvore de problemas. Bá... Isso não dá. Mas com o passar 

do tempo abriu a cabeça da gente. Não queremos achar um culpado” (NEPOMUCENO, 

2014). 

Para continuar a formação em AET, precisávamos entender a atividade de trabalho 

da operação da MT. 

4.5. Aproximações da atividade de trabalho da operação da MT.  

Entre a segunda e a terceira visita, trabalhamos “pesado” na construção do 

relatório do funcionamento global da empresa. Em seguida, estudamos e preparamos as 

entrevistas e observações a serem feitas como parte do processo de investigações globais e 

abertas da atividade. A terceira visita à COOPERMINAS tinha esse objetivo e ocorreu nos dias 

5, 6, 7 e 8 de agosto de 2014.  

O espaço entre uma visita e outra era muito longo e, apesar de trabalharmos 

bastante nas interpretações dos relatórios, ficávamos muito tempo sem falar com ninguém 

da cooperativa. Um pouco de nervosismo sempre antecedia a visita, um receio de que tudo 
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o que construímos poderia ter desmoronado. O Marcos dificilmente atendia ao telefone e 

quando obtínhamos resposta sempre se mostrava apressado, mas dessa vez, algo diferente 

se colocava para nós, pesquisadores. A aproximação da atividade evocava a beleza da 

Ergonomia da atividade e nós nunca tínhamos feito uma ação com esta perspectiva. O olhar 

da visita anterior estava à procura da prescrição, em certa medida: determinação das 

capacidades, organograma, meta, tempo de máquinas parados, entre outros.  

A Engenharia de Produção trabalha com o trabalho prescrito. A velha tradição de 

Taylor, uma espécie de fundador dessa escola, nos remete à ideia de que para cada 

trabalhador é preciso uma tarefa e um método ideal para realizá-la. A partir desta 

proposição se desdobraram estudos de tempos e movimentos, ferramentas de controle de 

processos que visam padronizar e controlar este trabalho prescrito, sistemas de 

planejamento de controle da produção. Acreditamos que uma parte desse ferramental tem 

sua utilidade para o gerenciamento das operações. Entretanto, destaco, aqui, o célebre 

estudo “Ficção e Realidade no Trabalho” (DANIELLOU, LAVILLE, TEIGER, 1989), no qual os 

pesquisadores mostram que o trabalho definido, controlado e planejado pela gerência 

nunca é seguido à risca, ele é uma ficção, ou nunca é o suficiente para garantir o 

funcionamento do processo produtivo. Cada trabalhador precisa lidar com uma série de 

variabilidades, refazer continuamente o problema que ele precisa resolver para garantir a 

qualidade, a quantidade e os custos do sistema de produção. Esse é o trabalho real. Tratam-

se dos resultados reais, das condições reais e da atividade de trabalho (GUERIN et al. , 2001). 

Mesmo nos mais repetitivos trabalhos, o indivíduo precisa gerir sempre (SCHWARTZ, 2004c). 

Não há como a gerência “pensar por ele”, tornando o seu trabalho apenas execução. O 

trabalho acontece justamente nessas lacunas, entre o que foi pré-definido e a demanda 

colocada pelas condições reais que o trabalhador tem que enfrentar. Se ele “apenas” seguir 

a prescrição, o trabalho não irá acontecer. É o trabalhador quem deve inventar e recriar o 

seu fazer para dar conta das variabilidades colocadas. A tarefa é exterior ao trabalhador, é o 

que ele deve fazer, e a atividade é o que ele mobiliza para realizar a tarefa (HUBAULT, 2004).  

Schwartz (2010), ao analisar a atividade de trabalho, vai fazer quatro proposições. 

Primeiro, afirma que há uma a distância entre o trabalho prescrito e o real, para o autor essa 

distância é universal. Há uma distância entre o trabalho que a gente pensa antes de fazer ou 

que os outros frequentemente pensam por nós e, ainda, o trabalho que de fato a gente vai 
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realizar. A segunda proposição insiste que, apesar de haver uma distância, o conteúdo desta 

não é possível ser previsto, ou seja, é preciso encontrar a distância para agir no trabalho, 

mas nunca poderemos prevê-la, pois ela sempre será ressingularizada pelo operador, de 

acordo com mudanças que ele deve enfrentar. Portanto, essa distância está sempre sendo 

introduzida na história, pelas singularidades de cada pessoa e situação.  

A terceira proposição é sobre como se racionaliza esta distância. Qual a 

racionalidade que age introduzindo a distância entre como o trabalho foi antecipado e como 

ele ocorreu? Para o autor há uma racionalidade, mas jamais haverá uma única racionalidade. 

A racionalidade que age está longe do engenheiro de métodos e seus cálculos sobre tempos 

e gestos utilizados por cada operador, visando eliminar o tempo improdutivo. Cada operador 

ressingulariza essa distância com o uso de uma racionalidade que às vezes é consciente e, às 

vezes, está no nível de uma economia do corpo, ou melhor, ambas coexistem, pois esses 

aspectos se entrelaçam. “Eu digo: esta entidade que racionaliza é o corpo-si, ou seja, alguma 

coisa que atravessa tanto o intelectual, o cultural, quanto o fisiológico, o muscular, o sistema 

nervoso” (SCHWARTZ & DURRIVE, 2010). 

A quarta proposição indica que a distância remete a um debate sobre os valores. 

Em toda a atividade, há sempre valores em jogo. Se a pessoa faz escolhas, estas se dão em 

função de critérios e, portanto, em função de valores que orientam essas escolhas.  Logo “há 

um debate de normas” que geralmente não é encarado em toda a atividade de trabalho. 

Com isso, cada trabalhador, diante de uma tarefa colocada, vai reagir de uma maneira, 

quando a gerência planeja o sistema de produção, as funções os métodos ideais, o local, as 

ferramentas, cabe ao trabalhador chegar ao trabalho e “executar”. Mas, cada ser humano 

com sua singularidade, seu tamanho, seu corpo, sua história ao se deparar com essa 

prescrição, vai precisar se mobilizar de uma maneira específica. Para cada ser humano a 

tarefa será vivida de forma única. É esse olhar, voltado para a atividade de trabalho e 

colocada no centro da intervenção, que aprendemos e ficamos admirados com a Ergonomia 

da Atividade. Essa forma de agir nos espaços de trabalho não se restringe aos problemas de 

saúde, como se os problemas de produção não estivessem imbricados com eles. O resultado 

do trabalho gerido por cada trabalhador é sempre, em alguma medida, as duas coisas, de 

um lado produção, qualidade e do outro, saúde, prazer e sofrimento. Entretanto, ao 

revisitarmos os dados gerados no estágio anterior, percebemos a força e a possibilidade de 
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agir que se coloca de imediato na prescrição. Uma intervenção clássica de Engenharia de 

Produção, que utilizasse das ferramentas da qualidade, não precisaria buscar esse olhar para 

o singular no trabalho. Essa é a diferença que buscamos. Por isso, nosso olhar para a 

produtividade se alarga. Nesse aspecto, é fundamental destacar que tarefa e atividade não 

devem ser vistas como oposição: uma complementa a outra. A tarefa autoriza o trabalhador, 

norteia-o, localiza-o dentro do trabalho, enquanto que a atividade pode recriar a tarefa e lhe 

conferir outro sentido.  

Para Daniellou (2004b), a atividade de trabalho pode ser entendida como uma 

analogia de tessitura. Os homens e mulheres tecem, sendo que a trama representa “o 

processo técnico, a propriedade da matéria, a ferramenta, o cliente,”58 as regras. Enquanto a 

urdidura está ligada à própria história do trabalhador, “ao seu corpo que aprende e 

envelhece também, a uma multidão de experiências de trabalho e vida”59 a outros grupos de 

quem recebeu valores, saberes, sonhos. Os resultados desse tecido são também duplos, de 

um lado, o tecido em cima que leva, mesmo que de forma sútil, as marcas do trabalhador 

que o fez, “ao mesmo tempo em que se produzem novos laços, novas experiências, 

transformações do corpo e dos saberes disponíveis para serem, por sua vez, tecidos na obra 

de uma vida” (DANIELLOU, 2004b, p.2). 

A trama para Schwartz representa o registro 1, ela é mais clara e evidente, existem 

resquícios da trama ao longo da história da humanidade, pedras, ossos, pedaços de madeira. 

A trama é visível. Enquanto que a urdidura ou a empunhadura de uma ferramenta, o registro 

2, não, é menos visível. A análise sobre o registro 2 será sempre enigmática. O uso dos 

termos registro 1 e registro 2 pelo autor é para deixar claro que essa diferenciação existe 

muito antes do taylorismo, o que se antecipou do trabalho é sempre distante do que se fez. 

Portanto, “registro 1 é tudo aquilo que preexiste à atividade antes que a atividade se 

desenrole” (SCHWARTZ & DURRIVE, p. 95); ele visa guiar, enquadrar a atividade, é tudo o 

que ocorre antes, as normas antecedentes. Enquanto que o registro 2 é tudo o que diz 

respeito à ressingularização dessas normas antecedentes. Esse registro 2 ocorre porque 

nunca há uma completa padronização de uma situação, isso é impossível e, ao mesmo 

tempo, porque seria impossível de ser vivido, ou seja, de  estar completamente 

                                                           
58 (idem, p.2) 
59 (idem, p.2) 
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heterodeterminado. A dialética entre os dois registros é que conforma a história humana: 

antecipação/encontro (SCHWARTZ & DURRIVE, 2010). 

Para entender a atividade é preciso analisar os efeitos da trama e da urdidura. “O 

erro de certo número de profissionais de organizações tayloristas, de engenheiros e sem 

dúvida de diretores de empresa, é pensar que nós poderíamos conduzir uma atividade 

técnica ou uma atividade fabril unicamente com efeitos da trama” (SCHWARTZ &DURRIVE, 

2010, p.108). A trama e urdidura são uma dialética permanente. Para compreender essa 

dialética é necessário olhar com atenção os efeitos da urdidura que são sempre pouco 

visíveis. Mas, por traz das ressingularizações que recriam a distância entre o prescrito e o 

real está sempre essa articulação dialética entre a trama e a urdidura. Algumas dessas 

ressingularizações permanecem como reservas de alternativas, um vir a ser da história. 

Penso que levar a sério a noção de atividade é justamente o 
reconhecimento de que não há nenhuma situação de trabalho que já não 
seja, mais ou menos, transformadora ou tentativa de transformação. 
(SCHWARTZ & DURRIVE, 2010, p.35) 

Nessa terceira visita à COOPERMINAS nosso objetivo era fazer uma primeira 

aproximação da atividade de trabalho. Assim que chegamos, nos reunimos com o grupo 

piloto para validar as análises da visita anterior e planejar o trabalho da semana. Nosso foco 

era encontrar as causas para o problema da produtividade na operação e manutenção da 

MT. Para isso, devíamos nos aproximar da atividade de trabalho e reconhecer as 

variabilidades que os trabalhadores precisavam lidar. Insistimos que poderiam ter outros 

problemas na operação da MT que nós ainda não conhecíamos, apenas por meio de diálogo 

com os operadores poderíamos perceber as minúcias desse trabalho.  

A tarefa da operação da MT e da manutenção ainda não era bem conhecida. Nossa 

visão estava no nível da empresa até então. Aprendemos com Daniellou & Beguin (2007), 

que a análise da tarefa é fundamental para que o ergonomista tenha uma compreensão 

precisa do processo técnico e das prescrições formais das situações que ele vai analisar. Para 

isso, é fundamental levantar documentos numa busca que pode ser exaustiva. Segundo 

Daniellou & Béguin (2007), o ergonomista pode se dar conta de que ele terminou quando se 

sente capaz de dialogar com os operadores do setor que ele está intervindo. Para que esse 

diálogo seja frutífero é preciso conhecer os equipamentos e ferramentas disponibilizados, o 

ambiente e as condições de trabalho, a equipe com quem este trabalho deve ser construído, 
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assim como tudo que foi previsto antecipadamente: metas, formas de controle do trabalho, 

constrangimentos temporais, entre outros quesitos. Em seguida, passamos a observar a 

atividade de forma global, buscando as diferenças entre as prescrições relatadas ou 

fornecidas e o que constatamos na realização da atividade. Com uma atenção especial à 

variabilidade da produção e às maneiras que os operadores lidam com essas variabilidades 

(Daniellou & Béguin, 2007). Antes de começar as entrevistas e observações para 

compreender a atividade de trabalho, realizamos “mini-curso” com os integrantes do grupo 

piloto. Primeiramente, apresentamos o que era a AET e suas etapas, em seguida, explicamos 

os conceitos de tarefa, atividade variabilidade e regulação. Nessa visita, contamos com a 

presença da Professora Denise Alvarez, assim, iniciamos na formação uma apresentação dos 

conceitos feita pela professora e depois realizamos um exercício para verificar a 

compreensão deles.  

Ressaltamos, aqui, que juntamente com a Professora Denise e a doutoranda 

Fernanda, somos professores de Ergonomia e que supostamente todos nós dominamos bem 

esses conceitos básicos da Ergonomia da Atividade. Entretanto, ao definir esses conceitos de 

forma breve com uma linguagem adequada, diante de um grupo de mineiros, algo novo se 

colocou: uma série de novas conexões e sentidos. Chamou atenção nesse momento 

perceber que a minha compreensão desses conceitos se alargava. A beleza estética do meu 

encontro não era o suficiente, era preciso que os conceitos fossem úteis, que eles de fato 

servissem como ferramenta para nós e para os trabalhadores do grupo piloto.  

Nesse aspecto, concordamos com Lacomblez, Teiger e Vasconcelos (2014) que é 

importante para os trabalhadores se apropriarem do conceito de atividade e terem uma 

referência para guiar a reflexão sobre a atividade de trabalho. Para eles a leitura de Savoyant 

se mostrou um caminho importante para operacionalizar o conceito com os trabalhadores. 

Savoyant defende que a actividade de aprendizagem deve ser guiada por 
forma a permitir uma apropriação intencional dos conhecimentos a partir 
das actividades ou situações de trabalho. Daqui decorre a teoria da Guidage 
da Actividade (Savoyant, 1995, 1996) na qual se postula que todas as 
acções do domínio de uma determinada actividade comportam sempre 
elementos de orientação (definição do objectivo a atingir, identificação do 
ponto da situação e determinação das operações de execução); elementos 
de execução (operações de transformação efectiva da situação em função 
do objetivo visado); e elementos de controlo (verificação da conformidade 
da execução, tanto no seu desenrolar como no seu produto final) e que, 
desta forma, a actividade de aprendizagem não deve permanecer uma 
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actividade espontânea, devendo antes ser guiada em todos os elementos 
da atividade. (VASCONCELOS, 2008, p.63) 

O elemento de orientação permite trazer à tona para cada situação o porquê de 

cada ação. Ela é difícil de ser verbalizada. Encarar essa questão pode permitir uma 

generalização de tipos pertinentes de situações enfrentadas. Os ‘elementos de execução’ 

são mais fáceis de serem expostos, mas sozinhos não são o suficiente. Os ‘elementos de 

controle’ permitem identificar a relação entre os efeitos e as ações. Há uma relação direta 

entre os elementos de orientação e de controle. Em nossa formação não utilizamos os 

‘elementos de orientação’, ‘execução’ e ‘controle’ como mediação para a atividade de 

reflexão, utilizamos os conceitos de variabilidade e regulação como forma de trazer à tona a 

atividade singular de cada um. A noção de variabilidade nos pareceu uma forma mais fácil de 

manter vivo o conceito de atividade. Em alguma medida, a proposta de Savoyant parece um 

passo adiante, para aprofundar os elementos é preciso ter entendido o que é atividade. E 

essa é uma noção que se escapa muito facilmente. Colocá-la em uso, deixá-la como legado 

na COOPERMINAS, exigia mantê-la viva e torná-la instrumento. Por isso, optamos pelos 

conceitos de variabilidade e regulação. Nos momentos de debate dos EST, tentamos 

evidenciar os demais elementos, mas não o utilizamos como um ferramental de mediação 

como no caso de Vasconcelos.  Apesar de diferença da referência utilizada, insistimos na 

semelhança e na concordância com os autores de que é preciso um guia para o processo de 

análise da atividade ocorrer de forma espontânea. Ao longo do projeto, pudemos perceber 

as aplicações que começaram a ser feitas dos conceitos de variabilidade e regulação. Era um 

grupo de trabalhadores muito forte. Em uma ocasião, Ivan comentou: “Vicente, quando a 

situação aperta a gente faz uma regulação”. Isso exemplifica como eles iam se apropriando 

do conceito à maneira deles e lhes conferindo sua utilidade. Quando o debate ficava difuso 

nós nos segurávamos na questão das variabilidades, pois nos pareceram mais fácil de ser 

apropriada e uma forma de deixar claro que o trabalho prescrito é sempre insuficiente.  

Terminada o “mini-curso”, fomos reler os roteiros de entrevistas e de observação 

desenvolvidos para os operadores da MT e os desenvolvidos para os operadores da 

manutenção (ver Apêndice D). Fazer a leitura do roteiro juntos foi uma forma de continuar a 

formação. Mudamos a linguagem das perguntas e tentamos torná-la mais próximo das 

realidades dos entrevistados. Foram incluídas outras perguntas e retirados trechos confusos. 
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Discutimos ainda a divisão do grupo piloto e dos pesquisadores para a realização 

das entrevistas. Isaac mostrou certa resistência e desconforto em entrevistar o colega (“mas 

a gente já sabe o que acontece nesse trabalho. Não precisamos fazer essas entrevistas”). 

Esse sentimento dos trabalhadores em formação também pode ser visto na formação de 

Gaudart e colegas (2012). Na formação com os sindicalistas apresentada nesse estudo, 

percebeu-se que os trabalhadores tinham vergonha de entrevistar os colegas, pois era óbvio 

o que eles estavam perguntando sobre o trabalho. Ao final da formação, nos trabalhos 

realizados numa indústria de embalagens e em outra de leite, os sindicalistas mencionaram 

que as entrevistas permitiram que percebessem quantas coisas diferentes eram feitas pelos 

colegas e a importância da aproximação da atividade de trabalho (GAUDART et al. , 2012). 

Nesse sentido, era preciso impregnar o grupo piloto do sentimento de pesquisar, de busca 

por algo que pode estar escondido nas minúcias. Era essencial se desfazer das certezas e não 

ter a resposta pronta. Insistimos que os entrevistadores não deveriam dar resposta e sim 

perguntar, que era preciso ouvir mais do que falar. 

Existe, portanto, toda uma aprendizagem do olhar, da atenção, do 
interesse. Se não sabemos que existem coisas a encontrar, que existem 
diferenças a descobrir, não as encontraremos. É em parte o tipo de falha 
presente no que podemos chamar de “turismo industrial”, aquele tipo de 
visita ao local de trabalho que não está orientada pela ideia de que 
forçosamente o trabalho é mais complicado do que o que sobre ele nos foi 
dito. (SCHWARTZ, 2010, p.40) 

Após a realização das entrevistas, nos reunimos para compartilhar os resultados 

encontrados. Em seguida, fomos fazer as observações da atividade. Destacamos, 

inicialmente, que o tempo para “baixar a mina” e chegar à frente de serviço onde o trabalho 

de limpeza estava acontecendo era longo (1 hora para ir e outra para voltar). 

Permanecíamos por cerca de 3 horas observando, o que nos tomava praticamente um dia 

inteiro. Além disso, como a máquina se mantém em funcionamento contínuo, não é possível 

interrogar o trabalhador durante a operação. Conseguíamos algumas vezes pedir para ele 

parar para conversar. A percepção das variabilidades na observação do ambiente é muito 

sútil e fina. Para nós, que não somos mineiros, perceber um piso regular e um irregular não é 

simples, assim todos acabavam parecendo muito irregulares. Distinguir uma rafa espalhada 

de uma rafa socada, no fundo de uma galeria escura e empoeirada com uma montanha de 

pedra e carvão, não é nada simples. Para saber o estado da máquina era necessário 

conversar com o operador. Além disso, é perigoso estar no trajeto da máquina, porque o 
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operador tem pouca visibilidade. Logo, era preciso um integrante do grupo piloto ficasse ao 

nosso lado para dizer onde poderíamos nos posicionar para observar a atividade, sem correr 

o risco de sermos atropelados. Além disso, as galerias são estreitas, baixas e, em vários 

momentos, a distância entre o carregamento na frente de serviço e o descarregamento na 

correia é grande, com isso era difícil avaliar ambas as etapas. Uma limpeza completa, do 

início ao fim, dura 1 hora em cada galeria. Durante esse tempo, olhávamos o trabalho 

repetitivo e não víamos as diferenças com precisão. Filmar o trabalho era praticamente 

impossível com os equipamentos que dispúnhamos. Apesar desses obstáculos, foi 

significativo realizar as observações junto com o grupo piloto. A cada vez que baixávamos a 

mina, percebíamos coisas que não tínhamos visto antes, raciocínios se fechavam e novas 

questões se colocavam. Reparávamos em detalhes que haviam aparecido no levantamento 

global, mas que não tínhamos percebido ou entendido. Ao descer a mina e ver os 

equipamentos e trabalhadores era como se as palavras da trama ganhassem vida. Os 

recursos disponíveis na linguagem exigidas por esse trabalho, seja ela por meio de texto 

escrito ou de imagens, não são suficientes para descrever o sentimento que transborda ao 

estar de fato dentro de uma mina, junto aos trabalhadores no momento em que 

desenvolvem suas atividades60.  

Depois das observações, mais uma vez nos reunimos com o grupo piloto para 

avaliar o material. A cada reunião, a densidade da nossa reflexão crescia substancialmente. 

Esta visita tinha o objetivo de nos aproximar da atividade da manutenção e operação da MT 

definidas como situações críticas. Entretanto, logo na primeira reunião de planejamento 

dessa visita, no dia 5, o grupo piloto começou a indicar problemas com os encarregados de 

produção e com o supervisor de produção. O tom do discurso era diferente da reunião 

anterior. Na visita anterior, definimos como situação crítica a operação, a manutenção das 

máquinas e o avançamento da correia. Agora o clima tenso do discurso se deslocava para a 

atividade de PCP. Comentamos com o grupo que não daríamos conta de todos os 

problemas, que essa situação dos encarregados de produção poderia entrar para o rol de 

situações críticas, mas que não teríamos como tratar de todas as situações e que era preciso 

definir prioridades. Percebíamos que precisávamos compreender como era distribuído e 

controlado o trabalho da produção e que parte das causas dos problemas ia nessa direção. 

                                                           
60 “Ir lá para ver, ir lá para viver e ir lá para ver com os olhos dos trabalhadores” assim propõe Miguel de 
Simoni no célebre texto: Engenharia de Produção da Exclusão Social (SIMONI,2000). 
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Ao mesmo tempo, os problemas da manutenção pareciam sair do foco ou ganhavam maior 

complexidade. A análise do operador de manutenção corretiva não resolveria os problemas. 

Sua atuação se restringia a trocar mais rápido as peças quebradas, mas quem consertava as 

peças era a oficina mecânica da superfície. Além disso, as operações de manutenção 

corretivas aconteciam durante o turno de produção apenas quando a máquina já não tinha 

mais condições de continuar trabalhando. Se quiséssemos diminuir o tempo de máquina 

parada não adiantaria diminuir o tempo médio do conserto. Nesse contexto, era preciso 

aumentar a disponibilidade dos equipamentos. Sair de uma manutenção que parecia ser 

exclusivamente corretiva para uma manutenção preventiva e preditiva, que buscasse 

analisar e eliminar as causas das falhas (KARDECK & NASCIF, 2001). A análise indicava que o 

aprimoramento da manutenção exigia investigar o sistema todo e isso seria impossível de 

ser feito junto com a operação da MT, devido ao tempo que tínhamos planejado para o 

projeto. Atrelado a isso, os dados de produção atualizados mostravam uma diminuição do 

tempo de máquina parado nos últimos meses. Parecia que o novo engenheiro mecânico 

estava melhorando o tempo de disponibilidade das MTs.  

Na quarta e quinta visita, o problema com a correia voltou a ser dramático. O 

funcionamento da correia se mostrava uma outra situação crítica assim como o PCP, a 

manutenção e o avançamento. Por último, um acidente fatal entre a quarta e a quinta visita 

com um trabalhador da escoração de teto, voltava a reforçar a importância da análise e 

melhoria deste trabalho. Nossa análise avançava e percebíamos a relação entre as situações 

de trabalho. Nos dávamos conta de que seria impossível melhorar a produtividade atuando 

apenas com a operação da MT. Para esta etapa do processo, convergiam questões de todas 

essas atividades. Porém, o nosso tempo era curto. A distância entre Criciúma e Rio de 

Janeiro tornava nossas idas difíceis, já que disponibilizávamos recursos próprios e 

precisávamos terminar o trabalho de campo para poder escrever as teses de doutorado. 

Dado esse cenário, escolhemos focar na operação da MT. Não era possível analisar PCP, 

Correia, Manutenção da MT junto com a operação da MT.  

Os manuais de AET nos orientavam a focar em uma situação crítica, para nos 

aproximarmos das minúcias da atividade (GUERIN et al. , 2001). A AET é conhecida por ser 

uma metodologia “pesada” que exige um tempo longo e um esforço grande para chegar 

nessas sutilezas. Daniellou & Béguin (2007) reforçam, porém, que não existe uma única 
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forma de fazer a AET, que outras formas são possíveis nas quais ao invés de investigar uma 

situação para transformá-la, o ergonomista deve observá-la para tirar lições para uma 

intervenção que deve levar em consideração um grande número de postos. Nesses casos, o 

processo se torna mais leve em cada situação. Ao olharmos nossa intervenção, percebemos 

a posteriori, que esse pode ter sido um equívoco.  

Insistimos que estávamos olhando uma situação para que eles se apropriassem de 

nossa “caixa de ferramentas conceituais” e pudessem futuramente analisar outras situações 

de trabalho. Era uma estratégia para deixar um legado a ser continuado.  No projeto 

Matriosca, depois de uma análise longa da demanda, a atuação foi direcionada para o 

departamento de segurança da empresa. Em diálogo com esse departamento, definiu-se 

que a intervenção ocorreria numa área piloto. Com isso, focou-se num departamento da 

produção, chamado departamento 2 (VASCONCELOS, 2009). Entretanto, a partir dessa 

atuação piloto, foram feitas outras análises e investiu-se em outros 9 setores, aumentando o 

raio de ação do projeto. (DUARTE E VASCONCELOS, 2014).  

Em relação ao trabalho do PFSGTE, a pesquisa não delimitou uma função ou setor, 

nem mesmo uma escola específica. Definiu-se que a formação ocorreria com os 

trabalhadores da escola. Na experiência em João Pessoa, os participantes do primeiro ciclo 

eram: “num total de quinze trabalhadoras representando doze escolas, foi composto de três 

diretoras, seis professoras, duas merendeiras, duas orientadoras educacionais, uma 

inspetora de alunos e uma psicóloga educacional” (NEVES et al. , p.7).  Essas 

“multiplicadoras” analisaram outras situações de trabalho dentro da escola, dependendo 

dos problemas vividos em cada escola. Em seguida, um novo ciclo de formação foi feito, 

abrangendo outros trabalhadores de diversas funções. Ao confrontarmos nossa estratégia 

com a do Projeto Matriosca e a do Programa de Formação em Saúde Genêro e Trabalho nas 

Escolas, podemos pensar que outras formas de agir são possíveis. Voltaremos nessa questão 

na próxima seção mostrando mais elementos. 

No projeto META definimos que o foco da intervenção estaria centrado na 

operação da MT. Nesta terceira visita, foram realizadas entrevistas, observações e análises 

da atividade da operação da MT que possibilitaram a construção de um pré-diagnóstico, ou 

seja, um indicativo das causas que estariam impactando a produtividade dessa operação.  
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Para realizar esse pré-diagnóstico partimos do debate com o grupo piloto e 

continuamos essa análise fora do ambiente da empresa. Os pesquisadores escutaram os 

áudios das entrevistas e das reuniões com o grupo piloto para construir um relatório e 

concluir o pré-diagnóstico. A audição atenta dos registros enriqueceu o processo de análise. 

Várias gravações foram transcritas e permitiram perceber algumas minúcias que o grupo 

piloto tinha deixado passar. A seguir, apresentaremos os resultados desse conjunto de 

análises da maneira como foi apresentado no relatório, que foi entregue à empresa uma 

semana antes do início da visita seguinte.  

Conforme já mencionamos, a aproximação da atividade foi realizada por meio das 

entrevistas, observações e reuniões com o grupo piloto. As entrevistas tiveram duração 

variada , sendo algumas curtas de apenas 20 minutos e outras mais longas de cerca de 1 

hora. Para cada uma delas houve adaptações no roteiro de perguntas dependendo de quem 

seria entrevistado. O roteiro serviu como um guia, mas novas questões emergiram ao longo 

das conversas. Foram entrevistados: três operadores de MT, dois mecânicos de máquina, um 

encarregado de mecânica, o engenheiro mecânico, um encarregado de produção, o 

supervisor de produção e o enfermeiro. 

Após a verificação desse material, separamos a avaliação em Análise do Trabalho 

Prescrito e Análise do Trabalho Real. Nosso interesse era demarcar as lacunas existentes na 

prescrição e perceber que muitas causas da baixa produtividade só poderiam ser notadas ao 

se aproximar da atividade de trabalho. Não iremos apresentar nessa tese todas as minúcias 

dessa etapa da pesquisa. A análise da tarefa em certa medida já foi resumida ao 

descrevermos o processo produtivo, apresentaremos aqui apenas os comandos do operador 

e a sua rotina prescrita. A operação dessa máquina se dá pelos seguintes comandos: Duas 

alavancas que tracionam – para a frente e para trás (cada alavanca traciona as rodas da sua 

lateral, a MT faz curva tracionando um lado mais do que o outro); Três pedaleiras: A de 

elevação controla a altura da concha, a de injeção serve para despejar o material na correia 

(ela empurra o carvão para fora da concha) e a de inclinação fecha e abre a concha.  
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Figura 17 – Tarefa do operador da MT (Fonte: FERNANDES, 2016) 

A rotina dessa operação pode ser detalhada da seguinte maneira: 

1. Vai até o fundo da galeria: com a concha abaixada, rente ao chão, mas sem 

encostar nele. Se a lapa estiver boa, pode andar com a velocidade máxima que a 

máquina permitir. 

2. Enche a concha: abaixa a concha, bem rente ao chão, pega impulso e vai na rafa. 

Quando sentir (pela tração) que a concha está cheia, começa a fechar e levantar a 

concha (elevação e inclinação). Depois de encher, ajeita a carga. Para fazer esse 

arranjo na carga, o operador faz um leve movimento com a máquina (“Eu faço 

assim: com a alavanca vai com a MT pra frente e pra trás e ela ajeita”). Se não 

fizer isso, a carga depois de encher a concha, o material vai caindo pela lapa no 

trajeto até a correia. 

3. Faz a volta: tomar cuidado com o cabo elétrico. O cabo elétrico fica encostado na 

quadração, na parede. Nesse momento o operador tem que virar a máquina para 

o lado oposto. 

4. Transporta o material até a correia: com a concha levantada. Se a lapa estiver boa, 

pode andar com a velocidade máxima que a máquina permitir. A concha levantada 

dificulta a visão do operador.  

5. Descarregar o carvão na correia: levanta a elevação e abaixa a inclinação, devagar. 

Descarrega lentamente. Injeta e recolhe o injetor de novo. Se não recolher o 

injetor depois de descarregar a caçamba na correia, ele não vai pegar carvão. 

6. Faz a volta e retorna até o fundo da galeria repetindo esse ciclo até terminar a 

limpeza da galeria. 

Em relação à análise da atividade, apresentaremos a seguir um breve resumo das 

variabilidades que poderiam estar gerando a irregularidade na produção diária de carvão. 
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Optamos por resumir esta descrição pois grande parte dessas variabilidades serão 

retomadas no próximo capítulo ao analisarmos os EST. 

Nas figuras abaixo representamos uma síntese das principais variabilidades 

identificadas na operação da MT, apontando para a distância entre o prescrito e o real. 

Classificamos as variabilidades em três categorias relativas: à manutenção dos 

equipamentos (Figura 18), às características da operação (Figura 19) e às condições de saúde 

e segurança no trabalho (Figura 20). 

A análise da atividade nos permitiu identificar que a máquina nunca está 100%. Seja 

pela falta de material adequado (qualidade dos componentes), seja pelas dificuldades no 

processo de manutenção (preventiva e corretiva), seja pelos usos que são feitos da máquina 

ou ainda pelas condições da lapa, vemos que frequentemente as máquinas apresentam 

problemas nos sistemas hidráulicos (responsável pela movimentação da concha), elétrico e 

de tração, além de poder apresentar problemas com a concha.  

A análise da atividade também mostrou que dificuldades no planejamento e 

controle da produção (PCP), bem como problemas decorrentes das etapas anteriores do 

processo (em especial a perfuração das frentes), podem resultar em variabilidades 

importantes na operação da MT (lapa ruim, rafa socada, pedras em excesso). No que tange 

ao PCP, vemos que a distribuição de pessoas e equipamentos no tempo e no espaço pode 

ocorrer de forma equivocada fazendo com que as frentes de serviço fiquem muito afastadas 

da correia, aumento o tempo necessário para a limpeza das rafas. 

Por fim, verificamos que as condições extremamente degradantes da operação 

levam a um elevado número de afastamentos (e tempo de afastamento) e ao cansaço dos 

operadores, dificultando a manutenção do patamar de produtividade esperado para esse 

“posto de trabalho”. A identificação dessas variabilidades e das suas implicações para a 

operação deu base para a elaboração do pré-diagnóstico, que apresentamos na sequência.  
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O que faz com que a 
MT produza menos 
de 6 rafas por turno

A máquina nunca 
está 100%

Sistema Hidráulico 
(Mangueiras e 

Cilindros) quebram

Operar com a bunda 
da máquina 
levantada

Quebrar Pedra com 
a concha

Andar com a concha 
abaixada

Aumentar muito a 
pressão da Bomba

Fornecedor de 
mangueiras de 
baixa qualidade

Cilindro mal 
recuperado pela 
oficina mecânica

LAPA RUIM

Sistema de tração 
quebra (bomba de 

tração, correia, 
corrente)

Carregar a concha 
usando a tração e 
não o hidráulico

Falta de preventiva 
(aperto das 
correntes)

Concha embuxando
Desgaste do cabo 

Elétrico

Operador passa em 
cima do cabo

 

Figura 18 – Resumo das Variabilidades encontradas em relação à manutenção dos Equipamentos
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O que faz com que a 
MT produza menos 
de 6 rafas por turno

LAPA RUIM

Sistema de tração 
quebra (bomba de 

tração, correia, 
corrente)

Correia muito 
distante da frente 

de serviço

Andar com 
velocidade baixa

Percorrer o caminho 
mais longo

Falhas ou bancos na 
frente de serviço

Dificuldades para 
carregar a concha

Muitas pedras na 
rafa

Tempo longo 
separando pedra

Rafa socada

Falta de habilidade 
para encher a 

concha

Concha muito 
pequena

Má distribuição das 
máquinas nas 

galerias

Galerias 
desniveladas

Atraso no 
Avançamento

Atraso na limpeza 
das galerias 

desniveladas

Problemas de PCP

Sobra carvão no 
chão e fica máquina 

parada

Avaliação do 
trabalho por rafa 

limpa

 
Figura 19 – Esquema com resumo das variabilidades encontradas na operação da MT em relação às características da operação 
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O que faz com que a 
MT produza menos 
de 6 rafas por turno

LAPA RUIM

Sistema de tração 
quebra (bomba de 

tração, correia, 
corrente)

Mudanças na 
equipe

Afastamento

Trabalhar sem um 
integrantes da 

equipe prescrta

Não há 
possibilidade de 

revezamento

Dores na Coluna

Acidente de 
trabalho

Concha cheiaPedra na mestra

Atropelamento

Pedra do teto

Sobrecarga para 
realizar uma mesma 

oepração

Cansaço

 

Figura 20 – Resumo das variabilidades apresentadas em relação à acidentes e problemas de saúde 
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4.6. Pré-diagnóstico 

Essa primeira aproximação da atividade de trabalho do operador de MT nos 

mostrou vários fatores que estão relacionados com a demanda desse estudo – regularizar o 

patamar de produção em 4.500 ton/dia. Segundo Daniellou (2004c) após um certo tempo de 

observações livres, muito variável, conforme a situação e a experiência, o ergonomista se vê 

em condições de enunciar um pré-diagnóstico, que relaciona os determinantes da atividade 

com as características desta ação e seus resultados e efeitos. O mesmo autor afirma ser o 

pré-diagnóstico o primeiro modelo formalizado pelo ergonomista. Segundo ele, este modelo 

construído na análise da atividade deve ser operante, ou seja, ele não descreverá todas as 

características da atividade, mas sim aquelas que expressem as variáveis chaves para 

transformar a demanda apresentada.  Em outras palavras, este modelo apresenta as causas 

do problema que se quer resolver.  

O fato de o ergonomista modelar o trabalho já é o início da transformação, pois a 

demanda colocada inicialmente expressa uma representação do trabalho limitada e que não 

possibilita, aos atores sociais, transformarem as dificuldades encontradas. Após sua análise, 

o ergonomista “restituirá aos atores uma nova interpretação das dificuldades encontradas” 

(DANIELLOU, 2004c, p.185) com as pistas para o caminho da transformação. Destacamos a 

seguir um conjunto de hipóteses que podem justificar a dificuldade de manter o patamar de 

produção regular. Essas assunções estão relacionadas com as características e condições das 

máquinas, com a saúde e segurança dos trabalhadores, com a dinâmica das equipes de 

trabalho e com o planejamento, controle e avaliação do trabalho.  

Os fatores apontados acima, ainda não são conclusivos e carecem de mais análise 

para que possamos fechar um diagnóstico final da situação de trabalho e, então, construir 

propostas que contribuam com a solução do problema. A validação e a construção de 

propostas ocorrerão nos ESTs. 

Características e condições das máquinas 

 Os operadores relatam que a máquina nunca (ou quase nunca) vai estar 100%. Parece 

que algumas vezes trabalhar com a máquina fora das condições ideais pode estar 

gerando mais despesa do que lucro para a empresa. Até onde vale a pena continuar 

trabalhando com a máquina ruim? Em que momento ao invés de dar lucro gera custo? 
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 A forma de operar a máquina pode desgastar mais ou menos o equipamento. Que 

práticas podem reduzir a frequência de quebras/falhas? Que práticas aumentam a 

frequência de quebras e devem ser evitadas? No sistema hidráulico, na tração, na 

concha/injetor? 

 A falta de manutenção preventiva contribui para as falhas nas máquinas que levam à 

sua parada ou operação inadequada. É possível identificar alguns elementos que 

devem compor um procedimento mínimo de manutenção preventiva? Seja 

procedimento a serem realizados pela equipe de mecânica, seja para ser realizados 

pelos próprios operadores. “Eu peço ao cabista para pegar lá a graxeira, afrouxo, 

aperto e estico a corrente, é cinco minutos. Se tocar com a corrente frouxa é uma hora 

e meia para consertar”. 

Saúde e segurança dos trabalhadores 

 Para fazer menos viagens os operadores devem encher bastante a concha. Mas uma 

das principais causas de acidentes com os operadores é a queda de material da concha 

em cima do operador. Qual o limite de carga da concha da MT? Varia de acordo com as 

condições da lapa? Como evitar acidentes por conta de material que cai da concha? 

 Parece que muitos operadores sofrem de problemas de coluna, que podem estar 

relacionados com a operação da MT. Como reduzir os efeitos potencialmente nocivos 

à coluna dos operadores? 

 Parece que as condições ou o próprio projeto da máquina podem levar os operadores 

a sentirem desconfortos, ocasionando vômitos e/ou desmaios. Como reduzir esses 

efeitos do trabalho? 

 Parece que acidentes causados pela operação da MT, envolvendo outros 

trabalhadores (atropelamentos, pedras que atingem o cabista/caldeiro) também 

influenciam na produtividade desse posto de trabalho por gerar paradas na operação e 

desestruturação das equipes. Como evitar acidentes envolvendo outros 

trabalhadores? 

Equipes de trabalho 

 São frequentes alterações na composição das equipes de trabalhado envolvidas na 

atividade de limpeza das rafas (falta caudeiro, mecânico vira operador, supervisor vira 

cabista, etc). Essas alterações podem influenciar na produtividade e na saúde e 
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segurança dos trabalhadores. As constantes mudanças nas equipes de trabalho trazem 

que tipos de dificuldades na produção e saúde dos trabalhadores? 

 Além disso, dentro da mesma equipe, verificamos que existe uma prática de rodízio de 

funções, que pode permitir ao operador descansar e se recuperar para continuar o 

trabalho. De que forma o rodízio de funções pode ser planejado para permitir o 

descanso e preservação da saúde dos operadores, sem prejudicar a produção? 

Planejamento, controle e avaliação do trabalho 

 A prática de fazer estoque algumas vezes é utilizada pelos trabalhadores para liberar 

as galerias e permitir o avançamento da preparação, quando não há tempo de levar o 

material até a correia ou quando esta está parada. No entanto, parece que algumas 

vezes essa prática é mal utilizada. Quando vale a pena estocar? 

 A atividade de planejamento da produção (distribuição das pessoas e recursos no 

tempo e no espaço) é atribuição do supervisor e dos encarregados de produção. No 

entanto, ao longo do turno existe necessidade de replanejamento – dependendo das 

condições da máquina, das condições da lapa, do andamento da outra MT (que está no 

mesmo conjunto) e do andamento do seu próprio trabalho. Os operadores têm um 

papel importante no monitoramento da ação e no seu replanejamento. Como o 

operador pode contribuir com o planejamento? Como definir e seguir prioridades? 

 Atualmente, os operadores de MT são avaliados pelo número de rafas limpas por 

turno. Parece que essa forma de avaliação tem levado os operadores a priorizar 

galerias não prioritárias, não limpar a mestre, as quadrações ou não limpar bem o final 

das rafas. Além disso, destacamos que essa forma de avaliação não mede de fato o 

quanto se tirou de carvão. É possível estabelecer formas e critérios de controle e 

avaliação do trabalho mais adequados? É possível considerar as diferentes condições 

da lapa, da máquina e das rafas? Medir a produção por conchada resolve o problema? 
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Irregularidade da 
produção diária de 
carvão, abaixo de 

450 ton/dia

Máquina não estão 
nunca 100 %

Modos operatórios 
que prejudicam o 

equipamento

Manutenção 
Preventiva

Acidentes e 
Afastamentos 

Desestruturação das 
Equipes

Problemas no 
planejamento e 

Avaliação do 
trabalho

 

Figura 21 – Resumo do Pré-diagnóstico 

Ao observamos o esquema acima, percebemos que ele não é muito detalhado. Isso 

ocorre porque no pré-diagnóstico não tínhamos os problemas prontos. Os outros esquemas 

indicavam situações que apareceram na observação aberta, mas esses problemas ainda 

precisavam ser validados.  Ao mesmo tempo, acumulamos muito em relação à atividade. 

Estávamos em condição de começar a dialogar com os operadores sem que eles tivessem 

que nos explicar o básico. Além disso, tínhamos pistas importantes dos problemas de 

produtividade e de saberes que gostaríamos de fazer circular. O saber dos operadores 

cumpria um papel importante na produtividade da COOPERMINAS, como potencializá-lo? 

Um leque de problemas a ser enfrentado estava colocado para este “pontapé inicial”.  

4.7. A questão do posicionamento: em meio a um “campo minado” 

Nosso posicionamento era monitorado constantemente. Ao chegarmos para a 

terceira visita tínhamos incertezas, mas também muitas surpresas positivas. A mudança do 

Tarzan de função, a contratação dos novos furadores de teto e a construção do 

organograma indicavam que o nosso trabalho estava permitindo a construção de soluções 

para a cooperativa. Outra variável importante, foi que na primeira e segunda visita 

dormimos na casa do Marcos com sua família, mas na terceira visita com a ida da Denise 

Alvarez achamos que poderia ficar muito desconfortável e pedimos à cooperativa para pagar 

hotel para nós três, mas informamos que se eles não pudessem nós pagaríamos. Eles 

aceitaram, o que demonstrava um compartilhamento nos custos do projeto. Além disso, o 

grupo piloto se desenvolvia bem. Os integrantes e os pesquisadores estavam num convívio 

de grande prazer e de respeito. A confiança aumentara muito. Na terceira visita, a 
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convivência foi muito forte. Trabalhamos intensamente vários dias. Uma das observações 

ocorreu no turno noturno e subimos para a superfície à uma hora da manhã. Nossa 

convivência com a direção se aproximava aos poucos. Tivemos na segunda visita uma 

confraternização entre pesquisadores e diretores, que foi um momento importante para a 

aproximação, mas ainda tínhamos muito a caminhar. 

Uma questão que dificultava nossa aproximação estava em variáveis externas. A 

tensão de disputa com a eleição não estava terminada. Pouco antes da segunda visita, o 

presidente da cooperativa sofreu um atentado. Seu carro foi baleado e ele se escondeu no 

mato depois de jogar o carro num despenhadeiro. Assim que chegamos lá na segunda visita 

vários diretores andavam com segurança e armados. Não se sabia quem era o responsável 

pelo atentado. Entre a segunda e a terceira visita, uma nova mudança: uma denúncia na 

polícia federal foi feita. Esta invadiu a cooperativa e levou os computadores. A polícia 

buscava dados que comprovassem a falsificação de tempo de permanência no subsolo. 

Haviam indícios de que a cooperativa estava informando que algumas pessoas trabalhavam 

no subsolo, mas na verdade não trabalhavam. Essa falsificação permitia que algumas 

pessoas se aposentassem com 15 anos de serviço. A denúncia foi levada para o sindicato, 

onde a polícia também interveio. O clima entre a direção e o sindicato piorava. Um 

integrante da cooperativa denunciou que um grupo de trabalhadores da cooperativa estava 

se reunindo com o pessoal do sindicato para abrir um processo contra a cooperativa. 

Segundo o pessoal da direção, essa era uma forma de impugnar essa cooperativa e criar 

outra para voltar ao poder. Eles alegaram que isso seria um golpe e por isso demitiram cerca 

de 15 trabalhadores que estavam se articulando com a antiga direção.  Diante desse cenário, 

nossa proximidade com o Marcos (nossa aposta e nosso interlocutor privilegiado) poderia 

ser um problema, já que seu pai era membro do sindicato. Dentro do grupo piloto não 

falávamos desse assunto. Nos momentos de descontração, em geral, falávamos da 

mineração e outras histórias de vida. Apesar de nosso esforço em se manter distante dessa 

reflexão, tínhamos profunda curiosidade de entender quem eram as forças atuantes, o que 

de fato estava em jogo nessa disputa e quais projeto políticos e valores estavam em debate. 

Entretanto, optamos por não entrevistar e conversar com o sindicato, pois se alguma 

informação dessas chegasse ao ouvido da direção todos os pequenos laços de confiança 

seriam desfeitos.  
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Na terceira visita outra mudança ocorreu, que alterou todo o nosso 

posicionamento. Percebemos com o tempo que o vice-presidente Isaac participou o tempo 

inteiro conosco. Nas outras ocasiões, ele estava sempre sem tempo, mas dessa vez ele 

permaneceu conosco. Durante uma carona que o Isaac nos deu, ele nos contou que tinha 

tido um “racha” dele com os outros integrantes de direção. Isaac ficou isolado da direção. 

Por conta disso, ficou muito próximo de nós. A presença do diretor, que era para ser boa, 

começava a se reverter em um problema. Tínhamos no grupo o Marcos, que era suspeito, 

mas era muito respeitado pelo seu grande empenho e dedicação por todos os mineiros, e o 

membro da diretoria, que estava em conflito com os demais. Esse evento nos distanciou 

muito dos demais integrantes da direção. Ao mesmo tempo, o clima de pressão se 

intensificou. A cooperativa precisava produzir. Os diretores pressionavam a supervisão que 

pressionava os encarregados. Dois encarregados tinham se afastado por conta de problemas 

de saúde, não explicados, mas que estavam vinculadas ao excesso de cobrança, um certo 

clima de perseguição, vindo da direção. No segundo dia em que estivemos na cooperativa, 

Marcos e Isaac decidiram avisar aos cooperados, no horário de troca de turno, que iríamos 

“baixar a mina” e observar e entrevistar algumas pessoas nesses dias como parte do projeto 

META. Estava entre nossas reflexões nas viagens a importância de manter a comunicação 

sobre o projeto com os demais integrantes da cooperativa. Entretanto, dessa vez um dos 

diretores, chegou na mina no dia seguinte e causou um tumulto com o grupo da engenharia 

por causa do atraso gerado para o pessoal baixar a mina (a conversa deve ter durado 7 

minutos no máximo). Houve uma troca de farpas entre um diretor e um engenheiro. O 

diretor perguntou ao engenheiro: “esse pessoal do Rio vai tirar carvão”. Retomo a frase, 

porque ela é sintomática. Uma visão reduzida do projeto ficava explícita. Uma tensão com a 

nossa atuação também.  O engenheiro mecânico nos contou que vivia “estressado” que 

ligavam da mina de madrugada, que a pressão estava grande demais. O Marcos teve uma 

crise de choro em um dos dias de trabalho que também nos deixou bem apreensivos. Ao 

final da terceira visita ficamos sabendo que um outro diretor foi alocado para trabalhar na 

mina junto com o Isaac. Esse era um sinal de que a direção queria alguém a mais na mina. 

Tentamos conversar com o presidente, mas ele estava ocupado com problemas pessoais. 

Sabíamos que era preciso uma figura forte por perto para garantir as condições para 

transformar o trabalho. No final da semana, acabamos fazendo uma única reunião com a 
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direção onde esteve presente apenas o diretor que havia sido alocado na Mina junto com o 

Isaac. Foi uma reunião em que ele concordou com tudo. Sabíamos que ele não tinha o poder 

do presidente, mas informamos a ele que nossa relação era institucional com a 

COOPERMINAS independentemente de quem fosse o diretor. Tentamos reconstruir um 

espaço, mas sem abrir mão de nossos valores. 

Em alguma medida, eles poderiam impedir a continuidade do trabalho, mas o 

trabalho não tinha praticamente custo nenhum para a cooperativa e os integrantes da 

empresa envolvidos estavam considerando-o importante para a empresa. As análises 

indicavam problemas reais a serem enfrentados. O grupo piloto confiava em nosso trabalho. 

O segundo relatório foi parar na mão do SEBRAE e eles sugeriram que todos os diretores 

lessem. Além disso, nós claramente não estávamos buscando participar da disputa política. 

Tínhamos uma relação institucional entre a universidade e a COOPERMINAS. Saímos de lá 

animados com a grandiosidade das descobertas sobre a atividade de limpeza das rafas e das 

causas dos problemas de produtividade e preocupados com a construção social da 

intervenção. A construção técnica caminhava bem, mas sobre a construção política não se 

podia dizer o mesmo. 
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5. Formação para o desenvolvimento da experiência profissional:   

Terminado o pré-diagnóstico, tínhamos pistas importantes das causas que pareciam 

estar gerando uma irregularidade na produção diária de carvão e mantendo-a abaixo da 

meta de 4500 ton/dia. Estas causas estavam ancoradas numa aproximação da atividade de 

trabalho e traziam à tona uma série de situações problemas que gostaríamos de levar aos 

operadores para verificar a forma como cada um lidaria com elas. Acreditávamos que 

colocar os operadores para dialogar sobre essas dificuldades já era uma forma de um 

aprender com o saber-fazer do outro, além de uma oportunidade de validar e enriquecer 

essas análises e permitir a construção de melhorias para esses problemas. Entretanto, esse 

espaço de trocas entre os operadores não deveria ser espontâneo, como uma conversa 

informal, era preciso um método para revelar a complexidade por trás desse saber-fazer, a 

riqueza da atividade com seus valores e saberes. Inspirados pela Ergologia de Schwartz, 

estávamos decididos a realizar uma série de Encontros sobre o trabalho (EST) que 

permitissem um espaço de produção de saberes com os operadores envolvidos e que 

permitissem a construção de um diagnóstico dos problemas assim como de suas melhorias.  

Antes de prosseguirmos na descrição de como ocorreram esses ESTs, é preciso 

entendê-los. Os ESTs têm como palavra-chave a atividade que sendo problematizada revela 

outra maneira de trabalhar. Os ESTs fazem circular os conceitos e permitem apreender a 

complexidade da atividade, um processo de conscientização e convocação dos saberes 

formais a serem retrabalhados (DURRIVE, 2010). Pretende-se com os encontros, fazer 

emergir os saberes ocultos, que serão colocados em palavras, passando a existir 

socialmente. Em seguida, esses saberes são confrontados com os saberes constituídos. Esse 

processo de confrontação permite retrabalhar os conceitos e forjar outros (DURRIVE, 2010). 

Os Encontros sobre o trabalho (ESTs) devem ser entendidos como um processo de 

retrabalho dos saberes, tanto os da experiência como os já estabelecidos. Esse encontro de 

saberes é potencializado nos ESTs, pois na verdade elejá ocorre em toda a atividade de 

trabalho. Diante da impossibilidade de padronização das situações e da necessidade do 

homem renormatizar o seu meio para viver, é preciso sempre retrabalhar as normas 

antecedentes, ou seja, novos saberes estão sempre sendo produzidos e esperando para 

serem postos em conformidade. Para que esse processo de confrontação de saberes seja 
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possível, a Ergologia propõe um Dispositivo Dinâmico de Três Polos (DD3P): o polo da 

atividade, dos conceitos e um ético-epistêmico.  

Os saberes são apresentados em dois polos: num caso trata-se de saberes 
acadêmicos, objetos de um esforço permanente de estabelecimento de 
uma ordem teórica de explicações metódica e crítica, de retrabalho 
contínuo; no outro polo estão os saberes imanentes às atividades e 
retrabalhados por estas atividades, (...) poderíamos chamá-los de saberes 
investidos (na atividade). Neste polo, as atividades são “cadinhos” da 
organização dos saberes, estruturando sobre uma base histórica seus 
desdobramentos sobre seus apelos aos saberes formalmente organizados. 
(SCHWARTZ, 2004a, p. 161) 

Esse modo de encontro entre os saberes é um processo socrático duplo 

(SCHWARTZ, 2004a) ou processo de dupla antecipação (SCHWARTZ & DURRIVE, 2010). Os 

saberes formalizados, pertencentes ao registro 1, permitem antecipar uma tendência do 

comportamento das situações de trabalho, entretanto, as situações sempre singulares 

obrigam ao trabalhador a ressingularizar as situações e renormatizar e, assim, antecipam e 

organizam os saberes, ainda em estado “quente”, o registro 2.  

Para que esses dois polos dialoguem é preciso condições propícias, essas condições 

são garantidas pelo terceiro polo que exige humildade diante da complexidade das 

experiências e rigor diante da exigência de verbalizar o trabalho. Além de humildade, é 

preciso desconforto intelectual e perceber que sempre haverá algo a aprender, ao mesmo 

tempo, que é essencial rigor para formalizar. Trata-se, portanto, de um dispositivo que 

permite a construção de saberes.   

[...] o que vai ser problemático daqui por diante, não serão as palavras do 
primeiro registro (o reconhecimento, as palavras que enquadram a 
atividade) nem as do segundo registro (a ancoragem, as palavras “quentes” 
geradas pela atividade). Serão as palavras que dirão algo a respeito do 
distanciamento entre os dois registros, é precisamente aí que está a 
verdadeira natureza do ato de trabalho. (DURRIVE, 2010, p.315) 

Quando nos deparamos com a capacidade dessa construção da Ergologia, ficamos 

interessados em fazer circular esses saberes na atividade da operação da MT. No entanto, 

entre a explicação acima e a operacionalização dos Encontros do Trabalho, existe uma 

grande distância. Ainda estávamos diante do saber de antecipação61 e precisávamos de mais 

elementos para operacionalizar esses encontros. O estudo de alguns experimentos com os 

                                                           
61 Usamos o termo de forma provocadora mas é importante ressaltar que para Schwartz (2004a) o DD3P 
não deve ser entendido como um one best way, e tem de fato uma configuração fluída 
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ESTs de alguns pesquisadores do grupo do Modo de Vida e Trabalho foi de grande valia. As 

teses de Masson (2007), Gomes (2011), Souza (2009) e Oliveira (2007) nos permitiram 

perceber a maneira como cada um fazia. Constatamos que todos propunham uma 

aproximação anterior da atividade, para que o pesquisador estivesse em condições de 

conversar e compreender o que ocorre nos encontros. Cada pesquisador fez isso de maneira 

diferente, nos guiamos pela AET e pela construção do pré-diagnóstico, como foi apresentado 

na seção anterior. Os demais estudos citados não utilizaram do formato do pré-diagnóstico, 

mas abordam uma análise global do trabalho ou de observações globais e abertas. Essa 

etapa inicial também era fundamental para estabelecer laços de confiança que permitiram a 

realização dos ESTs (MASSON, GOMES & BRITO, 2015).  

Em seguida, todos iniciavam os Encontros com uma breve explicação do conceito de 

atividade, para permitir que os trabalhadores percebam a complexidade do seu trabalho. Em 

geral, uma fala curta do pesquisador que permita a compreensão do conceito. Em cada um 

dos encontros realizados, o número de participantes variou bastante, nas não ocorriam em 

grupos muito numerosos na maior parte das vezes. A análise das pesquisas, citadas acima, 

indicava que as pesquisas mais recentes pareciam limitar cada vez mais o número de 

participantes para menos de 10 por EST, mas sem uma formalização sobre isso como regra. 

Além disso, percebíamos que a maneira de intervir dos pesquisadores também variava. Em 

alguns ESTs havia a presença de 2 a 3 pesquisadores, em outros, apenas um pesquisador e 

um ajudante. A forma de se colocar nos ESTs por parte dos pesquisadores também 

diversificava, i.e. em alguns casos as intervenções dos pesquisadores nos encontros eram 

mais longas e propositivas e, em outros, mais discretas. A convocação de saberes específicos 

formalizados, impelida por cada situação analisada, também nos chamou atenção. De 

acordo com os problemas encontrados em cada situação e com o debate e interesse 

suscitado no encontro anterior, os pesquisadores levavam, para o próximo encontro, novos 

conceitos para alimentar o debate. Em geral o primeiro conceito era sobre a tarefa e 

atividade, mas nos demais encontros esses conceitos variavam: competência, uso-de-si, 

saúde, gestão, segurança, coletivos, condições de trabalho, entre outros fatores. 

Ao longo dos Encontros, apresentamos às trabalhadoras alguns conceitos 
relacionados à perspectiva ergológica (Schwartz & Durrive, 2010), com o 
intuito de oferecer elementos de discussão sobre temas relacionados às 
atividades concretas destas trabalhadoras na Unidade Neonatal. Os temas 
destes EST foram, respectivamente: formação profissional das auxiliares de 
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enfermagem; as relações entre as diferentes equipes de trabalho ou a 
construção de “entidades coletivas relativamente pertinentes” no trabalho; 
organização do trabalho (formal e informal); e condições de trabalho. 

Os temas não foram discutidos de forma estanque e operaram como 
“geradores” (Freire, 1970/2011) do debate, sendo oriundos tanto das 
primeiras reflexões que inspiraram o estudo, quanto das questões 
suscitadas e análises realizadas a partir das visitas e dos documentos 
pesquisados. (MASSON, GOMES & BRITO, 2015, p. 27) 

O número e a duração dos encontros também variaram de uma pesquisa para a 

outra. Em geral, os encontros não eram muito longos e duravam no máximo 2 horas. Assim 

como o número de encontros se modificava: algumas pesquisas realizavam poucos 

encontros, por exemplo 3, em outros casos realizavam-se 6 encontros ou até mesmo 10 

encontros. Contudo, insistimos que essa não é uma regra, apesar de ter sido algo que nos 

autorizou a dimensionar nossos encontros com o tempo que tínhamos disponível. 

Percebemos que os trabalhos mais recentes tendiam a fazer cadernos de formação para que 

os participantes pudessem acompanhar e guardar esse material com a apresentação dos 

conceitos. Os cadernos nos remetiam à tradição freireana na qual a investigação temática 

culmina num programa de formação (FREIRE, 2005), com o uso de imagens, frases e relatos 

recolhidos na etapa de aproximação da atividade, que alimentaram os encontros. Esses 

estudos contribuíram para o nosso processo de preparação e nos permitiu formalizar um 

plano para os nossos ESTs, que será apresentado ao longo desta seção. Com isso, para 

intervenção na COOPERMINAS, (entre a terceira e a quarta visita) preparamos os cadernos 

de formação, e pensamos em três encontros para quarta visita e três encontros na quinta. O 

número de encontros foi previsto de acordo com o tempo disponível, já que, geralmente, 

chegávamos às terças pela tarde, validávamos o relatório anterior, a agenda e os objetivos 

da visita e, ainda restavam três dias inteiros (quarta, quinta e sexta). O retorno ao Rio de 

Janeiro ocorria aos sábados à tarde. Assim, verificamos que seria possível fazer três 

encontros sobre o trabalho, na quarta visita e mais três encontros na quinta visita, etapa em 

que o projeto deveria ser encerrado.  

Diante desse cenário, tínhamos que preparar três Encontros em sequência para a 

quarta visita. Precisávamos validar o pré-diagnóstico e enriquecê-lo. Optamos então por 

apresentar no primeiro encontro o percurso da pesquisa, os conceitos de tarefa e atividade 

e, a partir dele, aprofundarmos os problemas das características e da manutenção dos 
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equipamentos. No segundo encontro abordarmos o tema da saúde, segurança e das equipes 

de trabalho. Para tal, apresentamos o conceito de saúde e segurança que acreditamos mais 

pertinente segundo as abordagens que seguimos. Nesse momento não foi apresentado o 

conceito de coletivos de trabalho. É interessante perceber que tratávamos, nesse momento 

da pesquisa, do problema da equipe apenas como um problema de saúde. Por fim, 

decidimos tratar do tema da avaliação para aprofundar os problemas com o planejamento, 

controle e avaliação da produção (ver esses materiais no Apêndice E). 

O recorte dos conceitos foi uma escolha difícil, pois vale lembrar que “qualquer uso 

de conceitos é uma escolha, uma reinvindicação de herança, uma maneira de calçar 

conscientemente ou não, os sapatos de outrem” (SCHWARTZ, 2004a, p.142). Essa nossa 

opção foi motivada pelas demandas apesentadas no momento da aproximação da atividade, 

mas também por uma identidade de valores com os autores, pela forma como o trabalho é 

valorizado e compreendido em sua complexidade. Nas situações de trabalho, essas escolhas 

também são feitas todo o tempo, é uma seleção coletiva, que pode estabilizar uma situação 

e a posição dos demais parceiros, ou pode enfraquecer as posições e reduzir recursos, ou 

ainda, esse enfraquecimento pode abrir novos horizontes e valores.  Portanto, analisar o 

trabalho e colocar novos conceitos em circulação, é uma maneira de fazer “política no 

silêncio”, como salienta Schwartz.  

[...] pesquisador, homem do diagnóstico poderia crer-se autorizado a 
‘curtocircuitar’ a história das microentidades e dos pequenos cantões do 
trabalho para indicar quais são os valores eficazes na atividade, a partir de 
sua legibilidade mais ampla e mais partilhada”. (SCHWARTZ, 2004a) 

Para Schwartz, a atividade não permite essa compreensão mais ampla ou mais 

partilhada do pesquisador. Este deve assumir sua limitação em compreender todos os 

distanciamentos presentes e o jogo de valores que estão sendo retrabalhados na atividade, 

portanto não há neutralidade do pesquisador. Para trabalhar esses conceitos e valores da 

atividade, é preciso construir um lugar em que esta relação (valores, atividades e saberes) 

seja explícita, traduzindo-se no Dispositivo Dinâmico de Três Polos. Apesar desse prudência, 

a escolha dos conceitos a serem colocados em circulação, já é uma forma de intervir, de 

fazer política discretamente. A definição dos conceitos nos remete ao debate de Freire 

(2005) sobre a educação como prática dialógica e de libertação, essa forma de fazer não 

começa “quando o educador-educando se encontra com os educando-educadores em uma 
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situação pedagógica, mas antes, quando aquele se pergunta em torno do que vai dialogar 

com eles” (FREIRE, 2005, p.96). A definição desse conteúdo seria uma contribuição 

significativa de Freire, entre tantas. Para o autor o conteúdo do diálogo deve se dar em 

torno de “uma devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles 

elementos que este lhe entregou de forma desestruturada” (FREIRE, 2005, p.97). Esse 

aprendizado, no processo de análise da atividade, nos permitiu perceber demandas e 

situações-problemas enfrentadas pelos trabalhadores da COOPERMINAS. Um processo de 

formação com esses trabalhadores deveria permitir que revissem essas situações como um 

desafio que exigisse resposta. Para isso, é preciso investigar seu pensamento-linguagem em 

relação à realidade, é necessário perceber sua visão de mundo em torno dos “temas-

geradores” (FREIRE, 2005, p.101). Os trabalhadores irão exteriorizar sua visão de mundo, sua 

forma de pensar e a maneira como percebem a situação limite em que estão inseridos nos 

quais estão contidos os temas-geradores. 

No PFSGTE, essa referência, aos temas geradores, é direta. Com base nesses temas 

foram planejados os espaços de encontro sobre o trabalho. Os temas desenvolvidos nos 

cadernos eram o resultado de aproximações da atividade que haviam ocorrido em 

experiências e pesquisas anteriores. Em um caderno de textos (BRITO, NEVES & ATHAYDE, 

2011) foram apresentados 7 temas geradores: Comunidade Ampliada de Pesquisa; Saúde; 

Relações de Gênero no Mundo do Trabalho; Trabalho na escola; Direção e Gestão da Escola 

e Saúde/Doença das Trabalhadoras; Principais Problemas de Saúde na Escola, Problema da 

“Readaptação” Profissional. No processo de confrontação dos saberes, primeiramente, era 

realizada uma palestra sobre os conceitos, em seguida, os trabalhadores realizavam a leitura 

dos cadernos e, enfim, os encontros sobre o trabalho aconteciam. Havia um cuidado de que 

o palestrante responsável por introduzir os conceitos não fizesse parte dos grupos, para com 

isso favorecer a divergência em relação à apresentação realizada.  

No caso da experiência do Matriosca, a seleção dos conceitos, que iriam organizar 

os espaços de formação, ocorreu de outra forma. A referência para as temáticas é a da 

didática profissional e o que irá orientar a formação são as situações-problemas. O conceito 

de situação-problema se difere do conteúdo do ensino escolar, pois neste os conhecimentos 

a serem adquiridos e ensinados são pré-definidos e são trabalhados a longo prazo, visando 

ser úteis para diversos problemas potencialmente heterogêneos. Na formação profissional, 
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são situações-problemas a tratar, que solicitam diferentes tipos de saberes que devem ser 

adquiridos e ensinados interagindo entre si. Esses conhecimentos devem permitir a 

realização eficaz das tarefas (VASCONCELOS, 2008, p. 66). As situações-problema foram 

encontradas a partir da aproximação anterior da atividade.  A definição de como apresentar 

essas situações no caso do Matriosca foi dividida de acordo com o processo de trabalho do 

setor: 

Sendo a actividade na extrusão desenvolvida numa área muito mais 
abrangente (...) optou-se por dividi-la em quatro momentos principais, 
associados a quatro áreas de intervenção no quadro da actividade dos 
operadores.  Esta divisão, cuja lógica foi definida pelos próprios operadores 
no período de análise prévia, estabelecia três etapas principais: 
[alimentação da extrusora, arrefecimento da extrusora e o corte]” 
(VASCONCELOS, 2008, p. 215) 

Neste caso, a primeira apresentação era dos conceitos básicos de tarefa e atividade 

e no campo da segurança do trabalho e, em seguida, a construção dos debates ocorria de 

acordo com cada etapa do processo de produção, conforme indicado acima. O 

conhecimento das situações-problema orientava o debate por parte do formador. Conforme 

já mencionamos, a análise anterior no caso do Matriosca permitia o conhecimento da 

complexidade da atividade por parte do formador. No processo de formação, essa 

dificuldade era percebida pelos trabalhadores com a ajuda do referencial de Savoyant (apud 

VASCONCELOS, 2008). O processo de formação ocorria ao se apropriar da complexidade da 

atividade investigando etapa por etapa do processo de trabalho. Os conceitos eram trazidos 

à tona de forma sistemática incialmente, mas eram evocados no processo de formação de 

forma oportuna, ou seja, quando o momento oportuno os solicitava.  

Diante disso, podemos considerar que fomos influenciados pelas duas experiências. 

Queríamos um processo de formação conceitual rigoroso, que permitisse aos trabalhadores 

retrabalhar os conceitos, ao mesmo tempo, que desejávamos uma análise fina da atividade 

de trabalho da operação da MT, guiada por um pré-diagnóstico que levasse à construção de 

competências que, por sua vez, melhorassem a irregularidade da produção. Nossos temas 

vieram recortados e definidos como no caso da Matriosca. Ao mesmo tempo, nosso espaço 

de produção de saberes partia de uma apresentação conceitual que deveria ser retrabalhada 

no espaço de formação, como no caso do PFSGTE.  

Por último, vale ressaltar que a apresentação dos conceitos era rápida, e não 

ultrapassava de 15 minutos. Em seguida, apresentávamos um conjunto de frases, recolhidas 
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durante o processo de aproximação da atividade. Essas sentenças, exatamente como foram 

pronunciadas pelos trabalhadores, eram lidas e colocadas num quadro e cada trabalhador 

deveria recolher as frases que mais lhe interessassem. Os enunciados traziam à tona as 

situações-problema orientadas pelo pré-diagnóstico e dialogavam diretamente com o 

debate conceitual apresentado em cada encontro (ver Apêndice F).  

A análise de verbalizações recolhidas durante a execução do trabalho (...) O 
aproveitamento destas situações de verbalização individual para a 
discussão colectiva de estratégias e saberes-fazer diferentes, mas 
referentes à mesma actividade, pode potenciar um desenvolvimento 
individual mais rico para além de facilitar a transmissão colectiva de um 
corpo coerente de saberes-fazer efectivamente relevantes e 
contextualizados. (VASCONCELOS, 2008) 

A relevância do uso desses enunciados ocorre por não entendermos que a 

experiência se desenvolva de forma espontânea, não se trata apenas de exercer a atividade. 

É preciso que o sujeito volte à sua ação, analise-a e reconstrua-a em outro nível. Esse 

processo é social e mediado simbolicamente. Neste aspecto, a linguagem cumpre um papel 

importante na transmissão de conhecimentos e da aprendizagem. O registro 1, ou a trama, 

referente a tudo o que é antecipado possui um ponto considerável para o trabalho. As 

expressões carregam evoluções da história da humanidade, entretanto, essa linguagem 

sozinha não é capaz de dar conta das variabilidades e garantir a eficácia das tarefas a serem 

cumpridas. Portanto, a linguagem usada no trabalho não é degradada, ao contrário, ela se 

inscreve com toda a criatividade no decorrer dos problemas do trabalho. Reconhecer essa 

linguagem sem fazer juízo de valor é fundamental. Ela permite perceber os distanciamentos 

entre a forma padronizada e a variante social, utilizada pelos trabalhadores. 

Conseguir pô-la em palavras é algo que passa pelos conceitos, implica lidar 
com conceitos, mesmo que se perceba depois que esses conceitos precisam 
ser reformulados, retrabalhados, passando pela atividade (SCHWARTZ & 
DURRIVE, 2010, p.137) 

Os enunciados selecionados mostravam que já havia um patrimônio em relação aos 

problemas a serem enfrentados e disparavam nos trabalhadores um reconhecimento 

imediato da situação que queríamos trazer à tona. A seleção de frases, contidas nos 

enunciados, foi feita pelos pesquisadores tendo como base o conjunto de gravações e 

entrevistas realizadas na aproximação da atividade. Finalizada essa preparação, definimos 

em diálogo com Tarzan, integrante do grupo piloto, o horário e o local dos ESTs. Fizemos um 

cartaz com informações sobre o atual estado do projeto para ser fixado na cooperativa (ver 
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Apêndice G) e o Tarzan fixou-o no local do café uma semana antes de nossa chegada para 

que os mineiros pudessem tomar conhecimento em que etapa estava o projeto e para que 

se preparassem para o momento de nossa chegada, na qual realizaríamos as formações e 

observações. Além do cartaz, foi feito um convite para cada operador selecionado para 

participar da formação, que não era obrigatória. A seleção dos trabalhadores foi feita pelo 

Tarzan que definiu como critério a utilização da mesma máquina em turnos distintos, ( seis 

trabalhadores em três máquinas, uma delas estava conjunto com uma situação ruim e 

produzindo pouco; outra era a que produzia mais e a terceira foi escolhida ao acaso). Os 

convites foram entregues e o cartaz fixado uma semana antes de nossa chegada. 

Os encontros tiveram duração aproximada de 2 horas, entre 18:30 e 20:30. Uma 

parte dos operadores já havia trabalhado de manhã (saindo às 14h), comparecendo à 

empresa apenas para participar do encontro. Negociamos com o supervisor de produção a 

possibilidade dos trabalhadores do turno da noite chegarem um pouco atrasados.   

Participaram do encontro os seguintes operadores apresentados na Tabela 14 

abaixo: 

Tabela 14 – Operadores que participaram dos ESTs 

Apelido / 
Nome 

Idade Experiência anterior Tempo de COOPERMINAS 

Denis 33 Trabalhou com 
mineração apenas na 
Cooperminas 

3 anos na COOPERMINAS, 
ficou 2 anos afastado e havia 
retornado há apenas 1 ano 

Lucas 39 12 anos de 
experiência de MT 

2 anos 

Pedro 36 8 anos na mineração 1 ano 

Cláudio 28 6 anos na Criciúma 20 dias 

Jorge 33 Trabalho com 
mineração apenas na 
Cooperminas 

5 anos e 8 meses (nesse 
período ele passou um tempo 
fora) 

 

Antes de iniciar os ESTs, organizamos um momento formal da formação com o 

grupo piloto que funcionou como uma prévia do que seria apresentado nos cadernos para 

os integrantes do grupo piloto. Foi uma forma de testar a utilidade dos conceitos com os 

integrantes do grupo piloto, pois devido ao pouco tempo houve poucos debates com o 

grupo piloto sobre os conceitos. Em seguida distribuímos a participação dos membros do 

grupo piloto procurando atender a critérios para não constranger os operadores. Assim , o 
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engenheiro de segurança não participaria da sessão onde se falaria de segurança. 

Participaram dos ESTs dois integrantes do grupo piloto,  que faziam rodizio a cada EST para 

que todos participassem dessa dinâmica, e três pesquisadores (Vicente, Fernanda e Marcelo 

ou Denise), assim como 5 operadores de MT, apresentados no quadro acima, que se 

mantiveram constantes nos 6 encontros, sendo que um operador faltou a dois encontros na 

quinta visita (ver Figura 22 abaixo). 

 

Figura 22 – Foto dos pesquisadores com os cinco operadores que participaram dos ESTs 

Para a realização dos encontros cada um dos pesquisadores tinha um papel 

diferente que variava ao longo desses encontros. Um dos pesquisadores era o responsável 

por apresentar os conceitos conforme o caderno de formação, esse mesmo pesquisador 

ficava responsável por mediar os debates, controlando as inscrições e direcionando as 

perguntas. O outro pesquisador era o responsável por controlar a gravação e intervir quando 

as falas gerassem um tumulto impedindo a gravação e solicitando a repetição do trecho mais 

importante. O terceiro pesquisador filmava e tirava fotos ao longo do EST. Os integrantes do 

grupo piloto poderiam instigar o debate assim como os outros dois pesquisadores, mas de 

forma comedida priorizando as falas dos operadores da MT. 

Após a realização dos três encontros, na quarta visita retornamos ao Rio de Janeiro 

para analisar as gravações dos ESTs e das reuniões de análise e formação com o grupo piloto. 

Esse processo permitiu a identificação de algumas propostas de mudança que haviam sido 

sugeridas durante os ESTs. Os debates realizados na quarta visita foram sistematizados pelos 

pesquisadores, gerando uma primeira versão do diagnóstico final e um conjunto de quase-
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propostas62, que foram melhor elaboradas na visita seguinte. Para preparar a quinta e última 

visita do projeto, os pesquisadores avaliaram esse conjunto de sugestões, observando que 

entre elas se destacavam: 

 A demanda por uma política de formação para os trabalhadores envolvidos 

com a atividade de limpeza das rafas - operadores de MT, cabistas e caudeiros; 

 A necessidade de pensar a organização do trabalho para estas equipes e de 

criar medidas visando reduzir a desestruturação das equipes; 

 A necessidade ainda de reestruturação do plano de carreira dos trabalhadores 

da COOPERMINAS. 

Essas proposições se destacavam por serem transversais, ou seja, poderiam 

contribuir com todos os grandes temas identificados como causas do problema de 

produtividade, mas também porque se harmonizavam com as nossas competências 

possibilitando que pudéssemos contribuir de forma significativa. Assim, para a quinta visita, 

preparamos uma segunda rodada de Encontros sobre o Trabalho com base em conceitos 

que poderiam iluminar o diálogo, no sentido da consolidação dessas propostas. O conceito 

abordado no IV EST foi de "competências" e, no V EST, apresentamos a noção de "coletivos 

de trabalho" (os cadernos utilizados no IV e V encontros estão no Apêndice E). O VI Encontro 

foi reservado para validar a proposta de recomendações.  Com isso, o quarto e quinto 

encontros teriam como proposta ser mais propositivos, permitir a construção, 

recomendações e mudanças que fortalecessem o coletivo de trabalho, por meio de 

mudanças na organização das atividades, como rodízios, formação polivalente, redefinição 

de rodízio de turnos, redefinição do campo de responsabilidade de cada uma das funções na 

equipe de produção. Para isso, a dinâmica desses encontros foi semelhante ao realizado nos 

II e III EST, porém sem a utilização de frases retiradas dos enunciados dos trabalhadores 

como dispositivo disparador do debate. Isso porque, diferentemente da primeira rodada de 

Encontros, dessa vez nossa intenção era que o debate fosse menos analítico e mais 

propositivo, visando à consolidação das propostas. Vale ressaltar que os pesquisadores 

foram aprendendo ao longo dos encontros, e que nos sentíamos mais confortáveis e com 

intervenções mais precisas nos últimos encontros.  

                                                           
62 Chamamos essas propostas de quase-propostas, tendo em vista que foram recolhidas por nós durante 
os ESTs e algumas ainda estavam inacabadas e outras precisavam ser validadas para nos certificarmos de 
que era isso mesmo. 
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A seguir apresentaremos as análises desses seis encontros de forma agregada. 

Manteve-se a estrutura dos quatro temas presentes no pré-diagnóstico: condições e 

características das máquinas; saúde e segurança do trabalho; equipes de trabalho e 

planejamento e avaliação do trabalho. Para cada um dos temas foram sintetizadas as falas 

dos participantes e os diagnósticos dos fatores que impedem a regularização da meta de 

produção em relação à operação da MT. Em alguns momentos, para facilitar a leitura 

apresentamos frases isoladas, que resumem uma descoberta do grupo durante os ESTs, em 

outros momentos, mostramos um trecho do diálogo mais completo, permitindo ao leitor 

identificar a pergunta geradora e o processo que levou a emergência de um diálogo 

específico. 

 

5.1. Condições e características das máquinas: 

Apesar de termos iniciado o I EST com a apresentação dos conceitos de atividade e 

tarefa, foram as frases relacionadas com as situações-problema que direcionaram o debate. 

Tínhamos pouco tempo de encontro e precisávamos direcioná-lo para chegar às 

recomendações. No primeiro EST, a questão prioritária foram as condições e características 

das máquinas. Entretanto, como se verá adiante, as questões se misturaram, pois os temas 

geradores provocam reflexões que conduzem a outras análises. Logo, no quinto encontro 

questões importantes sobre as condições das máquinas irão aparecer, assim como 

problemas de PCP vieram à tona nos primeiros encontros e assim por diante.  

A MT não foi projetada para operar nas condições em que ela é utilizada na 

COOPERMINAS hoje. Ela é fruto de um longo processo de adaptação e reprojeto, de uma 

engenharia reversa realizada em relação à máquina importada. Encarar o problema da 

manutenção dessas máquinas com seriedade implicaria em repensar seu projeto original. 

Será que esse tipo de bomba é adequado para esse tipo de motor? Qual a pressão 

adequada? Qual o limite aceitável? Em que condições? Ouvimos na COOPERMINAS que a 

equipe técnica teria as competências necessárias para atuar nesse nível (de projeto), 

entretanto uma frase do engenheiro Vando durante a quarta visita revela a urgência do 

tempo: "só que aqui a gente não tem tempo pra fazer engenharia. Nós estamos apagando 

incêndio todo dia". Além disso, a empresa hoje não tem capital para investir em máquinas 

novas, em material com qualidade adequada, entre outros elementos. Assim, as máquinas 
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nunca estão 100%, funcionam em um modo degradado de funcionamento (DUARTE & 

VIDAL, 2000), no qual as equipes de mecânica e de produção lutam continuamente para 

contornar série de variabilidades e manter o bom funcionamento do dispositivo técnico. 

5.1.1. Quais as consequências de operar assim?  

Os operadores relatam que, quando a máquina está ruim, acabam sendo forçados a 

construir outros modos operatórios que vão degradar ainda mais a máquina, gerando novos 

problemas. Os operadores falam que mesmo com o motor de tração de um dos lados em 

mal estado é possível continuar trabalhando, nesse caso, para virar a máquina para um dos 

lados, é preciso balançar a concha. Entretanto, esse outro modo operatório desgasta mais a 

outra bomba de tração (são duas em cada MT) que estava em “boas condições” e não 

possibilita a mesma produtividade do trabalho. Além de diminuir o tempo de limpeza de 

uma rafa há consequências para a saúde dos operadores. 

[quando a máquina está com problema na bomba...] A gente, no caso, não 
vai tirar o carvão, e vai se prejudicar: coluna, por causa da lapa, porque 
dependendo da onde a gente trabalhe a lapa é muito ruim, vou fazer uma 
volta, como eu disse, naquela voltinha que tem que fazer ali a coluna vai 
trabalhando.63  

[...]a máquina aquece muito [quando está com a bomba ruim]  

O tempo todo o operador da MT deve gerir as variabilidades. Em alguma medida, é 

preciso escolher esse uso de si para garantir as prioridades mesmo que isso traga um custo 

maior para saúde, ao decidir continuar operando com a máquina com problemas na tração 

que lhe sobrecarrega.  

Yvez Schwartz definiu essa questão como as dramáticas do uso de si para valorizar o 

drama vivido por cada trabalhador em sua situação de trabalho, ao invés de considerar 

como algo infinitamente pequeno. Essas são gestões importantes vividas pelo trabalhador.  

 [...] quando se diz que o trabalho é uso de si, isto quer então dizer que ele 
é lugar de um problema, de uma tensão problemática, de um espaço de 
possíveis sempre a negociar: há não execução, mas uso, e isto supõe um 
espectro contínuo de modalidades. É o indivíduo no seu ser que é 
convocado (SCHWARTZ, 2000, p. 42) 

São suas capacidades e recursos infinitos que são mobilizados, mesmo que a tarefa 

apenas solicite algo muito estéril em relação à essa potencialidade humana.  Ainda assim, há 

uma demanda específica e incontornável que remete há um sujeito. Entretanto, esse uso de 

                                                           
63As citações sem referência de agora em diante serão as citações retiradas dos ESTs 
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si é ao mesmo tempo, uso de si por si e uso de si pelos outros, o uso que os outros querem 

fazer de você. O trabalhador faz parte de um momento histórico que engendra um uso, pela 

maneira como se limita o acesso aos saberes disponíveis, pelas formas hierárquicas, pela 

limitação dos espaços de iniciativa e decisão, formas ligadas ao modo de produção que irão 

gerar consequências profundas sobre a questão do conhecimento dos sujeitos singulares 

assim formados. Conhecer esse momento histórico é fundamental para compreender o uso 

que os outros fazem de si. Entretanto, os usos não remetem apenas àquele que os outros 

fazem de si, mas se referem também ao uso que se faz de si mesmo, pois jamais um 

trabalhador irá fazer apenas o que lhe dizem, mesmo que num grau muito pequeno, ele não 

se reduz ao que os encarregados o ordenam.  

Há capacidades singularmente adquiridas, tendência a usar de si, para 
recompor também de modo infinitesimal, quanto se queira, um mundo à 
sua conveniência, que estão em jogo em todo o ato de trabalho: nenhuma 
lógica de relações sociais não o domina inteiramente [...] (SCHWARTZ, 
2000, p. 42) 

Na operação da MT, está definido que ele deve separar as pedras, que ele deve 

trabalhar nas galerias atrasadas, que ele não deve correr com a lapa ruim, que ele deve 

carregar bastante a concha. Entretanto, esse problema é redefinido pelo trabalhador a cada 

instante. Cada situação é um problema e, de alguma forma, essa decisão é também coletiva, 

sendo feita com a participação dos trabalhadores, encarregados, cabistas. O drama não é 

vivido sozinho, os outros estão em toda a parte no trabalho, podem estar na hierarquia ou 

serem colegas de função, podem ser aqueles que receberão seu trabalho ou que fornecem, 

podem ser os que pagam pelo seu trabalho, de qualquer maneira, os outros atravessam a 

atividade. “Se há negociação de aceitação entre o que as condições de trabalho de nós 

exigem e o uso de nós que estamos dispostos a fazer, é que cada sujeito entra nesta cena 

com exigências diferentes.” A singularidade deste encontro está nas condições e nos sujeitos 

que gerem a cada momento coletivamente estas configurações. Se quisermos olhar a 

efetividade da atividade industriosa, não podemos nos afastar dessa singularidade que é 

também coletiva. 

5.1.2.  Existe uma forma de operar que degrada menos a máquina? 

Há um modo operatório que degrada menos a máquina na hora de encher a 

concha, na forma de separar a pedra e na forma de descarregar na correia. Não encher a 
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concha usando a tração, entretanto, foi o que ficou mais evidente nos debates e que foi 

colocado por todos os operadores, como uma espécie de regra do ofício (CRU, 1986).  

Não sabe pegar o carvão na rafa, força muita a máquina ao pegar o carvão. 
Acha que é a tração que tem que juntar o carvão, e não o cilindro. Vai 
aquecer a máquina, vai forçar a bomba, e judiar da 120.  

Porém, essa norma antecedente, que já havia aparecido na aproximação da 

atividade, mesmo sendo um “consenso” entre os operadores, não é seguida por todos. 

"Aí o operador que fez meu café, ele enterrava assim, ó, e forçava com as 
pedras em cima. Aí eu vi que ele já era um cara velho de mina, que não, 
como é que eu vou dizer, que não aprendeu ainda. Que quando tem uma 
rafa desse jeito aí, tem que tocar aqui, empinar a concha e cortar assim, ó. 
Cortar o carvão, pra não forçar a máquina. E tirar as pedras de cima, tirar 
pra trás pra depois afrouxar a rafa.  

Sempre insistíamos para que os operadores detalhassem esse saber-fazer, e para 

isso era preciso que eles recorressem a gestos para descrever como isso era feito. O gesto 

com a mão lembrava uma escada, onde a concha da MT deveria ir para frente e para cima, 

alternadamente, formando uma sequência de degraus. Entretanto, há muito mais 

complexidade nesse saber do corpo. Será que todos fazem o movimento da mesma 

maneira? Será que há mesmo um consenso nas minúcias entre eles? Dejours (2005), insiste 

na importância da construção de consensos num espaço de discussão para que ele permita o 

fortalecimento do coletivo. Será que isso foi possível nos ESTs? Para responder a essa 

pergunta seria preciso ter esse objetivo prioritário. Essa inteligência do corpo não foi trazida 

à tona nos ESTs em todas as suas minúcias, por exemplo: em que momento o operador 

percebe que deve levantar a concha e quando ir para frente com a tração? Insistimos, mas 

seriam necessárias outras estratégias de simulação, como as utilizadas pela didática 

profissional ou o uso de filmagens para poder perceber as sutilezas e diferenças de cada 

operador. Vale ressaltar que a operação da MT é de grande complexidade, são precisos 

movimentos finos, milimétricos, com as mãos e os pés ao mesmo tempo, perceber ruídos e 

alterações no deslocamento, interpretar com pouca visibilidade posições, pedras, entre 

outros elementos. Quando a professora Denise Alvarez viu a operação pela primeira vez, 

assim a descreveu: “Parece um homem-caranguejo dentro da máquina”. O cockpit é 

pequeno e o operador parece ‘integrado na máquina’, pois a máquina também é 

relativamente pequena, o movimento de sua mão e seus pés se integram ao movimento da 

máquina.  
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Apesar do EST não ter permitido trazer à tona a inteligência do corpo com mais 

profundidade, ele nos permitiu perceber os valores mobilizados no saber encher a concha 

sem forçar a tração, o que remete à importância do cuidado com a máquina. Esse jogo de 

valores colocado para o operador da MT, entre sua saúde, o cuidado da máquina e a 

produção de carvão será novamente retomado mais à frente no texto. 

5.1.3.  Diálogos entre operação e manutenção: como aproximar? 

Nas entrevistas que fizemos com os operadores na terceira visita, um deles afirmou: 

"o operador tem que ser operador, mecânico e eletricista". Ele quis dizer que um bom 

operador tem que entender minimamente do funcionamento mecânico e elétrico da 

máquina para ajudar as equipes de manutenção na identificação e solução dos problemas. 

Uma das frases para alimentar o debate nos ESTs falava da competência de um operador em 

ajustar a máquina e colocá-la em condições adequadas. Segundo pudemos entender, um 

dos operadores da COOPERMINAS (Lucas) sabe ajustar bem a máquina. Em uma reunião do 

grupo piloto, o Tarzan havia comentado que ele pegou uma máquina que estava ruim e em 

duas semanas ajustou e deixou-a funcionando bem. Esse operador tem uma competência 

especial que facilita o diagnóstico do problema e a comunicação com a equipe de 

manutenção, levando  sua solução. Queríamos entender porque uns operadores conseguem 

dialogar com a mecânica e outros não? No I EST esse assunto veio à tona, mas apenas no III 

EST o debate foi qualificado e aprofundado.  

Vicente: Por que você deixou [a máquina em boas condições] e o cara[, o 
outro operador,] não deixou? 

Lucas: Eu pedi, agora eu não sei se ele tava pedindo as peças erradas pra 
eles fazerem, eu não sei se ele tava pedindo e eles não podiam fazer, eu 
fiz... 

Pedro: Esse lance de amizade, tudo isso rola também. Questão de pegar um 
mecânico mais amigo, tem mecânico mesmo que não dá nem pra falar. 
Tem mecânico ali, que só Deus na vida dele. Tá entendendo? Tem mecânico 
ali que, olha, eu não sei como que a empresa deixa, mas tem mecânico que 
é amigo...              [...] 

Vicente: Isso é bem o ponto que eu quero esmiuçar. Tem cara que sabe 
pedir de uma maneira que o mecânico confia mais, ou que o mecânico 
confia menos, ou? 

Denis: A questão, tem assim, tu chega lá pro mecânico, ele vai olhar teu 
ponto, antes, no caso no meu, como não tem mecânico lá de manutenção, 
tem no outro turno, eu chego lá, boto no ponto, da manutenção: ó, 
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máquina tá ruim de trava. Tá ruim de tração, tal, tal. Se no outro turno da 
manhã, que dá pra falar com mecânico da manutenção da máquina, 
consegue. Bota no ponto, já explica pra ele, tá ruim assim, assim, tá 
esquentando um pouquinho, tá ruim disso... o mecânico vai fazer, acho que 
vai fazer o serviço que tem pra fazer. Que cada operador pediu. Agora, se 
ele não tem a peça pra trocar, também não dá pra julgar ele, certo? Aí 
entra o negócio de: fui lá, porque eu peguei a máquina, botaram bomba, 
botaram isso, botaram aquilo, botaram tudo! O Jorge falou que naquela 
máquina quase que tavam tirando o rapaz da máquina porque a máquina 
tava ruim, o engraçado é que eu tava ali naquela máquina, todo dia pedia 
pra trocar peça, pra trocar, pra fazer isso, pra fazer aquilo, e não fizeram. 
Tem outro operador que é mais velho, um cara mais experiente também, o 
Sérgio, num instantinho arrumaram a máquina. Acontece muito disso. 

Fernanda: Você acha que tem uma coisa assim, dos mecânicos respeitarem 
mais, não sei qual a palavra, e obedecem? Obedecem é a palavra certa? 
Mas atendem mais rápido... 

Denis: Na minha opinião eu acho que, não importa o mecânico dizer: ah, eu 
não vou fazer o serviço na tua máquina porque eu gosto da tua pessoa, 
porque no outro dia, se tu pegar a máquina com o mesmo defeito, tu vai 
botar no ponto. Aí agora, como a gente tem o nosso ponto, e o ponto do 
encarregado, a gente vai passar, a supervisão vai ver. É bom, uma hora vão 
chamar na sala: por que tu não tá tirando carvão? Tu vai dizer: não, eu 
[inaudível] a máquina, a máquina não tá boa. É o que vai acontecer. Aí eles 
vão ter que entrar em outro problema. Se é a mesma máquina, se... alguma 
coisa vai aparecer. 

Lucas: Tudo com jeitinho se consegue.  

Pedro: O Denis é um operador muito fácil de lidar com ele, ele é uma 
pessoa calma, assim, se eu sou um mecânico malandro, vou pegar dois 
meses, ainda tá... e tem operador, que o Denis ele é calmo! Não... o Denis 
fica pedindo sempre... e tem operador igual o Sérgio, que ele já começa a 
brigar e já leva pra direção e já leva lá... o Denis vai lá cobrando e vai 
levando... e um mecânico malandro, sabendo que o Denis tem essa 
personalidade, ele pode … [confusão de vozes] O Sérgio já não, ele é um 
operador bocudo, se tiver que parar a máquina já no turno, ele para. Não 
entra mais, morrinha, marrento, e ele é um ótimo operador, só que essa é a 
personalidade dele. E o Denis já é mais calmo, daí existe isso. O mecânico 
pode... tá entendendo? Eu acredito dessa forma. E o [inaudível] concorda 
comigo. Ele conhece o Sérgio, conhece... Denis é muito calmo e... 

Lucas: Daí se eu sou mecânico, eu faço a dele e não faço a do Sérgio.  

Pedro: Pois é. É tua...  [confusão de vozes] O operador que só fala, vai 
trabalhando com a máquina ruim... o mecânico vai... 

Lucas: Eu? Se eu sou mecânico eu não[...]   [...] 

Jorge: Não tenho nada contra a supervisão, acho que não é comigo, nem o 
encarregado, nada, a única coisa que eu falei ali, é que se está ruim, se 
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prejudicaram um operador que não tinha culpa. Quando falam uma coisa, 
aí os outros já: “Ah, é mesmo”. Mas eles não sabem, eles não tão ali 
naquela máquina pra saber. Só eu sei, porque eu fui fazer o café do cara, eu 
disse: não, essa... Eu fui lá, chamei o encarregado outro dia, porque ele 
falou assim: Paulo, você foi lá incentivar, porque só tirou 3? Outro dia eu fui 
lá, fiz o café dele, a máquina não tem condição. Na outra semana já 
trocaram já, colocaram o Sérgio na máquina. Aí o Sérgio arrumou a 
máquina. Daí botaram as bombas, trocaram a concha... o mesmo cara que 
tava tirando 3, 4, começou a tirar 6, 7.  

O operador quando está com problema na máquina anota no ponto ou conversa 

com o mecânico e com o encarregado do turno, para que passem o problema para o 

mecânico da manutenção. Essa é a prescrição. Entretanto, a mecânica está sempre 

resolvendo problemas emergenciais, faltam peças de reposição e muitas vezes é preciso 

recuperar um item de forma inadequada, com isso algumas vezes não é possível resolver o 

problema. O operador tem que decidir em que máquina vai colocar a única bomba que está 

boa, sendo que tem duas máquinas precisando (algumas das variabilidades do registro 2). 

Como lidar quando o mecânico está nessa situação? Como preencher essa distância do 

registro 1 para o registro 2? Lucas fala que tudo com “jeitinho” resolve. Claramente o Lucas 

é um operador muito respeitado, participa da vida política da COOPERMINAS, é da 

associação recreativa, é considerado um dos melhores operadores da MT junto com o Pedro 

na COOPERMINAS. Além disso, coloca com convicção suas opiniões. Sua participação nos 

ESTs nos permitia ver a força dessa personalidade que não se intimida. Quando o Lucas 

comentou no II EST sobre seu prazer na máquina, percebe-se uma sintonia com o seu 

trabalho.  Essa dinâmica vai influenciar na sua competência relacional com o mecânico junto 

com sua competência de entender o funcionamento mecânico da MT. O Pedro coloca que 

para preencher essa distância entre o registro 1 e o registro 2 é preciso uma competência 

relacional, que pode ser o “jeitinho” do Lucas, mas para ele, é o operador “bocudo” que 

briga, leva na direção, reclama, consegue ser priorizado diante das variabilidades que o 

mecânico deve gerir. Já o Denis que é calmo, tem mais dificuldade. O Lucas também trouxe a 

importância de saber explicar que está ruim na máquina, concluindo, ao que pareceu, que 

todo o operador sabe fazer isso. O EST não permitiu aprofundar mais sobre essa relação. 

Podemos perceber a utilidade da circulação de saberes provocada pelo EST. Entretanto, fica 

uma dúvida: como o Jorge e Denis se apropriaram desse debate? Isso oferece novas formas 

de compreender a forma de se relacionar com o mecânico ao ver a maneira como Pedro e 
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Lucas faziam? Infelizmente, não pudemos aprofundar essas questões. Por fim, vale 

destacarmos a última fala do diálogo acima do Jorge, que mostra que só um operador 

consegue dizer para a cooperativa se a máquina está em boas condições. Quem vive o dia-a-

dia das máquinas são eles e são eles mesmos que validam a leitura da qualidade do 

equipamento de uns em relação a dos outros. Ainda em relação à forma de solicitar o reparo 

prescrito, outra estratégia emerge no EST: alguns relataram que só é dada a devida atenção 

ao relatório do operador  pelo encarregado de produção, quando a produção não está 

satisfatória. Se o operador conseguiu produzir bem, mesmo com a máquina apresentando 

problemas, o relatório não é considerado.  

Eu como encarregado tinha época que a gente fazia o pedido das coisas e 
não era ouvido. Chega uma hora que... vamos deixar quebrar, vamos deixar 
não dar certo para ver se a gente é ouvido.  

Essa dificuldade de atenção por parte da mecânica não deve ser entendida sem 

considerar seu constrangimento e as inúmeras variabilidades que eles precisam lidar. Os 

operadores também alertam que a equipe de mecânica não pode ser crucificada porque 

muitas vezes não possuem recursos para resolver. 

5.1.4.  E quais são ou deveriam ser os principais elementos da manutenção 

preventiva? 

Já havíamos notado, no momento da aproximação da atividade, o problema da 

manutenção se restringir à prática da manutenção corretiva. Essa percepção ficou ainda 

mais evidente na quarta e na quinta visita. Na quarta visita, usamos uma das manhãs para 

conhecer com cuidado o trabalho da oficina mecânica. Ao verificarmos os processos desse 

setor, identificamos a necessidade de criar formas de registro e controle dos processos de 

manutenção. Atualmente, a COOPERMINAS não possui dados sobre o controle da 

manutenção (por peça) assim como tem do controle sobre os dados da produção. Deveria 

haver um monitoramento pelo menos dos itens prioritários: bomba de tração, motor, 

cilindro, comando, óleo. Quando foi a última troca? Por que trocou? Qual foi a falha? Por 

que quebrou? Qual o período de vida útil? Essa vigilância possibilitaria maior planejamento 

de manutenção preventiva e, consequentemente, menos quebras. Isso facilitaria o 

planejamento de compras de peça também. Possibilitaria ainda construir uma análise de 

custo que permitisse saber até que ponto, por exemplo, vale a pena operar com uma 

máquina ruim. Em uma situação em que a máquina está com a bomba de tração ruim e por 
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isso o operador tem que fazer a curva usando o sistema hidráulico (abaixando e levantando 

a concha) pode levar à quebra de um cilindro em 2 turnos de trabalho. Caso exista o registro 

do tempo médio do cilindro, se poderá perceber que, por exemplo, esse cilindro deveria 

durar pelo menos 2 meses. Quanto custa a quebra de um cilindro a cada dois turnos? As 

rafas que essa máquina está tirando ao operar dessa maneira pagam esse custo adicional de 

peça? Ou seria melhor deixar essa máquina parada até conseguir uma bomba adequada? 

Seriam necessários os dados da manutenção para aprofundar essa análise. Além disso, 

surgiu um debate sobre como é feito o controle de qualidade da manutenção. Alguns relatos 

nos ESTs eram alarmantes: pedia-se para trocar uma bomba, o mecânico ia até a oficina do 

subsolo, pegava a bomba reserva e trocava e a máquina ficava pior do que estava antes. 

Então, ele tirava a bomba que acabou de colocar e deixava a máquina conforme estava 

antes e ele voltava a produzir tendo perdido algumas horas de trabalho sem nenhuma 

mudança. Segundo os trabalhadores da COOPERMINAS problemas como esse acontecem 

com frequência. Para evitá-los é preciso definir melhor os parâmetros de funcionamento das 

peças, formalizar e padronizar esses procedimentos. Isso pode ser importante para amenizar 

uma tensão que parece existir entre mecânico de oficina, mecânico de subsolo e operador. 

Um diz que consertou, o outro diz que já recebeu a peça ruim. O que está acontecendo? É 

preciso que um conheça a atividade do outro.  

5.1.5. Condições e características da correia 

No pré-diagnóstico, as condições e características das correias não estavam 

colocadas como uma questão importante, mas logo nos primeiros debates do I EST sua 

importância vai ser deslocada para um lugar de destaque no diagnóstico. 

Fernanda: Então, vocês falaram muito de problemas de cilindro que 
estoura. Aí eu comentei, né. A ideia é a gente tirar propostas de solução 
daqui. O que vocês acham que podem fazer em relação a isso? É cuidar 
melhor da recuperação dos cilindros? É trocar de tempos em tempos? Tem 
que comprar cilindro novo? Ou tem que treinar os operadores pra trabalhar 
de uma forma que não quer... o que vocês acham? Como é que resolve esse 
pepino aí?  

(...) 

Jorge: Não é uma das principais coisas que tem atrapalhado a produção, né. 
Não é o cilindro, né. 

Lucas: O que mais atrapalha a produção pra mim não é o que...  
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Pedro: Eu acho que o cilindro não é o principal fator de atraso nosso de 
produção, de rendimento. [confusão de vozes]  

Lucas: Hoje seria a correia, se fosse ver o atraso de produção é a correia[...] 

O diálogo, acima, mostra um movimento presente desde o início dos ESTs por parte 

dos pesquisadores: forçar a proposição de soluções. O tempo disponível para o debate se 

tornava menor diante da emergência de encaminhar medidas para tantos problemas. Era 

preciso gerir nosso trabalho de pesquisador e “jogar com o tempo” durante o EST.  

Ressaltamos que existem várias partes importantes do Encontro que são usadas 

para se mostrar aos pesquisadores que alguns pontos não eram tão relevantes quanto 

imaginavam. Aqui, o uso de si dos pesquisadores, a urgência de chegar à solução é 

incompatível com a necessidade de escutar e perceber os valores e saberes da atividade. Um 

valor importante nesse “jogar com o tempo” do pesquisador foi conseguir encaminhar as 

soluções para contribuir com a resolução do problema. O pré-diagnóstico orientava nosso 

direcionamento, mas ainda era incompleto. Logo, se a correia era importante então 

precisávamos compreender melhor seus problemas para ter possibilidades de construir 

recomendações conjuntas. As paradas da correia têm forte relação com as quedas de 

produção. As correias param por conta de pedras grandes que passam sem ser retiradas ou 

quebradas, danificando o equipamento.  

O diálogo abaixo mostra a dramática envolvida no despejo das pedras na correia, 

que é um dos grandes fatores responsáveis pela sua parada: 

Pedro: Tem uns também que não querem quebrar a pedra. Então, eles tem 
uns que são bom. Caudeiro. E não é porque o operador que quer botar as 
pedras grandes. Claro que se tu vê uma pedra grande lá tu não quer botar 
na correia. Porque tu sabe que se tu trancar aquela pedra ali, tu vai voltar, 
tu vai ter que aparar. 

Denis: Mas aí, nesse ponto de o operador quer voltar, eu não concordo 
muito, eu acho que tem operador que vê a pedra e mesmo assim faz de 
conta que não... 

Pedro: Que se tu botar a pedra ali, tu, na hora de tu voltar, vai te 
atrapalhar, porque ele já vem já com a própria elevação, tudo certinho, pra 
chegar e pra descarregar. Se tu botar uma pedra grandona ali, caudeiro vai 
parar a correia, vai subir em cima, vai... então tem pedra que eles quebra, e 
tem pedra que ele não vai conseguir tirar.  

Denis: Perde mais tempo pra... 
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Pedro: Tem que parar a máquina, desligar, depois ligar, subir a elevação... e 
tem caudeiro que não quer quebrar. Porque tem pedra que é pra eles 
quebrarem. Tem pedra fininha...então ele não vai ficar separando aquelas 
pedrinhas que assim, ó. Boto qualquer um aqui, ó. Eles não vão ficar 
separando umas pedrinhas fininhas assim, ó. E aquilo ali é só eles darem 
uma marretada e quebrar. Agora as pedras grandona, o cara separa. 
Algumas, a gente não veja. O furador vai lá e vai alavancar as pedras, e fura 
por cima das pedras. Tu vem aqui ó, tu aqui, tu olha, tu vê já que deu uma 
diferença na concha. Mas tu não viu nada. Mas quando tu vê, vai às vezes 
rolar uma grande. [risos] É verdade.  

Lucas: Tipo, tinha um [pedrão] que cabia três em cima do comportado. [...] 

Lucas: (...). Claro, quando ela tá em cima, aí não tem como o operador não 
ver. Se ela tá em cima, o operador vê, às vezes, vai dele querer quebrar, ou 
jogar pro lado, ou botar na correia porque sabe quem vem um cara que vai 
tirar.     [...] 

Denis: Mas aí, vai, dependendo do tamanho da pedra, se o caudeiro sabe o 
que vai fazer, ele pode pegar, pedir sinal pro operador pra pedir pro 
operador não descarregar lá. Aí como já aconteceu. De às vezes o operador 
ver a pedra muito grande, fazer sinal, aí parar porque viu que a pedras 
grande, aí trancar tudo. 

Lucas: Porque se o cabista faz sinal né. Por isso que o cabista... é o terceiro 
olho da gente, né.  

Fernanda: O cabista ou o caudeiro? Ou os dois? 

Vários operadores: Os dois. 

Denis: Nesse caso de acontecer da pedra meio escondida no meio do 
carvão, geralmente o que acontece mais, seria mais o caudeiro, no caso. 

Lucas: Quando ela tá em cima... 

Denis: Quando ela tá em cima, às vezes, no caso tá uma ponta pra fora, a 
gente não vê totalmente. Mas aí às vezes pode ser que o cabista vê. Aí ele 
pode fazer sinal pra tirar. 

Lucas: Coisa que é meio difícil, né! 

Cláudio:  Pra eles lá fica mais fácil eles vê, que eles têm mais visão que a 
gente tem da máquina.   [...] 

Vicente: Só uma coisa: o joelho, tem uma hora que você sente que teve 
uma mudança no peso da concha, mas você não tem certeza.  

Membro do grupo piloto: O operador experiente não consegue identificar 
não? 

Denis: Consegue. Conforme a gente vai botando, pega na rafa, levantou, 
quando tu vê que ela deu uma imbicada pra frente, é sinal que tem. Mas às 
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vezes tu olha pra concha e a concha tá muito cheia, vem a mais do que o 
normal. Aí a gente anota, que de repente, pode, às vezes a gente vai nessa 
que não, acho que a concha tá muito cheia. Ou tem pouco peso na máquina 
e ela tá imbicando. Mas dá, dá pro cara jogar o carvão pra... às vezes, 
quando eu fico meio suspeito às vezes eu paro. Às vezes não. Não vou dizer 
que faço sempre porque é mentira, mas acontece, de chegar, jogar um 
pouco do material pra ver se é pedra. Às vezes, se o material tiver molhado, 
acontece muito. Que ele começa a encher, chega no final, a lapa tá 
molhada, a hora que tu pega ela pesa. Aí pode ser que, muitas vezes a 
gente chega: "Ah, não, tá molhado". Aí tu olha, levanta, a gente vê embaixo 
que tá molhado e vai pra correia, daí quando tu chega lá e tu vê que caiu 
uma pedra em cima da correia. Porque assim, é material molhado, ele pesa, 
quando fica muito... tem galeria lá que acumula água. Fica muito molhada. 
Ele pesa bastante, material molhado. E às vezes a gente pensa que é só 
material molhado, vai ver... 

Vicente: Uma dúvida. O cara pegou, ele tá na dúvida. Na dúvida ele joga 
fora pra ver qual é ou ele descarrega na correia? 

Denis: Às vezes descarrega, às vezes joga fora. 

Vicente: Alguém descarrega [na correia]?  

Lucas: A maioria. Acho que todos. 

Vicente: Descarrega na correia? Ah, tá. [confusão de vozes]  

Denis: Às vezes vai da consciência da pessoa de chegar ali e... mas é raro. 
[confusão] 

Fernanda: Mas deveria jogar [fora]? Outra pergunta. Você acha que o certo 
seria? 

Lucas: O certo é [jogar fora], mas ele não vai fazer.  

Denis: Porque vai perder um pouco de tempo e não tem a certeza. 

Cláudio: Não tem a certeza. Porque qual o tamanho da pedra aqui, ah, 
peguei uma pedra aqui, aí tu pode jogar fora. A concha não tá cheia ainda, 
aí tu vai e joga fora. Depois tu vai lá e pega mais. Agora, como é que tu vai 
ter uma certeza se tu pegou o carvão e encheu rápido demais? Às vezes o 
carvão tá soltinho, a gente rapa menos, e vê que tem uma pedra lá debaixo.  

Lucas: Aconteceu comigo ontem. Eu vou perder tempo? Não, vai, quando 
eu vi, foi, cabia três sentados em cima dela. [risos]      (...)  

Fernanda: Não quebra a correia se ela cair ali não? 

Denis: Se ela cair e o caudeiro parar pra tirar, sim, agora, se o caudeiro fazer 
de conta que não viu, depende... 

Lucas: Rolinho, o cavalete, pode rasgar a correia, pode fazer várias... 
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Fernanda: Se você tiver no meio da micrão e não tiver caudeiro, se 
acontece uma coisa dessas... [confusão] 

Lucas: Mas até passar no cabeçoteiro... [confusão] Não, mas até chegar, 
tem quantos pontos pra chegar? 

A prescrição diz que o operador deve separar as pedras e carregar a concha apenas 

com carvão. Cuidar da correia é um valor importante para o operador. Entretanto, às vezes 

pode acontecer de ter uma pedra escondida no meio do material. No início deste diálogo, o 

Denis comenta que às vezes o operador não vê e acaba passando uma pedra para a correia. 

Caso isso aconteça, o cabista ou o caudeiro, podem ajudá-lo observando a concha, 

juntamente com o operador da máquina. Entretanto, com o desenrolar da conversa um 

operador faz um gesto com o joelho, pois a concha é controlada com os pés. Nesse 

momento, revelou-se que, em alguns casos, mesmo sem ver a pedra o operador percebe 

que o peso está maior da concha e que tem pedra grande. A prescrição diz que ele deve 

jogar fora o carvão, pois tem que separar a pedra e colocar o carvão na correia. No início do 

diálogo o Denis diz: “tem operador que vê a pedra e mesmo assim faz de conta que não...” 

Portanto, o certo, a norma antecedente é: não pode jogar de jeito nenhum. Mas logo na 

sequência o Pedro fala: “Agora as pedras grandona, o cara separa. Algumas, a gente não 

veja.(...).tu olha, tu vê já que deu uma diferença na concha. Mas tu não viu nada. Mas 

quando tu vê, vai às vezes rolar uma grande. [risos] É verdade.” A frase já indica que às vezes 

o operador sente que tem algo grande, mas deixa passar. Essa fala ainda usa um operador 

na terceira pessoa, mas já ri no final dando a entender que acontece com ele. No meio do 

diálogo, o Lucas fala sobre a possibilidade de o operador parar a máquina e tirar a pedra de 

cima, caso o cabista avise que tem pedra: “Coisa que é meio difícil, né!”. Cada vez mais, ao 

longo do diálogo, vai ficando difícil esse operador, na terceira pessoa, seguir essa prescrição. 

Ao final do diálogo: ao ser perguntado se eles, como operadores experientes, reconhecem a 

pedra, o Denis diz: invocando o coletivo “Aí a gente anota, que de repente, pode, às vezes a 

gente vai nessa que não, acho que a concha tá muito cheia. Ou tem pouco peso na máquina 

e ela tá imbicando. Mas dá, dá pro cara jogar o carvão pra... às vezes, quando eu fico meio 

suspeito às vezes eu paro. Às vezes não. Não vou dizer que faço sempre porque é mentira, 

mas acontece, de chegar, jogar um pouco do material pra ver se é pedra. (...). E às vezes a 

gente pensa que é só material molhado, vai ver[...]”. Neste fragmento, o Denis fala que ele 

às vezes separa quando sente, mas não é sempre que ele faz isso. Então quando 
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perguntamos se na dúvida a tendência é separar ou descarregar na correia, o Lucas é 

assertivo. “A maioria. Acho que todos.” Logo todos, inclusive ele mesmo relata um caso que 

ocorreu no dia anterior. A questão retorna então para a prescrição na pergunta da Fernanda 

Araújo sobre o que é certo. Fernanda pergunta: “Mas deveria jogar? Outra pergunta. Você 

acha que o certo seria?” Lucas responde: “O certo é, mas ele não vai fazer.” 

A prescrição é essa mesma, considera-se errado descarregar a pedra, mas ninguém 

vai deixar de descarregar depois que a concha está cheia levantada e pronta para 

descarregar. Entretanto, no início do diálogo nenhum operador queria dar visibilidade a esse 

fato. Ao final, contudo, percebemos que o próprio coletivo assumiu a possibilidade de não 

realizar a prescrição. Ninguém quer desperdiçar tempo para fazer isso. Quando alguns 

começaram a demonstrar que não fazem o mesmo, permitiram que outros dessem 

visibilidade para romper uma prescrição importante. “Aconteceu comigo ontem. Eu vou 

perder tempo? Não, vai, quando eu vi, foi, cabia três sentados em cima dela. [risos]”.Mas se 

ninguém separa nesse caso, o que acontece? Então, entra a função do caudeiro, o campo de 

responsabilidade passa para ele.  Na fala, do Denis fica evidente que, entre perder tempo 

para descarregar quando parece ter uma pedra escondida, é melhor descarregar e o 

caudeiro quebra a pedra, mas se ele deixar passar vai arrebentar a correia, é um risco...  

Denis: Se ela cair e o caudeiro parar pra tirar, sim, agora, se o caudeiro fazer 
de conta que não viu, depende... 

Lucas: Rolinho, o cavalete, pode rasgar a correia, pode fazer várias[...] 

Aqui, fica evidente o debate de normas. O antecipado diz para não descarregar com 

a pedras grandes. O valor de cuidar da correia está em todos, mas diante da variabilidade 

pedra que foi parar na concha, pois estava escondida no carvão o operador não joga o 

carvão fora e separa, ele vai descarregar assim mesmo. Sobre esse assunto, verbaliza-se a 

distância entre o prescrito e o real e os valores que permeiam esse momento da decisão. Na 

dúvida, joga a pedra para o caudeiro quebrar e se ele não o fizer, recai sobre ele a 

responsabilidade. Isso nos parece um problema porque dá a impressão que a função do 

caudeiro é quebrar pedra, para facilitar o operador. Porém, essa compreensão dos campos 

de responsabilidade de cada um, que evoca a noção de competência de Zarifian (2003), 

parece problemática.  Essa concepção remete ao modelo do posto de trabalho, cada um tem 

sua função e se passar pedra na correia é culpa do caudeiro. Essa questão chamou atenção 
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para a importância da estruturação dos coletivos de trabalho e o fortalecimento dele dentro 

da equipe de produção do painel na COOPERMINAS. 

5.1.6.  O valor da produção nas dramáticas do uso de si frente à saúde e o modo 

degradado de funcionamento 

Na seção anterior, abordamos de forma breve os conceitos de uso de si. Em 

seguida, os ESTs permitiram perceber como o operador está sujeito a um conflito dramático 

para manter a produção. Um embate que é um jogo de valores e um debate de normas 

muitas vezes contraditórias. Cumpre reforçar que a hierarquia, os encarregados e 

supervisores, estabelece tarefas contraditórias, mandando “tocar o trabalho”, produzir a 

qualquer custo e depois cobra que o operador cuide da máquina. A fala do operador abaixo 

deixa claro a cobrança da hierarquia, independentemente, das condições do equipamento.  

Tá ruim. Ele perguntou e tá ruim. Não tem motor. Mas a produção tem que 
sair. Então o supervisor deu sinal, ‘ó, ele vai ter que tirar sete’. ‘Mas não 
tem como tirar sete!’ ‘Não, mas dá, dá um jeitinho’. ‘Não, mas tu vai dar um 
jeitinho como, se não tem motor?’ Todos os dias tu lê meu ponto. O 
relatório que eu faço. Isso está aqui, está batendo, isso está ruim... aqui tá... 
Mas chega na hora e não tem! Tu vai fazer o quê se não tem? Vai fazer mais 
o quê? Não tem mais o que nós dois fazer.  

A pressão sobre a produção é explícita. A necessidade de produzir carvão fica 

marcada em todos como o valor mais importante, como veremos a seguir. Apesar disso, é 

também preciso cuidar da máquina.  

Outra coisa: nós estamos trabalhando com as máquinas no limite. Aí essa 
semana eu trabalhei com uma máquina estralando lá, e se parar pra 
arrumar, dá um ataque no encarregado. Toca assim. Toquei assim. Quebrou 
no final, o cubo arrebentou, a 120 arrebentou, arrebentou tudo. Queria dar 
advertência, punir a gente! Pô! [risos] Então, com essas situações aí, a 
gente precisa amadurecer nisso daí. Aí a gente assume uma 
responsabilidade de trabalhar com a máquina num estado terminal... e aí, 
tem que assumir. 

Diante do modo degradado em que funciona a MT, diante da “máquina num estado 

terminal”, os operadores regulam as variabilidades e através de uma luta contínua, que traz 

custos substanciais para a saúde, mantêm o funcionamento do dispositivo técnico. 

Entretanto, esse desempenho de modo degradado acaba por forçar demais o equipamento 

e gera novas falhas. Depois que a máquina quebra, volta-se uma cobrança contraditória que 

o operador tem que cuidar do equipamento. O trecho acima ainda traz à tona um problema 

usual na COOPERMINAS, que é tratar as regulações como fraudes e punir com suspensão e 
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descontos nos salários os operadores, o chamado “gancho”. A gravidade desse ato é tomada 

com risos pelo operador, dada à poderosa estratégia de defesa desses operadores que 

reinventam o prazer e brincam a todos os instantes embaixo da mina. Entretanto, o ato 

evidencia que a hierarquia, em alguns momentos, não faz um julgamento com equidade e 

parece não considerar as variabilidades e infidelidades a serem tratadas pelo operador, o 

que vai desfazer os laços de confiança tão importantes na estruturação dos coletivos de 

trabalho (DEJOURS, 2005).  

Quando estimulamos o debate, predominou a reponsabilidade sobre o lucro da 

empresa, com o valor da produção, ou seja, ao invés de parar a máquina, vale a pena ficar 

com a bomba ruim configurando assim um modo duplamente degradado, do funcionamento 

da máquina, e da saúde dos operadores. Apesar de prevalecer o valor produção, percebe-se 

que a decisão de continuar trabalhando com a máquina não é apenas pela incorporação da 

produção como um efeito social, nem pela necessidade de retrabalhar as normas 

contraditórias da empresa, mas é uma negociação de negociações. 

[...]nenhum ato pode ser inteligível seja como simples implementação 
retrabalhada das normas operatórias da empresa, do serviço, seja como 
determinado unicamente pela ideia de que os agentes construíram para si 
‘efeitos’ sociais a serem satisfeitos. De certa maneira, ele sempre exprime o 
resultado de uma negociação de negociações (SCHWARTZ , 2004b, p. 47) 

Apesar dessa negociação de negociações, Schwartz menciona que em teoria a 

eficácia subordina a eficiência, a maneira como essa subordinação pode se dar, entretanto, 

não é óbvia, entrando em jogo um debate. Esse conflito entre eficácia e eficiência se 

manifesta na atividade, num vaivém, e são atravessados por valores vindos de fora, que 

circulam na atividade e retornam para as grandes configurações sociais.  

Fernanda: Vale a pena fazer a volta?  

Vicente: Se fosse no teu caso, você pagar a conta, valeria a pena? 

Lucas: Não, porque tá prejudicando a minha saúde. Porque, querendo ou 
não, tu vai forçar, outro vai trabalhar menos... força as pernas, força... 
sobre, ah, não, trabalhar com a máquina ruim, não trabalha. Se falar isso a 
maioria vai dizer que, alguns vão dizer que trabalhariam, mas é mentira. A 
maioria vai dizer: ah, acho que consigo. Acho que não, acho que é melhor 
parar do que tocar. Dependendo da situação da bomba né, se ela tiver 
muito, muito ruim. 

Membro do grupo piloto: Por causa da saúde ou por causa da 
produtividade? 
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Lucas: Dos dois. Ali é tudo junto... [confusão de vozes] Do casal. A gente, no 
caso, não vai tirar o carvão, e vai se prejudicar: coluna, por causa da lapa, 
porque dependendo da onde a gente trabalhe a lapa é muito ruim, vou 
fazer uma volta, como eu disse, naquela voltinha que tem que fazer ali a 
coluna vai trabalhando. Vai fazendo bastante. 

O diálogo acima complementa a “negociação de negociações” vivida pelo operador 

da MT. Vale relembrar que logo no início da seção havíamos mostrado que o modo 

degradado de funcionamento gerava um custo maior para a saúde do trabalhador. Essa 

questão é amplificada nesse diálogo, mostrando que é preciso negociar o uso de si, entre o 

valor da produção e o valor da sua saúde. Essa é uma negociação diária, que também é 

estimulada e pressionada pelos encarregados. Em certa medida, o trabalho do operador 

também se apresenta sob a forma de uso de si pelos outros, quando a supervisão e os 

encarregados insistem que independente das condições, a produção tem que sair. Essa 

pressão dos encarregados também oscila entre duas prescrições incompatíveis: o cuidado 

com a máquina e a necessidade de produzir.  

Esse valor (cuidado com a máquina) é vivido como uma prescrição, sendo cobrado 

pela manutenção e pelos encarregados, porém sobrepõe-se ao cuidado a cobrança da 

eficácia, a cobrança da produção. Parece que apenas quando a máquina quebra se 

culpabiliza o operador. O valor cuidado com a máquina volta a aparecer na norma 

antecedente de não jogar pedra na correia. O operador deve descarregar atento à correia, 

evitando pedras que possam paralisá-la e quebrá-la. Entretanto, caso o operador tenha 

dúvidas, ou melhor, caso a pedra esteja escondida e difícil de retirá-la da concha, opta-se 

por descarregar. A negociação entre a produção e o cuidado com a correia é parte do dia-a-

dia do operador, mas parece prevalecer novamente o valor da produção. Nesse caso, o 

operador negocia entre os valores usando do seu caudeiro. Ele parte do pressuposto que é 

melhor descarregar, transferindo o valor do cuidado com a correia para o caudeiro, que 

deve quebrar a pedra grande. Portanto, na atividade do operador da MT, prevalece o valor 

da eficácia, mas isso não ocorre sem uma negociação de negociações: entre o cuidado com a 

MT, com a correia, o uso do trabalho do caudeiro, a saúde do operador, as condições da 

máquina e a decisão de manter a produção em funcionamento. Nessa negociação, a 

organização do trabalho parece atuar privilegiando a produção. A seguir, fizemos um breve 

resumo das novas questões que surgiram em relação às condições e características das 
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máquinas nos ESTs. Essa árvore não foi apresentada à COOPERMINAS nos relatórios e foi 

feita para facilitar o leitor dessa tese. 
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Figura 23 – Causas  da Irregularidade de produção em relação às características e condições das máquinas
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5.2. Saúde e Segurança 

O trabalho na mineração em geral, e na operação da MT em particular, é sem dúvida uma 

atividade extremamente degradante do ponto de vista da saúde64. 

Na realidade é hoje um dos empregos que dão pra gente uma condição melhor pra 
nossa família, né. Então a gente corre esse risco. Deixar o dia de amanhã pertence a 
Deus. Vamos ao menos encarar o dia de hoje, nossa família viver bem. Mas ele é 
totalmente desconfortável, comendo poeira, na máquina quente, o rim, a coluna, ele é 
tudo. A gente é bem-disposto a ter problemas de saúde mais a frente, né.  

Discutimos, com o grupo de operadores, algumas possibilidades de tornar essa atividade 

“menos desfavoráveis à saúde e segurança”. No II EST, abrimos a reunião com uma validação da nossa 

percepção do encontro anterior e, em seguida, apresentamos uma visão da segurança do trabalho de 

forma menos normativa e mostrando os acidentes como multicausais. O debate nos trouxe várias 

questões: Como evitar acidentes por conta das pedras que caem da concha? Como reduzir os maus 

tratos à coluna? Como reduzir os problemas devido ao calor da máquina? Como reduzir a exposição à 

poeira? Como evitar acidentes envolvendo outros trabalhadores? Para não tornar tão longo este relato, 

iremos apresentar os dois primeiros e o último tópico, pela sua relevância para esta tese. 

5.2.1. Como evitar acidentes por conta de pedras que caem da concha? 

Alguns operadores dizem que, mesmo sabendo dos riscos, gostam de trabalhar com a concha 

sempre bem cheia, pois assim fazem menos viagens, terminando o serviço mais rápido. Outros 

operadores não reconhecem esse risco como um fator importante para a segurança dos trabalhadores, 

seja porque isso só acontece com quem está aprendendo, seja porque quando acontece não é grave.  

Se conseguir encher bem, vai! Mesmo sabendo que tá correndo risco. 

Eu acho que nenhum de nós 5 ficou afastado por causa de pedra caída da concha.  [Isso 
acontece, machuca, mas não pra afastar. Certo?] Acontece, com quem? Com quem tá 
aprendendo.  

O debate a seguir, realizado durante o II EST, nos mostra um pouco dessa construção. 

Fernanda: Você acha que se acontecer isso, vai acontecer do cara encher muito: ih, tá 
perigoso... soltar um pouquinho? 

Denis: Não. Não vai. 

Pedro: Não, encheu muito ele traz. [confusão de vozes] 

                                                           
6464 Como poderá ser visto evitamos a apresentação de nossas impressões ou avaliação sobre a “sujeira/poeira” do ambiente. 
Priorizamos as falas dos operadores e suas avaliações sobre essas condições.  
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Denis: Não tem isso, o negócio, mesmo que acontecer disso, ele sabe que ia conseguir 
35 [conchadas para limpar uma rafa], o outro lá conseguiu 40. Não. Mas acontece o 
quê? Com 40 tu vai fazer mais viagem, 5 viagens a mais. E com 35 não. Tu não vai 
também trabalhar mais... por isso que a preferência vai ser sempre com a concha cheia. 
Independente de se der 20, se der 30. O negócio é vir com a concha cheia pra gente não 
trabalhar muito. 

Ao diminuir o número de vezes que tem que descer ao fundo da galeria e voltar trabalha-se 

menos, segundo o Denis. De alguma forma, a preparação deixa um número de rafas no chão para serem 

recolhidas, ao terminar esse trabalho, o operador pode subir ou ir tomar café. Mesmo que ele vá para 

outra rafa, limpar 8 minas ao invés de 4 minas num turno é importante para o operador. Neste mesmo 

momento do EST, um pouco mais adiante o debate continua: 

Pedro: Sim... aí você vê uma situação tipo ontem: eu e Lucas, eu tirei 9, ele tirou 8, e 
eles? tirou 4 minas. E que ele não queira isso tudo... [confusão de vozes] que a caçamba 
dele afeta diretamente a produção dele. Então... 

Denis: Não é que eu não me preocupe, claro que eu me preocupo porque eu quero tirar 
carvão [confusão de vozes] 

O operador mostra que, mesmo com o risco de a concha ficar cheia, ele não vai esvaziar para 

diminuir o risco de cair pedra nele. Ele vai continuar, pois ele quer tirar carvão. Produzir Mais. Os dois 

diálogos juntos trazem à tona o slogan do projeto META criado na reunião do grupo piloto: “Trabalhar 

menos, Produzir mais”, não é apenas um slogan, é um valor importante para os trabalhadores da 

COOPERMINAS. Ele remete à noção de produtividade como valor sem dimensão sugerida por Schwartz. 

Percebe-se mais um elemento na “negociação de negociações” do operador. Ao se confrontar o risco de 

a pedra cair frente ao valor de encher bastante a concha que permite produzir mais carvão, o segundo 

ponto mais uma vez se sobressai. O risco da pedra cair da concha é minimizado pelas competências do 

operador. Os operadores mais experientes sabem fazer um “jogo” com a concha para não deixar as 

pedras caírem. “Quando tu sentir que a pedra vai rolar, geralmente a gente dá uma abaixada na concha 

rápido, pra não acontecer. Tem operador que faz isso, tem outros que são meio[...]” Entretanto, essa 

fala não seria uma estratégia de defesa contra o risco, uma negação do risco, como se ele só ocorresse 

com os mais novos e não fosse ocorrer com os mais velhos? Em muitos momentos essa negação do risco 

pelos operadores remete à noção de estratégias defensivas.  

[...] que levam à transformação e, em geral, à eufemização da percepção que os 
trabalhadores têm da realidade que os faz sofrer. Tudo se passa como se, por falta de 
poder vencer a rigidez de certas prescrições organizacionais irredutíveis, os 
trabalhadores conseguissem, graças a suas defesas, minimizar a percepção que eles têm 
dessas pressões, fontes de sofrimento. (DEJOURS & ABDOUCHELI, 2009, p.128)  
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O caso da pedra que cai da concha é interessante, pois um dos operadores do grupo, o Pedro, 

que é um dos melhores operadores da COOPERMINAS, e muito experiente, sofreu um acidente por 

conta de uma pedra que caiu da concha, que feriu seu braço e o levou a ficar afastado por uma semana. 

Quando perguntado sobre o ocorrido, disse que no caso dele a pedra caiu, porque o teto estava muito 

baixo e a concha se chocou contra ele, desestabilizando-a e gerando o acidente. Mas não seria 

justamente no curso dessas variabilidades que o acidente acontece? Sua afirmação -  que só aconteceu 

pelo teto - não seria uma forma de manter viva a estratégia coletiva de defesa? Aqui mais uma vez o EST 

não permite irmos adiante. Na observação da atividade que fizemos durante a quarta visita, em paralelo 

aos ESTs, pudemos perceber, quando baixamos a mina, um banco na lapa no trajeto entre a rafa e a 

correia. Quando passava por esse banco o operador inclinava a concha para frente deixando uma parte 

do material cair (sem atingir ninguém) e evitando o risco da pedra cair da concha em cima dele. De fato, 

eles possuem saberes-fazer de prudência para lidar com o perigo, mas também parecem minimizar a 

todo o momento o perigo, dada a impossibilidade de eliminá-lo. A forma de medição do trabalho é um 

dos fatores levantados no grupo que parece levar à pressão por encher a concha.  

Um caso interessante que surgiu no EST se refere a uma mudança realizada no equipamento 

por um operador que veio de outra mineradora, o Cláudio. O operador conta que pediu para a equipe 

de mecânica fazer uma proteção que foi acoplada na parte da frente da máquina, evitando que as 

pedras atinjam suas pernas e joelhos. “Primeiro dia que eu vim, já caiu uma pedra no meu joelho. Daí eu 

pedi pra aumentar a proteção pra cima”. Esse mesmo operador disse ainda que quando as pedras caem 

na direção do cockpit da máquina, não só machuca perna e joelho do operador, como acumula material 

perto dos pedais dificultando a operação. Todos os operadores acharam essa uma boa ideia e sugeriram 

que esse reforço fosse feito para todas as máquinas. "Se fizessem isso com todas as máquinas, é mais 

seguro. [...] E é sem custo algum. É só levantar um pouco mais a proteção.” O diálogo a seguir explicita o 

EST como um espaço de construção de recomendações: 

Pedro: Se vocês conseguirem com que eles aumentem um pouquinho mais até no limite, 
vai ser melhor pra nós. De repente, vocês vão conseguir isso com mais sucesso. Com 
tudo isso que vocês tão fazendo. Mas acho que... 

Fernanda: Mas por quê? Vocês já pediram isso e eles não fizeram? 

Membro do Grupo piloto: Se cada um chegar ali pro mecânico e dizer assim: ó, faz isso 
pra mim? Ele vai saber fazer... [confusão de vozes dá a entender que não vai dar certo] 
mas ele não vai consertar... 

Fernanda: Por que eles não vão cortar em cima? 
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Denis: Aí, já também não... aí tem que conversar com eles pra saber o porquê. 

Vicente: Vocês todos gostariam que fizessem isso? 

Denis: Ajuda, né. Sim. 

O EST foi utilizado pelos operadores para dar voz a alguns pleitos, como no caso da construção 

de proteção nas máquinas para diminuir o risco da pedra cair em cima do operador. A fala do Pedro 

deixa evidente (“de repente vocês vão conseguir isso com mais sucesso”) que o caráter individual, o 

pedido direto com o mecânico não trará o mesmo efeito. 

5.2.2. Como reduzir os maus tratos à coluna? 

A máquina produz muita vibração. Como disse o engenheiro mecânico, “essa máquina não tem 

amortecedor, o amortecedor é a coluna do operador”. Os operadores constroem modos operatórios 

visando minimizar esse impacto. O diálogo a seguir mostra um pouco dessa construção no grupo. O 

operador inicia lendo a frase que ele selecionou no II EST. 

Jorge: “O mesmo relata que estava trabalhando na MT, e que ao passar por um salto na 
lapa, acabou sentindo fortes dores na coluna lombar. A máquina não tem amortecedor, 
bate seco. Um dia vai ocorrer alguma coisa. Se eu pego uma galeria cheia de buracos, 
em uma semana você já sente, em dois dias, não sente. Mas uma semana já sente.”. 

Fernanda: Fala aí: por que você pegou essa? 

Jorge: Eu peguei aqui essa frase aqui... que se for muito alto, pega um materialzinho 
seco e bota ali. 

Fernanda: Que é um materialzinho seco? 

Jorge: Um material que é menos... um carvão mais moído. Aí tu bota ali, que o salto, 
geralmente, é reto assim, né. 

Fernanda: Entendi. Tipo uma rampinha.  

Jorge: Aí tu vê o outro lado que tem pra passar, que não tiver o salto, pode ser o lado 
direito, o lado esquerdo, tu desvia. Se for geral assim, que é uma falha, aí tu pega o 
materialzinho seco e bota ali. Aí em vez dele bater ali, chegar, parar a máquina e passar, 
em vez dele bater, ele vai passar por cima. Se toda a vida deixa... eu me lembro de já ter 
gente direto trabalhando assim. Chega ali e bate, pula. Se botar o materialzinho ali, ele 
vai passar por cima. Vai ser menos impacto. Pra tua coluna, pra máquina. E se for, eu 
sempre vejo, se for uma lapão, eu arranco. Eu arranco tudo.   (...) 

Chuverinho: Não. Eu encho, boto metade de carvão na concha, pra na hora de tu bater, 
ela ficar mais pesada, e arranco tudo. Lapão.  

Denis: Ele pega a concha, e faz assim nela. Se tu botar a concha inclinada, certinha 
assim, ele só bate nela e arranca. E tem que saber pra não estourar, pra não... 
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Chuverinho: Você tem que controlar ela, pra tu não deixar a concha assim... na hora que 
tu levantou, ela já empina a concha.   (...) 

Denis: Na hora de poder pegar um material mais seco, ele diz que um carvãozinho mais 
moído, a gente botar no salto, que às vezes alivia o impacto da máquina. E muitas das 
vezes, quando o salto é muito coisa, a gente faz isso. Pra aliviar o impacto, porque se 
não... se começar a trabalhar muito com aquilo ali... 

As estratégias utilizadas para lidar com a irregularidade da lapa são saberes-fazer de prudência 

dos operadores que permitem a eles diminuir o impacto sobre a coluna. Cabe um destaque para o fato 

do Jorge evocar algo do seu estilo pessoal. Ele recorre ao uso do “eu” e não do “a gente”65. No caso de 

colocar um “materialzinho” há uma concordância dos demais e o Denis chega a usar o termo “a gente”. 

Porém, quando aborda o caso de arrancar o lapão, o Denis vai se referir ao Jorge como “ele”. Será que 

não são todos que fazem isso? Será um estilo próprio do operador Jorge ou algo que ele aprendeu com 

outros e trata-se de uma prática coletiva? Aqui há uma dificuldade específica como no caso da pedra na 

correia. A prescrição do cuidado dificulta dar visibilidade ao uso da concha para arrancar o lapão, pois 

essa estratégia apresenta o risco de quebrar o cilindro. Neste caso parece haver uma dificuldade maior 

em se identificar com essa estratégia. Um receio de dar visibilidade a essa história. As criações e 

inovações empreendidas pelos trabalhadores para lidar com a lacuna entre a prescrição e o real são 

difíceis de serem aprendidas, é difícil falar do trabalho, há distorções nessa comunicação (DEJOURS, 

2005; DEJOURS, 2008). Entre essas dificuldades há o risco de dar visibilidade a uma estratégia que é 

entendida pela hierarquia como equivocada. Em função das circunstâncias, por vezes, a melhor 

alternativa termina sendo mantê-la na clandestinidade. 

 Após o EST, conversei com o engenheiro mecânico sobre a estratégia de arrancar o lapão com 

a concha e ele disse que os operadores não podem fazer isso, que há riscos de quebrar o cilindro. A fala 

do engenheiro mecânico não é uma prescrição formalizada, entretanto, ela comprova o risco e o receio 

de outros operadores se manifestarem para concordar com essa estratégia adotada pelo Jorge. Reitero 

que o EST “levantou a bola, mas não permitiu concluir o gol”, ou seja, permite identificar, mas não 

concluir a análise. As estratégias mencionadas nos mostram que o risco de adoecimento por problemas 

de coluna não é vivido sem defesas. Entretanto, o risco ainda é muito alto. Os trabalhadores dizem que 

                                                           
65 Para Clot (2010), no momento que o diálogo provocado alcança os mistérios da atividade, “o sujeito procura não ficar 

sozinho”, em busca de apoio para falar do que é mistério ele convoca uma outra voz, ele solicita o “ a gente”. “ Essa voz 

que diz “a gente” no discurso do “eu”, fala pelas maneiras de fazer comum no coletivo e com elas” (CLOT, 2010, p.254).  

Nos momentos de dificuldade de se encontrar o que é difícil de dizer, o sujeito se utiliza desta história coletiva, com que 

ele dialoga e que lhe dá assistência. Essa história coletiva, se torna o auditório, o sobredestinatário presente no diálogo. 
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o operador mais profissional consegue atravessar essas dificuldades e não se machucar muito, mas a 

coluna sempre é prejudicada, mesmo com a lapa lisa. Conversamos sobre a possibilidade de elaboração 

de um sistema de amortecimento na cadeira, mas os operadores avaliam que isso não vai dar certo, pois 

o amortecedor pode jogar o trabalhador para cima fazendo com que ele bata no teto da máquina. No 

passado, já experimentaram utilizar um assento como o de ônibus e o resultado não foi bom. Os 

operadores sugerem colocar alguma coisa como uma espuma ou uma almofada melhor no assento da 

MT. Cabe pesquisar novos materiais que possam ser utilizados para esse tipo de amortecimento. 

5.2.3. Como evitar acidentes envolvendo outros trabalhadores (atropelamentos e outros)? 

Na operação da MT, não é só o trabalhador que está dentro da máquina que se encontra em 

situação de risco, os trabalhadores que atuam no entorno se encontram na mesma situação. Ouvimos 

muitos relatos de acidentes ou quase acidentes por atropelamento. Os operadores dizem que isso 

acontece toda semana. O atropelamento pode acontecer quando uma pessoa ou trator passa na frente 

da MT sem a comunicação adequada. Pode acontecer também quando, por algum problema mecânico, 

o operador perde o controle da máquina. Pode ser gerado ainda por uma pedra na lapa que desvia o 

curso da MT. Além do risco de atropelamento, as pedras na lapa podem ocasionar acidentes ao entrar 

em contato com a máquina, fazendo com que ela se projete e atinja os trabalhadores no entorno. 

No treinamento geral, dado na primeira vez que qualquer trabalhador baixa a mina, todos são 

instruídos quanto à necessidade de estar atentos à movimentação das MTs. Todos sabem que o 

operador da MT tem sua visibilidade quase nula quando transita da rafa para a correia com a concha 

carregada de material. Os operadores fazem o mesmo trajeto 30 a 40 vezes por rafa e, portanto, já 

conhecem o caminho. Eles conseguem trabalhar sem enxergar o que está na frente, principalmente, 

quando chegam mais perto da cauda, pois levantam mais a concha, o que praticamente impossibilita 

sua visão. 

Denis: Por mais que a gente goste, a gente procura se cuidar o máximo possível pra não 
acontecer essas coisas mas acontece num momento de bobeira desses. É como o Lucas 
falou, se pega no trator... não é o material, é a pessoa que está no trator. Acontece. 

Lucas: A concha vem com 1300, 1400 toneladas!  

Denis: Geralmente quando é um acidente com a máquina, não é um acidente muito leve 
não. Se pegar de skill [incompreensível?] é um acidente... 

Lucas: É quase fatal. 

Denis: É. Dependendo como pegar... 
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Lucas: É porque a gente, assim, ó, a gente não anda com a concha embaixo, a gente 
anda com a meia concha pra cima, por quê? Já sabe o trajeto. Que é fazer aquilo ali, ir 
na rafa, ir na cauda, já sabe onde é que tá o buraco... e eu sou assim, né? Já sei onde 
está o buraco, então já sei que eu tenho que passar por aqui pra ir na cauda, vou ter que 
voltar. Então tu não te cuida daquilo ali. Já sabe que tem que fazer aquilo ali. Com 35, 40 
vezes, tem que fazer aquele trajeto, então tu acostuma naquilo ali. Então é onde que a 
pessoa passa, quando tu vê... passou, deu um acidente. Eu nunca cheguei a pegar, mas o 
Vera[(um funcionário da COPERMINAS)], uma caixa de explosivo nas costas, bati numa 
caixa de explosivos. Com a concha. Ele só ajoelhou, botou o joelho no chão e disse: 
perdão. Perdão... com uma caixa de explosivo ainda nas costas! [risos]  

Fernanda: Essa coisa da concha levantada não precisa reincidir nisso, se você entendeu, 
tá tudo bem.  

Denis: A concha levantada que a gente vem, é porque a gente ... [confusão de vozes] 

Lucas: Na volta, tu volta com ela no chão. [confusão de vozes] Eu sou assim, acho que a 
maioria aqui é assim. Se tu andar com ela um pouco mais em cima, ela dá mais... se anda 
mais embaixo ela é mais seca.  

Fernanda: É o que vocês falaram ontem, né?  

Lucas: Eu volto com a concha vazia... embaixo. Cheia, em cima.  

Fernanda: O acidente é principalmente quando ela tá cheia, né, quando ela tá 
embaixo...tu consegue ver. 

Lucas: Bem da rafa cheia.  

Denis: Como ele falou: o trajeto da máquina a gente já sabe. Todo mundo sabe o que vai 
fazer, se tem um buraquinho, passa pelo canto pra desviar. E é aonde a gente vem com 
a concha... e quando vai chegando perto da cauda, a gente levanta mais ainda. Aí é 
aonde quem trabalha perto, é onde tem que tomar mais cuidado. 

Lucas: Agora, com ela vazia, não, vira, volta, já bota ela no chão... 

Denise: Você fala que ela vai mais “seca”. Significa o quê? 

Lucas: Quando ela vai vazia, se tu não botar... eu associo, se não botar ela no chão, pelo 
menos, ela pula muito. 

O diálogo acima mostra que atropelar o colega é um risco para a saúde do operador também. 

Em outros momentos do EST isso fica mais evidente.  

Lucas: “É uma sensação ruim.”  

Denis: “Eu, quando aconteceu isso comigo, eu cheguei a gelar. Na hora eu tive que 
parar, tomar uma água porque... [confusão de vozes]” 

Lucas: “Eu já desci da máquina tremendo.” 
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No primeiro diálogo, a fala mostra que os outros operadores se desculpam com o operador da 

MT caso um incidente aconteça. Quem quase morre é o operador, mas ele ajoelha e pede desculpas ao 

operador da MT por ter entrado na zona de risco de atropelamento “desatento”. O diálogo acima 

também permite ver a construção da identidade do coletivo. Em certa medida, operar com a concha 

levantada parece ser uma estratégia comum de todos eles, mas, o Lucas a vocaliza no sentimento de 

grupo com o uso do termo “a gente”. Entretanto, logo em seguida, ele remete a si mesmo usando o 

pronome “eu”, e pede certa autorização aos demais. “Eu sou assim né?” Em outro trecho mais a frente, 

ele repete “eu sou assim, acho que a maioria aqui é assim também, né?” Essa dúvida se é ele ou se 

todos são, remete à construção desse coletivo. O silêncio e a concordância do Denis indicavam que sim, 

que ao que parece todos fazem assim também. Vale destacar uma diferença nessa concordância. Ela é 

um pouco incerta ainda, não é como a competência de encher a concha sem forçar a tração, 

apresentada anteriormente como uma espécie de regra de ofício (CRU, 1986). Aqui, há dúvida com 

relação ao consenso. Há pedidos de confirmação do operador com relação aos demais, que não 

ocorrem no caso de encher a concha. A razão de manter a concha levantada não ficou totalmente clara 

no debate ao longo do EST, a razão principal parece estar relacionada com o fato de já preparar a 

concha para despejar na correia, por isso ele já vai levantando. Além disso, ao se levantar ela se 

aproxima mais do centro de gravidade da máquina e parece diminuir o momento que faz com que às 

vezes as rodas de trás da MT descolem do chão, porém essa análise merece maior reflexão. Ao 

questionar os colegas, a fala do Lucas parece estar buscando essa explicação. Parece ainda inacessível.  

Esse saber-fazer (concha levantada para facilitar a descarga e na volta concha abaixada para 

não maltratar a coluna) mostra a tese de que são também saberes-fazer de prudência. Relacionam-se 

com produzir mais e com adoecer menos. Aqui mais uma vez o EST não chega às minúcias. Novamente, 

“levanta-se a bola, mas não se faz o gol”. Vale lembrar que buscávamos um modelo operante 

(DANIELLOU, 2004c). A atividade será sempre enigmática. Não será possível conhecê-la em todas as 

suas minúcias. Concentramos esforços em um modelo que nos permitisse conhecer as causas para 

propor recomendações. Mas ainda fica uma dúvida: para desenvolver as competências que permitissem 

um aumento da produtividade não seria preciso outro modelo? A modelagem operante da 

transformação do trabalho é idêntica à modelagem que visa construir um espaço de desenvolvimento 

da experiência profissional?  

O EST permitiu trazer à tona outras recomendações para diminuir os riscos dos 

atropelamentos: 
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Tinha outra coisa também, tipo assim: a gente trabalhava na Criciúma, e na Criciúma 
eram dois faróis de cada lado, e a gente conseguia visualizar muito mais do que aqui na 
Cooperminas, que é um só de cada lado. Não ter só um traz mais conforto e segurança. 
Na Criciúma a gente conseguia ver o cabo, via tudo e aqui a gente não consegue ver.  

Mesmo assim, todos afirmam que resolver completamente a questão da visibilidade é 

impossível, ao menos enquanto não houver a possibilidade de realizar uma revisão mais ampla do 

projeto da máquina. Sabendo disso, eles dizem: “Não é o operador que tem que ter cuidado. Quem tem 

que ter cuidado é a pessoa que está passando.” Na avaliação dos operadores, os acidentes ou quase-

acidentes acontecem muitas vezes por desatenção, excesso de confiança e imprudência dos 

trabalhadores, os tratoristas, especificamente, são muito citados nesses casos: 

Pedro: Eles são tudo cooperado, com 12 anos de mina, tão tudo na fase de 
aposentadoria, e era a hora deles se cuidar um pouquinho mais e aí eles ficam 
imprudentes... se enfiam na frente. Espera a MT descarregar e ir pra dentro da rafa, 
mais tranquilo! 

Denis: Às vezes, quando eu vejo, os tratores virem na outra linha...  

Lucas: Eu também, eu paro, já espero, já deixo eles pra não me incomodar.  

Neste trecho, quando o operador percebe a presença do tratorista, ele contraria a prescrição 

de que a prioridade é do operador da MT. Nesse caso, ele para e espera o tratorista passar, pois o valor 

cuidado com o outro, se torna mais forte e significativo do que o valor produção.  

Os operadores dizem que o cabista deve cumprir um papel importante na prevenção desse tipo 

de ocorrência. Entre suas atribuições estaria avisar aos operadores da presença de pedras na lapa e 

facilitar a comunicação entre tratorista e operador de MT, sinalizando a presença de um ou outro. Mas, 

pelo que percebemos, a função do cabista é pouco valorizada e reconhecida na COOPERMINAS. Falta 

entender melhor a complexidade da sua função e "treinar" os trabalhadores para dar conta dela. 

O risco com os demais operadores remete a passar em cima de uma pedra que pode voar no 

cabista ou ela pode fazer o operador perder a direção e atropelá-lo. Nesse sentido, o cabista é 

fundamental no diálogo constante com o operador mostrando algumas dessas pedras grandes que 

possam estar no caminho do operador e que ele pode não ter visto. A importância do caudeiro e cabista 

para a saúde e segurança e garantia de produção, foi ficando tão evidente e a percepção da 

desestruturação das equipes foi ficando clara tanto que, no quinto encontro, decidimos aprofundar-nos 

nessa análise.  O momento do EST foi de enriquecimento da análise em relação ao pré-diagnóstico, os 

encontros trouxeram novas análises que mudaram de lugar quais eram as causas mais importantes para 

o problema da produtividade. Algumas causas antes pouco importantes ganharam força enquanto 
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outras consideradas no momento do pré-diagnóstico muito importantes foram perdendo espaço. 

Percebemos a partir dos ESTs que manter esses trabalhadores atuando juntos poderia ser um caminho 

para a redução dos acidentes. Voltaremos a falar sobre isso quando tratarmos da questão de equipes. 

Considerações 

Este tópico se iniciou retomando a negociação de negociações vivida por cada operador da MT. 

A cada gesto, é preciso gerir os valores em jogo. Ao encher a concha o operador deve enchê-la bem para 

diminuir o número de viagens e assim trabalhar menos e produzir mais. Entretanto, com essa opção ele 

aumenta o risco de acidentes. O famoso trade-off. Enche muito e trabalha menos e aumenta o risco de 

queda de pedras e de acidentes em torno ou diminui esse risco e produz menos e trabalha mais. Nesse 

caso o EST, mostrou que nessa negociação os operadores de MT continuam priorizando a produção em 

relação ao risco de acidentes consigo. Essa negociação aparece novamente no caso da estratégia de 

regulação utilizada pelos operadores de MT para lidarem com os danos à coluna. Quando há lapão o 

operador Jorge arranca o lapão com a concha cheia. Os operadores comentam que é preciso cuidado 

nessa manobra para não danificar o cilindro. A manobra evoca um conflito, cuidar da minha coluna e 

correr o risco de prejudicar a máquina. Nesse caso, Jorge explicita que privilegia sua coluna, os demais 

permanecem em certo silêncio. Parecem não querer dar visibilidade à estratégia ou pode ser que não a 

realizem. O cuidado com a máquina é um valor facilmente verbalizável, mas o cuidado com a coluna em 

detrimento da máquina talvez não tenha a mesma aceitação na COOPERMINAS. Outro exemplo dessa 

negociação é o caso de os operadores decidirem parar a máquina para deixar o trator passar. Essa 

situação é interessante, pois ao que parece contraria uma regra importante, uma espécie de regra de 

ofício dos mineiros. Lembro que desde a primeira vez que descemos a mina todos os operadores 

comentaram que a MT é prioritária, que todos devem parar para ela passar. Mas no caso do trator, 

como os operadores têm medo de atropelá-los, pela displicência dos operadores mais velhos, eles 

param para esperar ele passar. É o cuidado com o próximo e com sua saúde (atropelar um colega é 

razão para nunca mais subir numa máquina novamente). Nesse exemplo, a produção não é priorizada, 

mesmo sendo uma regra bem clara e demarcada, frente a um risco de atropelamento, frente ao cuidado 

com a vida do outro. 

O EST nos permite ter um contato com traços da atividade, os valores mobilizados e os saberes. 

No caso do transporte carregado da MT, Lucas pede “autorização” dos demais operadores para 

confirmar que todos levantam a concha e perdem a visão ao chegarem perto da correia. Não é um saber 

antecipado, ao que parece é um saber do registro 2. O interessante nesse caso foi perceber que parecia 
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haver um consenso entre os operadores, mas ele não era claro e precisava ser explicitado. O EST 

permite trazer à tona a questão, mas não permite esmiuçá-la. Em vários momentos e diálogos, fica 

evidente que seria preciso os pesquisadores retornarem a esses temas com potenciais controvérsias 

para aprofundar esses saberes-fazer, mas não tínhamos condições no EST de fazer esse 

aprofundamento junto com a construção de recomendações. 

O modelo da atividade que nos pautamos foi operante, que não precisa entender a atividade 

em sua totalidade, mas as variáveis fundamentais para operar uma transformação (vale frisar que a 

transformação priorizada por nós foi a das condições materiais). Se quisermos nos aprofundar no 

espaço de formação ou no desenvolvimento da experiência profissional, é preciso outro modelo.  Como 

estratégia de construção de recomendações, vimos trechos em que colocar uma proteção na máquina 

para diminuir o risco de queda de pedras nas conchas, mostra que o EST permitiu dar voz aos 

operadores para suas recomendações de mudança. Nesse mesmo sentido, nos permitiu perceber o EST 

como um espaço não só de validação, mas também de deslocamentos e novas análises, como no caso 

do diálogo sobre problemas de colunas em que os operadores queriam entender um problema e eram 

levados a questões mais importantes. 

5.3. Planejamento, controle e avaliação do trabalho 

Antes de comentar as questões do coletivo de trabalho no painel de produção, iremos retomar 

algumas questões superficiais sobre o PCP. No relatório entregue à COOPERMINAS, detalhamos outras 

questões sobre o PCP, que não iremos destacar aqui. Nos trechos analisados abaixo um foco é 

direcionado para o trabalho do encarregado de produção e seu papel. Por exemplo, no caso das galerias 

prioritárias. É comum, que dentre as galerias disponíveis para serem limpas no painel o operador 

encontre uma galeria que esteja em pior condição (conforme pode ser visto na Figura abaixo). 
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Figura 24 – Esquema representando painel desnivelado 

Na Figura acima, as galerias piores demoram mais para serem limpas e podem gerar um 

desalinhamento, ou desnivelamento do painel. A segunda galeria possui uma distância pequena entre a 

frente de serviço e a correia, enquanto na quarta galeria o operador deve-se deslocar 3 travessões entre 

a correia e a frente de serviço.  

O diálogo a seguir apresenta essa problemática. 

Lucas: "Daí foge! Foge, eu não fujo! A [galeria] 9 nossa, lá, é o pior número, eu começo 
de lá. Porque lá é ruim, lá eu vou demorar." 

Vicente: "tem gente que foge?" 

Lucas: "Tem. Tem  bastante gente que foge.”  

[...)] 

Pedro: Eu posso um comentário? Porque assim, eu já vivi algumas vezes isso.  

Fernanda: “Está desalinhado”, não é assim que vocês falam?  

Pedro: Se não é ao ponto da supervisão interferir, tu ali não vai. Não adianta dizer que 
“eu vou e faço”, que não faz, não. Tem galeria que nós pegamos, foi lá no eixo, que 
Jorge tava também, que é de ficar o turno inteiro debaixo daquela galeria, pura e não 
vai. A não ser que tiver uma interferência da parte da supervisão, encarregado que tirar 
carvão, porque começa no ponto dele. A supervisão vê: é pra pegar aqui e vem, aí 
compromete a produção inteira e vai pegar prioridades. Mas puro não vai. Nós fizemos 
lá o eixo, eu e Jorge, tava passando por uma falha lá, e...    (...) 

Denis: Mas aí também entra a consciência do operador.  

Fernanda: Tudo bem, eu vou lá, aí vou fazer 3 minas... 

Denis: Não, isso aí... 

Pedro: Até o próprio encarregado pula, às vezes. Porque também tem o interesse de 
produzir. Sempre, nem todo[...] 

Há um grande problema que diminui muito a produção que são as correias distantes da frente 

de serviço. Entretanto, uma das razões do atraso se deve ao desalinhamento do painel, onde algumas 

galerias ficam muito distantes da correia e outras do mesmo painel ainda estão perto impedindo de 

terminar a liberação do travessão, que permitirá o avançamento da correia. 

O atraso nessas galerias ocorre por elas serem “piores”, com a lapa ruim, o operador vai ficar 

muito tempo trabalhando nela e só vai limpar uma rafa. Aqui, a questão da avaliação tem um efeito 

direto. Como os operadores precisam produzir, eles fogem dessa galeria, que vai fazer com que eles 
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produzam menos e torná-los mal avaliados, entretanto, no futuro, mesmo as galerias boas, vão ficar 

ruins devido à distância da correia. No início do diálogo, a questão se volta para o operador (“eu vou”). 

Há quem vá e quem não vá. Em seguida, Pedro menciona que é difícil qualquer operador ir nessa 

galeria, dada as condições dela. O operador só vai se for um pedido do encarregado. O problema da 

avaliação se mostra algo ainda mais grave na última fala do diálogo, quando o Pedro dizia que em 

muitos casos é o próprio encarregado, que está sendo cobrado por produção e sugere que se “pule” a 

galeria atrasada.  

A questão nos faz tentar compreender qual o papel do encarregado. Em um momento do V 

EST, esse tema veio à tona: administrar variabilidades, dar atenção aos “novatos”, e uma questão que 

chamou nossa atenção, um termo sempre evocado na COOPERMINAS: o bom encarregado deve "jogar 

na frente". Nesse momento, o que se coloca é que o encarregado poderia ter outro papel, de 

planejamento, de antecipar problemas, ao invés de ficar tanto tempo como “capataz”. O bom 

encarregado para os operadores é aquele que não faz esse papel. Há muitos encarregados que 

funcionam como um “capataz”, alguém que supostamente tem que ficar pressionando os operadores 

para que a produção aconteça.  

Na sequência, o diálogo mostra com quem os encarregados aprenderam a se relacionar dessa 

maneira. A pesquisadora faz uma brincadeira no V EST com os encarregados que participavam desse 

encontro como membros do grupo piloto: 

Fernanda: Mas esses encarregados da preparação tão mal, né? Preparando o negócio, 
seis travessões no meio? [confusão] 

Pedro: Eu acredito que eles fazem pra ter uma carta na manga. Tu solta o carvão na 
ponta...  

Lucas: Não, já fazem lá, porque tu vai lá, demora duas horas pra tirar uma rafa, depois 
vai tirar outra lá. Espertinho. Não adianta defender os caras que estão ali na frente, não. 
[confusão]  

Denis: Eu acho que a preparação, tem encarregado que quer saber da quantidade, não 
quer saber da qualidade"... Chega no papelzinho assim: hoje eu fiz 40 rafas, tá aqui ó, 40 
rafas. Aí, tu vai ver onde tá as 40 rafas, daí tem 5 que tem que buscar em 10 travessão, 
coisa que não precisava fazer. 

Cláudio: Sobra carvão, [no chão, sendo que] tem a pedra que é prioridade pra ele fazer 
ali atrás.  

Encarregado de preparação 1: Mas é igual do negócio que vocês disseram do 
encarregado falar com o cara da maneira que fala. 
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Encarregado de preparação 2: Acontece a mesma coisa com nós. Nós chegamos lá em 
cima, eles não perguntam. Pô, deu tudo certo? Tudo ok. Quantas tu deixou? Ah, mas eu 
botei que era 20! Aí tu tem que começar a explicar por A mais B... a conversa já começa 
de lá. 

Ao iniciar o diálogo, os operadores reforçam que o encarregado só quer saber de colocar as 

rafas no chão, não importa se são as mais importantes, se é o que deveria ter sido feito. Os 

encarregados comentam que o mesmo que acontece com os operadores, em termos de pressão, 

acontece com eles, em relação à supervisão, que os cobra produção.  

Por fim, sobre os encarregados de produção, notamos ao longo de todo o projeto, que os 

trabalhadores que estão nessa função têm sido bastante questionados e têm trabalhado em um 

ambiente de muita pressão e cobrança. Consideramos que tratar dessa problemática deve ser uma 

questão prioritária na COOPERMINAS, no entanto, não foi possível aprofundar essa análise dado o 

tempo e a distância, além de não ter sido o encaminhamento dado à partir da demanda. 

Considerações 

Os ESTs nos permitiram trazer à tona, mesmo que de forma superficial, um pouco da atividade 

dos encarregados. No início da seção, o operador da MT se depara com um novo conflito em sua gestão, 

limpar a galeria prioritária, mas que possui condições muito ruins. Para limpar essa galeria o operador 

acabará produzindo poucas minas nesse dia ou então ele pode “fugir” dessa galeria e deixar o painel 

desnivelado. A prescrição é limpar as prioritárias, mas no diálogo em que se comenta sobre fugir ou não 

fugir delas, o Pedro deixa claro que, se o encarregado não determinar que deve limpar a galeria 

prioritária, os operadores fogem dela. A questão se torna mais complexa ao final desse diálogo onde os 

operadores vão sugerir que muitas vezes é o próprio supervisor que manda o operador fugir dessa 

galeria. A razão dessa fuga do encarregado se explicita no diálogo logo na sequência, quando os 

encarregados de preparação mostram que eles priorizam a produção apesar das condições das rafas 

preparadas, pois também são cobrados pela supervisão dessa maneira. O valor produção é construído 

como prioridade para os encarregados pela supervisão. A supervisão pressiona os encarregados e estes 

pressionam os operadores. 

Os operadores mostram que de nada adianta o encarregado ficar pressionando os operadores, 

ficar ao lado da máquina como um “capataz” medindo o tempo de ir e vir da máquina. Isso só desgasta a 

relação dentro da equipe e vai impedir esse encarregado de fazer sua função mais importante: “jogar na 

frente”. O encarregado deve antecipar os imprevistos, estar atento às variabilidades possíveis de se 
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manifestarem que irão atrapalhar a produção. Ele deve antecipar os problemas e planejar suas soluções 

para garantir o bom funcionamento da produção.  

5.4. Equipes de Trabalho  

Para compreender as equipes de trabalho é preciso entender o que cada um dessa equipe deve 

fazer quais são suas atribuições e suas competências. Iniciaremos descrevendo de forma breve esse 

fazer do operador da MT, do cabista e do caudeiro. Em seguida, iremos apresentar como está a 

estruturação desse coletivo na COOPERMINAS e seus impactos para a produtividade. 

O resultado apresentado abaixo se iniciou no I EST, foi objeto de reflexão no II EST e a 

necessidade de aprofundamento se tornou tão evidente que, no IV e no V EST, refletimos competência e 

coletivos de trabalho especificamente. Portanto, os trechos abaixo, nos mostram o resultado desses 

encontros e os diagnósticos que foram possíveis. 

5.4.1. O que faz o operador de MT? Que saberes, conhecimentos, competências são importantes para 

atuar nessa função? 

A atribuição fundamental do operador de MT é limpar as rafas, ou seja, retirar o carvão das 

galerias e travessas e colocá-lo na correia. Saber operar a máquina numa lapa boa é diferente de saber 

operar numa lapa ruim. Com rafa socada, com muita pedra, cada situação é diferente e exige 

competências diferenciadas. Para lidar com essas situações é preciso ter vivenciado elas e aprendido a 

lidar com elas. Há operadores que, ao se depararem com situações adversas, adotam modos 

operatórios que prejudicam a máquina, sua saúde e a produção. Percebemos que saber encher a concha 

é um importante diferencial do bom operador. Avaliar a condição da rafa, da lapa, da máquina e 

construir seu modo operatório, levando esses fatores em consideração. Tem que encher bem cheia, mas 

sem deixar o material cair. Tem que ser rápido, encher de uma vez, mas sem quebrar a máquina. Saber 

descarregar, ou despejar o material da concha na correia também é uma questão fundamental. É 

interessante ouvir os operadores falando de colegas que sabem "tarrafear" - descarregar a concha sem 

parar a máquina, enquanto faz a volta. É importante, ao descarregar, observar a presença de pedras 

grandes, que podem danificar a correia e separá-las. Outra atribuição de destaque do operador é cuidar 

da máquina. Isso exige outra competência importante, já mencionada, para saber dialogar com a equipe 

de manutenção facilitando a identificação e solução dos problemas da máquina. Muitos operadores têm 

essas competências, mas alguns novatos ainda estão ganhando experiência. Além disso, segundo 

relatos, alguns, apesar de experientes, "aprenderam errado". 
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Os operadores mais velhos da mina, aqueles que a gente vê que eram feras mesmo, 
esses não estão mais lá. Quem ficou na máquina [na verdade, no cabo, como visto 
adiante] são os que eram meia boca, sempre foram meia boca. Os que se destacavam 
estão saindo, saíram. Por que estavam cansados. Quem ficou no cabo ainda são aqueles 
que sempre foram... entendeu? São aqueles que são reserva. 

Esses "reservas" normalmente são cabistas ou caudeiros que operam a MT quando os 

operadores "titulares" vão tomar seu café. O Tarzan, integrante do grupo piloto, levantou um dado que 

mostra que entre 11h30 e 12h é o horário que a produção dá uma queda. Justamente, no horário que os 

operadores estão fazendo o café e os "reservas" estão na máquina. Mas, por que isso acontece? Será 

que esses "reservas" trabalham "errado" mesmo? E por que alguém opera "errado"? Será que é por que 

não consegue fazer "certo"? Ou tem outras razões?  

O que faz o cara enfiar a concha no carvão forçando a tração é a ansiedade de querer 
produzir mais." [Pois o tempo de ir e voltar da galeria até a correia pouco varia, 
enquanto o tempo de carregar a concha é um diferencial] 

Há quem diga que: "o operador que vem errado vai continuar errado. Não vai aprender. Tu 

pode ensinar." Nós não acreditamos nisso. Acreditamos que é preciso compreender melhor a atividade 

para saber por que ele faz assim e por que ele "resiste a aprender". Guardar o saber da atividade na 

COOPERMINAS (como em qualquer trabalho) não é tarefa fácil. Os operadores chegam a falar de “dom”, 

de certa dificuldade de uns operadores aprenderem. É um saber do corpo, difícil de ser transmitido.  

Gil perguntou ali pra mim, porque às vezes dá, às vezes não. Chega assim, jogou o 
carvão assim, na cauda. Joga o carvão assim... sai certinho o carvão. Aí ele me perguntou 
como é que eu fazia aquilo ali. Não sei, cara, às vezes dá, às vezes não.  E é uma coisa 
que tu não sabe explicar pra ele como é que é. 

Ao final dos ESTs, ficou claro que seria preciso pensar um espaço de formação dentro da 

Cooperminas para favorecer essa troca de experiências entre os operadores.  

5.4.2. O que faz o cabista? Que saberes, conhecimentos, competências são importantes para 

fazer isso? 

A atribuição principal do cabista é segurar e conduzir o cabo elétrico da MT de maneira a 

facilitar sua operação e reduzir os riscos de acidentes com o cabo, bem como reduzir seu desgaste, mas 

suas atribuições vão muito além disso. Como ressaltamos acima, o cabista cumpre um papel importante 

na prevenção de acidentes, como no caso de atropelamentos. Entre suas atribuições estaria avisar aos 

operadores da presença de pedras na lapa e facilitar a comunicação entre tratorista e operador de MT, 

sinalizando a presença de um ou outro. “O problema hoje é que o treinamento do cabista é como 
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segurar o cabo com a mão. Tem coisa muito mais importante do que segurar o cabo com a mão.” Essa 

"coisa muito mais importante" não foi completamente desvendada, mas temos algumas pistas. 

a máquina terminou a galeria, antes de terminar a galeria o cabista tem que saber para 
onde a máquina vai entrar. O cabista bom, vai na frente tira o que está atrapalhando e 
dá sinal para o operador onde tem que limpar. Quando a máquina entra, deixa esticar o 
cabo, fica na tomada para esticar o cabo, puxa o cabo para perto, enrola o cabo 
certinho, se for preciso ancorar o cabo. Isso tudo o cabista tem que ver. [...] São 
coisinhas, os caras estão aí, mas não estão vendo a importância deles. Às vezes tem uma 
pedra grande na concha e ele pode dar um sinal. Olha não coloca que a pedra é grande.  

Às vezes parece que trabalhar como cabista é só segurar o cabo, mas não é só isso. Ele 
tem que ver a pedra, o trator, ser o terceiro olho do operador. 

Sabe o que ele fez? Deixou na roldana o cabo certinho. Ele colocou os ganchos, com a 
máquina trabalhando, e já foi adiantando para a próxima galeria. Se ele fizesse isso 
depois que a máquina terminasse a galeria, ia perder mais 10 minutos. E hoje que está 
pertinho, ia ser mais 25 conchadas. 

O diálogo a seguir vai mostrar a importância desse entrosamento do cabista e do operador. 

Esse diálogo ocorreu no início do IV EST, logo após a apresentação sobre o conceito de coletivos de 

trabalho.  

Fernanda: Bom, e aí, galera, o que vocês acharam dessas ideias aí que a gente 
apresentou?  

Vicente: Coletivos... Dessa proposta de estar entrosado... 

Cláudio: Ah, entrosado o cara trabalha bem melhor, né.  

Lucas: Por isso que eu sempre vou lá e luto pelo meu cabista, que ele esteja sempre 
comigo. [risos] 

Cláudio: Ri demais né, tudo melhor. 

Lucas: Como você falou, só um sinal. Faço aqui, ele já sabe que é pra levantar o cano lá 
da frente que tá no chão. Eu não desço da máquina. Tá aqui, já sabe o que que é. Ou tá 
lá, já sabe o que que é.  

Pedro: E vê um negocinho lá, ele já sabe... 

Lucas: Ele vai lá botar a mangueira em outro lugar, ele só faz assim pra mim, eu já sei 
que ele vai sair do cabo e o cabo vai ficar ali, eu já sei que ele tá lá botando a mangueira. 
Por isso que eu vou lá e brigo. Quando eu saí, fui pra 3, que me botaram na 3, que agora 
eu voltei pra 8, que que eu falei... eu vou pra 3! Mas deixa o cabista vir comigo! Que a 
gente já tá há tanto tempo junto que a gente... Eu voltei pra 8, daí ele continuou na 8 
comigo. Entendeu? Então, é uma coisa que... só um sinal que tu faz não tinha mais nada. 
Eles sabem. 
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Esse trecho mostra que o entrosamento entre operador e cabista facilita a comunicação, torna 

mais rápida a compreensão do que vai ser feito em conjunto pelo fato de um conhecer a forma de 

trabalho do outro. Ao mesmo tempo, o diálogo mostra que para manter a equipe entrosada é preciso 

“brigar” pelo cabista, senão não se priorizará manter uma equipe junta. Nesse momento, a 

pesquisadora pergunta se ele briga pelo entrosamento conquistado ou se é pelo fato do cabista dele ser 

bom. O operador diz que é pelo entrosamento, mas outros funcionários vão mostrar que, além disso, 

ele é um ótimo funcionário.  

5.4.3. Que orientações são importantes para pensar o aprendizado e o treinamento dos 

operadores de MT? 

Atualmente, existe na COOPERMINAS um treinamento para operador de MT. Mas ele é 

suficiente? O que ele ensina? "o nosso curso? como é que é? Nananana, sabe? Nanana... assina aqui. Tá 

pronto pra trabalhar." Essa fala mostra para nós, pesquisadores, uma fragilidade muito grande da 

organização. O curso de formação de quase todos os trabalhadores trata-se da leitura das normas de 

segurança feita pela própria equipe de segurança. Em seguida, os operadores devem assinar um termo 

identificando que tiveram acesso às normas e iniciam o trabalho. A fragilidade e gravidade dessa 

formação corrobora a importância de pensarmos outras formas de realizar essa formação continuada na 

COOPERMINAS.  

Um trabalhador comentou de um curso que fez em outra mineradora, no qual começou a 

operar, dizendo que aquele era um curso bom, pois ajudava a aprender o que é preciso para operar a 

máquina. Sem muitos detalhes, ele disse que era um curso de mais ou menos 6 horas, divididas em 3 ou 

4 dias, com material didático e diploma ao final da formação. Ele guarda o material até hoje, sinal de 

que reconheceu seu valor.  

Os operadores ressaltam a importância da prática como parte do processo de formação e nos 

contam que para isso é preciso colocar o aprendiz no colo, literalmente.  

Lucas: [confusão] ...Um cara pra ensinar, como é que tu vai ensinar o cara? Só se botar 
colo! Eu já botei. [risos] Como é que tu ensina o cara a trabalhar? Alavanca: pra frente, 
em cima, esquerda, direita. Pedal: inclinação, elevação e retorno. Agora, como é que tu 
vai dar, chegar pro primeiro e dá pra ele trabalhar? 

Denis: Foi assim que eu aprendi. 

Cláudio: Eu também. 

Colocar no colo gera constrangimento, risadas, mas dois operadores comentam que foi assim 

que eles aprenderam. A situação é curiosa e fica mais interessante pelo fato do mineiro ser um 
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trabalhador muito orgulhoso de sua virilidade. Sentar no colo de outro colega numa máquina apertada é 

uma necessidade se quiser aprender e crescer de nível na carreira.  Eles falam também da importância 

da empresa em se planejar para criar espaços onde esse aprendizado possa se desenvolver.  

Aí é onde entra, de repente, fazer um planejamento, dos encarregados, com a 
supervisão, com a engenharia, pra ver se vai ter esse tempo pra botar o rapaz: aí 15 
minutos no finalzinho do turno, tu bota ele pra aprender. Tem que ter esse 
planejamento pra ver se dá. Hoje em dia, vocês sabem que não tá dando esse tempo.  

5.4.4. Quem são e o que fazem os operadores de correia? Que saberes, conhecimentos, 

competências são importantes para fazer isso? 

A operação da correia tem forte relação com a limpeza das rafas. Se a correia para, de nada 

adianta a eficiência do operador de MT. Ao mesmo tempo, na medida em que o trabalho do operador 

de MT é bem feito, isso deve reduzir as quebras de correia. Por isso, consideramos relevante conhecer 

um pouco mais dessa atividade, que hoje é feita pelos caudeiros, botoeiras, cabeçoteiros e plantões de 

correia. Os nomes, como vemos, não designam sua função, mas sim a posição do trabalhador em 

relação ao equipamento. No IV EST, o diálogo com os operadores deixa explícita a visão reduzida que se 

tem do trabalho do caudeiro. É instigante que, em muitos casos, os operadores já foram caudeiros ao 

longo de sua trajetória profissional, antes de serem operadores de MT. Mesmo assim, a visão que se 

tem do trabalho do outro é só a prescrição. 

Vicente: Vocês acham que é uma boa proposta pensar esse curso pra cabista e 
operador? 

Lucas: Eu não acho uma boa, acho uma ótima proposta. 

Denis: É o ideal, é o ideal.  

Lucas: Não só pra cabista e operador, pra tudo, né.  

Fernanda: E pra caudeiro? 

Denis: Pra caudeiro na verdade não precisa nem fazer curso, né, é só mostrar pro cara 
como é que se trabalha ali e ver se vai exercer pelo menos a função dele, né. É, é uma 
função... [confusão] 

Lucas: Pra mim, se é o que faz funcionar... 

Denis: É como diz o cara lá, da [inaudível], se chamar os caras (que fizeram um curso 
rápido lá), vai ensinar o cara a quebrar uma pedra? Pegar a marreta e quebrar uma 
pedra? Vai fazer isso? Não precisa! 

Lucas: Não precisa.  

Denis: Mas a função dele é quebrar pedra [confusão] 
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Chamou nossa atenção, logo no início, que a percepção sobre o trabalho do caudeiro fosse tão 

reduzida por parte de toda a organização. O diálogo acima apenas traz à tona uma visão hegemônica do 

que é o trabalho desse operador. Esse assunto volta ao foco e mostra como o EST permitiu mudar a 

representação do trabalho que esses operadores tinham em relação ao trabalho de seus colegas de 

equipe. O diálogo abaixo ocorreu durante o V EST: 

Fernanda: Até que a nossa tese não tá tão mal: o caudeiro, o cabista e o operador têm 
um diálogo aí importante. 

Denis: Tem! Todas as três funções aí é beneficiado pra empresa. Se um dos três não faz 
o serviço direito, vai me atrasar, e se eu não faço meu serviço direito, vai prejudicar lá na 
frente. Então tudo isso aí tem... e como o Ivan falou, que ele tem que ter um... mas 
assim, se o rapaz tem vontade, ele já vai se ligar, já vai começar a perceber que a correia 
tem que estar centrada. Ele chama os plantão, daqui a pouco já começa a pegar os 
macetes ali pra centrar... como o Simão. 

Membro do grupo piloto: Mas entre aprender lá embaixo, e ele baixar já com uma 
formação... [confusão] porque ela tem que estar centrada, tem que ter noção de que 
uma pedra de tal tamanho, mais ou menos a tal tamanho, ela... 

Denis: Sim! Não, é válido, é válido... 

Logo em seguida a ideia de realizar uma formação e a visão do trabalho do caudeiro, começa a 

mudar, vê-se a importância de centrar a correia. Essa mudança vai acontecendo ao longo do EST e 

permitindo ao operador perceber atividades estratégicas da correia e não apenas operacionais.  

Membro do grupo piloto: Mas tipo assim, ó, o cabista pode influenciar no montante da 
tua produção. E o caudeiro? 

Vicente: Como é que ele influencia? 

Denis: Ele influencia no fato de não... se ele deixar passar muita pedra.  

Pedro: Influencia. [confusão] 

Denis: Já para na frente. E isso influencia o serviço lá trás. E a função dele é tão 
importante quanto a do cabista também. Porque se às vezes a gente conta de largar 
uma pedra lá muito grande e ele deixar passar, aí lá na frente ele vai trancar. E se lá na 
frente trancar, e o outro rapaz não ver, aí enche de carvão e acabou. Aí ali tu já perde 
uma meia hora ali.  

Lucas: Tu imagina eu descarregando lá e o caudeiro sentado ali na pedra, e a pedra 
passando por trás. 

Denis: Aí ainda dá uma olhadinha, e uma piscada pra ela. 

O espaço do encontro é um espaço onde se enriquecem as representações do trabalho a partir 

da visão de outros pontos de vista. Aqui, trata-se do registro 1, antecipado, em relação ao trabalho de 



 
 

 

228 
 

outro integrante da equipe. O EST permitiu perceber de forma ainda superficial algumas das 

variabilidades dessa função e mudar a representação dela, a partir da circulação das diferentes 

percepções: operadores, encarregados do grupo piloto e pesquisadores.  Nesse quesito, a ideia de uma 

comunidade ampliada de pesquisa desenvolvida pelo PFSGTE, ajuda a dar um sentido. A visão do 

caudeiro na organização era reduzida para todos, inicialmente, inclusive para alguns caudeiros. Em 

seguida, a pesquisa mostra algumas variabilidades e competências importantes nessa função. Essa visão 

circula e se amplia do grupo piloto para os operadores do EST e realimenta a pesquisa. 

A atribuição principal desses trabalhadores é manter a correia funcionando. A forma de fazer 

isso varia de acordo com a posição que eles ocupam e com a posição das MTs em operação. Quando 

uma MT está descarregando próxima à cauda, o caudeiro trabalha com uma pá, pegando o carvão que a 

MT deixou cair fora da correia e colocando na esteira para o transporte. Ele também limpa o material 

que caiu na parte de baixo da correia para evitar danos ao equipamento, mas nem sempre o caudeiro 

trabalha dessa forma. Relatando o que ouviu em uma entrevista com um caudeiro experiente, a 

pesquisadora conta: 

Mas, você falou do [caudeiro], né. Que às vezes, ele fica o dia inteiro e não pega na pá. E 
um outro cara que falou, eu não me lembro o nome, que também todo mundo diz que é 
um ótimo caudeiro, raramente pega na pá. O que eu tô querendo dizer: ele diz o 
seguinte: assim como a função do cabista que a gente tá falando é mais do que ficar no 
cabo, é jogar na frente, a função do caudeiro também não é só palear. O [caudeiro] tava 
falando assim: "Cara, tem dia que eu fico só com a chavinha e não sei o quê, só ali, ó... 
centrando a correia e tirando a poeirinha daqui e dali". Quer dizer, eu acho que o 
caudeiro, ele tem uma competência que não é só o da força, de palear ali. Ele tem que 
entender da correia. Ele tem que saber mexer, ele tem que saber fazer pequenos 
reparos[...]  

Esse debate cresceu em importância dentro do grupo piloto e mostrou a necessidade de dar 

maior visibilidade a essa função para a empresa. Por isso, passamos a chamá-lo de operador de correia. 

Para que ele não seja apenas o botoeira, a pessoa que aperta o botão e quebra a pedra, mas o 

responsável pela boa operação da correia ou o caudeiro que fica na cauda trabalhando com a pá. Os 

operadores da correia (caudeiro e demais) são responsáveis por identificar a presença de pedras 

grandes e parar a correia para quebrá-las ou separá-las e esse trabalho não é trivial. A experiência ajuda 

a saber identificar as pedras que podem e as que não podem passar. Os operadores relatam que há 

caudeiros que param a correia toda hora para quebrar qualquer pedra, muitas vezes sem necessidade, 

enquanto outros deixam passar tudo, inclusive o que não deveria. Para zelar pelo funcionamento 

regular do equipamento, os operadores de correia cumprem uma função de comunicação com os 
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operadores de MT, no sentido de orientar a descarga do material, visando à preservação da correia e o 

correto escoamento da produção. Contudo, os trabalhadores dizem que nem todos os caudeiros tem a 

mesma "oportunidade de falar" e que nem todos os operadores de MT ouvem e respeitam as 

orientações dos caudeiros. Observamos que no turno da noite acontecem menos paradas de correia. 

Segundo o grupo piloto, isso acontece por que os caudeiros da noite são profissionais mais antigos e 

mais experientes. Eles dizem que esse "status" permite que esses caudeiros sejam mais ouvidos e 

respeitados pelos operadores de MT e assim acabam deixando passar menos pedras grandes. 

5.4.5. Equipes de trabalho: Por que é importante fortalecer esses coletivos? 

A estruturação das equipes de trabalho é um fator essencial para melhorias no campo da saúde 

e segurança e para melhoria da produção. A comunicação flui melhor na medida em que esses 

trabalhadores se conhecem, constroem experiências comuns, convivem juntos. Os trabalhadores 

reconhecem isso de diferentes formas. "Por isso que eu sempre vou lá e luto pelo meu cabista, que ele 

esteja sempre comigo." O mesmo vale para o coletivo do painel. Conforme mostramos nos tópicos 

anteriores, entre os ganhos de um coletivo forte e estruturado, está a possibilidade de troca de 

conhecimento e aprendizado conjunto, mas a COOPERMINAS tem enfrentado dificuldades para manter 

as equipes estruturadas. Muita gente nova entrou nos últimos meses. Há trabalhadores que não podem 

ou não querem participar do rodízio de turnos – alguns por conta do adicional de trabalho noturno, 

outros por questões familiares ou compromissos de estudo. Isso faz com que, por exemplo, o caudeiro 

fique fixo à noite e o resto da equipe rode, logo semana sim ele está com a sua equipe e na outra com 

outra. Esse problema ocorre em todas as equipes e em várias funções gerando um remanejamento de 

pessoal constante.  

A dificuldade de manter a mesma equipe, se mostrou algo de grande importância para a 

pesquisa. A desestruturação da equipe dificulta o trabalho do caudeiro, que não roda com a equipe, 

ficam os mais velhos de noite e os novatos de manhã. Gerando dificuldades desse caudeiro cobrar do 

operador um cuidado com as pedras na correia. A importância do coletivo para a produtividade é 

reforçada por Schwartz:  

Assim a produtividade das instalações depende diretamente da qualidade das relações 
de cooperação na equipe. Mas esta não pode ser “prescrita” por ninguém, ela depende 
de um “entendimento” que se instaura ou não no seio dela. Um elemento não “técnico” 
tem uma pertinência direta sobre o “técnico”.[...] A responsabilidade do trabalho 
noturno, as refeições em comum frequentemente evocadas reforçam este laço e criam 
uma espécie de segunda vida de família [...]” (SCHWARTZ, 2000, p. 38) 
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A desestruturação do coletivo diminui o entrosamento entre operador e cabista, que poderia 

gerar ganhos de produção e prevenção de acidentes e, ainda, impede a formação do cabista como 

operador-reserva, que faz com que, na hora do café, a produção diminua. O diálogo abaixo mostra essa 

dificuldade na formação do cabista: 

Vicente: Tem que dar a sorte de pegar um cabista que opera.  

Pedro: Um pouco pra mim, que não sei o que tá acontecendo aí, que pode ser antes, 
quando eu trabalhava só com uma pessoa, ensinava aquela pessoa ali e fazia café pra ti, 
dava uma adiantada... pra ele ir aprendendo. E aí, comigo, quase toda semana era um 
cabista diferente. Aí eu vou ensinar o cara, vou ensinando o cara... ah não, ficou duas 
semanas, vou dar pau na máquina. Ensinando o cara... na troca de turno, que chega aqui 
na quinta-feira, o cara já tá com outro? Isso faz mal. 

Vicente: Normalmente, você treina o seu cabista pra poder te ajudar? 

Pedro: Eu falei pro cara: isso é ruim. Como é que eu vou ensinar o cara se uma semana 
ou duas ele tá comigo, e outra semana já tá com outro lá? A gente tem que treinar e 
quem é a máquina? Eu já falei isso... [confusão de vozes]  

A desestruturação diminui os laços de confiança tão importantes para a estruturação do 

coletivo, cria obstáculos para que os trabalhadores deêm visibilidade para suas estratégias de regulação, 

dificultando a constituição do espaço de discussão e de troca de conhecimentos, além de frear a 

psicodinâmica do reconhecimento (DEJOURS, 2005). Além da dificuldade de manter a mesma equipe 

junta, pelo impedimento de fazer rodízio de turnos com os operadores antigos, há a desestruturação 

por faltas e afastamentos que são frequentes. Tudo isso acarreta em constantes alterações na 

composição das equipes de trabalho. O supervisor de produção está o tempo todo remanejando 

trabalhadores de uma equipe para outra.  

Tem. Até no ponto de descarga que é pra ter um caudeiro, não tem. Na cauda, que é pra 
ter um caudeiro, não tem. Não tem gente. Ou ele vai tomar café, fica sem ninguém. Ou 
ele vem fazer o meu café e do meu cabista e fica sem ninguém ali. Que é o que 
acontece. Caudeiro de um lado lá onde descarrega na ponta, na primeira, na 18, faz o 
café do Cláudio, faz o café do outro, vem fazer o meu, vem fazer o do cara que fica na 
botoeira da ponta de descarga... não tem[...] 

A fala acima pode gerar a impressão de que falta gente na produção. Mas, pelo que 

entendemos, não se trata disso. Essa sensação é gerada justamente pela desestruturação das equipes e 

pela dificuldade de organizar o trabalho diante desse revezamento constante. 

5.4.6. O rodízio de funções: uma possibilidade de cooperação nas equipes no sentido de 

diminuir o custo humano e aumentar a eficácia do trabalho? Uma possibilidade de troca de 

experiências e aprendizado conjunto? 
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A operação da MT é uma atividade bastante desgastante, como vimos no tópico sobre saúde e 

segurança do trabalho. Os operadores dizem que é impossível trabalhar um turno inteiro sem parar, 

pois o corpo não aguenta, mas a empresa entende que a produção não pode parar, apesar disso. Logo, a 

prática vigente é que os cabistas (ou caudeiros, ou encarregados, ou outros) assumam a função do 

operador por alguns minutos, durante a jornada, para permitir o descanso e recuperação dos demais e a 

pausa para o café. “Um cabista que sabe operar a máquina, de repente ainda falta uma rafa, ele 

consegue entrar naquela rafa, a gente fica no cabo, e ele vai operar pra nós. Ajuda bastante isso.” Essa 

prática não é planejada e consensual entre todos os níveis da organização. Os operadores relatam 

situações nas quais foram repreendidos por trocarem de função. 

O próprio cabista, o cabista é operador [ganha como operador]. Semana passada eu 
tava no cabo e ele no coisa, eu já fui entregado pro [supervisor] que ele tava na máquina 
e eu no cabo. [risos] Porque ele é operador. Pois é! [O supervisor] me chamou: ‘ô, o que 
tá havendo? Quem é o operador da máquina?’ ‘Sou eu.’ 

Semana passada eu fui chamado porque eu tava no cabo e o cabista tava na máquina. E 
ele é operador, tem 14 anos na empresa. 

Atualmente, o rodízio é uma prática baseada no favor, na camaradagem entre os operadores, 

cabistas e caudeiros. Por isso, alguns topam fazer a troca de funções, porém outros não. 

[...] os operadores que já tão se aposentando [e hoje estão na cauda], não querem mais 
pegar máquina. Porque já tão meio ruim da coluna, já sente dor na coluna [...], aí fica 
difícil de conseguir rodar só com o cabista. 

Se, por um lado, essa prática é significativa, no sentido de preservar a saúde dos operadores66, 

por outro, verificamos que, quando os cabistas (ou outros trabalhadores) assumem a operação, a 

qualidade e quantidade da produção não são as mesmas. Além disso, existe a hipótese de, por não 

terem as mesmas competências dos operadores, os "reservas" acabarem degradando mais as máquinas. 

Mas não é só na operação que observamos problemas decorrentes do rodízio. Se o cabista vai para a 

máquina, pressupõe-se que o operador vai para o cabo (ou troca similar). Averiguamos que, quando o 

operador vai para o cabo ou para a cauda, ele também não cumpre essas funções com a expertise 

daquele que é responsável pelo posto.  

O que acontece: se o cara trabalha na cauda, ele trabalha na cauda. Tem que fazer a 
limpeza, quebrar as pedras. Daí o operador, se ele sai da máquina e vai ficar na cauda, 

                                                           
66 O rodízio de funções é uma prática bastante debatida nos estudos sobre a autogestão. Entende-se que ela pode 
permitir que os trabalhadores tenham uma compreensão mais ampla sobre o processo de trabalho e produção, o que é 
fundamental para a gestão coletiva. 
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ele não vai fazer a mesma coisa que o caudeiro fazia. Ele vai ficar sentado. Vai deixar 
passar pedra, retornar material. É complicado.  

O mesmo acontece quando o operador vai para o cabo, ou seja, ela não desempenha como 

deveria a função de cabista. Uma hipótese para essa situação seria a não compreensão exata das 

funções de cabista e operadores de correia. Se entendessem e valorizassem a complexidade dessas 

funções, os operadores assumiriam esse compromisso e, dessa forma, os rodízios poderiam ser feitos 

sem prejuízos para a produção. Se a COOPERMINAS aceitar que essa prática deve ser aplicada, então 

deve ter como medida essencial seu planejamento. É fundamental formar os trabalhadores com as 

competências necessárias para executar, de forma adequada, cada uma das funções. No entanto, 

formar um trabalhador polivalente, que compreenda bem múltiplas funções, é uma tarefa árdua. Há 

experiências de outras empresas, como a PETROBRAS, que tentaram implantar iniciativas nessa direção 

(trabalhador polivalente), mas não foram bem-sucedidas (ALVAREZ & FIGUEIREDO, 2012). É necessário 

saber se os trabalhadores querem ser polivalentes, se estão dispostos a aprender e a executar mais de 

uma função.  

No passado a COOPERMINAS, trabalhava com dois operadores na equipe, que revezavam nas 

funções de operação e cabo, mas essa prática se extinguiu porque o salário de operador é mais alto do 

que o de cabista. Isso nos leva a refletir sobre o porquê dessa disparidade, se um bom cabista, um 

cabista experiente, que além de segurar o cabo, realiza com qualidade a complexidade da sua função. 

Hoje, na COOPERMINAS um cabista ou um caudeiro só podem progredir na carreira se quiserem virar 

operador.  Ponderamos sobre a necessidade de elaborar um plano de carreira mais estruturado para 

essas funções. Entretanto, esse debate não avançou no âmbito do projeto META, pois a direção da 

COOPERMINAS solicitou que a discussão sobre estrutura de carreira não fosse aprofundada visto que 

eles pretendiam dar continuidade sobre esse assunto em outro momento.  

Considerações  

A formação não contribui apenas para a compreensão do trabalho do operador da MT, é 

imprescindível ter clareza dentro do coletivo, em relação às funções e à importância de cada um dos 

operadores. O cabista entrosado com o operador da MT torna o trabalho mais produtivo e mais seguro. 

Porém, para manter essa comunicação é preciso o operador pleitear, junto à supervisão, a manutenção 

de seu cabista no mesmo turno que ele. A visão do caudeiro dentro da equipe também é menosprezada. 

No início do diálogo, quando comentou-se sobre a necessidade do caudeiro participar da formação, 

todos insistiram que não era necessário, pois sua função era apenas de quebrar pedra. Apesar de muitos 
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deles terem sido caudeiros, a visão que têm sobre esse posto se restringe à prescrição. Isso mostra que 

essa empresa de autogestão tem dificuldades em manter vivo o valor da atividade. O diálogo continua e 

novos pontos de vista sobre o trabalho do caudeiro circulam, permitindo ampliar a visão sobre seu 

trabalho: a importância de manter a correia centrada, de comunicar ao operador sobre pedras grandes, 

de manter a correia funcionando estrategicamente para a produção da empresa. Aqui, o EST mostra de 

outra maneira seu papel importante na formação, isto é, não pelo desenvolvimento da experiência do 

caudeiro, mas alterando a representação do trabalho deste para os operadores da MT.  Essa mudança 

do olhar sobre a função do outro contribui com a construção de “lugares-mais comuns” entre os 

diferentes protagonistas do trabalho, como sugerem Lacomblez, Teiger et Vasconcelos (2014). O papel 

de um espaço de formação que congregue esses diferentes protagonistas foi ficando evidente. 

Entretanto, antes de tudo é preciso estruturar a equipe. Percebemos uma grande fragilidade nesse 

ponto, pois a equipe se desestrutura continuamente, tendo em vista que alguns trabalhadores mais 

velhos não rodam com o turno o que leva a equipe toda a alternar-se. Essa desestruturação acaba com 

os laços de confiança, o que dificulta o processo de aprendizagem no trabalho. O cenário dramático é 

completado com a formação realizada atualmente: assinar uma lista de prescrições de segurança. Fica 

evidente a fragilidade da formação e a urgência de atuar nesse sentido. A seguir, faremos novamente 

um breve resumo das novas questões que surgiram. Inserimos essas questões nas Figuras apresentada 

na seção anterior. 
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O que faz com que a 
MT produza menos 
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Figura 25 – Resumo das Causas para a irregularidade da produção relacionadas com as competências dos operadores e com o planejamento da produção 
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O que faz com que a 
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Figura 26 – Resumo das Causas da irregularidade da produção em relação à desestruturação das equipe
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6. Pensando os Limites para a eficácia de uma intervenção: a análise do 

projeto META/Cooperminas 

Durante a quarta e a quinta vista à Cooperminas realizamos seis ESTs e os 

resultados do primeiro ao quinto EST foram apresentados no capítulo anterior. Pretendia-se 

com os ESTS formar os operadores de MT e ao mesmo tempo construir recomendações para 

a transformação das situações de trabalho.  

Após o termino do V EST, nos reunimos, no quarto do hotel para sistematizar todas 

as recomendações que foram aparecendo ao longo dos cinco ESTs. Fizemos uma lista de 

recomendações que foi apresentada aos trabalhadores no VI EST e validada para, em 

seguida, ser entregue à cooperativa.  Antes de apresentar as recomendações, iremos 

comentar como ocorreu nossa mudança de posicionamento e nossa mediação para tentar 

construir soluções de compromisso com os integrantes da direção. Em seguida iremos 

descrever as recomendações e, no último tópico desse capítulo, faremos uma breve 

avaliação da formação realizada no projeto META.  

6.1. O posicionamento dos ergonomistas  

Segundo comentamos na seção 4.7, no final da terceira visita, ficamos muito 

preocupados com a mudança do posicionamento da nossa intervenção dentro da 

COOPERMINAS. A direção começou a se distanciar do nosso grupo por conta de um 

problema interno entre o vice-presidente e os demais integrantes da direção. Atrelado a 

isso, um dos diretores informou que nossa intervenção “não ia tirar carvão”, sugerindo que 

não havia necessidade de “atrapalhar” a produção por nossa causa. Essa tensão com a 

direção se suavizou na quarta visita, entretanto permaneceu como uma preocupação 

constante. 

No início do projeto, por tratar-se de uma demanda induzida pelos pesquisadores, 

já sabíamos que era preciso mudar esse posicionamento, ao longo dele percebemos 

mudanças no contexto em relação ao estado inicial da demanda que alteravam a nossa 

posição dentro da empresa e às margens de manobra para agir. O estado inicial não era um 

determinante fixado a priori. Daniellou & Béguin (2007) sugerem que a intervenção do 

ergonomista contribui para sua evolução: “alianças que ele sabe construir [...] as 
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constatações que ele põe em circulação” (idem, p.287) vão interferir nesse contexto, assim 

como eventos exteriores irão alterá-lo.” Notávamos que efeitos exteriores tinham alterado 

nossa posição de forma desfavorável. Por conta disso, ao final da terceira visita convidamos 

outro diretor para compor o grupo, tentando refazer alianças, chamamos o José, que estava 

próximo da direção para compor o grupo piloto. Era uma forma de dar visibilidade ao 

trabalho para a direção e diminuir o rumores que nos afligiam, mas sabíamos que não 

resolveríamos o problema, tendo em vista que a grande figura de poder na cooperativa era o 

presidente. Era necessário nos aproximarmos dele. Entretanto, não tínhamos como integrá-

lo ao grupo piloto, dada a sua agenda atarefada com relações institucionais da cooperativa. 

Ao chegarmos para a quarta visita, percebemos que algo da tensão entre o vice-presidente 

(o único diretor que integrava o grupo piloto) e os demais diretores tinha diminuído 

bastante. O vice-presidente ficou pouco conosco e estava próximo da direção e do outro 

diretor, o José. Ele mesmo nos informou que havia tido uma conversa como presidente e 

que a situação estava mais calma.  Estavam juntos de novo. Contudo, outro elemento 

parecia nos distanciar da direção. Parecia que a mudança necessária para a resolução da 

produtividade passava por algo como “motivação”, estímulo, como se fosse necessário 

apenas pressionar a produção, que se a direção ficasse cobrando, resolveria o problema. 

Ficamos impressionados com o fato de ex-operadores de máquina, mecânicos e técnicos de 

segurança, que haviam acabado de ser eleitos diretores, tão rapidamente, assumirem um 

discurso “patronal”. Falavam que muitos operadores não queriam nada e faziam “corpo 

mole”. Paulo Freire abordava essa problemática, ao falar da necessidade de uma pedagogia 

do oprimido: “Raros são os camponeses que ao serem promovidos a capatazes, não se 

tornam mais duros opressores de seus antigos companheiros do que o patrão mesmo” 

(FREIRE, 2005, p.36). Para o educador, estamos todos desumanizados, é necessário 

humanizar os opressores e os oprimidos. Para tal, os oprimidos precisam perceber que 

hospedam o opressor em si. Esse processo educativo deve permitir ao oprimido reconhecer 

as formas de opressão e buscar formas de se libertar. Esse processo precisa ser feito pelos 

oprimidos. Segundo Paulo Freire, é preciso crer no povo, “crer no povo é condição 

indispensável à mudança revolucionária” (FREIRE, 2005, p.53). 
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A possibilidade de os trabalhadores se tornarem donos das empresas, através das 

cooperativas e de participarem da sua gestão pela eleição de diretores e pelas assembleias, 

não resolve todos os problemas, pois não permite aos trabalhadores perceberem todas as 

formas de opressão mantendo esse opressor hospedado dentro destes trabalhadores. Os 

novos diretores assumem o discurso dos patrões com muita rapidez. Há um patrimônio 

acumulado e equivocado nas formas de gerenciamento dentro das organizações produtivas, 

que rapidamente é convocado. A distância com a direção exigia resolver um problema 

paradigmático. Como “construir lugares mais-comuns” com a direção sem abrir mão de 

nossos princípios? Buscamos diferentes formas de diálogo, mas as reuniões eram sempre 

rápidas e nelas o presidente, acompanhado dos demais diretores, concordavam conosco e 

agradeciam o trabalho, mas notávamos que não assumiam os compromissos de fato. 

Colocávamos em circulação elementos da atividade, mas eram vistos de forma breve, e 

como se fossem sem importância. Os elementos colocados não pareciam suficientes para 

mudar o quadro de referência com o qual a direção passou a olhar para a produção. Mostrar 

as variabilidades para eles era como apresentar “um velho conhecido que não é 

importante”.  Ao mesmo tempo, as reuniões não escancaravam as divergências entre os 

pesquisadores e a direção. Os espaços em que apareciam as divergências eram privados, nos 

momentos de descontração, nos corredores, ocorrendo apenas com os diretores mais 

próximos como o Isaac e o José. Na quarta-visita depois dos três primeiros ESTs com os 

operadores de MT, percebemos que os trabalhadores tinham gostado de nossa formação. O 

fato de os operadores envolvidos elogiarem nosso trabalho, garantia a continuação do 

trabalho. Sabíamos que tendo eles enaltecido nosso trabalho para outros operadores, que 

isso chegaria à direção. O grupo piloto, também reconhecia a significância do nosso 

trabalho. Ao terminarmos os primeiros três encontros, na quarta visita, percebemos que a 

direção se manteve distante, mas o fato de terem resolvido a disputa interna tornou nossa 

visita mais amena.  

Nesse período outro evento externo alterou o nosso contexto. A organização de um 

grupo de trabalhadores da COOPERMINAS (estimulados pela nova direção) para disputar o 

sindicato dos trabalhadores da mineração. Vale ressaltar, que a direção do sindicato era 

parceira da antiga direção da COOPERMINAS. Durante a quarta-visita, os trabalhadores da 
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COOPERMINAS estavam ocupando o sindicato e realizando uma pressão pela convocação de 

novas eleições. Essa disputa mantinha acirrado o clima de tensão com relação à antiga 

direção. A rivalidade com a disputa de poder, do lado de fora, continuava dentro da 

cooperativa e nossa ligação com o Marcos, dificultava ainda mais nossa aproximação com a 

direção, pela ligação histórica do Marcos com os integrantes do sindicato. Nessa visita, 

Marcos comentou conosco que já não falava mais sobre COOPERMINAS e sindicato com o 

seu pai, pois ele estava revoltado com os trabalhadores da direção, considerando que o 

Marcos estava lá trabalhando e confiando neles. Apesar de Marcos reforçar seu papel como 

“técnico”, como engenheiro elétrico, ele ficava abalado com a pressão que se impunha 

sobre ele. Entre a terceira e a quarta visita, Marcos desmaiou embaixo da mina por um 

problema de saúde.  

Apesar desse contexto, continuávamos a nos dedicar à pesquisa-ação, e o trabalho 

era reconhecido positivamente pelos integrantes da Cooperativa que se aproximavam, pelos 

relatórios que entregávamos à cooperativa, e pelos operadores que participavam da 

formação. Entretanto, com essa tensão externa e com essa falta de “convergência 

epistemológica”67  com a direção ficava difícil nesse momento construir lugares mais-

comuns, apenas fazendo circular a riqueza da atividade de trabalho nas ocasiões de 

validação com a direção (a demanda induzida dificultava essa entrada ainda mais).  

Durante a quarta visita, outro fator chamou nossa atenção. O integrante do grupo 

piloto, Tarzan, estava cada vez mais envolvido e empolgado com o projeto. Ele era 

cooperado, muito respeitado e nos dava tranquilidade para trabalhar. Além disso, cada vez 

mais se apropriava de nossa forma de fazer e compreender a complexidade do trabalho. 

Decidimos liberar um pouco Marcos das funções com o projeto, e decidimos dar maior 

espaço ao Tarzan para assumir a mediação do grupo piloto com a direção enquanto 

estivéssemos fora. O Tarzan ficava mais neutro em relação às disputas externas. Finalizamos 

                                                           
67 “face a um quadro de decisores tendencialmente não familiarizado com a lógica subjacente a este tipo de 
intervenções e face a formas de organização do trabalho nem sempre consentâneas com as condições de 
tempo, de disponibilidade dos actores (e mesmo de convergência epistemológica destes), consideradas 
necessárias para o desenvolvimento da intervenção. Aliás, tanto Maggi (2006) no âmbito de um dispositivo de 
formação enquadrado na teoria do agir organizacional, como Trinquet (1996), numa reflexão acerca das 
condições de exequibilidade no quadro de análises pluridisciplinares das condições e trabalho de inspiração 
ergológica, advertem para a necessidade de existir uma plataforma mínima de pressupostos epistemológicos 
comuns no seio dos grupos de protagonistas participantes nos processos.” (VASCONCELOS, 2008, p. 100) 
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a quarta-visita percebendo nossa dificuldade no posicionamento, mas acreditando que aos 

poucos o grupo piloto, poderia criar um espaço de construção para além de nossa 

intervenção. 

Entre a quarta e a quinta visita, uma tragédia nos desestabilizou de uma vez por 

todas. O Tarzan, que já sofria de problemas do coração, teve um ataque cardíaco fulminante 

fora do trabalho e faleceu.  Na época escrevi em meu diário: 

Chegou de jaqueta de couro preta. Seu olhar assertivo e doce chamava a 
atenção. Seus olhos pareciam duas bilhas azuis. Disse que estava ali para 
aprender, digno do adjetivo de mestre, sabia que estes não ensinam, mas 
de repente aprendem. 

[...] 
 Falava com paixão dos números e das descobertas alcançadas e provadas, 
por meio de métodos sistemáticos. 

Eu me encantava com sua fala com o coração, mas tinha resistência com os 
seus números. Apesar de professor de engenharia de produção, achava que 
os números podem medir os decibéis do canto do sabiá, mas nunca 
poderão medir sua beleza. [...] 

Da outra vez que nos encontramos, alguns meses depois, muita coisa tinha 
mudado. Tarzan subiu na hierarquia da empresa, estava assumindo 
posições de supervisão. Mergulhou de corpo e alma nas planilhas de 
produção. Queria definir formas e medidas que nos mostrassem onde 
estavam os problemas dos processos. Me disse que sonhava com as 
planilhas e acordava no meio da noite com a solução dos problemas, ia para 
o computador e reprogramava a planilha na hora. Depois de resolvido 
voltava a dormir. Mais uma vez, eu não conseguia entender seu amor pelo 
controle. Tive resistência. 

[...] 
Em nosso terceiro encontro suas planilhas estavam a todo o vapor. Mas ao 
invés de controlar o trabalhador elas poderiam libertá-lo. Ele parecia buscar 
nas planilhas a explicação para os problemas. Identificando como as 
variabilidades de etapas anteriores, dependentes, afetavam o processo 
globalmente. Mostrava os resultados encontrados com muito brilho nos 
olhos: ‘Olha nesse dia se limpou menos rafas, pois a furação deixou 
barranco... Em breve saberemos o impacto desse barranco no resultado 
final’. Eu fiquei encantado.  Seu olhar não era para o óbvio. 

Em um dos dias, quando estávamos baixando a mina juntos, me procurou 
para falar que o nosso trabalho era muito importante. Me disse que o 
trabalho que estávamos fazendo estava ‘ensinando a COOPERMINAS a 
ouvir o outro’. Falou para mim como se eu já soubesse. Ainda estou 
digerindo. E depois, como sempre, ao final, fez mais uma avaliação 
grandiosa. Disse para todos algo como: ‘agora eu posso ser eu, não preciso 
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ser ríspido com alguém que produziu pouco, posso conversar com carinho.” 
Eu, Vicente, ainda enceno. Me procuro para tentar ser eu, mas ainda vacilo 
muito.  

E agora, que você foi para junto do pai, percebi que errei de novo. Achei 
que você iria dar continuidade ao projeto na COOPERMINAS, que você 
cuidaria do legado do projeto que estávamos implementando. Mas não. 
Sou eu que vou cuidar do seu legado de Engenheiro-Mineiro, mestre dos 
números e mestre dos homens. Sou eu que vou cuidar para que os jovens 
engenheiros que ainda vão se formar possam aprender com os 
ensinamentos que você deixou conosco. 

A morte do Tarzan foi uma grande tristeza que trouxe desestabilidade para o 

projeto META. Antes que pudéssemos pensar no que fazer, poucos meses depois tivemos 

um novo desastre: o vice-presidente, Isaac, foi assassinado na porta de casa. Deparei-me 

com a notícia em redes sociais e não soube como agir. O assassinato permanece até o 

momento obscuro. Não se sabe quem poderia ter mandando matá-lo.  A situação foi tão 

trágica que ficamos sem palavras e sem ações. A quinta visita deveria ter sido em dezembro 

ou janeiro de 2014, mas diante desse cenário chegamos a pensar em desistir. Os meses de 

janeiro foram complicados para a COOPERMINAS. Uma enorme falha geológica deixou a 

mina com a produção muito baixa por quase três meses. O momento era inadequado para 

uma visita que parasse a produção. Entramos em contato com o Marcos que concordou que 

deveríamos realizar a última visita, ocorrida em abril. Dessa vez, chegamos sem grandes 

expectativas. Precisávamos terminar o trabalho e deixar uma boa lista de recomendações.  

Nesse momento da intervenção, ainda não tinha conhecimento sobre o trabalho 

das autoras canadenses (apresentado na seção 2.1) e nem tinha compreendido a fundo o 

estudo de Daniellou apresentado no capítulo 1. Sendo assim, ainda não entendíamos a falha 

mais importante de nosso projeto, isto é, acreditar que uma lista de recomendações, junto 

com espaços para a circulação do ponto de vista da atividade, seria o suficiente para a 

transformação do trabalho. Era preciso ter previsto momentos para acompanhar a 

implementação da mudança, para participar das soluções de compromissos. Para isso, seria 

oportuno pensar em um tempo mais curto de diagnóstico, ser ainda mais pragmático. Essas 

lições ficam para a realização de projetos futuros.  

Ao final, parecia que a direção não tinha mais interesse na intervenção. Marcos e os 

integrantes do grupo piloto tinham interesse, assim como tinham os operadores voluntários 
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dos ESTs. Nossa possibilidade de continuar estava no respeito que Marcos tinha em todos na 

cooperativa e nos bons resultados que o trabalho mostrava aos interessados. Vale destacar 

que os relatórios foram fundamentais e se tornaram nosso grande legado.  

A quinta visita transcorreu de maneira razoavelmente tranquila. Como de costume, 

nos reunimos, eu e Fernanda, com três integrantes da direção (o presidente não pôde 

participar) que escutaram o andamento do projeto e concordaram com quase tudo, com 

uma ressalva: durante a apresentação das propostas mencionamos que havia um problema 

com o plano de carreira que dificultava o processo de formação dos operadores de MT, pois 

muitos cabistas queriam virar operadores apenas para ganhar um aumento e que 

gostaríamos de aprofundar a reflexão sobre o plano de carreira com os operadores da MT. 

Um dos diretores mencionou que o plano de carreira era um assunto muito “espinhoso” e 

que eles não queriam que esse assunto fosse abordado, porque queriam tratar disso na 

direção primeiro. Mencionamos sobre o nosso interesse em aprofundar o tema com a 

direção, mas fomos informados que não havia espaço naquele momento e que seria preciso 

esperar a eleição da direção. Esta ocorreria em alguns meses e que só depois disso a direção 

conversaria sobre ao assunto. Respeitamos essa posição e não comentamos sobre o plano 

de carreira, durante a formação dos operadores da MT. Essa reunião ocorreu sem a 

presença do presidente e, com exceção desse assunto, todos as demais recomendações 

foram aceitas pelos diretores. Os ESTs e os espaços de debate com o grupo piloto ocorreram 

tranquilamente e, ao final do VI EST, nos despedimos da cooperativa, entregando a lista de 

recomendações ainda inicial e nos comprometemos em enviar a versão final, assim como, o 

relatório final, por e-mail. 

Depois do VI EST, convidamos os operadores e trabalhadores do grupo piloto para 

um churrasco como forma de despedida e agradecimento. Nos abraçamos e depois de uma 

cerveja choramos, como deve ser.  

Ao revermos esse percurso hoje, alguns aprendizados chamam a atenção e devem 

ser mencionados: 

1. O posicionamento ao longo da intervenção nos parece pouco estudado e 

comentado nos manuais de AET. Em alguma medida, recorremos em erros ao 

considerar inicialmente que a posição no organograma seria uma garantia para a 
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construção das recomendações. A presença do vice-diretor parecia ser suficiente 

para termos uma representação do poder institucional da direção da 

cooperativa, mas nos enganamos. Esse equívoco é alertado no texto de 

Daniellou & Béguin (2007); 

2. Nesse mesmo texto, há um alerta para que se construa estruturas de apoio com 

a presença dos atores chaves. Entretanto, nós optamos por priorizar a 

participação voluntária, tanto no grupo piloto, quanto nos ESTs. Essa escolha 

apesar de suas vantagens nos mostrou um problema. Em nosso caso, alguns 

integrantes da cooperativa, que eram fundamentais para a construção das 

mudanças na produção, como, os encarregados de produção e supervisores, não 

quiseram participar e eles eram pessoas estratégicas. Não seria possível mudar a 

forma de cobrança dos operadores ou a forma de rodízios das equipes sem o 

consentimento do supervisor de produção e dos encarregados. Portanto, eles 

teriam que participar, mesmo que de forma compulsória, o que permitiria um 

espaço de construção de lugares mais-comuns;  

3. Trazer para o grupo piloto, um integrante do EST, por exemplo, um operador de 

MT e um encarregado da produção, conforme faz o Matriosca, teria sido uma 

escolha mais interessante do que fazer o EST e depois analisar esse trabalho 

apenas com os integrantes do grupo piloto, como fizemos;  

4. Outra dissociação que se mostrou equivocada foi entre o grupo piloto e a 

reunião com a direção. Conforme já mencionado, deveríamos ter construído 

mais espaços entre a direção e o grupo piloto e não deixar o espaço da direção 

apenas para os pesquisadores. O grupo piloto era para ser nossa construção 

social e política, mas não deu certo. Ele acabou sendo nossa construção técnica, 

mas a construção política ficou restrita à reunião com a direção e fracassou. 

5. Nos parece que nos projetos voltados para uma demanda de produtividade, a 

gestão do posicionamento deve ser ainda mais cuidadosa. A expectativa dos 

envolvidos recai em rápidos resultados, espera-se um discurso “produtivista”, 

mais patronal. Portanto, é preciso mais espaços de construção conjunta e mais 
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tempo de mediação com a direção em cima das propostas reais, ou seja, depois 

do diagnóstico concluído. É preciso colocar isso no plano desde o início; 

6. Não houve um espaço deliberativo nosso com a direção, não foi construído isto 

de forma anterior, foi garantido que teríamos o grupo piloto, mas não que 

teríamos condições de implementar mudanças que não envolvessem recursos. O 

envolvimento na mudança teria trazido novas questões: Como seria acompanhar 

a mudança no terreno para o grupo piloto?; 

Conforme alertado por Daniellou & Béguin (2007), o dimensionamento da ação do 

ergonomista deve ser feito conforme as condições que ele conseguiu construir diante do 

contexto.  Entretanto, ele pode ficar muito restrito a um posto de trabalho enquanto seus 

determinantes estão localizados em outra parte, caso ele decida agir assim, ele será pouco 

eficaz. Ao mesmo tempo, “se ele quiser instaurar ações estratégicas em larga escala, sem ter 

conseguido conquistar um posicionamento junto àqueles que verdadeiramente decidem, ou 

quando a questão a tratar não os justifica, ele irá igualmente fracassar” (DANIELLOU & 

BEGUIN, 2007, p. 287). 

No projeto META, tentamos não ficar restritos apenas ao posto do operador da MT, 

sugerindo mudanças na OT, entretanto essas mudanças estratégicas foram sugeridas sem 

que se tivesse conseguido conquistar uma posição de confiança junto à direção e à 

supervisão. Isso levou ao nosso fracasso na transformação dessas situações. Mesmo sem 

uma avaliação mais sistemática da intervenção podemos dizer que as recomendações 

voltadas para a OT foram entregues e se tornaram bons relatórios engavetados na 

COOPERMINAS. A formação com o EST e com o grupo piloto, ocorreu apesar dessas 

dificuldades e faremos uma breve avaliação dessa situação a seguir. 

6.2. Um rascunho de uma Avaliação: ainda há muito para caminhar 

A importância da avaliação nas intervenções, que conciliam Ergonomia e formação, 

é comentada já nas primeiras sistematizações, de maior fôlego, dessas experiências. 

Berthelette (1996) fez um estudo avaliando 7 experiências da literatura sobre ação-

formação. Os programas avaliados em sua maioria tinham como objetivo melhorar as 

condições de trabalho, sendo que três deles estabeleceram como objetivo formar agentes 

de mudanças em seus ambientes de trabalho e alguns estabeleceram como objetivos 
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intermediários mudanças de comportamento. Todos os programas indicam que alcançaram 

o que se esperava, mas sem uma avaliação sistemática. Podemos dizer logo de início que 

incorremos no mesmo erro de tantas outras experiências. Não realizamos uma avaliação 

sistemática de nossos resultados, em relação às mudanças nas condições e ao resultado da 

formação. A avaliação das intervenções é fundamental para que se possa compreender as 

relações entre o desenvolvimento do contexto e os efeitos da intervenção. Não se deve 

avaliar a eficácia ou ineficácia de uma intervenção sem considerar os recursos que o 

interventor dispõe. A intervenção não deve seguir um roteiro pré-definido independente do 

contexto que sempre muda, como vocês viram.  

Avaliar uma intervenção passa assim pela evidenciação do modelo 
inicialmente previsto para a intervenção, pela descrição do desenrolar real 
da intervenção e pela interpretação das diferenças e das eventuais 
incoerências encontradas, tendo em vista os elementos do contexto. Sem 
estas etapas prévias, o risco é de concluir erroneamente sobre a eficácia ou 
ineficácia de uma intervenção. (COUTAREL et al, 2009, p.102) 

É imprescindível interpretar os efeitos da intervenção, o que pode ter sido gerado 

por qual etapa do processo da intervenção e verificar os efeitos que podem ter sido 

causados por uma mudança no contexto mais do que pelo processo da intervenção em si. 

Entre os recursos disponíveis para o interventor, a implicação do empregador na condução 

da intervenção é uma questão chave que também deve ser avaliada. Não implicar a direção 

da empresa trará efeitos negativos para a intervenção (COUTAREL et al, 2009). A 

complexidade da avaliação de uma intervenção faz com que os autores defendam que ela 

deve ser um projeto dentro de um projeto.  Deve ser entendida como algo longitudinal ao 

projeto, com espaços de debates agregando lógicas heterogêneas. Entendida dessa forma a 

avaliação “contribui igualmente para a transformação das representações dos actores 

implicados. Nessa perspectiva, avaliar é também transformar o trabalho” (COUTAREL et al, 

2009, p.104). Não realizamos no caso do projeto META, um projeto dentro do projeto, não 

tínhamos folego nem clareza dessa importância. Apesar disso, tentaremos nessa seção 

realizar uma avaliação não sistemática, buscando apontar o modelo previsto por nós e os 

resultados encontrados, as discrepâncias e os possíveis efeitos do contexto e do próprio 

método da intervenção. Iniciaremos avaliando as transformações das condições de trabalho 

para, em seguida, comentarmos as mudanças alcançadas em relação à formação.  
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6.2.1. Refletindo a transformação do trabalho proporcionada pelo projeto META 

O percurso dos ESTs, apresentado na seção anterior, nos permitiu a construção de 

um diagnóstico das causas que contribuíam para a irregularidade da produção de carvão 

abaixo da meta diária de produção de 4500 ton/dia. Os ESTs nos permitiram validar o pré-

diagnóstico, reconfigurando os pesos atribuídos para cada uma das causas, assim como 

identificar novas causas para o problema. Antes dos ESTs, as causas mais importantes 

pareciam ser da manutenção, depois dos ESTs elas mudam para o PCP e para a Correia e se 

ampliam as causas e a complexidade do problema. Uma questão importante de ser 

resgatada é o nosso modelo inicial da intervenção: visávamos transformar o trabalho a partir 

da entrega de uma lista de recomendações para a direção e da formação de um grupo de 

trabalhadores, o grupo piloto, que deveria continuar a intervenção implementando as 

mudanças sugeridas. Essa forma de tratar os problemas fez com que se chegasse numa 

forma de definir o problema. Caso estivéssemos nos propondo a implementar as mudanças 

junto com o grupo piloto, provavelmente o grau de detalhamento e a compreensão de 

alguns problemas seria ampliada.  

[...]a constituição dos ‘problemas a tratar’ não pode ser, além disso, 
inteiramente separada dos processos construídos para tratá-los: a primeira 
enunciação de um problema provoca propostas de ‘soluções’, cujo exame 
contribui para afinar a definição do próprio problema. (DANIELLOU & 
BEGUIN, 2007, p.283) 

Ao mesmo tempo, a composição do grupo piloto, que foi o responsável por tratar 

os problemas, também influenciou nas caracterizações e nas recomendações, de fato 

implementadas. Outra configuração do grupo piloto, que tivesse a presença de mais pessoas 

do PCP, provavelmente nos permitiria chegar em outra lista de recomendações, com outros 

focos. Na lista de recomendações que se segue, nota-se que há sugestões de mudanças nos 

dispositivos técnicos que foram, em geral, implementadas (ao menos parcialmente) antes 

mesmo do fim do projeto. Por outro lado, as mudanças na Organização do Trabalho tiveram 

mais resistências e praticamente não saíram do papel. Além disso, foram propostas 

mudanças com base nas condições de investimento da cooperativa. Sabíamos que não 

caberia propor mudanças com alto grau de investimento, dado o momento financeiro da 

cooperativa. Portanto, ao longo da quinta e última visita à COOPERMINAS, nos Encontros 
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com os operadores, nas conversas com o grupo piloto e com a direção, lapidamos as “quase-

propostas” oriundas da quarta visita, chegando aos encaminhamentos apresentados a 

seguir. 

As propostas foram construídas coletivamente, na parceria entre os pesquisadores 

e os trabalhadores da empresa. Entretanto, apesar de expressar o resultado de uma 

construção coletiva, isso não significa dizer que essas propostas foram 100% consensuais 

entre todos os envolvidos. Podemos assumir que todos concordaram com algumas das 

propostas, que 80% concordaram com outras ou mesmo que apenas 30% ou 40% estão 

convencidos de outras. Ressaltamos que nós, pesquisadores, não somos neutros. Portanto, 

esse resultado, mesmo sendo coletivo e tendo sido construído com todo o cuidado da escuta 

e da participação, tem a identidade dos pesquisadores, ou seja, expressa aquilo em que 

acreditamos e que vimos como possibilidade na COOPERMINAS. 

Algumas propostas estão mais bem finalizadas, pois conseguimos chegar num 

detalhamento fino, talvez até desnecessário, mas que consideramos interessante por 

permitir iniciar algumas ações imediatamente, caso fosse possível. Era uma forma de facilitar 

o trabalho do grupo piloto. Sabíamos, no entanto, que no momento em que a 

COOPERMINAS fosse implementá-las muitos pontos poderiam e deveriam ser modificados 

para adequar às necessidades presentes. Outras propostas ainda prescindiam de ser melhor 

trabalhadas e consideramos que caberia ao grupo piloto dar este encaminhamento. As 

propostas foram categorizadas como de curto, médio prazo e longo prazo. 

 

Propostas de curto prazo 

1. Reconhecimento e valorização das funções de cabista, caudeiro, botoeira, 
cabeçoteiro e plantão de correia 

Sugerimos que os trabalhadores hoje chamados de cabista, caudeiro, botoeira, 
cabeçoteiro e plantão de correia sejam reconhecidos por suas funções e campos de 
responsabilidades que vão além do que o atual título sugere. Entendemos que a função 
do cabista é mais do que segurar o cabo, que a função do caudeiro é mais do que 
"palear", que a função do “botoeira” é mais do que apertar o botão e quebrar pedra. 
Sugerimos que o cabista seja reconhecido como um "aprendiz de operador" e que os 
caudeiros, botoeiras, cabeçoteiros e plantão de correia sejam reconhecidos como 
"operadores de correia". 
2. Estruturar equipes por conjunto e por turno e buscar manter essas equipes 

"fixas". 
Definir para cada um dos encarregados: seus operadores de MT, cabistas (ou aprendizes 
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de operador), operadores de correia (caudeiro, botoeiro, cabeçoteiro, plantão), mecânico 
e eletricista. 
Para manter as equipes "fixas", sugerimos que se realize um levantamento dos interesses 
desses trabalhadores a respeito da estar fixo à noite ou fixo de dia, ou rodando. Pode-se 
levantar primeira e segunda opção de preferência de cada trabalhador. 
A partir daí, sugerimos que se defina as equipes fixas à noite, as fixas de dia e as que 
rodam. 
3. Plano de formação da equipe de produção 
Sugerimos que todos os trabalhadores das equipes citadas acima passem por uma 
formação global sobre o processo de limpeza das rafas e escoamento da produção na 
COOPERMINAS. 
Sugerimos que, primeiramente, se realize uma turma "piloto" com a equipe de um 
encarregado, depois de definida conforme sugestão anterior.  
 
Obs: seria interessante que os trabalhadores convidados para o curso estejam 
interessados em participar. Acreditamos que o curso deve ser para todos dessa equipe, 
mas talvez seja bom identificar a equipe que está mais interessada e criar estratégias para 
que os demais integrantes da equipe se interessem. 
Os novatos tendem a se interessar mais. Pensando nisso, talvez seja interessante formar 
uma equipe tentando reunir os mais jovens e potencialmente mais interessados. 
 
Deve-se pensar se as horas dedicadas ao curso serão pagas pela empresa como horas 
trabalhadas, em forma de banco de horas ou de remuneração ou se será um investimento 
pessoal de cada trabalhador; ou "meio-a-meio": metade das horas "pagas" e metade 
"voluntária". 
 
O curso, a princípio, está pensado em cinco módulos com os seguintes conteúdos: 
Módulo 1: Máquina carregadeira MT 1.000 (6 horas) 
1.1. Entendendo a mecânica da máquina, as principais quebras e suas causas (2 horas 

teórica-prática) 
1.2. Situações de trabalho, variabilidades e modos operatórios (2 horas teóricas + 2 horas 

práticas) 
Módulo 2: Correia transportadora (4 horas) 
2.1. Entendendo a mecânica da correia, principais quebras e suas causas (1 horas teórica) 
2.2. Situações de trabalho, variabilidades e modos operatórios (1 horas teórica) 
2.3. Ir lá para ver, para viver e para ver com os olhos do operador de correia (2 horas 

práticas) 
Módulo 3: Elétrica (4 horas) 
3.1. Entendendo a parte elétrica da MT, do CD e da correia (1 horas teórica) 
3.2. Situações de trabalho, variabilidades e modos operatórios - a função do cabista (1 

horas teórica) 
3.3. Ir lá para ver, para viver e para ver com os olhos do cabista - ou aprendiz de operador 

(2 horas práticas) 
Módulo 4: Saúde e segurança no trabalho (2 horas) 
4.1 Entendendo as múltiplas causas dos acidentes de trabalho na produção 
Módulo 5: Planejamento e controle da produção (2 horas) 
5.1 A distribuição dos homens, das máquinas e das tarefas no conjunto: planejando e 
replanejando 
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Essas horas serão distribuídas em 2 horas por semana ao longo de 9 semanas. 
 
A atividade de formação será organizada pelo grupo piloto: Marcos, Vando, Ivan , 
Roberto, Carlos e José, em parceria com a direção da empresa. 
 
O grupo piloto indicará instrutores buscando envolver, valorizar, reconhecer os 
conhecimentos práticos dos operadores de vários setores. Esses instrutores vão ajudar a 
preparar e ministrar cada módulo. 
 
Sugerimos que o grupo se inspire na metodologia adotada nos "Encontros Sobre o 
Trabalho" realizado com alguns operadores de MT na etapa final do projeto META. As 
exposições teóricas devem ser curtas e dialogar com as situações concretas de trabalho e 
deve-se privilegiar os espaços de troca entre os trabalhadores da equipe de produção. 
 
Nos debates, deve-se evitar julgar e culpabilizar os indivíduos pelos erros encontrados na 
produção, entendendo que esses são erros de processo e estão inseridos no contexto da 
organização. O que se deve analisar é o processo e não as pessoas. 
 
Ao final do curso a COOPERMINAS deve emitir um certificado para cada um dos 
participantes com mais de 75% de presença. 
4. Política de manutenção preventiva 

I. Criar formas de controle para saber o tempo de vida dos componentes da máquina e 
as razões das quebras;  

II. reavaliar o check-list para o início da operação;  
III. Criar procedimentos de manutenção preventiva;  
IV. Estabelecer procedimentos para controle de qualidade da manutenção.    

5. Padronizar o tamanho das conchas  
Já realizado. 
6. Regular altura da proteção da frente das máquinas para evitar que o material 

que cai da concha atinja o operador e se acumule próximo aos pedais 

7. Pesquisar novos materiais que podem ser utilizados no assento da MT para 
melhorar o conforto e reduzir a vibração 

8. Colocar mais um farol de cada lado da máquina 
Já foi feito na MT9. Também tem na 803. Fazer semelhante para as demais máquinas. 
9. Sinalizar as galerias onde as MTs estão transitando 

10. Usar transporte por marinete para levar os trabalhadores para a frente de 
serviço e trazer de volta 

Já realizado. 
11. Projetar marinete para subir e descer o plano 

12. Melhorar os pontos de descarga: altura do teto, trilho, largura da correia, 
proteção atrás. 

Propostas de médio prazo 

13. Rodízios de função 
Entendendo que os rodízios de função são fundamentais para a recuperação ("descanso") 
dos trabalhadores e para a compreensão global do processo de produção, acreditamos 
que deve-se institucionalizar uma política para realização dessas trocas. 
Sugerimos que todos os operadores de MT tenham direito de "descansar" uma rafa por 
turno. "Descansar" uma rafa por turno não é fazer o café. Vai além disso. É assumir uma 
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outra função na equipe e as responsabilidades que a ele compete enquanto outro 
trabalhador assume o seu lugar na máquina. 
Essa prática de rodízio não deve se restringir a troca entre aprendiz de operador e 
operador de MT. Seria interessante que todos os operadores tivessem oportunidade de 
vivenciar as diferentes funções da produção. 
14. Planejamento para compra de peças (das MTs) 
Com base nos registros de manutenção (a serem elaborados - ver proposta 4), elaborar 
um planejamento de compra de peças / componentes.  
15. Repensar as formas de avaliar se a máquina pode ou não continuar operando 

se apresenta um determinado problema 
Também tendo como base os registros a serem elaborados - proposta 4.  
16. Continuar a Análise Ergonômica do Trabalho para estudo da atividade dos 

encarregados de produção 
Algumas pistas já foram deixadas pelo projeto META para essa futura AET com os 
encarregados. Apontamos a seguir algumas reflexões que se iniciaram ao longo do projeto 
que merecem ser retomadas nessa próxima empreitada. 

 Considerar as condições das máquinas no planejamento da preparação (para decidir 
se usa dinamite de 1,5" ou 2") 

 Posicionar as máquinas de acordo com a condição da galeria, com a posição da correia 
e com a própria condição máquina 

 Repensar a forma de gestão do trabalho baseada em cobrança intensa e punição dos 
trabalhadores (gancho) 

 Alocar os operadores de acordo com as condições da galeria (definir os operadores 
bons de passar por falhas), pensando em uma forma de organização do trabalho 
diferenciada para eles. Vão ter mais pausas? Vão ser avaliados por outros critérios? 

 Estabelecer uma forma de avaliação onde a equipe de produção avalie o trabalho 
deixado pela preparação e vice-versa 

 Refletir sobre quando trabalhar com 2 micros e quando trabalhar com 1 micro e 1 
micrão 

Proposta de longo prazo 

17. Repensar a tecnologia de exploração (MT, minerador continuo etc) de acordo 
com as condições / situação de trabalho na COOPERMINAS, buscando reduzir 
as quebras, aumentar a visibilidade do operador e reduzir a vibração e calor, 
sem, é claro, perder de vista a busca pela eficiência da produção. 

 

Para realização das propostas 1 (valorizar função cabista, caudeiro) e 2 (fixar 

equipes), o grupo piloto deveria assumir uma função de promotor da ideia que será levada 

adiante somente com envolvimento e compromisso da direção e equipe técnica. A proposta 

1 dialogava diretamente com o plano de formação (proposta 3). A mudança do nome da 

função estava relacionada com interesse de mudança cultural: o campo de responsabilidade 

do caudeiro, botoeira e cabeçoteiro está relacionado ao bom funcionamento da correia e 

isso não estava claro para a Cooperminas. A modificação do nome da função para operador 
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de correia caminhava na direção de alargar o campo de responsabilidade destes operadores. 

A proposta poderia ser implementada a partir da alta hierarquia da empresa, direção, 

equipe técnica, supervisão. Mas a mudança de nome não seria suficiente, pois seria 

necessário um espaço de formação com estes operadores para que se reconstruísse o seu 

campo de responsabilidade. Portanto, a proposta 1 também estava articulada com a 

proposta 3 – criação de um plano de formação, mas isso só seria possível se as equipes não 

fossem fixadas (proposta 2).  

A proposta 2 era mais pragmática, necessitava apenas de um pequeno estudo, 

conforme detalhado na listagem acima, e de uma deliberação e exigia também um 

monitoramento contínuo. Poder-se-ia estruturar as equipes por um ato da direção, mas 

manter as equipes estruturadas iria exigir o desejo e a compreensão da supervisão dos 

ganhos associados a esta estratégia: ganho de produtividade, por meio, por exemplo, de 

menos paradas de correia, menos quebras de máquina e melhor nivelamento do painel, e 

diminuição de acidentes. Já na proposta 3 – programa de formação – considerávamos que o 

grupo piloto deveria assumir o papel de executor. Claro que, como todas as propostas, ela 

também exigia diálogo com a equipe técnica e direção, mas víamos aqui maior possibilidade 

de ação direta do grupo piloto. No relatório final, entregue à COOPERMINAS nos 

colocávamos à disposição para receber e preparar os formadores da cooperativa, no Rio de 

Janeiro, nas salas da UFF ou UNIRIO ou CEFET/RJ para preparar os integrantes da 

COOPERMINAS para serem multiplicadores nesta formação. Entretanto, isto não ocorreu. 

Voltaremos a falar disso ao final da seção.  

A proposta 4 (estruturação de um sistema de manutenção) dependia de alguém 

assumir a responsabilidade. Novamente, entendíamos que o grupo piloto deveria promover 

a ideia e buscar a organização das pessoas que estivessem dispostas a contribuir. 

Pensávamos em algumas possibilidades, como: Tirso, Churrasco, Anjinho, Marcos, Thiago 

(informática), pessoal de compras. Para ser efetivado, o item I da proposta 4 precisaria que 

alguém inserisse os dados coletados numa planilha. Foi levantada a possibilidade do próprio 

Marco (controller) fazer isso ou a viabilidade de se contratar um estagiário para este papel. A 

proposta era que se começasse esse controle por poucos itens para que se melhorasse a 

análise aos poucos conforme se percebesse sua utilidade. Os tópicos II, check-list de início da 
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operação, e IV, teste para a manutenção eram mais simples de serem construídos. O item III 

– criar procedimentos de manutenção preventiva – no nosso entendimento precisaria do 

item I, já realizado ou em andamento. Só assim se poderia estabelecer o tempo de vida de 

cada componente. Além do conhecimento deste tempo de vida, exigia-se um esforço mais 

amplo de mudança para se estabelecer a manutenção preventiva, haveria que se garantir o 

espaço para a preventiva e a criação dos procedimentos de rotina.  O envolvimento dos 

outros trabalhadores citados anteriormente seria fundamental para o sucesso desta 

transformação. 

As propostas 6 (proteção na concha), 7 (assento) e 8 (farol) poderiam ser tratadas 

pelo Vando (engenheiro), que em seu projeto de monografia do curso de pós-graduação em 

Segurança do Trabalho estava desenvolvendo um projeto que buscava justamente construir 

melhorias no projeto da máquina no sentido de favorecer a saúde e segurança dos 

trabalhadores. As propostas 9 (Sinalizar as galerias onde as MTs estão transitando) e 12 

(melhorar os pontos de descarga) estavam relacionadas com os pontos de descarga. A 

proposta 9 estava relacionada com uma nova tarefa a ser atribuída ao cabista. A tarefa 12 

estava relacionada com melhoria dos materiais e do projeto do ponto de descarga. 

Sugerimos uma atenção à proposta 12, considerando que ela poderia trazer impactos 

significativos para a produtividade, cujo olhar pouco atento poderia não notar, além de ser 

uma implementação de baixo custo. A Proposta 10 já havia sido implementada pela 

COOPERMINAS antes da finalização do projeto – levar os trabalhadores de marinete até a 

frente de serviço. A proposta 11 – marinete para subir e descer o plano - estava sendo 

estudada pela equipe de mecânica.  

As propostas de médio prazo são assim chamadas, pois não era possível uma 

implementação imediata. As propostas de curto prazo estavam com expectativa de 

implementação desde que foram entregues na empresa. A proposta 13 – rodízio de funções 

– para ser implementada precisava do plano de formação (proposta 3) em andamento, que, 

por sua vez, precisava da proposta 2 (fixar equipes) implementada, por isso, propostas de 

médio prazo. Acreditávamos que as propostas 1, 2, 3 e 13 juntas permitiriam à equipe de 

produção assumir a responsabilidade do seu painel integralmente. Esta mudança seria 

fundamental para o aumento da produtividade, pois impediria que a responsabilidade dos 
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problemas fosse transferida para outros setores ou funções. No entanto, a compreensão 

integral do ciclo de produção era parte do processo de formação destes trabalhadores. O 

desenvolvimento das competências dos trabalhadores precisaria de espaços e o rodízio de 

funções era uma maneira de construir estes ambientes, fazendo da COOPERMINAS uma 

organização qualificante. 

As propostas 14 – planejamento de compra de peças -  e 15 - redefinição do tempo 

de vida de cada componente – dependiam da implementação da proposta 4 (sistema de 

manutenção). Apenas com os dados do tempo de vida de cada equipamento, poder-se-ia 

planejar as compras com maior antecedência e estimar os custos de cada componente 

dentro da operação. Os registros construídos na proposta 4 permitiriam verificar com 

precisão as causas de um componente durar mais tempo do que outro. Esta análise de 

custos permitiria rever os critérios de até quando vale a pena manter uma máquina 

operando. Podemos imaginar a seguinte contexto: Os dados de manutenção podem indicar 

que o uso de um motor poclain em mal estado, pode diminuir o tempo de vida de uma 

bomba de tração para 15 dias apenas. O custo do conserto e da degradação desta bomba de 

tração pode ser superior à receita proveniente da quantidade de carvão retirada por esta MT 

durante estes 15 dias. Logo manter a bomba funcionando pode gerar mais prejuízos do que 

lucro. O correto seria parar a máquina e só voltar quando o poclain estiver consertado). 

Considerando está situação hipotética, a articulação das propostas 4, 14 e 15 permitiriam 

maior clareza dos custos operacionais e maior tempo de vida útil dos equipamentos, além de 

maior produtividade dos mesmos. 

A proposta 16 – continuação da AET com os encarregados de produção – dependia 

da manutenção do grupo piloto como um grupo de melhoria contínua do trabalho dentro da 

empresa. Antes de avançar mais nesta etapa, era preciso que o grupo piloto se mostrasse 

capaz de monitorar a implementação das melhorias julgadas adequadas pela organização. 

Em uma projeção temporal maior, aparecia a proposta 17, com o estudo das inovações 

tecnológicas da exploração de carvão. Recomendávamos que a COOPERMINAS concorresse 

aos editais de inovação da FINEP, em parceria com outras universidades, como foi feito no 

projeto META. Sugerimos que as propostas fossem consideradas num planejamento mais 
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amplo da empresa com prazos, orçamentos e responsáveis. A listagem das propostas acima 

deveria ser debatida com a direção e o conselho deliberativo.  

As propostas apresentadas, foram entregues no relatório final para a cooperativa e 

sua implementação visava dar conta das causas dos problemas apresentados no diagnóstico 

e sistematizado nas Figuras 23, 25 e 26 apresentadas anteriormente. 

Na Figura 23, percebemos duas grandes causas: o sistema de manutenção 

deficiente e a formação dos trabalhadores. As propostas 1, 2, 3 e 13 visavam resolver uma 

dificuldade da formação dos trabalhadores e dos operadores reservas aumentando o tempo 

de disponibilidade das MTs. Em paralelo, foram feitas propostas para melhorar o sistema de 

manutenção, na proposta 4, 14 e 15.  

Na Figura 25, uma das grandes causas de problema está no PCP, na forma de 

avaliação do trabalho. Essas propostas foram resumidas na proposta de médio prazo que 

sugere a continuidade da intervenção, mas tendo como situação crítica, dessa vez, os 

encarregados de preparação (Proposta 16). Ainda na Figura 25 um grande conjunto de 

causas se reúne em problemas que resultam da preparação inadequada ou de falhas 

geológicas. Nossa intervenção não sugeriu mudanças na Preparação, apesar da presença de 

representantes dessa etapa produtiva no grupo piloto. Seria preciso, de algum modo, 

avançar nos estudos nesse sentido e propor espaços de formação para esses trabalhadores. 

No entanto, priorizamos o PCP, por entender que seu peso era mais significativo para a 

produção naquele momento. Em certa medida, o estudo do PCP permitirá avançar nas 

questões colocadas em paralelo. Além disso, na Figura 23 reaparecem os problemas 

relacionados com a formação dos operadores da MT, que já haviam sido tratados pelas 

propostas 1, 2, 3 e 13.  

Na Figura 26, os problemas remetem à saúde dos operadores, com acidentes com 

pedras que caem do teto, atropelamentos e afastamentos. As propostas de 5 a 12 visavam 

atuar nessas causas. Também na Figura 26 aparecem problemas resultantes de uma falta da 

estruturação da equipe, na qual a proposta 2 pretendia dar conta. Além disso, aparecem 

problemas de sobrecarga dos operadores pela pressão da chefia. Essa causa está 

contemplada na proposta 16. O fato de não termos detalhado a proposta 16 como fizemos 

em relação às mudanças da manutenção ocorreu por termos identificado maior espaço para 
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atuar no campo da manutenção e maior resistência por parte da hierarquia e dos 

supervisores no campo do PCP.  

Dar continuidade à avaliação do projeto significaria acompanhar 6 ou 7 meses 

depois se as mudanças ocorreram e como ocorreram. Entretanto, a cooperativa atravessou 

um processo de grandes crises nos meses que se seguiram. Muitas pessoas foram demitidas 

e o quadro de funcionários foi bastante reduzido em meados de 2015. Nessa reestruturação, 

outros 2 integrantes do grupo piloto foram demitidos e o engenheiro mecânico pediu 

demissão. Assim, nossa estratégia de deixar as implementações das mudanças para o grupo 

piloto fracassou de uma vez por todas. Não havia mais grupo piloto, pois dos 7 integrantes 

originais, 2 faleceram, 2 foram demitidos e 1 pediu demissão. Sobraram 2 integrantes, o 

Marcos, engenheiro elétrico, e o Carlos, cooperado. O Carlos foi eleito, em seguida, 

presidente do conselho deliberativo e passou a assumir várias funções próximas da direção. 

Logo não existiam mais condições do grupo piloto acompanhar e efetivar as mudanças. 

Podemos dizer que, das 17 propostas feitas, apenas as propostas de 5 a 11 foram realizadas 

ou estavam em andamento, segundo nos relatou, antes de se demitir, o engenheiro 

mecânico. Com sua saída algumas delas pararam e não sabemos quais foram efetivamente 

implementadas e perduraram até a conclusão deste texto. As demais propostas nem 

começaram a ser realizadas. 

O estudo de Belemare et al. (2000) já havia indicado que alterações nos 

equipamentos e dispositivos eram mais facilmente implementadas do que mudanças na 

organização do trabalho. O caso se repetiu na COOPERMINAS, com o agravante de que 

mudanças no contexto fizessem com que nem mesmo as alterações nos equipamentos 

fossem concluídas, e portanto, nem seu grau de implementação pudesse ser avaliado de 

forma detalhada. Todas essas mudanças e a urgência de finalizar as teses de doutorados 

tornaram o retorno à COOPERMINAS inviável.  

Retomamos, portanto à questão colocada no capítulo 1 sobre os limites da 

intervenção ergonômica: ao restringirmos a atuação do ergonomista à entrega de uma lista 

de recomendações e a fazer circular a atividade em diferentes instâncias da hierarquia. 

Limitamos bastante a possibilidade de efetivar as mudanças. Não avançamos na linha de 

continuidades e descontinuidades que conecta a compreensão do trabalho à transformação 
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do trabalho. Nossa construção social da Ergonomia foi ineficaz, diante das condições 

externas colocadas. Não julgamos nossa movimentação estratégica como malsucedida. 

Consideramos que a força das circunstâncias foi maior do que nossa 

capacidade/possibilidade de manejá-la. Nossa construção técnica foi razoável, mas 

tampouco é possível medi-la, mesmo porque não se separam. A forma de abordar os 

problemas determinará os problemas a tratar e vice-e-versa. As lições aprendidas, 

apresentadas no final da seção anterior, de alguma forma contribuíram para essa 

impedimento na construção de condições para efetivar a mudança. Entretanto, apesar de 

termos apontado os limites e fragilidades de apenas entregar uma lista de recomendações, 

vale ressaltar que a recomendação é um dos papéis clássicos do ergonomista. Para Lamonde 

(2007), a prescrição de recomendações é uma das alavancas de ação do ergonomista68. 

Trata-se de um dever profissional e social.  A maneira como se chega à essas prescrições é 

uma construção progressiva que transita em quatro universos de ação (LAMONDE, 2007, 

p.340): 

 “A intervenção em curso” (idem, p.340) ou a demanda que lhe foi formulada; 

 “O ambiente relacional do ergonomista”(idem, p.340) que se refere às pessoas 

que participam dessa intervenção com ele e também das pessoas que venham 

a participar de futuras intervenções, que possam ocorrer nessa mesma 

organização, ou em outras organizações.; 

 “sua modalidade de ação geral e pessoal da intervenção” (idem, p.340), que são 

seus valores e crenças . 

 “Seu percurso geral de vida profissional e extraprofissional” (idem, p.340). 

Na intervenção na COOPERMINAS, transitamos entre esses universos de ação. 

Nossos limites para a construção social da intervenção passam inclusive por esse espaço. No 

caso da COOPERMINAS, como falamos no início deste capítulo, não fomos contratados pela 

COOPERMINAS. Nossa intervenção foi parte de um projeto de extensão, logo nossas horas 

foram renumeradas pelo governo federal e as passagens foram compradas pelos 

                                                           
68 Apesar disso, Lamonde nos lembra que as prescrições do ergonomista não são colocadas apenas ou 
final da sua intervenção, mas elas ocorrem ao longo da intervenção. Elas possuem um caráter evolutivo. 
Entretanto, para o autor, o ergonomista não deve se contentar em formular prescrições e deve ser um 
coprojetista da mudança. 
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pesquisadores. Portanto, estávamos em condições de fazer a intervenção dentro dos nossos 

limites éticos. Não iriamos defender um aumento de produção pela pressão sobre os 

trabalhadores para agradar a direção apenas para construir laços de confiança e respeito. 

Queríamos que nossa intervenção fortalecesse os valores da autogestão e da luta dos 

trabalhadores. Por isso, nossa aliança com o Marcos era tão forte e nossa dificuldade com a 

direção crescia. Havia uma divergência ideológica que parecia dificultar a aproximação e 

nesse caso nós pesquisadores não estávamos interessados em ceder, nem pelo bem da 

construção social da intervenção. Não nos interessava manter um ambiente relacional com a 

direção às custas de outros valores. Manter a relação com o Marcos era prioridade para nós. 

Era o lugar de afeto a ser preservado, mesmo que a intervenção perdesse em condições 

reais de efetivar a transformação. Aqui, a distinção colocada por Daniellou e Béguin ao se 

referirem a projetos de concepção nos ajuda a entender: 

O “cliente” do ergonomista pode estar ligado ao empreendedor (demanda 
proveniente da direção de uma empresa) ou ao coordenador de projeto 
(demanda proveniente do setor de engenharia)” (DANIELLOU, 2007, p. 305)  

O ergonomista pode ser conselheiro do empreendedor, ou conselheiro do 
coordenador, ou fazer essa ponte. (BEGUIN, 2007) 

Em nosso caso, ficamos como conselheiros do coordenador, Marcos, e perdemos 

espaço com a direção. Porém, como questões estratégicas, queríamos responder à demanda 

colocada. Inclusive para sermos respeitados pelo “coordenador”. Mantivemos atenção para 

a demanda a todo o instante, conforme detalhamos acima. Mesmo sabendo de nossos 

limites nos propusemos a entregar uma lista com 17 recomendações para contribuir com a 

demanda colocada, e deixar os relatórios que ficaram como registro e possibilidade de 

intervenção futura, caso houvessem mudanças nos interesses da direção. A transformação 

realmente efetivada foi pequena, mas podemos dizer que o método utilizado para construir 

o diagnóstico foi expressivo em termos de potencialidades. Até a terceira visita, seguimos a 

AET à risca e os resultados foram positivos na aproximação e na confrontação de pontos de 

vista. Em seguida, ao invés de realizarmos observações sistemáticas, como proposto por 

Guérin et al (2001), as observações foram feitas como parte de um espaço de formação, os 

ESTs. Seguindo a recomendação de Daniellou & Béguin (2007), não é preciso coletar dados 

para validar cientificamente a intervenção. Tratam-se de dados que permitam abrir espaço 
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para a transformação. Os dados que coletamos foram suficiente para construir as propostas 

e não foi a falta de dados que restringiu a intervenção, mas sua construção social e política. 

Vale ressaltar que apesar de termos indicado ao longo da tese nossos erros, isso não quer 

dizer que o ergonomista pode controlar e garantir os rumos de qualquer intervenção pela 

sua competência técnica. Há algo dentro do contexto que pode limitar expressivamente a 

intervenção. No caso da COOPERMINAS percebemos que “o campo minado” da disputa 

política externa e interna tornou a organização um espaço de difícil construção social. 

Mesmo assim, a intervenção ocorreu e pudemos perceber ao longo dela equívocos que 

devem ser trazidos à tona para o aprendizado de futuras intervenções. 

Para fechar essa avaliação segue um trecho dos diálogos no EST em que o operador 

Pedro comenta sobre as recomendações que estavam sendo construídas, de forma 

brincalhona. 

Pedro: Mas nesses paraísos que vocês estão criando aí, dá pra escolher 
encarregado? [risos] 

Vicente: Mas aí eu vou continuar criando meu paraíso, posso, Pedro? [risos] 

Pedro: Só deixo a escolha pro encarregado. [risos]  [...] 

Pedro: Não, não, isso aí de paraíso... é o paraíso! Não vai ser fácil acontecer 
isso. [confusão de vozes]  

O nosso paraíso de fato, continuará como utopia, como um horizonte a alcançar. 

Será que a transformação das pessoas nos permitirá alcançar essa utopia em outro 

momento? Em seguida, faremos uma avaliação não sistemática dos resultados alcançados 

na formação. 

6.2.2. Refletindo a possibilidade de formação realizada nos ESTs na COOPERMINAS 

Nossa proposta era realizar uma análise do trabalho que permitisse ao mesmo 

tempo transformar o trabalho e formar os trabalhadores envolvidos. Avaliamos, acima, as 

transformações possíveis, a partir do método utilizado e das condições e recursos 

disponíveis. Mas será que mudamos a forma de ver o trabalho dos envolvidos no projeto 

META? Novamente, dadas as condições ao final do projeto, não foi possível realizar uma 

avaliação sistemática após sua finalização. Portanto, faremos novamente uma avaliação 
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mais restrita, de menos fôlego, buscando identificar a formação planejada com aquela de 

fato realizada. 

A formação priorizada, inicialmente, foi a dos operadores da MT, apesar de termos 

verificado também que um rico espaço de formação estava em andamento com os 

integrantes do grupo piloto. Nossa formação com o grupo piloto visava orientá-los em 

análise do trabalho para que essa formação nos permitisse agir e transformar o trabalho na 

COOPERMINAS. Iremos avaliar apenas a formação com os operadores da MT, que tinha o 

intuito de, a partir da análise do trabalho, identificar e sugerir mudanças na sua operação e 

ao mesmo tempo formá-los para desempenharem melhor sua atividade. Entretanto, ao 

revisitarmos os diálogos na seção anterior uma questão nos perseguia: será que a formação 

com esses operadores lhes permitiu mudar sua forma de agir no trabalho? Será que eles de 

fato mudaram a forma de desempenhar sua atividade? Que tipo de mudança ocorreu na 

forma de agir? Desenvolveram-se novas competências? Desenvolveu-se a experiência 

profissional? Foi possível formalizar saberes que estavam ainda em “estado quente”?  

Ao olharmos essas questões, percebemos que não delimitamos o conceito com essa 

precisão antes de começar a intervenção. Havíamos definido que utilizaríamos como 

estratégia os ESTs com base na Ergologia, mas não precisamos o tipo de formação que 

almejávamos. Na verdade, o que fizemos foi apontar que queríamos uma formação que 

mudasse sua forma de agir na operação da MT e que, logo, contribuísse para a resolução do 

problema colocado (irregularidade da produção diária). No entanto, a qualidade dessa 

mudança poderia ser melhor precisada. A teoria subjacente a ela poderia ter sido melhor 

definida.  

Para Berthellete (1996), nem sempre a teoria subjacente ao programa é 

especificada pelos autores. A autora sugere que isso é fundamental para compreender o 

programa e poder avaliar. A teoria que mostra o caminho para se chegar aos resultados. 

Tínhamos uma teoria subjacente, mas avalio, hoje, que poderia ter sido melhor delimitada. 

Assim, vamos recapitular de forma breve a proposta dos EST e a possibilidade de formação 

apresentada por ele na minha concepção. Em seguida, comentaremos, rapidamente, sobre o 

conceito de competência e, em seguida, sobre a noção de desenvolvimento da experiência 

profissional em Clot (2010), para finalmente, por meio dos diálogos, retomarmos a formação 
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dos ESTs que parece ter sido possível. Revisitando essas três referências, esperamos poder 

delimitar melhor qual tipo de mudança, por meio da atividade dos operadores, parece ter 

sido realizada pela formação que organizamos. Os EST podem ser entendidos como um 

espaço de circulação de saberes e valores da atividade que permite confrontar saberes 

antecipados com os saberes investidos na atividade. Essa confrontação, feita com humildade 

e rigor, permitirá emergir saberes investidos, oriundos do registro 2 ou saberes e valores que 

permitam compreender a distância entre o registro 1 e o registro 2. Esses saberes e valores 

“em estado quente”, ao serem confrontados com saberes antecipados, podem permitir 

retrabalhá-los e, assim, formalizar esses saberes. Esse retrabalho dos conceitos pode 

permitir uma mudança na forma de agir desses trabalhadores. Entretanto, destacamos, que 

para Schwartz, mudar “aquilo que a pessoa coloca em ação no trabalho” pode ser 

compreendido pela noção de competência. O autor sugere cuidado, no entanto, com essa 

noção, pelo risco de delimitar uma competência, como se alguém tivesse (ou não) uma dada 

competência que pode ser adquirida. Apesar da dificuldade do conceito, o autor coloca que 

“nenhuma atividade humana pode deixar de lado a possibilidade de as pessoas engajadas 

numa operação responderem positivamente e operarem com eficácia”. (SCHWARTZ & 

DURRIVE, 2010, p.206) Entretanto, dar um sentido operacional a essa questão é um desafio. 

Para Schwartz, entender o agir em competência não remete apenas ao saber antecipado. 

São vários os ingredientes necessários para compreender essa complexidade do agir em 

competência. Ao circular os valores da atividade, pode-se alimentar esses ingredientes como 

o domínio dos protocolos numa situação (o primeiro ingrediente) ou fazer emergir “o que 

não se sabe que se sabe”, o que pode contribuir com a incorporação do histórico a uma 

situação, pelo singular de cada contexto (o segundo ingrediente). Ou ainda, pode-se dar 

maior clareza a essa capacidade de diálogo entre esses dois ingredientes, a capacidade de 

identificar o que é singular e o que é protocolar em cada situação (o terceiro ingrediente) 

(SCHWARTZ & DURRIVE, 2010).  

Entretanto, outras mudanças no agir em competência podem se dar nos ESTs. Ao 

permitir que os trabalhadores, envolvidos num debate de normas, que faz parte de toda a 

situação de trabalho, se apropriem dessas modificações como “seu meio”. A capacidade de 

ampliar sua habilidade de se apropriar da situação de trabalho e identificá-la consigo, ou 
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melhor, retrabalhá-la com seus valores, se refere à capacidade de trabalhar com prazer e de 

fazer novas descobertas. O quarto ingrediente trata dessa capacidade de transformar esse 

debate de valores em patrimônio para si (SCHWARTZ & DURRIVE, 2010). Entretanto para 

colocar os ingredientes em diálogo, para perceber uma mudança na situação de trabalho é 

preciso se mobilizar, estar disponível para agir. O quinto ingrediente fala dessa ativação que 

nos faz agir e que vai duplicar todos os outros ingredientes. Para isso é preciso que o meio 

seja valorizado (ingrediente 4). Diante do quinto ingrediente os demais são duplicados. O 

sexto ingrediente refere-se à capacidade de assumir a responsabilidade quando convém. Ser 

modesto quando há alguém com melhores condições para dar conta de uma situação, seja 

porque lhe compete e seja porque entende melhor do problema.  

O debate dentro dos ESTs, ao fazer emergir os valores, pode dar novo sentido ao 

trabalho dos envolvidos e, com isso, mudar sua forma de agir no trabalho. No entanto, 

avaliar as mudanças originadas pelos ESTs, em relação a esses ingredientes, seria muito 

difícil, mesmo que tivéssemos formas de avaliações mais sistemáticas. Essa era nossa 

inspiração inicial na intervenção, mas ao longo do percurso o termo utilizado por Lacomblez 

& Teiger (2007), desenvolvimento da experiência profissional, foi tomando nossa atenção: 

será que conseguimos desenvolver essa experiência? Como ocorre o desenvolvimento da 

experiência profissional?  

Recorremos a Clot (2010), para poder definir de forma mais acurada como se dá 

esse desenvolvimento. Vale lembrar que não tínhamos a Clínica da Atividade como uma 

referência teórico metodológica para o projeto. Entretanto, ao longo da redação da tese 

percebemos que a noção de desenvolvimento profissional aparecia como uma forma de 

demarcar que a formação com os operadores da MT não se tratava de uma formação em 

análise do trabalho como ferramenta para a ação. Havia a intenção de contribuir com o 

saber-fazer desses operadores. E a noção de desenvolvimento da experiência profissional 

parecia ser uma forma de demarcar essa característica. 

 Para compreendermos a visão de Clot (2010) para o desenvolvimento da 

experiência profissional, primeiro é preciso entender o conceito de gênero profissional. “O 

gênero profissional é o instrumento coletivo da atividade, permitindo colocar os recursos da 

história acumulada a serviço da ação presente de uns e dos outros” (CLOT, 2010, p.35). Esta 
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noção de gênero é tomada por Clot de Bakhtine, que havia utilizado o conceito para as 

atividades linguageiras, mostrando que a fala não era um ato puramente individual, oposto à 

língua que seria um fenômeno social. Não se trata de uma língua como prescrição e a fala 

como real. Essa é a questão a ser aprofundada por Clot em relação às ciências do trabalho. A 

noção de gênero vai servir para compreender a prescrição e a atividade real não como 

oposição. As formas de antecipação no trabalho podem ser restrições, mas também 

recursos, tendo em vista que seria impossível criar toda vez a complexidade da situação.  

 O gênero é, de algum modo, a parte subentendida da atividade, o que os 
trabalhadores de determinado meio conhecem e observam, esperam e 
reconhecem, apreciam ou temem; o que lhes é comum, reunindo-os sob 
condições reais de vida; o que sabem que devem fazer, graças a uma 
comunidade de avaliações pressupostas, sem que seja necessário 
reespecificar a tarefa a cada vez que ela se apresenta (CLOT, 2010, p.121-
122) 

Clot (2010) vai falar do gênero como “o ‘não sei o quê’ que orienta a ação” (p.89), 

que permanece implícito, mas que permite aos trabalhadores “se segurarem”. Pois, em 

certa medida, existe algo já “pré-organizado” sobre essa ação, é uma “memória 

transpessoal” que confere ao trabalhador um “tom para agir” (p.90). O gênero profissional 

graças ao seus “tocares” e “falares” guarda a memória transpessoal de um meio. Mas o 

gênero não é algo amorfo, ou estanque, ele é constantemente renovado pelo coletivo. O 

gênero para existir precisa ser mantido, ser atualizado pelas criações pessoais de cada um, 

criações estilísticas em cima do gênero. Essa criação pessoal e coletiva é submetida 

constantemente à prova do real, garantindo que se tenha um meio para agir com eficácia. 

Tende-se a conservar meios que permitam agir dessa forma, entretanto não é bem assim, o 

gênero também conserva os equívocos que a história de um coletivo deixou persistir e mais, 

em alguma medida, aquilo que se tentou mudar, mas que não se modificou, “sua história 

possível e impossível” (CLOT, 2010, p.119). 

Para Clot, a transformação do trabalho deve ser uma ação para potencializar o 

poder de agir desses coletivos de trabalho, que permitam o seu desenvolvimento. Mas como 

fazê-lo? Clot insiste na ideia de que é preciso “repetição sem repetição”. Para isso, é preciso 

que a ação passe pelo crivo do pensamento, nesse processo a ação é modificada. O esforço 

para o desenvolvimento é fazer esse movimento. Não é possível acessar diretamente a 
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experiência vivida, pois no momento que ela é acessada ela é transformada. A questão é 

como criar um dispositivo metodológico que permita passar da “experiência vivida de um 

objeto para o objeto de uma nova experiência vivida” (CLOT, 2010, p.202). 

Vygotsky definia a consciência como a experiência vivida de uma 
experiência vivida”. Logo tomar consciência não é acessar algo inacessível, 
mas redescobrir, recriar “um objeto psíquico em um novo contexto” Este 
não é um objeto mental finito, mas em desenvolvimento, com uma 
“história inacabada”. (CLOT, 2010, p.222)  

Esse processo tampouco ocorre de forma individual e solitária. Para 
Vygotsky, o indivíduo se torna sujeito do ponto de vista psicológico quando 
faz, sozinho e de outro modo, o que já havia experimentado com os outros, 
ao encontrar-se com eles ‘uma cabeça acima dele mesmo’ em uma zona de 
desenvolvimento potencial. Ele reconstrói, então para si de outro modo, o 
que havia produzido e o que se produziu com os outros. (CLOT, 2010, p.28) 

O desenvolvimento da experiência profissional nos remete, portanto a criar 

condições para tornar a ‘experiência vivida objeto de uma nova experiência vivida’. Para isso 

Clot, utiliza várias metodologias que permitem o trabalhador a ‘repetição sem repetição’. É 

preciso ir às entrelinhas da ação e torná-las objeto de uma nova experiência, o que passa por 

examinar como os outros fazem a mesma ação para poder se colocar ‘uma cabeça acima’. A 

metodologia para dar conta desse desafio para Clot é a da clínica da atividade, nós, 

entretanto não a utilizamos. O espaço de formação organizado por nós foi inspirado de 

forma direta nos trabalhos da Ergologia. Entretanto, seriam os encontros sobre o trabalho 

um espaço de desenvolvimento da experiência profissional? Ao revisitarmos o diálogo, em 

vários momentos percebemos que é possível levantar a controvérsia entre os atores e 

perceber, no saber investido, algo que se acumulou como ‘regra de ofício’, ou como “não sei 

o quê” que orienta a ação. Entretanto, nos parece que para rever essa maneira de fazer 

numa repetição sem repetição, seria preciso delimitar mais o objeto do discurso nos ESTs. 

Logo. Não acredito que o espaço do EST tenha permitido aprofundar no desenvolvimento da 

experiência, a ponto de reconstruir de outro modo para si o que se experimentou com os 

outros. De alguma forma, o grau de detalhamento das minúcias a que se chega no debate 

coletivo é bem diferente do que se consegue numa auto confrontação cruzada, como a 

proposta na clínica da atividade. O fato de não ter sido aplicado esse desenvolvimento 

experimentado nos Encontros que fizemos não quer dizer que seja pior. Apenas que não é 
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esse o conceito que melhor descreve nossa formação. Lacomblez & Teiger nos artigos 

seguintes ao artigo de 2007, não vão falar de desenvolvimento da experiência profissional 

como conceito central e sim da “formação em pela análise do trabalho para e pela a ação”, 

que é definida por Lacomblez, Teiger et Vasconcelos (2014), como sendo: 

[...] uma construção progressiva e desenvolvimental de ‘lugares mais 
comuns’ entre diferentes protagonistas do trabalho e entre saberes de 
diferentes naturezas, convergentes com o propósito de compreender 
valorizar e transformar o trabalho. (p.2)  

 Para as autoras, essa formação visa provocar “uma atividade reflexiva pela 

confrontação das representações e dos conhecimentos trazidos por todos” e deve permitir: 

1. Ligações não aparentes no trabalho que ganharão nova visibilidade e 

possibilidade de verbalização;  

2. A emergência de conceitos explicativos sobre a prática de trabalho e suas 

repercussões fruto da reflexão coletiva sobre as verbalizações provocadas; 

3. Novos conhecimentos sobre si mesmo e sobre a situação. 

Nossa formação na COOPERMINAS, o que permitiu? Ao longo dos diálogos 

apresentados na seção anterior percebemos em diversos trechos pistas sobre a formação 

que parece ter sido realizada por nós. Um dos primeiros diálogos apresentados logo no início 

da seção anterior mostrava a importância de se estabelecer um bom diálogo entre o 

operador e o mecânico e que alguns operadores, como o Lucas, conseguiam arrumar bem a 

máquina, enquanto outros como o Denis ficavam pedindo, mas nada acontecia (ver diálogo 

(p.193-194). O clímax desse diálogo ocorre na fala do Pedro que afirma que o operador 

“bocudo”, que reclama mais, é atendido, ao contrário do operador calmo. Pedro tenta 

verbalizar a distância entre o registro 1 e o registro 2, como dar conta da variabilidade do 

mecânico não atender. Mas percebemos que poderíamos aprofundar mais esse momento, 

por isso, achamos por bem dizer que essa formação permite “ligações não aparente do 

trabalho que ganharão mais visibilidade ao serem verbalizadas”. Entretanto, para poder 

retrabalhar o conceito de competência, de acordo com as características dessa situação, 

seria preciso mais rigor nesse processo de confrontação dos saberes. Seria preciso esmiuçar 

mais esse momento.  
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O debate entre os operadores pode ter permitido ao Denis e ao Jorge um novo 

protocolo, o do “bocudo”. Pode ter disparado outra forma de fazer ainda em “estado 

quente”, que fez eles criarem novas formas de agir depois do EST, que com certeza não 

aponta a resposta, mas pode ter colocado questões para o operador. Esse é um dos diálogos 

onde percebo maior aprofundamento numa forma de agir entre os operadores. Outra 

interação em que há essa dedicação é relativa ao fato de o operador saber o que fazer ao 

achar que pode ter uma pedra embaixo do carvão. Se ele deve descarregar na correia ou 

despejar o carvão no chão para ver se tem algo dentro (p.198-201). Nesse momento um 

debate de valores se coloca para os operadores: primeiro, há uma norma antecedente muito 

clara que recai sobre não poder descarregar pedra na correia. Mas com a continuidade do 

diálogo, eles dão visibilidade ao fato de que se houver dúvida, ao invés de jogar fora o 

carvão, eles devem descarregar na correia e o caudeiro deve quebrar a pedra. O debate 

entre os operadores pode ter permitido a alguns operadores perceberem que delegar essa 

função ao caudeiro é um problema para a produção, permitindo eles revejam o campo de 

responsabilidade de cada um, alimentando o ingrediente 6 das competências colocado por 

Schwartz.  O debate pode ter feito outros operadores estarem mais atentos ao sentirem o 

peso da concha, auxiliando na interpretação da variabilidade e a relacioná-la com esse 

protocolo (alimentando os ingredientes 1, 2 e 3). Novamente, o EST “levanta a bola, mas não 

marca o gol”. A “digestão” disso pelos operadores pode ter se dado de várias formas, seria 

preciso uma avaliação sistemática depois de alguns meses da formação para ver o que 

permaneceu disso.  

Há outros dois diálogos que não apresentam mudanças na forma de agir tão claras, 

mas demonstram um momento de compartilhamento de uma forma de fazer, onde os 

operadores têm dúvidas se todos fazem da mesma forma. Nos dois casos, o EST permitiu 

desindividualizar a estratégia e tornar coletiva essa forma de fazer, ou melhor, caminhar na 

direção de tornar “mais coletiva” essa estratégia.  No primeiro diálogo isso ocorre quando 

Jorge afirma que arranca o lapão e os demais operadores ficam em silencio concordando de 

alguma forma, mas se referem à estratégia como sendo dele (p.211-212). No outro diálogo, 

em que Lucas comenta sobre o risco de atropelamento quando a concha está levantada e 

pergunta aos demais se eles também andam com a concha levantada, essa questão fica 
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ainda mais evidente. Neste caso, a concordância dos demais é ainda mais contundente 

(p.213-214).  São dois momentos sutis, onde percebemos que os ESTs permitiram uma 

validação do coletivo para uma estratégia em que os operadores tinham dúvida se era 

individual. Esse é um elemento importante da formação, reforçado por Lacomblez, Teiger et 

Vasconcelos (2014).  

Há outros momentos no EST em que se percebe uma mudança na visão do trabalho 

do outro. O trabalho do encarregado e a forma de pressão, que ele recebe da chefia, ajuda a 

explicar a pressão repassada para o operador. Essa situação foi trazida à tona dentro dos 

diálogos sobre a função do encarregado (p.220) e permitiu aos trabalhadores ligações não 

aparentes sobre esse trabalho do encarregado. A visão do trabalho do caudeiro, que é 

entendida como operacional e não digna de formação, parece ganhar complexidade ao 

longo do EST desse diálogo (p.226). Ambos podem permitir a melhor compreensão das 

funções de outros trabalhadores e, assim, alimentar o ingrediente 6 da competência 

comentado por Schwartz. Ao mesmo tempo, contribuem para redefinir os campos de 

responsabilidade dentro da equipe de produção, o que também remete à noção de 

competência de Zarifian (2003). Esse aprendizado pode contribuir para criar lugares mais-

comuns entre os protagonistas do trabalho, conforme sugeriu Lacomblez, Teiger e 

Vasconcelos.  

Os ESTs também possibilitam um debate de valores que pode ter mudado os 

critérios de escolha dos operadores, por exemplo, sobre fugir ou não da galeria prioritária 

(p.219). Uma divergência fica explícita entre Lucas e Pedro, sem ser aprofundada, mas talvez 

a importância de focar na galeria atrasada possa ter sido reforçada dentro do EST e mudado 

o peso dessa importância para algum operador. O mesmo pode ter ocorrido no debate sobre 

a importância de uma equipe entrosada. Os operadores não reclamavam das constantes 

trocas de pessoas da equipe. A gravidade desse problema foi surgindo ao longo dos ESTs e 

uma significativa mudança pode ter ocorrido ao focar na importância desse valor (p.224). 

Repetiremos, mesmo que de forma exaustiva, que não foi possível avaliar o quanto dessas 

mudanças ocorrerão. Nossa avaliação superficial é para mostrar que o EST potencialmente 

pode ter gerado essa mudança. Os trechos recuperados a seguir nos mostram que nossa 

formação pode ter permitido: 
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1. Compreensão do trabalho de outras funções para além do óbvio, alimentando 

o ingrediente 6 de Schwartz e permitindo uma melhor compreensão dos 

campos de responsabilidade dentro da equipe; 

2. Um debate de valores que permitiu mudar a importância de alguns valores que 

pareciam apagados para os operadores, o que permite criar lugares mais 

comuns entre os protagonistas do trabalho; 

3. Um espaço de desindividualizar uma estratégia pessoal e avançar na criação de 

consensos, ou na apropriação do coletivo de estratégias antes entendidas como 

individuais;  

4. Rever formas de fazer, percebendo divergências entre os trabalhadores que 

podem alimentar estratégias pessoais e coletivas. Entretanto, nesses casos, a 

formação não completa o ciclo de formação. Ela parece indicar divergências ou 

possíveis caminhos, mas sem aprofundamento;  

5. A todo momento os saberes investido emergiram dentro do EST, só o fato de 

ter um espaço para verbalizá-los nos parece algo que permite uma 

compreensão melhor do seu fazer.  

Além dessa avaliação superficial sobre as potencialidades dessa formação, 

realizamos, ao final da quarta e quinta visitas, um momento curto dentro do EST, pedindo 

aos operadores que comentassem o que acharam dos Encontros. Essa é uma forma de 

avaliação, que por mais que os pesquisadores peçam as críticas, acaba sendo utilizada para 

falar mais dos pontos positivos. Nesse caso, os silêncios parecem elementos mais 

importantes para os pesquisadores. Os olhares falam mais do que as falas em si. 

Percebemos muitos olhares de aprovação e satisfação em estarem participando desse 

espaço, o que foi muito gratificante. Seguem alguns trechos abaixo: 

Vicente: Aí esse é o último encontro, e tem mais dois [na quinta visita]. Eu 
queria saber de vocês uma avaliação, assim, o que vocês acharam, como é 
que foi, se foi legal, se não foi! O que pode melhorar, nessa maneira da 
gente falar... uma avaliação desses 3 dias. 

Denis: A gente gostou bastante, a gente conheceu... 

Jorge: A gente se conheceu, nós reclamamos da mesma coisa, a gente pode 
conversar... conheci o Denis, conheci o Cláudio... é bom o cara conhecer as 
pessoas. 
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Lucas: Foi um prazer tá aqui, né! Vocês também, foi um prazer. Não foi 
vocês que convidaram ali, foi o Tarzan, não tá aqui, mas agradeço ele por 
ter indicado nós aqui, pra esse encontro. Pra mim foi, conversei até com a 
minha mulher, pensei que era uma coisa e foi totalmente diferente do que 
eu pensei. Pra mim foi um prazer estar com vocês esses 3 dias. Espero que 
venham mais pra... e eu esteja aqui pra ajudar vocês e vocês me ajudar 
também em alguns conhecimentos que foram  bons. Foi ótimo, não tem 
mais o que falar! Tudo que é pra melhorar a empresa é... 

Pedro: Tomara que as nossas reivindicações venham a ser postas em 
prática, né. Melhorias pra empresa, tudo o que nós colocamos é melhoria 
pra empresa. 

Lucas: Melhoria pra nós... 

Pedro: Pra nós, pros cooperados também... que somos fichados mas a 
grande maioria vai se cooperar. Mas que venham a ser colocadas em 
prática né, que é melhoria pra todos: pra empresa e pra nós.  

Lucas: Tomara que vocês consigam o objetivo que vocês queria com nós. 

Denis: Eu agradeço também, o Tarzan não tá aqui, mas agradeço o convite, 
a gente acaba aprendendo alguma coisa com vocês que tão mais... se 
especializaram no nosso assunto, na nossa área de trabalho, o Cláudio tava 
falando... cheguei um monte aí que parecia até que tá tavam trabalhando 
na mina, ali falando... 

Lucas: É! Rafa, e lapa, e bomba e... [risos] 

Denis: A gente chega ali até e é bom! Conhecimento é bom. Agradeço 
bastante a gente conseguir aprender alguma coisa ainda na forma de agir 
em algumas situações, como foi posto pelos outros que trabalham com nós 
aí, que, como eu falei, a gente tá sempre aprendendo, né. Então, eu não me 
considero operador profissional nunca, eu to sempre aprendendo. Se tem 
alguém pra me dar um toque, eu to lá pra[...] 

Neste trecho, as primeira falas ressaltam o prazer do encontro, de poder conversar 

e conhecer outros colegas da própria empresa. Em seguida, as falas comentam da 

importância dessas mudanças se efetivarem. Nesse caso, essas alterações são dos 

pesquisadores e os operadores esperam ter ajudado. Por fim, comentam a surpresa dos 

pesquisadores estarem entendendo bastante sobre mineração e sobre a MT. A última fala 

do Denis mostra que se aprende também algo na forma de agir a partir da fala de outros 

colegas. O operador não detalha, mas acaba validando nossa impressão de que há um 

potencial de formação para mudar a forma de agir desses operadores. “[...] a gente 

conseguir aprender alguma coisa ainda na forma de agir em algumas situações, como foi 
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posto pelos outros que trabalham com nós aí, que, como eu falei, a gente tá sempre 

aprendendo, né.” 

A avaliação continua: 

Denis: Isso, essa reunião que teve eu fiquei contente, porque a gente pôde 
falar coisas aqui que a gente não fala lá embaixo pra não, de repente, 
chegar lá em cima com outra coisa, outro sentido. Então, assim, a gente 
pôde se expressar, a gente teve nossas ideias, espero que vocês 
aproveitaram bastante aí esse nosso, essa nossa dinâmica aqui. E nós 
também ter ideia pra mostrar um projeto bom pra todo mundo aprovar. Eu 
fiquei bem contente e fico feliz de ter participado dessa reunião esses 3 
dias, pra mim foi bastante produtivo. 

Cláudio: Também agradeço a todos aí, um prazer estar com vocês, é 
sempre bom pra aprender, a gente com vocês, vocês com nós. Pretendo 
estar outras vezes aqui pra debater. Hoje nós temos aqui, mas pode ser que 
outras vezes sejam outros operadores também que vão vir aqui com 
bastante vontade de chegar e falar o que acontece, o que não acontece. 

Pedro: Pô, Jorge, quem diria que um dia iam ter pessoas pra parar pra nos 
escutar? [risos] 

Esse último trecho da avaliação da quarta visita destaca a importância de um lugar 

para falar sobre o trabalho, ao mesmo tempo da importância de se atentar para essas falas, 

por alguém de fora, reconhecendo seu papel. Alguém para escutar e levar adiante e esse era 

justamente o objetivo. 

 A formação com os operadores da MT foi também um grande aprendizado para os 

pesquisadores, nunca tínhamos realizado um EST antes. Erramos muito, mas aprendemos e 

também acertamos. Como mencionado na introdução dessa tese, o projeto META, assim 

como a redação da tese, foi um grande ritual de passagem. Um dos aprendizados 

fundamentais está em como usar o saber estratégico e o saber clínico. Em saber o momento 

de direcionar a conversa para encaminhar proposições e quando colocar perguntas que 

permitam aprofundar nas minúcias da atividade. Os EST foram muito ricos nesse exercício e, 

para além da formação apresentada, foram eles que nos permitiram construir propostas de 

mudanças validadas e construídas de forma participativa com os operadores, diretamente 

envolvidos com a situação a ser transformada. 

6.2.3. Entre o saber estratégico e o saber clínico 
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É interessante perceber que algumas estratégias, boas para a formação, 

dificultaram a construção social. Por exemplo, os grupos terem sido formados só com 

voluntários, tanto o piloto, quanto os ESTs, foi muito significativo para estabelecer laços de 

confiança e respeito, sendo fundamental para avançar na formação com esses operadores. 

Ao mesmo tempo, essa estratégia dificultou o envolvimento de pessoas chaves para 

construir condições para encaminhar as mudanças relacionadas com a organização do 

trabalho. O direcionamento dado pelos pesquisadores, para levar o diálogo para a 

construção de recomendações, foi outra dificuldade nessa mediação entre os saberes. Ter 

feito isso foi relevante para mostrar ao grupo piloto e a direção que esse espaço era 

pragmático e levava à construção de propostas efetivas. Entretanto, para mudar a forma de 

agir em relação a algumas etapas da atividade da operação da MT, era preciso mais tempo 

de reflexão e detalhamento. Em certa medida, encaminhar recomendações é diferente de 

aprofundar em detalhes. Outra forma de falar dessa dificuldade é diferenciar o modelo de 

atividade que os pesquisadores precisam chegar. Um modelo operante, que explique a 

atividade e as causas dos problemas que se pretende resolver para permitir a 

transformação, é incompatível com um modelo de atividade que permita detalhar as 

minúcias necessárias para a formação, ou seja, são dois modelos distintos. 

O saber estratégico e o saber clínico são uma necessidade do ergonomista que 

pretende atuar conciliando a transformação do trabalho e a transformação das pessoas. Em 

alguns momentos, parece funcionar como um “cobertor curto”, um trade-off, ao cobrir um 

lado se descobre o outro. Saber o momento e a intensidade de cada um é uma prática do 

trabalho do pesquisador.  

Os esboços de avaliação realizados logo acima, nos mostram que o resultado 

negativo ao final do processo se deve mais por efeitos externos do contexto do que por um 

equívoco nosso na fase de planejamento, ou do uso desse saber no desenrolar da 

intervenção. A necessidade de “jogar com o tempo” na formação para dar conta de 

encaminhar soluções e ao mesmo tempo dar voz e espaço para as minúcias da atividade 

funcionou em nosso caso. Mas parece que aprofundamos mais no encaminhamento das 

propostas com soluções interessantes do que na formação para mudar o agir dos 

operadores. Com isso, surge uma questão: será que a formação deveria ter a pretensão de 
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desenvolver competências? Se fosse para fazer uma formação para transformar as 

condições materiais, faríamos uma formação em autoanálise do trabalho e não falaríamos 

de uma formação para o desenvolvimento da experiência profissional. Portanto, achamos 

que sim, é preciso caminhar para o desenvolvimento de competências e que para isso é 

primordial observar as minúcias. Talvez aqui o erro tenha sido de novo na fase do projeto da 

intervenção. Seria preciso, em uma experiência futura, que o tempo de projeto fosse maior. 

Fazer uma intervenção de um ano, com a distância que tivemos, pode ser pouco tempo para 

construir um diagnóstico, acompanhar as mudanças e ao mesmo tempo mudar a forma de 

agir dos operadores. Uma possibilidade para outras experiências seria realizar os ESTs e, em 

seguida, iniciar outros dispositivos de formação mais específicos. No projeto META, por 

exemplo, poderíamos aprofundar as seguintes etapas da atividade: descarregar a concha 

com pedra; encher a concha sem forçar a tração; arrancar o lapão; levantar a concha no 

transporte carregado e abaixar a concha no transporte descarregado; posicionar a máquina 

no painel e estabelecer a prioridade das galerias e, por último, dialogar com o mecânico. 

Para esse aprofundamento, outro método poderia ser utilizado, como a instrução ao sósia 

com auto confrontação – cruzada – ou uma análise ergonômica, utilizando o curso da ação, 

ou uma estratégia como a dos EST, mas seguida de momentos individuais e coletivos e com 

o uso de filmagens para aprofundar o detalhamento, ou, ainda, o uso das referências da 

didática profissional.  

Além de pensar outra etapa de detalhamento, deve ser refletido também uma 

estratégia de ampliação da comunidade de pesquisa e intervenção, como a sugerida pelo 

PFSGTE.  A formação em ciclos, proposta por eles, permite ampliar os envolvidos e aumenta 

as chances de mudar a forma de agir de “todos” os operadores envolvidos nessa atividade, 

os “reservas e os titulares”. Para isso, é preciso se utilizar de “uma porta” que está aberta e 

foi pouco utilizada por nós: as obrigações previstas em lei para a formação de trabalhadores. 

Em alguns casos, a própria NR exige que se façam formações. Na mineração de carvão, são 

obrigatórias formações periódicas. Elas devem ser utilizadas para além do “nanananana 

assina aqui”.   
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Conclusão 

Esta tese procura reafirmar a viabilidade de uma intervenção que concilia a analise 

ergonômica do trabalho com a formação dos trabalhadores. E destaca que mesmo num 

contexto degradado, onde o posicionamento do ergonomista se distância da direção da 

empresa, é possível realizar uma intervenção dessa natureza. Entretanto este 

distanciamento irá influenciar significativamente na eficácia desta intervenção. Essa tese 

procura aprofundar o conhecimento sobre os fatores que possam limitar a eficácia de uma 

intervenção que visa formar os trabalhadores e transformar as condições de trabalho ao 

mesmo tempo.  

A primeira questão de pesquisa dessa tese apresentada na introdução era: Qual o 

corpo teórico metodológico acumulado dentro do campo da Ergonomia e Formação e como 

o projeto META dialoga com ele? 

Para responder à essa questão, realizamos no primeiro capítulo dessa tese um 

breve histórico de encontros e desencontros da Ergonomia e formação. A revisão realizada 

nos permitiu identificar um grupo de autores que se colocavam receosos em relação à essa 

aproximação. O que justifica uma certa dificuldade em aproximar essas temáticas. Ao 

mesmo tempo a revisão nos mostrou alguns domínios da Ergonomia onde esses encontros já 

ocorrem há algum tempo. A partir do trabalho de Teiger e Lacomblez (2007) destacamos os 

seguintes domínios: 1 - a análise do trabalho anterior à formação; 2 – a formação em análise 

do trabalho; e 3 – a análise do trabalho voltada para o desenvolvimento da experiência 

profissional integrada com a transformação do trabalho. 

Dentre os três domínios apresentados percebemos que o Projeto META se 

posicionava dentro do terceiro domínio. O corpo teórico metodológico acumulado, 

ressaltava a importância de uma formação que levasse à ação, uma formação construtivista, 

entendida como um processo de aprendizagem mútua, onde o ergonomista-“formador” 

precisava conciliar um saber estratégico e clínico. Para verificar como este corpo 

metodológico era mobilizado analisamos quatro experiências dentro deste campo: 

Ergogroup, Matriosca, a experiência Francesa numa seguradora de saúde, e o Programa de 

Formação em Saúde, Gênero e Trabalho nas Escolas.  
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A análise dessas quatro experiências indicava que para realizar uma formação 

voltada para o desenvolvimento da experiência profissional era preciso primeiro analisar o 

trabalho. O conhecimento sobre a atividade permitiria o espaço de diálogo entre 

pesquisador e trabalhadores, o que faria emergir “aquilo que não se sabe que se sabe”. 

Além disso as experiência construíram estratégias para garantir a efetivação das 

recomendações propostas, algumas delas foram: é preciso que o ergonomista se envolva no 

processo de implementação das recomendações; a criação de grupos de acompanhamento 

na empresa para dar suporte ao grupo de formação é fundamental para criar condições para 

a transformação; o envolvimento de diferentes instâncias hierárquicas no grupo deve 

garantir uma estrutura operativa que facilite o fluxo de informações e o processo decisório 

para implementar a mudança; é preciso pensar em estratégias para ampliar os 

trabalhadores envolvidos na formação. Quase todas as experiência visavam deixar um 

legado com a saída do ergonomista. Entretanto, quase todas reduziam ou estagnavam os 

dispositivos criados depois da saída do ergonomista. Esta revisão nos permitiu estabelecer 

um diálogo com o projeto META Cooperminas identificando suas semelhanças e diferenças 

com essas experiências 

A pesquisa-ação na Cooperminas foi realizada em cinco visitas com aprox.. 5 dias 

cada visita. A demanda dessa intervenção visava regularizar a meta diária de produção em 

torno de 4500 ton/dia. Para contribuir com essa demanda foi analisada a situação de 

trabalho da limpeza das rafas. Especificamente o trabalho da operação das MTs. A análise 

deste trabalho permitiu a identificação de uma série de situações problemas que foram 

levadas para os trabalhadores validarem e refletirem de forma a contribuir com a sua 

formação e com a construção de recomendações de mudança. Para isso foram realizados 

seis Encontros sobre os Trabalho, inspirados pela Ergologia. Ao final do projeto foram 

entregues 17 recomendações de mudança, porém apenas 4 iniciaram a sua implementação 

ao término do projeto. Este resultado nos faz retornar à outra questão de pesquisa colocada 

na introdução deste texto: quais fatores limitaram a eficácia do projeto META/Cooperminas 

em relação à construção de condições para a transformação das condições de trabalho? A 

análise realizada na segunda parte desta tese nos permitiu identificar os seguintes fatores: 
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- Criar estruturas de apoio: no projeto META/Cooperminas foi criado o grupo piloto 

para coordenar tecnicamente a intervenção. A estratégia foi bem sucedida para a 

construção técnica, mas foi insuficiente para a construção social da intervenção. É preciso 

pensar os atores-chaves que irão compor esse grupo, não basta compor o grupo pensando 

as funções é preciso pensar o poder na organização. 

-  O contexto externo: as mudanças externas podem influenciar diretamente o 

“bom” andamento do projeto. No caso do Projeto META, a disputa externa de grupo 

políticos fora da cooperativa acirrou a disputa interna e dificultou nosso posicionamento 

junto à direção.  Além disso, o falecimento de dois integrantes do grupo piloto acabou por 

limitar muito a eficácia do projeto. 

 - O posicionamento interno: nosso posicionamento inicial era próximo ao 

engenheiro Marcos. Criamos estratégias de aproximação do grupo piloto que foram bem 

sucedidas.  Apesar dessa estratégia ter sido boa, a composição do grupo não foi o suficiente 

para criar condições para efetivar as mudanças que se referiam à organização do trabalho. 

Criamos também estratégias para nos aproximar da direção, no entanto, estas não foram 

suficientes. A presença de um diretor no grupo piloto foi insuficiente, tendo em vista que ele 

não era o mais próximo do centro do poder na Cooperminas. Além disso, o fato de ter sido 

criado um grupo à parte, só de pesquisadores e diretores, para coordenar politicamente a 

intervenção não se revelou como uma estratégia útil para a mudança de posicionamento. 

 - Convergência epistemológica interna: partimos da produtividade e da 

necessidade de aumentar a produção e promover a saúde dos trabalhadores como um lugar 

quase-comum para tentar encontrar mais áreas de convergência. Entretanto, dada as 

dificuldades de posicionamento com a direção, não avançamos em espaços de diálogo que 

reconstruíssem “novos lugares comuns”. Somado à isso, a mudança no contexto acabou nos 

distanciando da direção ao sermos pressionados pelo valor da produção em primeiro lugar 

dentro da Cooperminas, tendo em vista nossa intransigência para ceder em relação à esse 

valor. A convergência com o grupo piloto, a partir do acompanhamento da AET e da análise 

dos ESTs, foi positiva e permitiu criar “lugares mais-comuns” com esse grupo, avançando no 

debate sobre a responsabilização individual e sobre a avaliação do trabalho. 
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 - Competências dos pesquisadores:  erramos ao definir o objetivo do projeto como 

sendo a entrega de uma lista de recomendações. A elaboração inicial do projeto é 

fundamental, e é preciso pensar o tempo da intervenção garantindo um momento longo 

para acompanhar as mudanças. Erramos também ao não atrelar à intervenção um 

compromisso da direção com a implementação das propostas do projeto, em termos de 

recursos e de garantias de condições frente a outros atores, como por exemplo a supervisão 

de produção. Mesmo num projeto com uma demanda induzida, o que cria mais dificuldades 

nessa aproximação com a direção, é importante pensar logo no início do projeto numa 

estrutura operativa que irá garantir a possibilidade de efetivar as transformações. Isso pode 

antecipar tensões e facilitar a construção das condições para a transformação. 

Além das dificuldades enfrentadas para implementar as recomendações elencadas 

acima, foram enfrentados outros desafios que se referem ao tipo de formação realizada com 

o operadores da MT. O que nos remete à última questão de pesquisa colocada pela tese: 

quais fatores limitaram a eficácia da formação voltada para o desenvolvimento da 

experiência profissional no projeto META/Cooperminas? 

 - Analisar o trabalho antes de formar: é preciso uma análise do trabalho anterior 

para permitir o diálogo. No caso do Projeto META esse não foi um limitador, nos parece que 

a aproximação da atividade antes da formação foi suficiente e contribuiu positivamente. 

 - Delimitar a teoria subjacente à formação: é preciso delimitar o tipo de formação 

que se quer fazer, ou, o que se quer mudar na forma de agir.  No caso do projeto META 

nossa intervenção pretendia desenvolver novas competências nos operadores e acreditamos 

que os ESTs eram um espaço para a circulação de saberes que permitiria por si desenvolver 

novas competências nos operadores. Não tínhamos como referência teórico-metodológica 

do projeto a Cínica da Atividade e nem pretendíamos realizar um desenvolvimento da 

experiência profissional como proposto por Yves Clot. A noção de desenvolvimento 

apareceu ao longo da redação do projeto como uma forma de delimitar que não se tratava 

de uma formação em análise do trabalho como ferramenta para a ação, havia um interesse 

em contribuir com o saber-fazer dos operadores da MT. Entretanto, ao final pudemos 

perceber que uma “formação em/pela análise do trabalho para/pela a ação” pode contribuir 

para esse saber-fazer, porém de forma distinta de uma formação para o desenvolvimento da 
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experiência profissional. A formação dos operadores da MT nos permitiu mudanças, como a 

construção de “lugares-mais comuns” entre os operadores da MT, a verbalização de saberes 

investidos na atividade, um debate sobre valores. Não acreditamos que a melhor maneira de 

definir a nossa formação seja afirmar que ela desenvolveu a experiência profissional dos 

operadores da MT. 

 - A competência dos pesquisadores: os pesquisadores precisam saber “jogar com o 

tempo” ao longo da formação com os operadores para garantir que o espaço de debates 

permitirá, ao mesmo tempo, a formação e a construção de recomendações sustentada pelo 

saber de quem vive a realidade dessa situação de trabalho. Muitas vezes dentro do espaço 

de formação com estes trabalhadores, conciliar essas duas demandas pode ser 

contraditório. O esforço para se construir recomendações exige pragmatismo e a análise da 

atividade deve permitir um modelo operante. No caso da formação desses trabalhadores 

para poder mudar sua forma de agir no trabalho é preciso aprofundar a análise num nível de 

detalhamento maior sobre a atividade do que o proposto no modelo operante. 

 - A ampliação da formação: pensar as formas de ampliação do espaço de formação 

para não restringir aos poucos operadores que participam do espaço de formação. A 

estratégia de realizar a formação com um grupo reduzido de operadores para permitir um 

diálogo aprofundado sobre a atividade parece fazer sentido. Entretanto, é preciso pensar 

formas de envolver os outros operadores que não estão participando diretamente da 

formação. No caso do Matriosca, a experiência mostrava que outros operadores iam se 

“contagiando” com o debate ocorrido nos grupos de formação, entretanto no caso do 

projeto META, apesar desse “contágio” ter ocorrido, não nos parece que foi suficiente para 

fazer circular o conhecimento produzido. A estratégia utilizada pelo ‘Programa de Formação 

em Saúde Gênero e Trabalho nas Escolas’ para fazer circular os saberes ampliando os atores 

envolvidos em ciclos pode ser uma estratégia mais adequada para não limitar a formação a 

um grupo de atores muito restrito. 

 - Integrar estruturas de apoio e espaço de formação para o desenvolvimento da 

experiência profissional: não envolver os trabalhadores da situação crítica na construção 

social da intervenção e na coordenação política pode limitar a sua eficácia. Pensar o grau de 

envolvimento desses operadores no grupo piloto é uma questão importante para a 
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formação e para a construção social da intervenção. Não achamos que a estratégia Grupo 

piloto x EST (Grupo Foco) utilizada no projeto META foi adequada. A proposta do Ergogroup 

e do MATRIOSCA de trazer integrantes do Grupos Foco para dentro do grupo piloto parece 

mais interessante nesses casos.  

Os fatores elencados acima nos permitiram alcançar o objetivo proposto por esta 

pesquisa: Identificar os fatores que limitaram a eficácia do projeto META/Cooperminas em 

relação à transformação das condições de trabalho e ao desenvolvimento da experiência 

profissional dos operadores de MT. 

Entretanto, vale sinalizar que os limites encontrados não impossibilitaram a 

realização do projeto. Vale reafirmar que é possível fazer formação e transformação ao 

mesmo tempo numa intervenção ergonômica como objetivos indissociáveis. Nossa 

experiência mostrou que, mesmo num contexto desfavorável, sem apoio da direção e com 

várias influências negativas externas, conseguimos realizar uma intervenção conciliando os 

dois objetivos apesar dos limites que se impuseram para a eficácia dessa intervenção.  

Esse percurso nos permitiu concluir que: Criar estruturas de apoio é fundamental, 

mas não é o suficiente para garantir a construção de condições para a transformação das 

condições de trabalho.  É preciso: definir os integrantes que irão compor o grupo piloto 

analisando o espaço de poder da cooperativa e não o organograma; acompanhar a 

implementação da mudança; monitorar os efeitos externos; monitorar o posicionamento; e 

ampliar aos poucos a convergência epistemológica com os atores-chaves para o processo de 

mudanças.  

Em relação ao processo de formação concluímos que analisar o trabalho antes de 

realizar a formação não é o suficiente para desenvolver a experiência profissional.  É preciso: 

delimitar a teoria subjacente e especificar a mudança pretendida; saber jogar com o tempo 

entre formação e construção de recomendações; pensar formas de ampliar o grupo que está 

sendo formado; e integrar o grupo de formação à estrutura de apoio (grupo piloto). 

Estar atentos a esse fatores que podem limitar a eficácia da intervenção não a 

garante. Ter clareza desses fatores irá auxiliar a prática do analista do trabalho, pode evitar 

algumas surpresas, mas não irá antecipar o que não pode ser previsto. Por isso é tão 

encantador compreender ↔ transformar o trabalho.  
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Apêndice A – Termo de Cooperação Técnica 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 

1. Identificação 

Título do projeto: Projeto META – Mineiros para o Estudo do Trabalho na Autogestão 
 
Interessados 

 Grupo de pesquisa: pesquisadores Fernanda Santos Araujo1 e Vicente Aguilar 

Nepomuceno de Oliveira1, orientados pelos professores Denise Alvarez2 e Marcelo 

Figueiredo2. 
1 Professores do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ UnED NI e 

Doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal 

Fluminense. 
2 Professores do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal 

Fluminense. 

 Empresa: Cooperativa de Extração Mineral dos Trabalhadores de Criciúma – 

COOPERMINAS. 

Data: 09/05/2014 
 

2. Objetivos 

Realizar uma análise ergonômica do trabalho na COOPERMINAS com o objetivo inicial de contribuir 

com a solução do problema: “dificuldade de manter o patamar de produção regular em 4.500 

ton/dia”. 

Esse problema foi levantado por meio de entrevistas realizadas na cooperativa nos dias 12 e 13 de 

março de 2014, e foi definido como foco inicial do estudo em comum acordo entre as partes. 

Vale ressaltar que a demanda inicial deve ser reformulada ao longo da pesquisa, o que irá implicar 

em focar a análise numa parte do problema. 

3. Metas 

 Elaborar relatório de análise da demanda; 

 Elaborar relatório de levantamento de dados sobre o funcionamento global da empresa; 

 Definir as atividades de trabalho a serem estudadas pela análise ergonômica do trabalho; 

 Elaborar relatório dos estudos das atividades de trabalho; 

 Realizar encontros sobre o trabalho para aprofundar análise; 

 Elaborar relatório de recomendações de mudanças para a empresa.  

 

4. Equipe técnica 

Para a realização deste projeto será necessária a composição de uma equipe interinstitucional, que 

abarque pesquisadores do grupo de pesquisa e trabalhadores da empresa acima referidos. Esta 

equipe está em formação e até o momento é composta por: 
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Da parte do grupo de pesquisa: 

 Fernanda Santos Araujo 

 Vicente Aguilar Nepomuceno de Oliveira 

 Denise Alvarez 

 Marcelo Figueiredo 

Da parte da COOPERMINAS 

 Marcos 

 Estima-se a necessidade de mais 3 trabalhadores para composição do grupo. 

 

5. Cronograma 

Meta mar abr ma
i 

Jun jul ago set out nov dez jan fev 

Análise da demanda X            

Levantamento de dados sobre o 
funcionamento global 

  X          

Definição das atividades de trabalho a 
serem estudadas 

  X          

Estudo das atividades de trabalho      X       

Encontro sobre o trabalho I        X     

Encontro sobre o trabalho II          X   

Entrega do relatório final: 
recomendações de mudanças 

           X 

 

6. Participação da empresa 

Para realização deste estudo a COOPERMINAS deve se comprometer em: 

 permitir que os trabalhadores que irão compor a equipe técnica do projeto possam estar 

liberados para acompanhar os pesquisadores durante as visitas; 

 permitir que esses trabalhadores tenham outros momento de dedicação a esse trabalho; 

 permitir acesso aos dados requeridos para análise do funcionamento global da empresa; 

 permitir livre acesso as instalações da empresa para observação e estudo das atividades; 

 permitir que outros trabalhadores estejam disponíveis para dialogar com a equipe técnica 

nas entrevistas para o estudo das atividades e nos encontros sobre o trabalho (isso pode 

implicar na interrupção da produção em algum momento). 

 

7. Estimativa de custo 

 

Abaixo apresentamos uma estimativa de custo do projeto, calculado pelo número de visitas 

estimadas. 

 

Item Valor estimado 

Transporte aéreo  R$           750,00  

Transporte terrestre (taxi aeroporto)  R$           200,00  

Transporte terrestre (rodoviária Florianópolis - Criciúma)  R$           200,00  
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Alimentação  R$           250,00  

Hospedagem  R$           600,00  

Serviços de Pessoa Física (grupo de pesquisa) não calculado 

Serviços de Pessoa Física (COOPERMINAS) não calculado 

Total por visita  R$       2.000,00  

 

Total considerando as 6 visitas = R$ 12.000. 

 

O grupo de pesquisa assume o compromisso de arcar com todos os custos. 

 

8. Publicação dos resultados 

Os dados gerados nessa pesquisa poderão ser publicados em artigos acadêmicos, congressos, 

revistas, livros, etc.  
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Apêndice B – Árvore de Problemas 
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Apêndice C – Roteiro para análise do funcionamento global 

Roteiro de questões para análise do funcionamento global da empresa 

Abaixo são apresentadas algumas questões que podem nos ajudar a entender o funcionamento 

global da empresa. Essas questões estão agrupadas por temas, quais sejam: 

1. Breve histórico e análise estratégica 

2. Mercado 

3. Processo Produtivo 

4. Organização do trabalho 

5. RH 

6. Aspectos Legais 

7. Segurança e saúde dos trabalhadores 

 

 

 

1. Breve histórico e análise estratégica 

 

1.1.  História da EMPRESA 

1.2. Dados históricos sobre faturamento e “lucro” da empresa 

1.3.  Já foram realizados planejamentos estratégicos na EMPRESA? Onde estão esses planos? 

Quais os objetivos estratégicos em um horizonte amplo? 

 

2. Mercado 

 

2.1. Quais os produtos comercializados pela EMPRESA e o valor de mercado desses produtos?  

2.2. Quem são os clientes (para cada tipo de produto)? Qual a quantidade de produto comprada 

por cada cliente? 

2.3. Características da demanda: sazonalidade, exigências de qualidade, exigências de prazo, 

variações de valor? ... 

2.4. Quem são os concorrentes e como a EMPRESA avalia sua posição frente a concorrência? 

 

3. Processo produtivo 

 

3.1. Breve explicação do processo produtivo: verificar os tempos gastos em cada operação, as 

máquinas, ferramentas, pessoas e demais recursos utilizados. 

3.2. Quais os tipos (e modelos) de máquinas existentes na EMPRESA hoje? Qual a capacidade 

operacional (ou produtiva?) de cada uma delas? Como avaliam a tecnologia utilizada hoje? 

Comparar com a concorrência 

3.3. Como é medida a produção hoje _? Onde isso é registrado e como?  

3.4. Como é avaliada a qualidade da produção e dos processos hoje ?  

3.5. Processos e Leiaute: levantar documentos, instruções de trabalho, plantas 
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4. Organização do trabalho 

 

 

4.1. Quais os setores de trabalho e as funções dos trabalhadores existentes na EMPRESA hoje? 

Quais trabalhos/atividades são terceirizados na empresa? 

4.2. Que atribuições possuem os trabalhadores de cada função? 

4.3. Quantos trabalhadores existem em cada função / setor? 

4.4. Qual a qualificação exigida para realizar cada função? 

4.5. Como são controlados/medidos/avaliados os trabalhadores em cada uma dessas funções? 

 

 

5. RH 

5.1. Qual o numero de trabalhadores? 

5.2. Dados por setor/Função:Num de trabalhadores, Forma de contrato, Faixa Etária, 

Escolaridade, Formação Profissional, Sexo, Ano de Ingresso e/ou tempo de serviço, 

Naturalidade, local de moradia (bairro) 

5.3. Política de remuneração/plano de carreira 

5.4. Histórico de investimentos em treinamento/qualificação dos trabalhadores 

5.5. Dados históricos por setor – ano de ingresso e ano de saída de trabalhadores de cada setor 

5.6. Dados por setor – absenteísmo, rotatividade, mudanças de função na empresa 

5.7. Como é feita a seleção de trabalhadores?  

 

6. Aspectos legais 

6.1. Quais as principais leis e regulamentações que impactam a atividade? (legislação trabalhista, 

ambiental, de segurança...) 

 

7. Segurança e saúde dos trabalhadores 

7.1. Possui CIPA? Como está composta a CIPA hoje? 

7.2. Qual a composição do SESMT? 

7.3. Quais as funções da CIPA? 

7.4. Histórico de acidentes (e doenças de trabalho) por setor e por tipo de acidente 

7.5. Mapa de Risco existe? PPRA? 

7.6. Dados dos trabalhadores afastados (atualmente e no passado) 
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Apêndice D – Roteiro de Entrevistas 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

I. Operador de MT 

 

Dados do entrevistado: nome, apelido, idade, tempo de serviço na COOPERMINAS, histórico 

de mudanças de função na cooperativa 

 

1. Descreva sua rotina de trabalho: o que você faz ao chegar na empresa? quais são suas 

tarefas?  

 

2. É sempre assim? O que pode sair diferente? E se... as  ferramentas/máquinas não estiverem 

disponíveis no lugar, momento, condições esperadas? E se.... a equipe... a galeria.... 

 

3. Você opera sempre a mesma máquina? São sempre os mesmo operadores (cabista, 

caldeiro...) trabalhando contigo? 

 

4. Como / quem define em qual painel/conjunto você vai trabalhar? E por qual galeria você vai 

começar? 

 

5. O que você não pode deixar de fazer nunca? O que você não pode fazer de jeito nenhum? 

(regras / normas) 

 

6. Que dificuldades você pode encontrar no seu trabalho? Conte-nos como foi um dia de 

trabalho difícil aqui na COOPERMINAS? 

 

7. É um bom dia de trabalho? 

 

8. Você já sofreu ou presenciou algum acidente relacionado com a operação de MT na 

COOPERMINAS? Conte-nos como foi. E um quase acidente que você conseguiu evitar e sair 

sem nenhuma lesão? 

 

9. Você acha que o seu trabalho afeta (positiva ou negativamente) a sua saúde? Como? Por 

que? 

 

10. Que fatores você identifica que afetam a produtividade dessa operação (da MT)? Por que um 

dia você consegue limpar mais rafas e outro menos? Por que algumas máquinas limpam mais 

do que outras? Por que alguns operadores limpam mais do que outros? 

 

11. Você acha que a manutenção interfere na produção? Como? Por que? O que você acha que 

poderia melhorar no “setor” de manutenção”? 
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ROTEIRO DE OBSERVAÇÕES 

 

 

A equipe deve se apresentar aos trabalhadores, apresentar os objetivos da pesquisa e reforçar que 

essa observação não será utilizada na avaliação do operador.  

Condições de execução do trabalho 

 

1. Localização: conjunto, painel, galeria, travessa... 

 

 

 

2. Data:  3. Turno:  

4. Observadores:  

5. Observados69:  

 

6. Tempo de deslocamento da entrada da mina até a frente de serviço: __________ 

7. Horário de início da operação: _________ 

 

8. Lay-out - marcar em um “desenho”: 

 posição da correia 

 posição das instalações: água, ar comprimido, elétrica... 

 medir algumas distâncias e altura do teto 

 falhas na rocha? Nas paredes??? 

 posição de máquinas, materiais ou ferramentas presentes no local observado 

 deslocamento de máquinas que passem pelo local ao longo da observação 

 presença de poças d´água? Goteiras? 

 

  

                                                           
69 Operador de MT, cabista e caldeiro. 
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9. Condições gerais do ambiente 

Temperatura  

Ruído  

Iluminação  

Qualidade do ar  

 

10. Condições da operação 

Rafa prensada 
ou espalhada? 

 

Lapa regular ou 
irregular? 

 

Condições 
gerais da MT 

 

Condições 
gerais do cabo 
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Resultados da atividade 

11. Deslocamentos: registrar o percurso da máquina na observação e identificar eventuais 

mudanças (exemplo no início da operação a máquina pega o carvão de primeira, no final é 

preciso ir e voltar algumas vezes para encher a concha). 

 

 

12. Tempos 

 Tempo Comentários 

Deslocamento entre 
a frente e a correia 

  

  

  

  

  

 

 Tempo Comentários 

Carregamento de 
uma pá 

  

  

  

  

  

 

 Horário de término da limpeza da galeria: __________ 
 

 Tempo total da operação (limpeza dessa galeria): ___________ 

 

13. Esperas e paradas 
 

Tempo parado Motivo 
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14. Comunicações: verbal, visual ou gestual 

 

Com quem? C  Como? O que? 

   

   

   

   

 

15. Uso do corpo: posturas e forças 

 

Braços  

Pernas  

Coluna  

Cabeça / pescoço  

Corpo todo  

 

16. Quantas viagens / conchadas são necessárias para limpar uma rafa? _____________ 

 

17. Avaliação da galeria ao final da operação: a rafa foi bem limpa?  

 

_____________________________________________________________________ 

 

18. Outras observações 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

____________________________________ 
 

19. Listar dúvidas para serem esclarecidas em conversas com os operadores caso não possa 

ocorrer uma conversa no momento 
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____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

________________________________ 
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Apêndice E – Cadernos de Formação 
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Apêndice F – Frases utilizadas para alimentar os ESTs 

FRASES do I ENCONTRO 

“Se algo não tiver legal, se ela tiver um vazamentinho de óleo no cilindro, eu 

vou alertar o meu cabista para ele ir lá falar. Mas se ta vazando muito óleo 

mesmo aí eu não dou início ao trabalho. Pois aí senão ao invés de produzir eu 

vou dar custo.”  

“Se eu ver que a tração não dá para trabalhar eu não trabalho.  Chamo o 

mecânico.” 

 

“100 % a máquina não vai tá.  Eu com o tempo que eu já tenho de máquina, 

você sabe se ela vai dar lucro. Tem vários fatores que a gente olha: bomba, 

filtro, tração, 120, frouxa. Só que eu sei se ela vai produzir para dar lucro ou se 

ela vai quebrar.” 

 

“Se a 120 tá frouxa, para e aperta, porque vai arrebentar. Não tem como tocar. 

A roda também. Eu peço ao cabista para pegar lá a graxeira, afrouxo, aperto e 

estico a corrente, é cinco minutos. Se tocar com a corrente frouxa é uma hora e 

meia para consertar.” 

 

“Não sabe pegar o carvão na rafa, força muito a máquina para pegar o carvão, 

acha que é a tração que tem que juntar o carvão e não o cilindro, tu vai aquecer 

a máquina, vai forçar a bomba e judiar da 120.” 

 

“se você forçar o hidráulico você pode estourar a mangueira. Se você levantar a 

bunda da máquina. força demais. Tem que ver se a mangueira é ruim. Ou 

porquê está forçando o hidráulico. Pressão, a bomba pode estar forçando 

demais a mangueira.” 
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“Ou o cilindro não estão vindo bem recuperados. Ou é o manuseio errado. Ele 

pode estar usando só um cilindro. Tem gente que quebra as pedras com a 

concha vazia. E isso quebra o cilindro. lapa é o que mais estoura o cilindro. (...) 

Se o cara tiver malandragem ele não vai baixar a concha e vim raspando com 

tudo. E nem na lapa boa.  Tem operador que baixa inclina na as duas rodas da 

frente e vai. Então ele vai estourar.” 

 

“depende muito do operador. Tem operador que estoura cilindro, tem 

operador que estoura sincronizado, tem operador que estoura bomba” 

 

“Chega o anjinho e como ta a máquina? Ela ta ruim tração? Eu digo ta 

tranquilo. E ele, mas pô o operador ta dizendo que ela ta lenta. .. Os caras 

querem que ela desenvolve mais, Mas eu sei que não vai melhorar. Checou 

pressão eu seio que ta no limite da pressão, não tem como.” 

FRASES do II ENCONTRO 

 

“Se pega um operador que não enche muito a concha com medo do material 

vim em cima, ele vai sempre trabalhar com meia concha, vai tirar sempre com 

60 caçambadas. Eu sempre opero com a concha cheia, eu vou tirar com 40 

conchadas.” 

[como você percebe que encheu a concha?] A gente sabe, né? A máquina tem 

um limite. Vai ter uma hora que ela não vai ter mais força pra encher. Ai 

começa a fechar e levantar a concha. Ai encheu, dá uma ajeitadinha na carga 

por que senão vai caindo na lapa.  

Tem operador que anda com a concha no chão pra reduzir a vibração. Isso 

maltrata a máquina, mas dá um alivio pra coluna. 
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“a máquina (a caçamba carregada) encostou no teto sendo baixo, e caiu 

material dentro da máquina e cortou minha mão. Eu fiquei dois dias afastado.” 

“O mesmo relata que encheu a concha da máquina (MT) e ao virar a máquina 

escorregou uma pedra da concha atingindo seus dois joelhos, tendo fortes 

dores” (livro ata de acidentes) 

 

“O mesmo relata que estava trabalhando na MT e que ao passar por um salto 

na lapa acabou sentindo fortes dores na coluna lombar” (livro ata de acidentes) 

A maquina não tem amortecedor bate seco. Um dia vai ocorrer alguma coisa. 

Se eu pego uma galeria cheia de buraco em uma semana você já sente. Em dois 

dias não sente não, mas uma semana já sente. 

[consequências para a saúde?] afeta indiretamente a coluna. Eu acredito que os 

rins, por causa da caloria da máquina. E bastante poeira que a gente come. É 

bastante poeira. A gente tem os EPIs pra proteção.  

 

[e perna, joelho, panturrilha, tornozelo...] Eu sentia. E eu consegui regular a 

pedaleira que me tirou essa dor. Eu tinha uma dor no joelho, que estava me 

causando transtorno. E eu consegui... eu ajustei a máquina. Através do 

mecânico. Pedindo pra ele apertar um pouquinho ali, baixar um pouquinho lá. 

Ajustar de uma forma que eu consiga trabalhar sem me prejudicar. 

 

Ele era o caudeiro que estava naquele momento substituindo o operador para 

que ele descansasse um pouco. 

 

[você se sente bem trabalhando?] Eu não troco o meu serviço por nada. Eu não 

quis porque eu viso o aposento. E aqui eu me sinto bem. Eu faço o que gosto.  

Não quero sair da MT. Eu amo. Eu amo. Eu amo trabalhar na MT. Eu opero 

porque eu gosto. Falo isso para todo mundo.  
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Eu não vou. Eu já fui chamado por salários maiores e não fui. Porque lá não vou 

ter amigo. Não vou ter a história que eu tenho aqui. Meu pai se aposentou 

aqui. Deixou a vaga para mim. Eu conheço toda a história dessa empresa. Meu 

pai era cooperado. 

[Falta de pessoal não chega a ser um problema?] Não porque a gente faz uma 

jogada, tira de cá, tira de lá. Coloca um eletricista lá. Coloca um mecânico.... 

 

Ontem aconteceu comigo. Eu estava trabalhando na cauda e dois encanadores 

passaram, e um desatento ficou na frente da máquina quando eu ia 

descarregar. Mas eu consegui visualizar ele. E foi uma quase acidente. Ele não 

me percebeu, mas eu percebi ele. Se eu não percebesse poderia ser trágico. 

Poderia ser um acidente fatal. Por que o equipamento ele é muito violento. 

 

O mesmo passou mal na frente de serviço provocando vômito. (livro ata de 

acidentes) 

 

FRASES do III ENCONTRO 

 

 

Avaliação 

 

“Tenho me esforçado para bater a meta da produção. Por que tenho uma 

família pra criar. Minha produção se mantém boa.”  
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“Quebra porquê o pessoal está com vontade para tirar carvão. A verdade é que 

para as condições que nós estamos trabalhando, está chovendo carvão.” 

 

“Do nosso ponto de vista o que nós estamos fazendo aqui é milagre. Com as 

condições que nós temos é milagre.”  

 

“O que eu fiz. Fui lá medi o tamanho da galeria. Pedi pra eles contar a 

quantidade de caçambada que derem e o tempo que levava pra fazer isso. Eu 

fiz esse trabalho aqui e mostrei pro supervisor. Ele não cobrou mais. Por que do 

lado de lá é bem baixinho e aqui era bem alto. Dava 60, 70 caçambada. Quando 

dava o arrombamento então, podia esquecer. Então é uma coisa que o 

encarregado tem que ter essa noção até pra confortar o operador e incentivar 

ele a produzir carvão, não pela rafa.” 

 

“As vezes o explosivo falhou, por exemplo. Ai é uma rafa. Eu vou naquela que 

vai dar uma rafa rapidinho pra mim. Agora aquele arrombamento de ontem lá, 

é um arrombamento gigante” 

 

“Por exemplo, passamos por uma falha no conjunto 4, que hoje a gente está 

conseguindo limpar 7 rafas, e na falha a gente limpava 3. 

Isso torna o dia cansativo, chato, desgastante. Por que a melhor coisa que tem 

é tu vim, produzir, não quebrar o equipamento e ir embora tranquilo. É a 

melhor coisa que tem. Por exemplo agora tem três dias seguidos que eu estou 

conseguindo limpar 7 minas. O que é uma ótima produção ali. É o limite. Isso é 

um bom dia. Então você vai tranquilo, descansa em paz.” 

 

Planejamento 
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“Eu tava falando ontem por operador que a gente perdeu algumas coisas 

importantes que tinha na mina 3 que não conseguimos trazer pra cá. Que foi 

esquecendo, e foi... Era uma tal de uma reunião que a gente tinha mais ou 

menos na mesa que distribuía o serviço pro pessoal. Oh, tem tantas minas, tu 

começa naquela mina lá, e vem vindo. Tu faz um plano inicial. Depois pode 

acontecer a mudança. Isso na nossa mina já não tem. Onde a máquina ta tu vai 

pegando e depois eu vejo” 

 

“correia sempre tem que estar na frente. Avança, pois senão não vai sair 

carvão. Saiu 6 minas hoje, com a correia longe. Amanhã vai sair 8 minas. Pois 

vai avançar. Faz a maior diferença. Se a correia estiver próxima são mais 2 

minas por turno.” 

 

“Na frente de serviço uma coisa que eu priorizo é nunca estocar. Eu não dou 

uma conchada para o lado. A não ser a ultima rafa que não vai dar tempo. 

Agora você vai olhar. Eu tirei 5 minas. Minhas 5 minas estão zeradas. Nem 

pedra na quadração nada. Sempre toda a vida foi assim. Eu aprendi assim, vou 

manter.” 

 

Um fator importante é que o operador fica monitorando o tempo do turno de 

produção e o quanto ele avançou. Ele estima quanto tempo vai levar uma mina 

para verificar se vai dar tempo.  “Mas a prioridade é isso, sempre jogar com o 

tempo” 

 

[sobre a influência do trabalho do encarregado de produção] Pode influenciar. 

Pode atrapalhar a produção. Com decisões erradas. Como a distribuição das 

máquinas pelos conjuntos. É quase impossível trabalhar três máquinas num 

conjunto só. Afeta diretamente a produção. Uma máquina tem que ficar 

parada. As decisões do encarregado podem ajudar ou atrapalhar a produção. 

Isso se chama escalar errado. 
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“[Sobre o encarregado, como o trabalho do encarregado afeta o seu trabalho? 

O que é um bom encarregado?] É aquele que sabe jogar no tempo certo. 

Vamos pegar aqui pois vai ser melhor, porque quando tu chegar aqui a outra 

maquina vai chegar aqui. È saber espalhar o trabalhador na frente de serviço. 

Já teve caso da gente chegar no final do turno só ter três rafas e o lado de lá ta 

calmo. E não cabe duas maquinas lá só cabe uma [risos] (...)Saber distribuir o 

trabalho, pois a maioria que está lá hoje sabe trabalhar, não tem que ficar em 

cima.” 

 

“Ele vê a máquina do lado. Ele só fica observando. Por que tem tantas minas 

pra cada uma, né? Saiu daquela galeria: oh, já limpou três. Eles ficam assim. Eu 

já limpei 5 e ele limpou 3. Então eu vou dar uma segurada por que ele tem que 

chegar até em mim, pra nós terminar junto. Eles ficam controlando esse 

negócio ai.” 
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Apêndice G – Cartaz de Divulgação 

PROJETO META 

Mineiros para o Estudo do Trabalho na Autogestão 

“Trabalhar menos, produzir mais”  

 

Você já ouviu falar? Já teve a 

oportunidade de conversar com os 

professores do Rio de Janeiro que estão 

trabalhando com a gente desde março? 

Esses professores, junto com um grupo de 

trabalhadores da COOPERMINAS, estão 

desenvolvendo um projeto que tem como 

objetivo contribuir com a regularização do 

patamar de produção em 4.500 ton/dia. 

Mas qual a causa desse problema?  

Não é possível 

regularizar o patamar de 

produção resolvendo 

apenas um problema. 

São vários os fatores que 

influenciam na 

irregularidade da 

produção. Desde o início 

do ano diversas pessoas, 

de diferentes setores, já 

foram entrevistadas, um 

imenso conjunto de informações foi levantado, e encontramos diversas causas para o problema da 

produção. 

E então? Por onde começar? 

Não seria possível estudar 

aprofundadamente todas as 

atividades envolvidas na 

produção. Foi preciso escolher 

um ponto de partida. E decidimos 

começar pela operação da MT.  
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Conversamos com operadores e levantamos informações que nos mostram alguns pontos críticos 

dessa operação. Situações que podem ser melhoradas, tanto para aumentar a produção de carvão, 

como para melhorar a qualidade de vida dos operadores no trabalho. 

Mas quem vai dizer o que e como melhorar? 

Ninguém melhor do que os próprios operadores. Acreditamos que só com a participação deles será 

possível chegar a 

soluções que 

contribuão com 

saúde e segurança 

dos trabalhadores e 

ao mesmo tempo 

com a melhoria da 

produção. 

 

P 

or isso serão convidados alguns operadores de MT para participar de “Encontros sobre o 

Trabalho”, que serão realizados nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2014 na COOPERMINAS.  

Para mais informações procurar Marcos, Vando (eng.), Ivan (enc.), Roberto, Carlos, Tarzan, Isaac ou 

José. 

 


