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“Mantenha

seus

pensamentos

positivos,

porque

seus

pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras
positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes.
Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornamse seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus
hábitos tornam-se seus valores. Mantenha seus valores
positivos, porque seus valores… Tornam-se seu destino.”
Mahatma Gandhi
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RESUMO

Esta dissertação está fundamentada em um estudo de caso que utiliza como base a
Ergonomia, visto que o cenário atual dos ambientes laborais, face às transformações
aceleradas no mundo do trabalho, produziram efeitos negativos como o aumento de
incidências de doença e de afastamentos no trabalho. Para tanto a pesquisa possui
caráter exploratório e descritivo e tem como proposta discutir, quais os benefícios que a
Ergonomia pode trazer para o ambiente da Biblioteca Central do CEFET/RJ e para os
funcionários que nela estão inseridos de modo que se possa contribuir para que eles
tenham um ambiente mais saudável e seguro e consequentemente mais Qualidade
de Vida no Trabalho. A ferramenta utilizada neste estudo foi a Análise Ergonômica do
Trabalho que propiciou através de sua análise corrigir e propor um ambiente mais
adequado e como consequência uma melhoria na qualidade de vida do trabalho dos
funcionários inseridos na biblioteca em questão. Para o alcance deste objetivo fez se
necessário: identificar as condições de trabalho, detectar os possíveis riscos,
conhecer as atividades e a percepção dos funcionários pertencentes a este ambiente
em análise para identificar suas reais necessidades. Este estudo também fez
comparação com os resultados e a realidade da biblioteca citada com as normas de
ergonomia em vigência. Foi verificado após a análise que os principais fatores
ergonômicos ligados ao desconforto estão relacionados com as condições ambientais
(iluminação, ruído, temperatura e mobiliário). As contribuições desta pesquisa
contemplaram: o ambiente laboral estudado na forma de propiciar melhor QVT, a
Instituição na maneira de cooperar com resultados mais positivos e ao mundo acadêmico
em geral.

Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Ergonomia. Análise Ergonômica do Trabalho.
Bibliotecas Universitárias.
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ABSTRACT

This essay is based on a case study that uses based on Ergonomics, since the current
scenario of working environments, face the accelerated changes in the work world,
they produced negative effects such as increased incidences of disease and of
departures at work. For both exploratory and descriptive character has research and
its proposal to discuss, what are the benefits that ergonomics can bring to the
environment of the Central Library at CEFET/RJ and for employees that are inserted
so that it can contribute to them to have a safe and healthy environment and
consequently more quality of life at work. The tool used in this study was the ergonomic
analysis of the work provided by your correct analysis and propose a more suitable
environment and an improvement in the quality of life of staff entered in the library in
question. To achieve this goal made if necessary: identify working conditions, detect
possible risks, learn about the activities and the perception of officials belonging to this
environment under review to identify their real needs. This study also did comparison
with the results and the reality of the library quoted with the standards of ergonomics
in term. It was verified after the analysis the main factors linked to ergonomic
discomfort are related to environmental conditions (lighting, noise, temperature and
furniture). The contributions of this research involved: the working environment studied
in the form of providing better QVT, the institution on way to cooperate with more
positive results and the academic world.

Keywords: Quality of life at work. Ergonomics Ergonomic work analysis. University
libraries.
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1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas é quase inconcebível considerar apenas resultados
positivos para a Organização sem verificar primeiramente as pessoas que estão
inseridas nas atividades de trabalho, já que dedicam grande parte de seu tempo aos
seus ambientes laborais. Portanto estes ambientes devem ser confortáveis,
adequados e motivadores.
Sendo assim Capri, Bahia e Pinto (2012), enfatizam que para atender à
necessidade de seus usuários, as organizações necessitam se ajustar às exigências
e às constantes mudanças que se sucedem a todo o momento. Especificam que na
atualidade, as ciências surgem para ajudar a sociedade e apontam a Ergonomia,
como uma das ciências que pode contribuir para responder a estes desafios, por ser
considerada uma ciência multidisciplinar.
De acordo coma Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2013), as
mudanças ocorridas no ambiente de trabalho a nível tecnológico, social e
organizacional, acarretaram novos riscos e novos desafios. Entre os riscos destaca as
deficientes condições ergonômicas e ressalta que embora alguns riscos clássicos
tenham diminuído decorrente de melhorias na segurança, dos avanços tecnológicos
e de uma melhor normatização, ainda continuam a causar danos intoleráveis na saúde
dos trabalhadores.
Ainda segundo a OIT (2013), a cada ano, 2,34 milhões de pessoas morrem no
mundo devido a acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, relata também que
a principal forma de se combater o fardo das doenças ocupacionais é a prevenção
assim como também a menos dispendiosa, em vista do ônus gerados do tratamento
e da reabilitação.
Conforme os dados do Health and Safety Executive (HSE) do Reino Unido no
período entre 2013 e 2014, revelaram que cerca de 2 milhões de pessoas estavam
sofrendo por doenças que foram agravadas ou provocadas por suas atividades
laborais que podem ter sido causadas pelo trabalho atual ou passado. Sendo que,
destes, 1,2 milhões trabalharam nos últimos doze meses e 0,8 milhões são antigos
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trabalhadores. Ressalta ainda que 80% (oitenta por cento) são casos que
correspondiam a doenças relacionadas com perturbação músculo-esquelética, stress,
depressão e ansiedade.
Para Souza e Santana (2011), “doenças músculo-esqueléticas compreendem
as enfermidades inflamatórias e degenerativas dos músculos, nervos, tendões, juntas,
cartilagens e discos intervertebrais, as quais podem resultar em dor e limitação
funcional”. Estes distúrbios podem atingir trabalhadores de diversos setores de
trabalho.
É importante evidenciar que o Brasil é um dos países que apresentam o maior
quantitativo de doenças e acidentes de trabalho, conforme OIT (2015). Verifica-se
que, de acordo com o Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS) de 2014,
598.891 trabalhadores foram afastados de suas atividades devido à incapacidade
temporária onde 347.297 ficaram afastados por até 15 dias e 251.594 com tempo de
afastamento superior a 15 dias. Já a incapacidade permanente registrou 13.833 casos
e foram a óbito 2.783 trabalhadores. Assim como também houve a ocorrência de
15.571 doenças relacionadas ao trabalho. (AEPS, 2014)
Conforme apontam Fernandes e Ferreira (2015), os riscos de adoecimento dos
trabalhadores vêm se agravando, em face ao cenário das constantes transformações
das atividades de trabalho que são originadas principalmente pela introdução de
novas tecnologias da comunicação e da informação, assim como também da
intensificação do processo de trabalho.
Os ambientes de trabalho tanto na esfera pública como na privada, estão
sofrendo com as constantes mudanças, entretanto conforme foi exposto as
consequências quando o homem não se encontra adaptado de maneira adequada aos
ambientes de trabalho e as tecnologias, pode ser considerado como fator de agravo
no surgimento de inúmeras patologias.
De acordo com a Fundacentro (2014), vários fatores de risco podem colocar
em risco a saúde do trabalhador e levar ao surgimento de lesões. Como por exemplo,
as Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao
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Trabalho (LER/DORT). Estas são doenças de origem ocupacional e decorrem devido
a intensificação do trabalho onde há exigência de uso repetido ou forçado de certos
grupos musculares e de adoção de postura inadequada no ambiente laboral.
Conforme aponta Figueira (2014), quando não existe prevenção e vigilância à
saúde no ambiente de trabalho, os efeitos produzidos pela ausência dessas práticas
são devastadores e negativos, para os trabalhadores e consequentemente para suas
famílias devido ao adoecimento, além de também gerar altos custos para as empresas
e a sociedade no tocante à queda de produtividade e no aumento do número de
benefícios pagos pela seguridade social.
Neste sentido Guérin et al (2001),mencionam que a ação ergonômica pode
responder estes desafios já que tem como objetivo a melhoria das condições de
trabalho de maneira a propiciar um ambiente mais adequado, contribuindo para a
saúde do trabalhador e consequentemente para a geração de resultados positivos
para empresa devido a um melhor desempenho.
Portanto diante destes e de outros aspectos ligados à saúde do trabalhador Iida
(2005), também corrobora no envolvimento da ergonomia, já que a mesma estuda os
diversos aspectos que podem influenciar no desempenho dos trabalhadores assim
como procura reduzir as consequências nocivas que os ambientes laborais podem
gerar, como: fadiga, estresse, erros e acidente. Sua aplicação também visa propiciar
saúde, segurança, satisfação e como consequência a eficiência.
Outra questão a ser considerada se refere à Qualidade de Vida no Trabalho
(QVT), onde esta se faz cada vez mais presente no cenário atual do mundo das
organizações. Este interesse reflete se no fato de haver por parte das organizações
uma reestruturação produtiva e ao aumento de indicadores negativos em relação à
saúde e segurança no trabalho. (FERREIRA, 2015).
Dentro deste contexto desponta então o interesse em se abordar Ergonomia e
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT).
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A Ergonomia contribui como viés preventivo, pois é uma ciência que engloba
em seus estudos diversas áreas do conhecimento, pois ao focar o funcionário no
exercício de sua função leva em conta fatores: psicológicos, fisiológicos e
tecnológicos. A definição de Ergonomia é bem ampla, a Associação Brasileira de
Ergonomia, adota a definição segundo a Associação Internacional de Ergonomia
como “uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os
seres humanos e outros elementos ou sistemas e à aplicação de teorias, princípios,
dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho
global do sistema”, (IEA, 2000).
Já a QVT está relacionada a visão de bem estar conforme as necessidades da
pessoa , do ambiente social e econômico, assim como na perspectiva de
vida,(LIMONGI-FRANÇA,2004).
Cabe ressaltar também que a análise das condições de trabalho é um quesito
fundamental para este estudo, devido estarem diretamente ligados ao alcance de QVT.
Assim sendo Dejours (1994, p.26), menciona que as situações de trabalho podem ser
definidas como “as pressões físicas, mecânicas, químicas e biológicas do posto de
trabalho”.
Dado ao contexto a Ergonomia somada a QVT pode ser considerada uma
vantagem competitiva pelo feito de produzir benefícios tanto para as pessoas
inseridas no processo de trabalho como para a empresa. Devido ao compromisso de
tornar os ambientes mais humanizados, com a precaução de propiciar bem estar e
saúde aos funcionários. Como resultante há melhora de produtividade e elevação de
satisfação dos funcionários. (BAUDEL, 2005).
Sendo assim Prates e Bandeirantes (2007), também observam que as
empresas que possuem o conhecimento da aplicação de estudos ergonômicos e se
preocupam com a melhoria da qualidade de vida no trabalho apresentam resultados
excelentes nos processos produtivos e uma melhora significativa no clima
organizacional.
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1.1 SITUAÇÃO PROBLEMA

De acordo com Marconi e Lakatos (2001, p.103), “a formulação do problema
prende-se ao tema proposto: ela esclarece a dificuldade específica com a qual se
defronta e que se pretende resolver por intermédio da pesquisa”. Sendo assim a
problemática abordada nesta pesquisa procura averiguar o ambiente de trabalho e
sua relação com o trabalhador procurando identificar os pontos negativos na tentativa
de propor melhorias para o ambiente em estudo.
As transformações aceleradas no mundo do trabalho trouxeram para os
ambientes laborais diversos problemas relacionados à saúde e segurança do
trabalhador, principalmente no que tange as incidências de doenças. Tanto as
instituições públicas como as privadas possuem uma grande dificuldade em saber
identificar quais são os constrangimentos impostos por determinadas atividades.
Diante deste fato esta pesquisa pretende aliar a Ergonomia como ferramenta,
na busca de uma melhor Qualidade de Vida no Trabalho. Ainda que para as empresas
essa questão seja premente no ambiente de ensino ela não pode ser negligenciada.
Para estudar essa proposta, será realizado um estudo de caso na instituição de
ensino.
Foi verificado que atualmente na instituição de ensino, alvo do estudo, há uma
carência nos campos de QVT e Ergonomia. Isto pode ser evidenciado através de
pesquisa realizada na instituição através do Instrumento para Avaliação da Gestão
Pública - Gespública ciclo 2010, o qual apresenta critérios, requisitos de excelência a
serem pontuados. Esta pontuação permite quantificar o grau de atendimento aos
requisitos com objetivo de melhorar o sistema de gestão da organização. Está
estruturado em oito critérios, 25 Itens e 111 Alíneas (contém o requisito do item). Os
critérios são: (1) Liderança; (2) Estratégias e planos; (3) Cidadãos; (4) Sociedade; (5)
Informações e Conhecimento; (6) Pessoas; (7) Processos e (8) Resultados.
Através do critério 6 relativo a Pessoas no item 6.3 a respeito de qualidade de
vida, que examina a implementação de processos gerenciais os quais têm por objetivo
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criar um ambiente de trabalho humanizado, seguro, saudável e promover a satisfação,
o bem-estar e a motivação das pessoas, apresenta-se as seguintes alíneas:
A – Como são identificados os perigos e tratados os riscos relacionados à
saúde ocupacional, à segurança e à ergonomia?
B – Como são identificados os fatores que afetam o bem-estar, a satisfação
e a motivação considerando os diferentes grupos de pessoas?
C – Como são tratados os fatores que afetam o bem-estar, a satisfação e a
motivação das pessoas e mantido um clima organizacional favorável ao alto
desempenho?
D – Como a organização colabora para a melhoria da qualidade de vida das
pessoas e respectivas famílias fora do ambiente de trabalho? (GESPÚBLICA,
2010)

Foi verificado

através de

pesquisa

realizada

no setor responsável

(Departamento de Saúde e Perícias - DASPE) em responder este critério, que ainda
não há no momento indicadores e programas específicos consolidados em relação a
estes quesitos: bem estar e satisfação das pessoas.
Esta ausência desperta o interesse para esta pesquisa, uma vez que estas
questões são importantes para a instituição. Por conseguinte se deu a escolha do
tema, que tem como intuito sugerir para o ambiente laboral melhorias, sendo objeto
de estudo a Biblioteca Central do CEFET/RJ.
A escolha deste ambiente justifica-se pelo fato da autora da pesquisa ter
recebido solicitação de análise por parte de funcionários do setor assim como também
já ter iniciado dentro da instituição um projeto de Análise Ergonômica do Trabalho
(AET), somando-se também a vivência profissional e a percepção acerca da
importância da saúde do trabalhador. Esta análise tem o intuito de evidenciar a
necessidade de uma ação que promova a segurança e saúde do trabalhador, assunto
este inerente a Coordenação de Segurança do Trabalho, onde está lotada.
De modo geral as bibliotecas ocupam uma área que na maioria das vezes não
foram construídas para este fim, geralmente são espaços adaptados. Além disso, com
a introdução de novas tecnologias houve a necessidade de aquisição de novos
equipamentos que implicou em tornar ainda mais reduzidos estes espaços. Os
mobiliários são antigos e inadequados, apresentam quadro de pessoal reduzido e
estes geralmente fazem esforço físico contínuo, através de deslocamentos e
dificuldades nas áreas de alcance. Outra questão envolvida também são os aspectos
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ambientais que compreendem iluminação, temperatura, ruídos e sinalização que
geralmente também são pouco indagados.
A proposta desta dissertação é de discutir, quais os benefícios que a Ergonomia
pode trazer para o ambiente da Biblioteca Central e para os funcionários que nela
estão inseridos de modo que se possa contribuir para que eles tenham um ambiente
mais saudável e seguro e consequentemente mais Qualidade de Vida no Trabalho.
Sendo assim, para se alcançar o proposto, será realizado um estudo de caso.
1.2 OBJETIVOS
A seguir serão apresentados os objetivos que conduzirão este trabalho.

1.2.1 OBJETIVO GERAL

Esta pesquisa tem como objetivo principal realizar uma experiência prática,
através do estudo de caso no ambiente da Biblioteca Central do Cefet/RJ,tendo como
proposta a aplicação de conceitos ergonômicos para melhoria de qualidade de vida
dos funcionários nela inseridos.
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Além do cumprimento do objetivo geral, esta pesquisa também pretende
atender os seguintes objetivos:
- Identificar os prováveis problemas ergonômicos que prejudicam a QVT;
- Analisar as necessidades do ambiente à luz da legislação e da literatura;
- Propor melhorias para o ambiente estudado para que possam trazer mais
conforto e satisfação no trabalho e como consequência melhor QVT;
1.3 QUESTÕES DA PESQUISA

Estas questões são referenciais que ajudam a nortear a pesquisa, no processo
de orientação e investigação em relação ao problema da pesquisa e seus objetivos.
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- Quais exigências, em função da legislação vigente, devem ser cumpridas para
garantia do atendimento às condições ergonômicas do ambiente físico da biblioteca?
- Quais são os principais aspectos ergonômicos envolvidos nas atividades realizadas
na biblioteca que podem ser fontes de mal-estar no trabalho?
- Como a Análise Ergonômica do Trabalho pode contribuir como ferramenta na
promoção de uma melhor QVT?
1.4 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO

Pesquisar e gerar ambientes saudáveis é uma atividade complexa, requer
permanente cuidado e atenção, devido as constantes inovações e transformações.
Estas ocorrem tanto na esfera pública como na esfera privada. No entanto segundo
Ferreira (2012), estas frequentes modificações, geraram indicadores críticos como:
erros, retrabalho, aumento do absenteísmo, queda da produtividade e da qualidade,
doenças e acidentes do trabalho.
Com mais detalhes acerca destes indicadores, de acordo com o Anuário
Estatístico da Previdência Social - AEPS (2014), houve um registro de 15.571 doenças
relacionadas ao trabalho e 13.833 casos de incapacidade permanente. Conforme
preconiza Ferreira (2015), “o Brasil se situa na quarta posição mundial de acidentes
com morte e o décimo quinto em acidentes considerados graves.” Verifica-se que
estes indicadores são preocupantes.
Sendo assim o estudo justifica-se pela proposta de minimizar e se realizar a
prevenção dos efeitos negativos impostos às pessoas pelo ambiente onde estão
inseridos, com a pretensão de possibilitar aos funcionários um local de trabalho mais
adequado e satisfatório.
O estudo tem o intuito de analisar as fontes de riscos ergonômicos dentro do
ambiente da Biblioteca Central do CEFET/RJ de modo a auxiliar nos procedimentos
de identificação das não conformidades, na adequação dos postos de trabalho por
meio da aplicação de conceitos ergonômicos descriminados na NR 17 e legislações
pertinentes. Assim como também pesquisar os benefícios da Ergonomia e verificar de
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que forma, esta pode influenciar na QVT. Servirá como um estudo inicial que poderá
futuramente ser aplicado em outros ambientes da instituição.
Desse modo a relevância deste estudo possibilita contemplar três dimensões:
a importância para o mundo atual do trabalho, para as organizações públicas e
privadas e para o universo acadêmico.
Em relação ao mundo de trabalho: em razão da presença de constantes
mudanças apresentadas nos cenários dos ambientes laborais, novas imposições
surgiram, como novos desafios e novos problemas que produziram efeitos negativos
nos ambientes organizacionais, tanto na esfera privada como na pública. Como por
exemplo o aumento de

incidências de doenças e o aumento do número de

funcionários afastados. A contribuição será pela aplicação dos estudos ergonômicos
onde através da AET será possível diagnosticar e propor melhorias para os problemas
apresentados.
- Para as empresas privadas e públicas: Com todo esse processo de transformação
as empresas precisam estar mais atentas, para atender a estas novas demandas.
Faz-se necessário que as organizações se adequem aos novos desafios, de uma
maneira mais eficaz no alcance e seus objetivos;
- Para o universo acadêmico: Que a pesquisa sirva de oferta a outros pesquisadores
da área, que poderão fazer uso deste trabalho como um instrumento de apoio e
referência em suas pesquisas e propostas.
1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

Com intuito de desenvolver esta pesquisa optou se em envolver como ambiente
de estudo a Biblioteca Central do CEFET/RJ e os funcionários que nela estão
inseridos. Onde a proposta de alcançar os resultados se dará através de revisão
bibliográfica, legislação aplicável como por exemplo a NR17, avaliação quantitativa e
qualitativa.Com base dessas pesquisas será feita então a proposta contento a
sugestão de melhorias para o ambiente em estudo.
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1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO

Para atingir aos objetivos propostos nesta pesquisa, este trabalho estrutura se
em 5 capítulos, cujo o conteúdo se encontra descriminado da seguinte maneira:
O Capítulo 1 - Contempla as propostas do trabalho, onde se apresenta a
contextualização do tema, a situação problema, os objetivos, a delimitação a
importância do estudo e as questões da pesquisa.
O Capítulo 2 - Apresenta uma revisão bibliográfica realizada a partir dos principais
conceitos e assuntos que apóiam o desenvolvimento dos temas pertinentes ao escopo
do trabalho. São eles: Qualidade de Vida no Trabalho, Ergonomia, Análise
Ergonômica do Trabalho e Bibliotecas Acadêmicas.
O Capítulo 3 - Faz referência a metodologia utilizada abrangendo método de
investigação onde se avalia criar toda a estrutura necessária para o mapeamento do
ambiente em estudo assim como suas delimitações.
O Capítulo 4 – Engloba a análise de dados do estudo de caso realizado na Biblioteca
Central do CEFET/RJ, onde se faz menção sobre as características do ambiente
abordado e da instituição que está inserido. Fazendo também correlação com o
referencial teórico, questões e objetivos da pesquisa.
O Capítulo 5 - Apresenta as conclusões obtidas no estudo, onde se verifica se os
propósitos iniciais determinados foram alcançados assim como o desenvolvimento de
sugestões para pesquisas futuras.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Esta revisão refere se aos conhecimentos teóricos voltados para os principais
assuntos abordados nesta pesquisa, que estão estruturados da seguinte forma:
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Qualidade de Vida no Trabalho, Ergonomia, Análise Ergonômica do Trabalho e
Bibliotecas Universitárias.
2.1 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) interpreta qualidade de vida (QV),
como "a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e
sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas,
padrões e preocupações”. (WHO,1998).
Para Ferreira e Tostes (2009), a preocupação com a QVT têm crescido
consideravelmente nos últimos anos. No entanto, as práticas de QVT em órgãos
públicos brasileiros ainda continuam pouco exploradas.
Na Política Nacional de Promoção da Saúde de 2010 em sua 3ª edição,
aprovada pela Portaria nº 687, de 30 de março de 2006, ressalta como principal
objetivo:
Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde
relacionados aos seus determinantes e condicionantes
– modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação,
lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais

E dentre seus objetivos específicos nos itens VI e VII destacam-se:
VI – Valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de
produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da
saúde;
VII – Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes
mais seguros e saudáveis;

Entretanto, vale salientar que as concepções de Qualidade de Vida no Trabalho
e Qualidade de Vida embora haja uma semelhança entre ambos, não devemos
confundi-los, visto que são extensamente estudados e delimitados.
Quanto ao conceito de QVT, Ferreira (2012) interpreta da seguinte maneira:
Sob a ótica das organizações, a QVT é um preceito de gestão organizacional
que se expressa por um conjunto de normas, diretrizes e práticas no âmbito
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das condições, da organização e das relações socioprofissionais de trabalho
que visa à promoção do bem-estar individual e coletivo, o desenvolvimento
pessoal dos trabalhadores e o exercício da cidadania organizacional nos
ambientes de trabalho.
Sob a ótica dos trabalhadores, ela se expressa por meio das representações
globais (contexto organizacional) e específicas (situações de trabalho) que
estes constroem, indicando o predomínio de experiências de bem-estar no
trabalho, de reconhecimentos institucional e coletivo, de possibilidade de
crescimento profissional e de respeito às características individuais.
(FERREIRA, 2012, p. 172)

Para este referido autor a QVT têm focos distintos tanto por parte do
trabalhador quanto da empresa, mas que buscam o mesmo objetivo.
Os aspectos que geralmente funcionam como condicionantes da satisfação do
ser humano no trabalho, segundo IIDA (1990), podem ser associados nas seguintes
categorias:
- ambiente psicossocial: engloba aspectos como, relações interpessoais e benefícios
que o trabalhador recebe da empresa, percepção de estima e segurança,
oportunidades de crescimento profissional, aspectos institucionais;

- ambiente físico: os aspectos que geralmente atuam no ambiente físico podem-se
destacar a localização geográfica, os equipamentos, as condições de saneamento
básico e higiene do trabalho e as máquinas;

- remuneração: a questão salarialembora não se seja o único fator de satisfação
interfere nos fatores do ambiente físico epsicossocial, que de certa maneira se
transfiguram em reivindicações objetivas;

- organização: refere-se à organização do trabalho, destaca-se que no momento que
o trabalhador é envolvido nas decisões há como consequência a geração de
satisfação no trabalhador;

- jornada de trabalho: quando há excesso de horas trabalhadas este aspecto se
transforma numa fonte de insatisfação, que pode provocar absenteísmo e doenças;
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Estes aspectos contribuem para a avaliação, quando há a preocupação em se
buscar as origens de mal-estar e bem-estar no trabalho.
Segundo Figueira (2014), faz se necessário conhecer tanto o que origina as
fontes de mal-estar no trabalho, com perspectiva de reduzi-las, com a intenção de
diminuir as ameaças de adoecimento, como também às fontes de bem-estar no
trabalho, com perspectivas de proporcionar Qualidade de Vida no Trabalho (QVT).
Onde segundo o autor, estes fatores são significantes desafios científicos.
Para Ferreira (2012), as interpretações de bem-estar e de mal-estar no trabalho
são orientadas por cinco fatores: Condições de Trabalho, Organização do Trabalho,
Relações

Socioprofissionais

de

Trabalho,

Reconhecimento

e

Crescimento

Profissional, e Elo Trabalho-Vida Social. Conforme demonstrado no Quadro 1 que
apresenta os fatores que estariam na composição das existências de mal-estar e bemestar no trabalho, e suas relativas descrições.
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Quadro 1 - Condicionantes da QVT
Fator

Características

Condições de trabalho
e suporte
organizacional

Equipamentos arquitetônicos: piso; paredes; teto; portas; janelas;
decoração; arranjos físicos; layouts.
Ambiente físico: espaços de trabalho; iluminação; temperatura;
ventilação; acústica.
Instrumental: ferramentas; máquinas; aparelhos; dispositivos
informacionais; documentação; postos de trabalho; mobiliário
complementar (ex. armários).
Matéria prima: materiais, bases informais.
Suporte organizacional: informações; suprimentos; tecnologias;
políticas de remuneração, de capacitação e de benefícios.
Divisão do trabalho: hierárquica; técnica; social.
Missão, objetivos e metas organizacionais: qualidade e quantidade.
Trabalho prescrito: planejamento; tarefas; natureza e conteúdos das
tarefas; regras formais e informais; procedimentos técnicos; prazos.
Tempo de trabalho: jornada (duração, turnos); pausas; férias;
flexibilidade.
Processo de trabalho: ciclos; etapas; ritmos previstos; tipos de pressão.
Gestão do trabalho: controles; supervisão; fiscalização; disciplina.
Padrão de conduta: conhecimento; atitudes; habilidades previstas,
higiene; trajes/vestimentas.
Relações hierárquicas: chefia imediata; chefes superiores.
Relações com os pares: colegas de trabalho.
Relações externas: cidadãos usuários dos serviços públicos; clientes e
consumidores de produtos e serviços privados.

Organização do
trabalho

Relações
socioprofissionais de
trabalho
Reconhecimento e
crescimento
profissional

Elo entre trabalho e
vida social

Reconhecimento: do trabalho realizado, empenho, dedicação; da
hierarquia (chefia imediata e superiores); da instituição; dos cidadãos
usuários, clientes e consumidores; da sociedade.
Crescimento profissional: uso da criatividade; desenvolvimento de
competências; capacitação; oportunidades; incentivos; equidade;
carreira.
Sentido do trabalho: prazer; bem-estar; valorização do tempo
vivenciado na organização; sentimento de utilidade social;
produtividade saudável.
Importância da instituição empregadora: significado pessoal; significado
profissional; significado familiar; significado social.
Vida social: relação trabalho-casa; relação trabalho-família; relação
trabalho- amigos; relação trabalho-lazer e relação trabalho-sociedade.

Fonte: Ferreira,2012.

O bem-estar e o mal-estar no trabalho pode manifestar se de diferentes
maneiras. Ainda de acordo com Ferreira (2012), o bem-estar é produzido quando a
gestão organizacional elege o trabalho como fonte de prazer ou quando existe
reconhecimento do trabalhador por seus líderes, colegas de equipe e, no caso de
servidores públicos, pelos cidadãos. Já o mal-estar pode ser causado por uma
administração que se preocupa somente com a produtividade.
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Conforme aponta o autor a qualidade de vida está associada à combinação de
fatores sociais, ambientais, profissionais e individuais. Qualquer alteração nestes
aspectos podem levar o indivíduo ao descontrole físico e mental. Quanto à QVT
mostra que a organização desempenha um papel fundamental devido ao interesse de
alcançar seus próprios interesses e também de atender aos interesses dos
trabalhadores, onde a preocupação com o bem- estar e mal- estar deve ser uma
constante.
Para Serafim et al (2012),
As condições, a organização e as relações sociais de trabalho são indicadores que exercem papel fundamental para a saúde dos trabalhadores, de
acordo com o confronto entre os trabalhadores e o seu contexto de trabalho.
Os aspectos desse confronto contribuem para ocorrência de vivências de
bem-estar ou de mal-estar dos trabalhadores e de riscos de adoecimento
(SERAFIM et al., 2012, p. 690).

Com

base

nessas

informações,

é

imprescindível

que

as

organizações/instituições priorizem, em suas atuações de QVT, o papel essencial que
as pessoas satisfeitas, pessoal e profissionalmente, desempenham para a
produtividade eficaz e eficiente.
A QVT ganhou mais vulto no início do século XXI. Sua importância se deve ao
fato de haver por parte das organizações uma reorganização produtiva, o agravo de
parâmetros negativos em relação à segurança e saúde no trabalho e aos riscos para
a conquista de metas e objetivos. Portanto é neste sentido que as organizações cada
vez mais se preocupam em promover a QVT. (FERREIRA, 2015).
Ainda de acordo com Ferreira(2015), vale ressaltar alguns pontos que
assinalam as transformações do mundo organizacional que são relevantes para se
compreender o quadro histórico no qual surge o interesse da Qualidade de Vida no
Trabalho
— Mudanças de normas jurídicas que regulam as relações de trabalho e o
próprio processo produtivo em dois níveis complementares: (a) no âmbito dos
estados nacionais e das relações econômicas internacionais, introduzindo um
conjunto de medidas focadas em mais liberdade para as relações de compra
e venda de mercadorias, geração de tecnologias e intensificação do processo
de comunicação.
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— Mudanças no perfil das próprias organizações, introduzindo inovações que
alteram normas, papéis e atribuições aos seus membros. Neste caso, a
prescrição para o trabalho assume contornos distintos do padrão taylorista
hegemônico.
— Investimento forte em novas tecnologias, com destaque para a automação
e informatização do processo de produção de mercadorias e serviços,
configurando um custo humano que parece aumentar os riscos para o
trabalho saudável.
— Gestão organizacional e do trabalho, ancorada fortemente no uso de
ferramentas informatizadas, que busca operacionalizar o enfoque do
paradigma de flexibilização da produção (fabricação com base na demanda)
e do trabalho (gerenciamento do tempo e dos resultados das atividades dos
trabalhadores).(FERREIRA,2015,p.30).

Conforme Figueira (2014), a evolução histórica do conceito de QVT surgiu a
partir do cenário de mudanças econômicas, políticas, e sociais. A evolução do
conceito se deve ao fato do Estado desempenhar um papel reduzido “em políticas
governamentais, de valorização do capital financeiro; flexibilização dos contratos de
trabalho; aumento crescente das taxas de desemprego e exclusão social e baixa e
instável expansão da riqueza para a sociedade como um todo”. (FIGUEIRA, 2014).
De acordo com Ferreira e Tostes (2009), os autores de referência e precursores
em QVT, são Walton (1973) e Hackman e Oldham (1975), por serem largamente
citados na literatura científica. De acordo com Walton, a Qualidade de Vida no
Trabalho está relacionada a um conjunto de fatores como: compensação justa e
adequada; condições de trabalho; uso e desenvolvimento das capacidades; chances
de crescimento e segurança; integração social na empresa; constitucionalismo;
trabalho e espaço total de vida; e a relevância social do trabalho. (WALTON, 1973)
Sob o ponto de vista deste autor percebe-se que as organizações
desempenham um papel fundamental, onde demonstra que deve haver a união entre
o bem estar do trabalhador com a produtividade. Por outro lado para Hackman e
Oldham (1975), a QVT está ligada vigorosamente aos aspectos de satisfação e
motivação. Nesta visão a gestão de QVT deve apoiar-se nos seguintes aspectos: na
necessidade de crescimento do trabalhador; na habilidade para a tarefa e na sua
autonomia.
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2.2 ERGONOMIA
O termo Ergonomia provém do grego Ergon [trabalho] e nomos [normas,
regras, leis]. Possui caráter sistêmico, devido a abordar todos os pontos da ação
humana, ou seja, harmoniza a relação entre as pessoas. (IEA, 2016).No âmbito
internacional, temos de acordo com a IEA (Associação Internacional de Ergonomia) a
seguinte definição:
A Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina científica relacionada
ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos
do sistema, e à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos
a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho global do sistema.
(IEA, 2016).

Figura1: Interação da Ergonomia
Fonte: IEA, 2016

Fundamentado nesta definição Vidal (2012), relata que a Ergonomia tem como
foco a atividade de trabalho e fornece elementos para a transformação do processo
laboral de maneira positiva com o propósito de ajustar o trabalho às particularidades,
capacidades e limitações do trabalhador de modo a tornar este trabalho mais eficiente,
confortável e seguro.
De acordo com Másculo e Vidal (2011), a primeira definição de Ergonomia foi
em 1857, feita pelo cientista polonês Jastrzebowski a Ergonomia era entendida como
uma ciência natural. Se enfatiza que era preciso entender a atividade humana em
termos de esforço, relacionamento, pensamento e dedicação.
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Encontram-se muitas definições em ergonomia. Entretanto todas apresentam
o mesmo caráter interdisciplinar tendo como alvo de estudo a interação entre o
homem e seu trabalho, ou seja, interação entre sistema homem-máquina-ambiente,
conforme demonstrado na figura 2,(IIDA,2005).

Figura 2: Representação esquemática das interações homem-máquina-ambiente
Fonte: Iida, 2005.

A Ergonomics Research Society da Inglaterra (1949), apresenta a definição
mais antiga , “Ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e seu trabalho,
equipamento e ambiente e, particularmente, a aplicação dos conhecimentos de
anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas surgidos desse
relacionamento”.
No Brasil a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) adota a definição
segundo a Associação Internacional de Ergonomia como:
Uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre
os seres humanos e outros elementos ou sistemas e à aplicação de teorias,
princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem estar humano
e o desempenho global do sistema.(IEA, 2000).

Já segundo Iida (2005) a Ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao
homem, onde essa adaptação deve ocorrer de maneira agradável e produtiva
conforme observação,
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Observa-se que a adaptação sempre ocorre do trabalho para o homem. A
recíproca nem sempre é verdadeira, ou seja, é muito mais difícil adaptar o
homem ao trabalho. Isso significa que a ergonomia parte do conhecimento
do homem para fazer o projeto do trabalho, ajustando-o às capacidades e
limitações humanas. (IIDA 2005, p.2)

Para Iida (2005), a ergonomia é uma ciência multidisciplinar que estuda o
trabalho e como este se relaciona com o ambiente, engloba as condições de trabalho
como temperatura, ruído, iluminação, umidade, ferramentas, mobiliário e máquinas.
Ressalta que estes fatores podem influenciar no funcionamento do sistema produtivo
em relação à situação que compreende o relacionamento homem e trabalho e nos
aspectos que interferem na segurança, saúde e conforto do trabalhador, conforme
apresentado na figura 3.

Figura 3: Fatores que influem no sistema produtivo.
Fonte: Iida (2005)

Desse modo a ergonomia estuda tanto as condições como se realiza o trabalho
como as consequências produzidas por este, assim como também avalia as
interações que se processam entre o homem, máquina e ambiente. Contribui para
melhorar a confiabilidade, a eficiência, e a qualidade dos produtos através da redução
da fadiga, estresse, erros e acidentes, se preocupa como a integridade das pessoas
no sentido de prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais. Sendo assim, tem
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como objetivos a segurança, satisfação e saúde e em função destes objetivos, surgirá
como consequência a eficiência.(IIDA,2005).
Neste contexto Villarouco e Andreto (2008), afirmam que é de suma
importância que se faça uma avaliação sobre os aspectos que contribuem para a
geração de ambientes satisfatórios pois do contrário, alerta que criar ambientes mal
projetados podem gerar efeitos negativos nos aspectos psicológicos, físicos e sociais
do trabalho afetando o trabalhador nos quesitos satisfação e eficiência.
De acordo com Dul e Weerdmeester (2012), também se incluem como
aspectos estudados pela ergonomia a postura e os movimentos corporais assumidos
pelo trabalhador citando como exemplos em pé, sentado, puxando, empurrando e
levantando cargas. Os fatores ambientais vibrações, ruídos, clima, agentes químicos,
iluminação, informações recebidas pelos sentidos humanos, relações entre controles
e mostradores, assim como também cargos e tarefas.
Conforme menciona Iida (2005) a ergonomia pode ser classificada conforme o
cenário em que é empregada. Pode ser de: concepção, correção, participação e
conscientização. Onde a ergonomia de concepção atua na fase de projeto, seja de
ambiente, máquina ou produto. Já a de correção é utilizada em condições já existentes
onde procura identificar os problemas e sugerir melhorias. Já a de conscientização
atua na forma de capacitar os trabalhadores e por fim a ergonomia de participação
abrange o próprio trabalhador como forma de contribuição na solução do problema.
(IIDA, 2005)
Para se fazer um abordagem em Ergonomia é importante conhecer suas
características , onde estas são tratadas como domínios de especialização e que de
acordo com a IEA (2016) se dividem em:
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Quadro 2 - Domínios de especialização em ergonomia

Ergonomia
Física

Ergonomia
cognitiva

Estuda a anatomia humana, antropometria, fisiologia e as características
biomecânicas como elas se relacionam com a atividade física.
Considera como aspectos relevantes, posturas de trabalho, movimentos
repetitivos manuseio de materiais, distúrbios músculo esqueléticos
relacionados com o trabalho, layout local de trabalho, segurança e
saúde.
Reporta-se a processos mentais, como percepção, memória, raciocínio
e resposta motora, já que estas afetam as interações entre o homem e
outros elementos do sistema. Considera aspectos relevantes que
incluem carga mental de trabalho, tomada de decisão, desempenho
especializado, interação humano-computador, confiabilidade humana,
estresse no trabalho e formação uma vez que estes podem estar
relacionados ao design do sistema humano.

Ergonomia

Otimização dos sistemas, incluindo suas estruturas organizacionais,
políticas e processos. Considera como aspectos relevantes a
Organizacional
comunicação, programação do trabalho, trabalho em equipe, projeto
participativo, cultura organizacional, trabalho cooperativo, novos
paradigmas do trabalho, organizações em rede, o teletrabalho e gestão
da qualidade.
Fonte: IEA (2016)

De acordo com Souza et al (2015), é de primordial que a avaliação ergonômica
seja fundamentada nos aspectos físicos, cognitivos e organizacionais, para que se
tenha a melhoria dos ambientes de trabalho com reflexões no desempenho das
atividades e da implementação de medidas corretivas e preventivas das lesões
osteomusculares.
Para Ferreira(2008,p.91),“A análise da evolução das definições de ergonomia
coloca em evidência algumas de suas características, que autorizam inferir sua
importância para uma abordagem de qualidade de vida no trabalho preventiva”. Nesse
sentido, ele destaca:
(a) o caráter multidisciplinar e aplicado, convocando outros saberes e
profissionais para produção de conhecimento sobre um mesmo objeto;(b) o
foco no bem-estar dos trabalhadores e na eficácia dos processos produtivos;
(c) a adaptação do contexto de trabalho a quem nele trabalha; (d) a
transformação dos ambientes de trabalho, buscando conforto e prevenção de
agravos à saúde dos trabalhadores. O mais importante: o objeto de estudo,
análise e intervenção da ergonomia da atividade é a interação entre os
indivíduos e um determinado contexto de trabalho.
Tais características habilitam a ergonomia como uma área científica, mesmo
uma "ferramenta", para atuar na temática de qualidade de vida no trabalho.
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Pode-se depreender que a razão de ser da ergonomia é compreender os
problemas (contradições) que obstaculizam a interação (mediação) dos
trabalhadores com o ambiente de trabalho, cuja perspectiva é promover o
bem-estar de quem trabalha e o alcance dos objetivos organizacionais. Tal
horizonte pode ser interpretado como a busca também por qualidade de vida
no trabalho. (FEEREIRA, 2008, p.91).

Sendo assim Ferreira (2012), propõe o seguinte conceito para ergonomia:
Abordagem científica antropocêntrica que se fundamenta em conhecimentos
interdisciplinares das ciências humanas e da saúde para, de um lado,
compatibilizar os produtos e as tecnologias com as características e
necessidades dos usuários e, de outro, humanizar o contexto sócio técnico
de trabalho, adaptando-o tanto aos objetivos do sujeito e/ou grupo, quanto às
exigências das tarefas e das situações de trabalho. (FERREIRA, 2012, p.
139)

De acordo com Curimbaba et al (2015), a ergonomia vêm evoluindo e a cada
dia que passa vem sendo empregada em várias áreas do conhecimento. Onde os
autores demonstram através de levantamento realizado por eles entre o período de
1994 a 2014 a gama de aplicabilidade, conforme pode ser verificado na figura 4.

Figura 4 : Evolução da quantidade de artigos publicados em Ergonomia Física.
Fonte: CURIMBABA et al,2015.
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Portanto verifica se pelo estudo, que a ergonomia é uma ciência que está
sendo cada vez mais abordada e sendo aplicada em diferentes áreas. Talvez pelo
fato das condições de trabalho serem na maioria das vezes inadequadas.
Másculo et al (2011, p. 10), salientam que “a ergonomia visou desde seus
primórdios entender a realidade da atividade de trabalho sem juízos de valor ou
suposições pessoais acerca do modo como acontecem”. Sendo assim, qualquer área
de trabalho pode ser analisada pela ergonomia onde a essência está em proporcionar
melhores condições de trabalho ao trabalhador.
Por outro lado Freitas (2000), observa que a fragmentação do trabalho no
século XX, juntamente com a especialização e a padronização da tarefa, conduziram
o trabalhador a uma restrição profissional e por conta disso surgiram diversos
distúrbios como: pouca motivação, alienação, stress e desânimo. Estes elementos
aliados aos aspectos mentais, físicos, econômicos, sociais e culturais, são
identificados como os causadores do aumento das doenças físicas e psíquicas, da
rotatividade da mão de obra, do absenteísmo e da baixa produtividade,
proporcionados pelo descontentamento com o trabalho.
Para os autores Guérin et al (2001), o trabalho seria a reunião das condições
de trabalho, atividades de trabalho e resultados do trabalho, conforme fig.5
A pessoa no
trabalho

Experiência na
empresa

O trabalho

Condições de
Trabalho

A empresa

Investimento,
manutenção,
obras,etc

História,experiência
profissional ,etc

Atividade de
Trabalho

Políticas
sociais,gestão de
recursos humanos,
organização

Significação,
socialização,
personalização,etc

Resultados
do Trabalho

Comercial,
publicidade,
produção,qualidade

Figura 5: O duplo caráter pessoal e sócio-econômico do trabalho.
Fonte: Adaptado Guérin et al (2001).
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Diante de tantos fatores ligados ao trabalho e ao trabalhador, pode se falar que
o surgimento da ergonomia deve-se ao fato do anseio de se apontar soluções para os
problemas produzidos pelas situações de trabalho, que não correspondiam com a
satisfação do trabalhador no instante da execução de sua tarefa.
Sendo assim, Gomes Filho (2003, p. 17), descreve que:
A ergonomia nasceu de forma sistematizada durante a Segunda Guerra
Mundial. Data dessa época a organização de um grupo de pessoas altamente
preparado na solução dos problemas homem-máquina em relação ao projeto
e à operação e manutenção de equipamentos militares. (GOMES FILHO,
2003).

De acordo com o processo evolutivo da ergonomia Másculo et al (2011),
mencionam que foi na época da pré história que se manifestaram as primeiras
aplicações ergonômicas feitas pelo homem, onde escolhia a pedra lascada que seria
usada como arma e preferia a que fosse de melhor manuseabilidade.
Neste contexto, para ajudar nos problemas entre o homem, a máquina e o
trabalho, existem normas que asseguram ao trabalhador condições mínimas de
segurança, conforto e qualidade de vida. A NR-17 é uma destas normas, aborda
ergonomia, tem como proposição fazer com que os locais de trabalho se tornem
saudáveis e seguros. Abaixo dispõe-se outras normas essenciais a ergonomia e que
colaboram para a investigação das condições de trabalho.
- NBR 5413-2002 - Iluminância de interiores, o objetivo desta norma é estabelecer os
valores de iluminâncias médias mínimas em serviço para iluminação;
- NBR 10152-1957 de níveis de ruído para conforto acústico, esta norma fixa os níveis
e ruído compatíveis com conforto acústico em ambientes diversos;
- NBR 9050:04 - Acessibilidade edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos define aspectos relacionados às condições de acessibilidade no meio urbano,
estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto,
construções, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos às condições de acessibilidade, indicando especificações com
a intenção de proporcionar a utilização segura do ambiente.
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Segundo Brasil (1991) foi estabelecida a Lei n° 8.213 de 24/07/1991, que
determina em seu art.93:“A empresa com 100(cem) ou mais empregados está
obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos
com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na
seguinte proporção”:
I – até 200 empregados ..............................................................2%
II – de 201 a 500 ........................................................................ 3%
III – de 501 a 1.000 .................................................................... 4%
IV – de 1.001 em diante ..............................................................5%

Perante a esta exigência legal as empresas brasileiras deverão estar
orientadas para receber trabalhadores com deficiência em seu quadro de
funcionários. Vale ressaltar aqui alguns conceitos, o decreto Brasil (2004) de nº5.296,
de 02/12/2004, em seu art. 5º, § 1º, 1, considera:
deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de: paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral,
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções. (BRASIL,2004)

É importante compreender as características do ser humano com deficiências
para definir qual a tarefa mais satisfatória que pode ser executada por ele, além de
também proporcionar uma melhor comunicação e relacionamento com os colegas de
trabalho. A legislação brasileira referente a este tema é a NBR 9050:04 que determina
a terminologia essencial para esse entendimento.
A NBR 9050:04 apresenta duas definições importantes, uma para “mobilidade
reduzida” e outra para “deficiência”. A definição para pessoa com “mobilidade
reduzida” é:
Aquela que, temporária ou permanente, tem limitada sua capacidade de
relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. Entende-se por pessoa com
mobilidade reduzida, a pessoa com deficiência, idosa, obesa, gestante entre
outros. (ABNT, 2004 p. 4)
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Já pessoa com “deficiência” apresenta:
Redução, limitação ou inexistência das condições de percepção das
características do ambiente ou de mobilidade e de utilização de edificações,
espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos, em caráter temporário
ou permanente. (ABNT, 2004, p.3)

Sendo assim é necessário fazer menção sobre o entendimento do que vem a
ser acessibilidade. A NBR 9050:04 define que, “Acessibilidade: Possibilidade e
condição de alcance, percepção e entendimento para utilização com segurança e
autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos”.
(ABNT, 2004, p.2).
Neste contexto a Ergonomia desempenha um papel fundamental, pois procura
atender aos indivíduos com deficiências na adequação dos ambientes e no conteúdo
das tarefas, para queos mesmos vençam as barreiras ambientais e comportamentais
e

que

possam

realizar

suas

atividades

com

sucesso

sem

implicar

no

comprometimento ou agravamento de suas sequelas. (MÁSCULO et al,2011).
Reunindo todos os fatores citados pode-se concluir que a Ergonomia promove
ambientes saudáveis, confortáveis, seguros e eficientes, na vida diária dos
trabalhadores. Contribuindo assim para solucionar diversos problemas relacionados
a saúde, conforto, segurança dos trabalhadores, contribuindo na prevenção de erros
e melhorando o desempenho dos funcionários em suas atividades.
2.3 ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO
Segundo Ferreira (2015), o termo “análise ergonômica do trabalho” ainda não
é muito conhecido no nosso convívio. Destaca que foi somente a partir da década de
1990,que começou a ser mais utilizado, devido principalmente, à publicação da nova
versão da NR 17. A qual menciona literalmente: “cabe aos empregadores realizar a
análise ergonômica do trabalho”. Norma Regulamentadora de Ergonomia 17, ou NR
17, do Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 1990).
De acordo com Mesquita et al (2016),esta abordagem nasceu na Europa no
século XX com o objetivo de melhorar as condições de trabalho.
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Para Menegon e Pizo (2010), foi a partir de 1955, depois da publicação do livro
de Faverge e Ombredane sobre a análise do trabalho, a atuação de diversos outros
pesquisadores expoentes na área fez com que a ergonomia centrada na análise da
atividade fosse desenvolvida ao longo do tempo. Fazem menção também que a AET
possui uma particularidade em sua abordagem que é “compreender o trabalho para
transformá-lo”.
Neste contexto Guérin et al. (2001) apontam que transformar o trabalho é o
principal objetivo da ação ergonômica e sua realização contribui para melhoria das
condições de trabalho e saúde dos trabalhadores assim como também para um
melhor desempenho global da empresa.
Segundo Jackson Filho e Lima (2015), a Ergonomia da Atividade foi inserida
no Brasil para enfrentar os problemas de condições de trabalho decorrentes do
desenvolvimento industrial nos anos de 1970.
Para Salerno (1999, p.48),
a característica básica da análise ergonômica do trabalho é a observação
sistemática de pessoas trabalhando. O foco é o trabalho efetivo
desempenhado (grosso modo, o que é chamado de "trabalho real"), que é
analisado a partir das condições de contorno impostas (posto de trabalho,
métodos de produção, quantidades/objetivos a serem atingidos etc. - grosso
modo, o que é chamado de "trabalho prescrito").

Onde ressalta que a confrontação do trabalho prescrito e real vai conduzir a um
debate de variabilidades a que o trabalhador está exposto assim como também das
adequações que se deve fazer para alcançar o desempenho previsto. (SALERNO,
1999).
Vale destacar aqui o entendimento entre Trabalho prescrito (tarefa) e Trabalho
real (atividade) que segundo Falzon (2007) declara como,
O trabalho prescrito representa “o que se deve fazer, o que é prescrito pela
organização (...) e se define por um objetivo e pelas condições de sua
realização”. Já o trabalho real representa “o que é feito, o que o sujeito
mobiliza para efetuar a tarefa e é finalizada pelo objetivo que o sujeito fixa
para si, a partir do objetivo da tarefa”. (FALZON, 2007, p.9)

45

Conforme menciona Pacheco (2011), a disparidade entre trabalho prescrito e
trabalho real nos conduzem a um desacordo, pois proporciona maior gasto cognitivo,
físico e afetivo na realização da tarefa que podem influir tanto de maneira negativa
quanto positiva nas compreensões do mal-estar e bem-estar no trabalho.
Observa-se que na realidade dificilmente o trabalhador executa o que está
prescrito. Conforme observação feita por Neiva (2012) e verificado na fig.6.

Figura 6: Fatores que influem na atividade de trabalho
Fonte: Iida 2005

De acordo com Neiva (2012), a Análise Ergonômica do Trabalho (AET) é um
método muito utilizado em ergonomia, devido a possibilidade de compreender a
situação de trabalho de maneira mais detalhada e atende as especificidades de
adaptação de maneira flexível. Menciona que “a base deste método é a de
compreender o trabalho real para a construção de um diagnóstico e a proposição de
transformações.” (NEIVA, 2012)
Ainda dentro deste contexto Guérin et a l (2001),ressaltam que ,
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A ação ergonômica decorre geralmente de uma demanda. Esta pode vir de
diferentes intertelocutores, e sua formulação inicial pode ser mais ou menos
aceitável para o ergonomista. O trabalho de análise e de reformulação da
demanda representam um aspecto essencial da condução do processo.
(GUÉRIN et al, 2001,p.85)

Conforme foi exposto pelos autores entende-se que dessa maneira é possível
compreender melhor o funcionamento da organização.
Ferreira (2015) enfatiza que a principal característica da AET é de ser um
método de análise baseado na tarefa desempenhada pelos trabalhadores nas
condições de trabalho. Outro ponto a destacar é que objetiva melhorar as condições
de trabalho do trabalhadores do qual os procedimentos estavam sendo avaliados.
Para Vidal (2012), esta análise é reconhecida por ser uma análise sistêmica,
holística e integrada. É um método que permite descrever a situação de
trabalho,atividade de trabalho, posto de trabalho,conteúdo das tarefas, ritmo de
trabalho ,normas de produção ,volume de trabalho,trabalho prescrito e trabalho real e
modo operatório. Gera um maior conhecimento e explicação das relações entre as
condições de realização da produção e a saúde do trabalhador, propõe reflexões para
a concepção das situações de trabalho e melhora a organização e o desempenho da
empresa como um todo.
Conforme Ferreira (2015), a AET é de sua importância devido a contribuir como
uma ferramenta imprescindível no sentido de fazer uma análise mais detalhada dos
aspectos que podem repercutir na QVT nas empresas, onde os resultados
proporcionam produzir sugestões de melhoria para as tarefas que requerem atenção,
auxílio e segurança no trabalho e promoção da saúde.
Sendo assim a AET pode gerar aportes de diagnóstico para intervir na melhoria
do bem-estar e na atenuação do mal-estar no trabalho. (FIGUEIRA, 2014).
Através do contexto apresentado a AET torna possível conhecer os riscos de
acidentes e de adoecimento no trabalho quando faz uma investigação detalhada e em
contrapartida também propicia o bem estar no trabalho através de suas
recomendações.
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Essencialmente a AET é uma avaliação qualitativa, apesar de também usar
dados quantitativos para suas análises. Baseia-se em no fluxo de coletas de dados e
informações que tornem possível as modificações essenciais para a melhoria do
ambiente laboral, levando em conta a satisfação do trabalhador. (MAIA, 2008).
2.4 BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS
Segundo Rasteli e Caldas (2016), as primeiras bibliotecas brasileiras foram
constituídas inicialmente por meio da Igreja, por volta do século XVI quando livros
foram trazidos de Portugal pelos religiosos, para ajudar na conversão dos gentios
assim como também para promover a instrução dos colonos. As bibliotecas foram
durante muito tempo os únicos centros de conhecimento e de formação intelectual
para os jovens brasileiros que iam para Europa no intuito de completar seus estudos.
Com o advento da evolução científica e da propagação das mais diversificadas
formas documentais que surgiram além dos livros impressos, no transcorrer dos
séculos posteriores, fato este que, resultou como um dos fatores decisivos para a
ampliação e a criação das bibliotecas públicas e universitárias. (RASTELI;
CALDAS,2016).
Duarte (2012), menciona que “biblioteca é o espaço físico onde se guardam os
livros, o conhecimento, a cultura e a produção científica das civilizações”. E quede
acordo com Giacumuzzi e Moro (2014), apresentam diferentes tipologias: escolar,
pública, especializada e universitária. Onde a escolar atende as instituições de ensino
básico a pública é voltada para todos os usuários já a especializada possui acervos
específicos de determinadas áreas e a universitária está ligada a instituição de ensino
superior.
É necessário inicialmente procurar entender a dicotomia entre o termo
Biblioteca Universitária (BU) e Biblioteca Acadêmica, onde segundo Lima (2014), a
biblioteca universitária possui a seguinte função,

Tem por objetivo dar apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão,
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desenvolvidas pela universidade a que pertencem. Dessa maneira,
fornecem infraestrutura bibliográfica e documental aos cursos, pesquisas e
serviços mantidos por aquela. Diferem das bibliotecas escolares, pois estão
ligadas ao ensino superior e não ao ensino fundamental (básico) e/ou ensino
médio(ensino secundário). (LIMA, 2014, p.21).

Ainda de acordo com Lima (2014), o termo Biblioteca Acadêmica é sinônimo
de biblioteca universitária, sendo mais usado nos países de língua inglesa. No Brasil
é mais usual se usar o termo “biblioteca universitária”.
De acordo com Rocha e Silva (2016), por dezenas de séculos os espaços
físicos das bibliotecas eram destinados a armazenagem e divulgação de
conhecimentos religiosos, artísticos e governamentais. Com início da Revolução
Industrial e do avanço tecnológico a configuração das bibliotecas foram ganhando
novos olhares.
Conforme menciona Anglada (2012) foi a partir da década de 90 que os
espaços das bibliotecas universitárias começaram a ser repensados devido a ser ter
nesses espaços mais leitores do que livros, esta tendência se deve ao fato do
aumento de uso de periódicos.
Segundo

Rocha

(2016),

as

BU’s

brasileiras

despontaram

após

o

estabelecimento das Entidades de Ensino Superior com a união das escolas isoladas,
onde estas ganharam maior sustentação após a reforma universitária de 1968, onde
se evidencia como pioneiras as bibliotecas da Universidade de São Paulo (USP),
Fundação Getúlio Vargas (FGV), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
No tocante ao papel desempenhado Pacheco (2014), salienta que, as
Bibliotecas Universitárias possuem diversas funções, são encarregadas de propiciar
serviços e acervos apropriados de forma a oferecer aos seus usuários acesso ao
conhecimento para a execução das atividades de ensino, extensão e pesquisa dos
cursos de graduação e pós-graduação que são oferecidos pela Instituição, assim
como também desenvolvem o papel de conservar as produções acadêmicas
pertencentes a Instituição.
Portanto neste estudo a biblioteca é considerada como universitária por atender
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aos estudantes do ensino médio/técnico, graduação, pós-graduação lato e stricto
sensu, assim como aos docentes e técnico administrativos, encontra-se associada a
Instituição de Ensino Superior mas que ainda não recebeu a denominação de
universidade.
De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI, 2010 – 2015),
o CEFET/RJ tem como objetivo proporcionar adequação no que tange a sua
infraestrutura, a execução de suas práticas administrativas e acadêmicas. No tocante
a biblioteca a estratégia é de assumir e estabelecer o seu papel, como centro de
informação e disseminação de conhecimento e cultura e para que esse propósito seja
alcançado adota as seguintes ações:
- Manter em funcionamento o Sistema de Bibliotecas da Instituição, com
serviços e produtos informatizados
- Rever os critérios de acesso, empréstimo e demais rotinas da biblioteca,
adequando-os a necessidades das atividades de pesquisa e pós-graduação,
entre outras
- Ampliar e atualizar o acervo das bibliotecas de todas as Unidades de Ensino
- Investir em espaços adequados à biblioteca em todas as Unidades de
Ensino (PDI, 2010-2015).

Conforme Medeiros (2012), estamos vivenciando uma quebra de paradigmas,
devido a introdução das Tecnologias da Informação e Comunicação. Como tudo é
muito contemporâneo ainda não se pode ter a dimensão dos impactos provocados
por estas novas tecnologias, mas no entanto presenciamos uma profunda mudança
na sociedade. Sendo assim é necessário que a biblioteca se adapte a essa realidade
e aos novos desafios. Enfatiza que
Os registros documentais que durante séculos materializavam-se em textos
escritos e mais recentemente em som e vídeo, desdobram-se em bits e bytes.
O que requer procedimentos diversos, sofisticados e onerosos para as
instituições, porém, irreversíveis em sua aplicação. (MEDEIROS, 2012, p.49).

Neste contexto é primordial observar que as bibliotecas precisam se adequar a
nova realidade de seus usuários, visto que é um local de documentação e informação.
Por outro lado Rasteli e Caldas (2016),consideram que, a atuação efetiva do
usuário no processo de apoderação do conhecimento, se dá através da ação do
bibliotecário onde o “usuário estabelece relações com objetos de conhecimento, ou
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seja, que a elaboração cognitiva (apropriação cultural) se funda na relação com o
outro, processo visto como mediação”. (RASTELI; CALDAS,2016).
A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO),estabelecida pela portaria
ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002, tem como objetivo a identificação das
ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios. E que de acordo com o
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2016), o bibliotecário em sua (CBO) sob o
nº 2612-05 assume as seguintes funções:
Disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam unidades como
bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos,
além de redes e sistemas de informação. Tratam tecnicamente e
desenvolvem recursos informacionais; disseminam informação com o
objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; desenvolvem
estudos e pesquisas; realizam difusão cultural; desenvolvem ações
educativas. Podem prestar serviços de assessoria e consultoria. (MTE,

2016).
Para Silva e Lucas (2009), com o decorrer do tempo o trabalho realizado
diariamente de forma inadequada, pode contribuir para o surgimento de inúmeros
problemas, como de saúde física e mental e frisa que “é por isso que as empresas e
Unidades de Informação devem compreender a relação entre as condições de
trabalho e seus possíveis reflexos no rendimento dos funcionários.”
Vale destacar aqui quais são condições gerais de exercício do bibliotecário
conforme MTE (2016),
Trabalham em bibliotecas e centros de documentação e informação na
administração pública e nas mais variadas atividades do comércio,
indústria e serviços, com predominância nas áreas de educação e
pesquisa. Trabalham como assalariados, com carteira assinada ou como
autônomos, de forma individual ou em equipe por projetos, com
supervisão ocasional, em ambientes fechados e com rodízio de turnos.
Podem executar suas funções tanto de forma presencial como a distância.
Eventualmente, trabalham em posições desconfortáveis durante longos
períodos e sob pressão, levando à situação de estresse. As condições de
trabalho são heterogêneas, variando desde locais com pequeno acervo e
sem recursos informacionais a locais que trabalham com tecnologia de
ponta.

Portanto no contexto acima apresentado pelo MTE (2016), pode-se verificar a
presença de riscos ergonômicos onde estes são referenciados na Tabela I – Anexo
IV – Classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua
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natureza e a padronização das cores correspondentes, da portaria nº 25, de 29 de
dezembro de 1994.

Quadro 3 - Riscos ambientais
RISCOS AMBIENTAIS
GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

GRUPO IV

GRUPO V

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

MECÂNICOS/ACIDENTES

Poeira

Ruído

Vírus

Esforço físico
intenso

Arranjo Físico
inadequado

Fumos

Vibração

Bactéria

Exigência de
postura
inadequada

Máquinas e
equipamentos sem
proteção

Névoas

Radiação
Ionizante
E não
Ionizantes

Protozoários

Levantamento e
transporte
manual de peso

Ferramentas
inadequadas ou
defeituosas

Vapores

Pressões
Anormais

Fungos

Trabalho em
turno e Noturno

Eletricidade/
Sinalização

Gases

Frio

Bacilos

Controle rígido
de produtividade

Perigo de Incêndio ou
explosão

Neblinas

Umidade

Parasitas

Monotonia e
repetitividade

Iluminação inadequada

Produtos
Químicos
em geral

Calor

Imposição de
ritmos excessivos

Armazenamento
inadequado

Outras situações
causadoras de
stress físico e/ou
psíquico

Outras situações de risco
que poderão contribuir para
a ocorrência de acidentes

FÍSICOS

Fonte: adaptado da portaria nº 25, de 29 de dezembro de 1994.

Os Riscos Ergonômicos envolvem aspectos capazes de afetar a integridade
física ou mental do trabalhador e podem acarretar desconforto ou doença (BRASIL,
2014).
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Outro fator muito importante a ser considerado segundo a OIT (2010), são os
riscos psicossociais que são decorrentes de interações entre trabalho, meio ambiente,
satisfação no trabalho e as condições da sua organização. Sua importância se deve
ao fato de afetarem atualmente grande parte de trabalhadores de diversas profissões
e podem afetar consideravelmente o estado de saúde, provocar ausências nos postos
de trabalho assim como também podem influenciar no desempenho e na execução
da tarefa do trabalhador.
Em relação ao espaço físico, Giacumuzzi e Moro (2014), mencionam que todas
as bibliotecas independente de sua tipologia, devem ter acessíveis, característica esta
que deve ser comum a todas. Ferrés (2008) diz que
Uma biblioteca acessível é um espaço que permite a presença e proveito de
todos, e está preparada para acolher a maior variedade de público possível
para as suas atividades, com instalações adequadas às diferentes
necessidades e em conformidade com as diferenças físicas, antropométricas
e sensoriais da população. (FERRÉS, 2008, p. 36).

Se faz necessário também entender o que vem a ser acessibilidade, a
NBR9050: 04 define que, “ACESSIBILIDADE - Possibilidade e condição de alcance,
percepção e entendimento para utilização com segurança e autonomia de edificações,
espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos”.
Portanto de acordo com tudo que foi exposto é primordial conhecer o espaço e
a percepção dos trabalhadores envolvidos neste ambiente deste estudo, conforme
enfatizam Silva e Lucas (2009) quando mencionam “Conhecer a percepção dos
funcionários de uma Biblioteca Universitária com base na ergonomia a partir do estudo
in loco torna se uma das vias que possibilita criar situações de um ambiente de
trabalho melhor.”

53

3 METODOLOGIA
Neste capítulo encontra-se descrita a metodologia adotada para a elaboração
desta pesquisa. O uso de procedimentos metodológicos é de suma importância,
quanto ao fato de se buscar alcançar respostas e conclusões para o estudo.
Em relação a método e metodologia Richardson (2008, p. 22), afirma que:
“[...] o método científico é o caminho da ciência para chegar a um objetivo. A
metodologia são as regras estabelecidas para o método científico, por
exemplo: a necessidade de observar, a necessidade de formular hipóteses,
a elaboração de instrumentos etc”.

Sendo assim para se chegar ao objetivo desta pesquisa foi utilizada como
metodologia a AET.

Será apresentada a seguir a fig.7 que identifica a estrutura metodológica desta
pesquisa.
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Dissertação

Elementos
Teóricos

QVT

ERGONOMIA

Elementos
Empíricos

AET

BU

Coleta de dados

Análise dos dados

Fundamentação
Teórica

Conclusões

Conclusão da
dissertação

Figura 7: Estrutura Metodológica
Fonte: elaborado pela autora deste trabalho
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA.
Para Gil (2010, p.27), “as pesquisas exploratórias têm como propósito
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito
ou a construir hipóteses”. Portanto, a pesquisa exploratória consiste em realizar uma
análise de uma questão pouco abordada para que os dados sejam investigados,
descritos e comparados e finalmente obter respostas para objetivos propostos.
Por outro lado a pesquisa descritiva de acordo com Gil (2007), refere se ao
detalhamento das características de uma determinada população ou fenômeno, onde
o propósito principal é de comparar, interpretar e avaliar os dados de acordo com as
variáveis.
Portanto em relação aos métodos adotados nesta pesquisa, em vista a se
atingir os propósitos, pode ser identificada como exploratória e descritiva. E se
fundamenta na metodogia realizada através do estudo de caso, que tornará possível
a coleta de dados e que possibilitará a análise dos mesmos.
Em relação a coleta de dados serão englobados os métodos qualitativo e
quantitativo onde o método qualitativo faz parte da abordagem exploratória e o
quantitativo da abordagem descritiva.
Conforme Santos e Vidal (2011), os dados alcançados numa abordagem
metodológica podem ser classificados de duas maneiras:
Qualitativos – Quando os dados obtidos não são expressos numericamente
ou baseado sem qualquer escala de medida. Com relação à natureza dos
resultados elas podem ser OBJETIVAS, quando os dados dão indicativa de
conforto (frio, calor, dureza) ou SUBJETIVAS, quando retornam dados
indicativos de sensações (ambiência, desorganização).
Quantitativas – Os dados obtidos são expressos numericamente ou em
escalas de medida ou capacidade. Estes dados podem ser trabalhados
estatisticamente no sentido de retornar determinantes de fluxos, direções,
continuidade, conformidade, desempenho, níveis de produção, etc.
(SANTOS e VIDAL, 2011, p.45)
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Portanto a pesquisa qualitativa relaciona se com a pesquisa quantitativa
através do cruzamento de dados entre a observação feita no ambiente selecionado
para estudo com os dados das respostas fornecidas pela população selecionada na
amostra.
3.2 DELIMITAÇÃO,POPULAÇÃO E AMOSTRA.
Para Marconi e Lakatos (2010, p.146) “delimitar a pesquisa é estabelecer limites
para a investigação”.
Sendo assim objetivando a efetividade dos resultados o método utilizado foi o
estudo de caso onde a área delimitada para a realização deste estudo foi o ambiente
da Biblioteca Central do CEFET/RJ.
Já em relação à população da amostra estudada, Vergara (2011, p.46), define que:
Entende-se por população não o número de habitantes de um local, como é
largamente conhecido o termo, mas um conjunto de elementos (empresa,
produtos, pessoas, por exemplo) que possuem as características que serão
objeto de estudo.

Sendo assim o universo desta pesquisa é formado pela população de 12
funcionários, onde 6 são bibliotecários servidores e 6 funcionários técnicos
administrativos, onde 3 são servidores e 3 são prestadores de serviço.Para fins desta
pesquisa será utilizada a totalidade da população.
3.3 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS.
O presente estudo foi desenvolvido tendo em vista uma melhor percepção a
respeito da ligação mantida entre a realização da atividade de trabalho e o operador,
procurando investigar os pontos negativos e sugerir recomendações de maneira que
venha a propiciar a satisfação e o bem estar dos funcionários inseridos neste estudo.
3.3.1 ESTRUTURA DA COLETA DE DADOS
Segundo Blattmann e Borges (2005) “a avaliação é uma etapa muito importante
dentro do processo de adaptação de um posto de trabalho ou para a reformulação de
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um ambiente”. Enfatizam que antes de se criar um processo de avaliação é
fundamental que se tenha o suporte de critérios consistentes e que sejam suficientes
para que se obtenha garantia satisfatória nos resultados.
Portanto dessa maneira a metodologia utilizada neste estudo de caso foi a
Análise Ergonômica do Trabalho (AET), do posto de trabalho dos funcionários da
Biblioteca Central do CEFET/RJ que é prevista pela NR 17. Segundo esta NR a
obrigação da análise ergonômica, para a avaliação da adaptação das condições de
trabalho às características do trabalhador, é do empregador, que apresenta os
principais aspetos ergonômicos envolvidos como:
− levantamento e transporte de materiais;
− mobiliários dos postos de trabalho;
− equipamentos dos postos de trabalho;
− condições ambientais de trabalho, e
− organização do trabalho.
De acordo com Iida (2005), a AET visa “ampliar os conhecimentos da
ergonomia para analisar, diagnosticar e corrigir uma situação real de trabalho”. E de
acordo com Guérin et al (2001), este método compreende cinco etapas: análise da
demanda; análise da tarefa, análise da atividade, formulação do diagnóstico e
recomendações ergonômicas.
Como salienta Iida (2005), as três primeiras etapas constituem a análise que
possibilitam realizar o diagnóstico para depois se sugerir as recomendações
ergonômicas. Aponta que a análise da demanda procura compreender a natureza e a
dimensão dos problemas apresentados, a análise da tarefa procura descrever as
condições de trabalho, já a análise da atividade envolve o comportamento do homem
na realização da tarefa. O diagnóstico permite descobrir as causas que provocaram o
problema descrito na demanda e por fim as recomendações que refere-se as
providências que deverão ser tomadas para resolver o problema.
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A metodologia utilizada possibilitou a coleta de dados e em seguida a análise
dos mesmos. Posteriormente após essas análises foi idealizado um plano de ação
com as recomendações para proposição das melhorias, adaptado à instituição.
Para a realização desta AET foram realizadas entrevistas, questionários,
observações, fotos descritivas do ambiente e medições in loco dos elementos
presentes do ambiente de trabalho que podem gerar problemas para o trabalhador se
estiverem fora do limite permitido pela legislação vigente, tais como: ruído,
temperatura, umidade e luminosidade.
Esta análise compreende as seguintes etapas: análise da demanda, análise da
tarefa, análise das atividades e de acordo com o diagnóstico encontrado será
idealizada as melhorias. Que são descritas a seguir e demonstrada na fig.9:
1ª etapa: análise da demanda - o objetivo é delimitar a situação problema que
constituirá o objeto de investigação. A obtenção das informações preliminares da
demanda, foi baseada através das observações e vivências da pesquisadora em
relação ao posto de trabalho da Instituição. A demanda tem origem acadêmica foi
provocada pela pesquisadora, foi pautada na solicitação de funcionários e no
instrumento da gespública ciclo 2010. Esta discussão foi iniciada no capítulo
1,fundamentando a situação problema.
2ª etapa: análise da tarefa - o objetivo foi identificar os fatores estruturais, tanto
organizacionais quanto humanos, servindo de moldura da situação problema. Nesta
etapa, foram realizadas entrevistas com todos os funcionários da Biblioteca Central
do CEFET/RJ, ou seja, com 100% da população de trabalho do ambiente em estudo.
Foram aplicados três questionários: questionário perfil e percepção (autora) Apêndice
1; questionário IA_QVT (Ferreira, 2010), Anexo C, e o questionário QNSO (Iida,2005),
Anexo D.
1) Questionário com informações relacionadas ao perfil e percepção do funcionário
em complemento ao IA-QVT proposto por Ferreira (2009). O questionário foi apoiado
na NR17 e foi desenvolvido pela pesquisadora deste estudo; ( Apêndice 1 )
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2) Questionário de Inventário de Avaliação de Qualidade de Vida no Trabalho

(IA_QVT), aprovado por Ferreira (2009), que permite avaliar o bem-estar e mal-estar
no trabalho . Para a interpretação dos achados, será utilizada uma cartografia
psicométrica, conforme fig.8, onde segundo esta, o resultado da análise pode se
encaixar em três diferentes zonas: (1) risco de adoecimento, (2) estado de alerta e (3)
promoção da saúde; ( Anexo C )
3) Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO), o qual é um
questionário público e validado, e é a versão traduzida para o português do Nordic
Musculoskeletal Questionnaire, Iida (2005), tem o propósito de padronizar a
mensuração de relatos de sintomas osteomusculares .( Anexo D)
3ª etapa: análise da atividade – o objetivo foi identificar as condições ambientais
indicadores críticos que caracterizam a situação problema em termos de formação e
procedimentos. Para tal foram feitas medições in loco, fundamentadas na NBR 5413
NBR 10152 e NR 17. Foram também verificadas as questões de acessibilidade
conforme NBR 9050. Complementando esta etapa também foram tiradas fotos do
ambiente em análise.
Para ajudar no levantamento das condições ambientais, mobiliários e
organização do trabalho a autora construiu um checklist fundamentado nos requisitos
da NR 17 (Apêndice 2). Quanto aos aspectos ambientais mensuráveis temos que:
Para a avaliação do ruído em ambientes de trabalho que exijam concentração
intelectual, mensura-se o conforto acústico, foram englobados os parâmetros da NBR
10152, já as condições de conforto térmico foram verificadas a temperatura efetiva
do ambiente de trabalho e umidade relativa do ar.
Para a iluminação foram feitas avaliações quantitativas através de medição
realizada com o luxímetro e avaliação qualitativa, verificação de presença de reflexos
na área de trabalho. Nesta avaliação foram adotados os parâmetros da NBR 5413.
Outros quesitos como equipamentos de trabalho, mobiliários, postos de
trabalho também foram analisados. Assuntos relativos à organização do trabalho
foram também evidenciados como: esforço físico, postura e repetitividade.
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Também foi pesquisado o quesito relativo à acessibilidade, fundamentado na
NBR 9050:04 que estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem verificados
como por exemplo: na instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos às condições de acessibilidade.
4ª etapa: diagnóstico - o objetivo é descrever a situação problema, situando e
explicando as causas dos indicadores críticos. Este resultado foi baseado nas análises
feitas na etapa 1,2 e 3. Onde foram observados os resultados do checklist da NR 17
(Apêndice 2), foram levantados os itens não conformes e pelo resultado dos
questionários aplicados, foi feita então a análise.
5ª etapa: recomendações – o objetivo é de que depois do diagnóstico se façam as
sugestões de melhoria através das análises técnicas e das percepções dos
funcionários. Estas sugestões deram origem a um plano de ação criado com a
ferramenta 5W1H (What,Why,When,Who,Where, How).
Para Martins (2006), a ferramenta tem como objetivo programar as ações de
modo correto e padronizado. Se origina do resultado de união de seis palavras
inglesas: What (O que?), Why (Por que)?, When (Quando), Who (Quem ?) e How
(Como?), conforme tabela 1 .

Tabela 1 - Elementos da ferramenta 5W1H

Elemento

Descrição

What?

O que será feito?

When?

Quando será feito?

Where?

Onde será feito?

Why?

Por que será feito?
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Who?

Quem o fará?

How?

Como será feito?

Fonte: Martins (2006)

De acordo com Izeppe e Oliveira (2013) esta ferramenta possibilita um
planejamento preciso na geração de prazos assim como também possibilita definir
quem são os responsáveis pelas ações corretivas.
3.3.2 ESTRUTURA DA ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS
Para desenvolver esta pesquisa utilizou-se os três questionários, que baseiamse em uma pesquisa de opiniões direcionada aos 12 funcionários do ambiente
estudado, abrangendo informações como: dados e percepção do profissional, local de
trabalho, descrição da(s) tarefa(s), principais obstáculos enfrentados para a realização
das mesmas, tempo gasto e posturas adotadas, mobiliário, máquinas e ferramentas
em relação a sua adaptação, aspectos ambientais que ocasionam desconforto,
organização do trabalho em termos de pressão e por fim o relato do servidor de
qualquer ocorrência que considere ser inadequada

perante aos aspectos

ergonômicos.
Conforme Marconi e Lakatos (2010, p. 205), “questionários são constituídos por
uma série de perguntas e devem ser respondidas por escrito e sem a presença do
pesquisador”. Os três questionários elaborados para este estudo foram aplicados à
população de 12 funcionários que formam o universo desta pesquisa no período de
21/11/16 à 10/112/16. Sendo descriminados a seguir:
1) Questionário com informações relacionadas ao perfil e percepção do funcionário
em complemento ao IA-QVT proposto por Ferreira(2009). O questionário foi baseado
na NR17 e foi desenvolvido pela pesquisadora deste estudo; ( Apêndice 1 )
2) Questionário de Inventário de Avaliação de Qualidade de Vida no Trabalho

(IA_QVT), aprovado por Ferreira (2009), que permite avaliar o bem-estar e mal-estar
no trabalho . Para a interpretação dos achados, será utilizada uma cartografia
psicométrica conforme fig.8, segundo a qual o resultado do diagnóstico pode se
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encaixar em três diferentes zonas: (1) risco de adoecimento, (2) estado de alerta e (3)
promoção da saúde; ( Anexo A )

Figura 8: Cartografia Psicométrica do IA_QVT
Fonte: Ferreira (2012)

3) Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO), o qual é um
questionário público e validado, e é a versão traduzida para o português do Nordic
Musculoskeletal Questionnaire, Iida(2005), foi desenvolvido com o objetivo de
padronizar a mensuração de relatos de sintomas osteomusculares .( Anexo D).
Os dados foram verificados através das análises quantitativas e qualitativas
com a intenção de avaliar os aspectos ergonômicos da Biblioteca Central do
CEFET/RJ, será também considerada a percepção dos funcionários sobre as
condições de trabalho para que se possa relacionara opinião dos servidores com a
realidade observada pela pesquisadora, através da análise da revisão de literatura e
legislação vigente em ergonomia assim como também da análise direta do ambiente
em questão.
Dessa forma os dados obtidos na análise foram tratados através de análises
estatísticas descritivas, utilizado-se o software Excel, onde depois de todas as
respostas colhidas foi feito então o cálculo da média, desvio padrão, frequência,
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percentagens e gráficos. A cartografia psicométrica aplicada para o esclarecimento
dos resultados é mostrada na fig.8

Figura 8: Cartografia psicométrica do IA_QVT
Fonte: Ferreira (2012)

1ª etapa: Análise da demanda
A demanda tem origem acadêmica
foi provocada pela pesquisadora
- solicitação de funcionários;
- inst.gespública 2010;

Análise
Ergonômica do
Trabalho (AET)

2ª etapa: Análise da tarefa
- aplicação de questionários:
1)questionário perfil/percepção
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3ª etapa: Análise da atividade
-medições in loco.
-NBR 5413,NBR 10152,NBR 9050;
- checklist da NR17 (autora);
- fotos

4ª etapa: Diagnóstico
- Análise dos resultados
apresentados nas etapas 1+2+3

5ª etapa: Recomendações
-Propostas de melhoria para os
problemas identificados na 4ª
etapa,através de um plano de
ação, (5W1H).

Figura 9 : Estrutura das etapas da AET.
Fonte: Autora (2016).

4 ESTUDO DE CASO
Neste capítulo serão mostrados uma breve descrição da instituição estudada,
assim como também à caracterização da Biblioteca Central do CEFET/RJ, motivo
deste estudo. Posteriormente, serão mostrados os resultados alcançados através das
análises e observações realizadas no ambiente de estudo.
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4.1 HISTÓRICO E PERFIL DA INSTITUIÇÃO
Situada na cidade que foi capital da República até 1960, a Instituição teve sua
origem em 1917, com a criação da Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Brás
pela Prefeitura do Distrito Federal, recebeu a incumbência de formar professores,
mestres e contramestres para o ensino profissional. Em 1919, a Escola Normal
passou à jurisdição do Governo Federal e, em 1937, ao se reformular a estrutura do
então Ministério da Educação, foi transformada em liceu destinado ao ensino
profissional de todos os ramos e graus, como aconteceu às Escolas de Aprendizes
Artífices, para proporcionar ensino profissional primário e gratuito.
Em 1942 foi denominada Escola Técnica Nacional, a instituição ganha a
referência da rede federal de estabelecimentos de ensino industrial. Em 1967 recebe
a denominação de Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca, como
homenagem póstuma ao primeiro Diretor e assiste posteriormente, à transformação
de Escola Técnica Federal em Centro Federal de Educação Tecnológica, em 1978
pela lei 6.545,de 30 de junho de 1978.
A partir desse ano, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow
da Fonseca passou a ter objetivos conferidos a instituições de educação superior,
devendo atuar, como autarquia de regime especial vinculada ao então Ministério da
Educação e Cultura, na oferta de cursos de graduação e pós-graduação, em
atividades de extensão e na realização de pesquisas na área tecnológica.
Atualmente, é uma instituição federal de ensino que se compreende como um
espaço público de formação humana, científica e tecnológica. Oferece cursos técnicos
integrados ao ensino médio, subsequentes (pós-médio), tecnológicos, de graduação
e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu (mestrado e doutorado), nas
modalidades presencial e a distância, conforme quadro 4.
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Quadro 4 - Ensino ofertado pelo CEFET/RJ

Fonte: PDI (2015)

O CEFET/RJ no ano de 2003,expandiu-se em área física em sistema
multicampi. Desde a expansão da rede federal de ensino técnico e tecnológico, a
instituição conta com o campus-sede Maracanã (no qual se localiza o ambiente de
estudo) e com mais sete campi espalhados pelo estado do Rio de Janeiro, que são:
Angra dos Reis, Itaguaí, Maria da Graça, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis e
Valença, conforme fig.10.

Figura10: Sistema Multicampi CEFET/RJ
Fonte: PDI (2015).

Expandida academicamente e em área física, o campus Maracanã é o que
acumula a trajetória histórica do CEFET/RJ, é o único que agrega, atualmente, em um
mesmo espaço físico, a oferta regular de cursos de educação profissional técnica de
nível médio, cursos de graduação (superiores de tecnologia e de bacharelado), cursos
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de pós-graduação lato sensu, cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado), além de atividades de pesquisa e de extensão.

Assumindo a missão institucional de promover a educação mediante atividades
de ensino, pesquisa e extensão que propiciem, de modo reflexivo e crítico, a formação
integral (humanística, científica e tecnológica, ética, política e social) de profissionais
capazes de contribuir para o desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico da
sociedade.

Neste campus, encontra-se a administração superior do CEFET/RJ, que tem,
como órgão executivo, a Direção-Geral e, como órgão deliberativo, o Conselho
Diretor. Conforme organograma funcional demonstrado na fig.11.

Direção Geral

Diretoria de
Ensino

Dir.
Campus
MG

Conselho Diretor

Unidade de
Auditoria

Procuradoria

Asseessoria

Diretoria de
Pesquisa e Pósgraduação

Dir.
Campus
NI

Dir.
Campus
PT

Figura 11: Organograma Funcional
Fonte: PDI (2015)

Diretoria de
Extensão

Dir.
Campus
NF

Diretoria de
Administração e
Planejamento

Dir.
Campus
IT

Dir.
Campus
AR

Diretoria de
Gestão
Estratégica

Dir.
Campus
VL
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DABIBLIOTECA CENTRAL DO CEFET/RJ
O Sistema de Bibliotecas do CEFET/RJ foi estabelecido pela Portaria nº420 de
27 de agosto de 2007 e, atualmente, é composto pela Biblioteca Central, subordinada
à Direção-Geral, e pelas bibliotecas dos campi de Nova Iguaçu, Maria da Graça,
Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí, Angra dos Reis e Valença, vinculadas às
respectivas Gerências Acadêmicas.
A Biblioteca Central está situada no campus Maracanã (sede), foi fundada em
07 de outubro de 1942. É considerada neste estudo como uma biblioteca acadêmica
devido a atender estudantes de nível médio e técnico, os cursos de graduação, pósgraduação lato e stricto sensu. Também atende docentes e técnico-administrativos e
às comunidades nas quais estão inseridas.
Atualmente conta com um acervo de mais de 55.000 exemplares de livros,
monografias, folhetos, dissertações, teses, obras de referência, CD-ROMs, DVDs,
periódicos, normas, mapas, relatórios de estágio e obras em braille. O Sistema
mantém uma política de aquisição permanente, por meio de compras e doações,
visando à atualização constante do acervo, levando em conta as recomendações do
Ministério da Educação (MEC) para os currículos dos cursos oferecidos e buscando
garantir a correlação pedagógica entre o acervo e os programas dos cursos.
Tabela 2 - Evolução do Acervo da Biblioteca Central

Evolução do acervo bibliográfico no período de 2010-2014
2010
2011
2012
2013
2014
32.991

39.211

44.879

51.839

55.204

Fonte: PDI (2015)

Dentre os serviços oferecidos pela biblioteca, estão: consulta local empréstimo
domiciliar, empréstimo especial, empréstimo entre as bibliotecas dos campi do
CEFET/RJ e de outras instituições, elaboração de ficha catalográfica de (trabalhos
acadêmicos e materiais produzidos pela instituição), acesso ao catálogo on-line e ao
portal de periódicos da Capes, entre outros.
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Fica localizada no quarto andar do bloco E, ocupando toda a extensão do
andar, engloba uma área de 857,17 m². Funciona de segunda a sexta de 9h às 21h.
Conta com salas de estudo, videoteca, reserva técnica, acervo e consulta, miniauditório, conforme planta baixa, Anexo B.
A equipe de funcionários que compõe atualmente esta biblioteca é formada
por 6 bibliotecários e 6 auxiliares administrativos.

Foto 1 - Sala de estudo
Fonte: Autora (2016)

Foto 2 - Acervo Bibliográfico
Fonte: Autora (2016)

Foto 3–Videoteca
Fonte: Autora (2016)
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De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do CEFET/RJ
do período de 2015-2019, o Sistema de Bibliotecas do CEFET/RJ tem como principais
metas:


consolidar o Sistema de Bibliotecas do CEFET/RJ;



buscar melhorias a fim de atender às demandas dos usuários quanto às
necessidades de espaço físico;



desenvolver o site do Sistema de Bibliotecas no portal do CEFET/RJ;



estabelecer critérios para a aquisição e a disponibilização de e-books e base
de dados digitais, visando ampliar o acesso à informação;



buscar condições para o aprimoramento ou implementação dos serviços de
acesso ao portal de periódicos Capes;



implementar

o

Repositório

Institucional

de

Trabalhos

Acadêmicos

(BDTD/Repositório acadêmico);


disponibilizar a reserva de livros e renovação on-line em todas as bibliotecas
da rede;



ampliação de assinatura de periódicos científicos, estimulando a expansão da
pesquisa dentro da instituição;



ampliação de ações educativas e culturais com os usuários a fim de consolidar
o papel das bibliotecas como centro de informação e disseminação de
conhecimento e cultura;



estimular o uso das redes sociais para ampliar a interação entre os usuários e
as bibliotecas;



garantir a capacitação contínua das equipes das bibliotecas da rede.

É possível perceber que a proposta deste trabalho vai ao encontro do PDI
(2015), a saber, o item 2 no qual faz referência a buscar melhorias a fim de atender
às demandas dos usuários quanto às necessidades de espaço físico.
4.3 APLICAÇÃO DA AET E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Serão apresentados e analisados os principais dados obtidos nas etapas da
Análise Ergonômica do Trabalho com a aplicação dos questionários, das
observações, medições in loco e do checklist.
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Primeiramente serão apresentados os dados obtidos da análise realizada
referente a 1ª etapa. Esta etapa é marcada pela demanda,onde esta foi provocada e
se direcionou a pesquisa, devido as observações feitas pelos funcionários quanto as
situações de trabalho e do instrumento Gespública de 2010 (conforme já discutido no
capítulo 1 – situação problema).
A 2ª etapa é relativa aos questionários. O primeiro questionário (Apêndice 1)
analisado foi sobre o perfil e percepção do funcionário.Foi aplicado pessoalmente
durante o período da manhã aproveitando-se de um horário de atividade reduzida e
período de menor fluxo.
Quanto ao Gênero a amostra é composta por 17% sendo do sexo masculino e
83% do sexo feminino verifica-se que a força de trabalho feminina está em maioria.

Gráfico1: Divisão por gênero

Gênero
Masculino
17%
Feminino
83%

Fonte: Autora (2017)

Quanto a faixa etária dos funcionários constatou-se que 25% estão acima de
50 anos,33% estão entre 40 e 49 anos, 25% estão entre 30 e 39 anos e 17% estão
abaixo de 30 anos.Estes funcionários possuem entre 9 meses e 8 anos no exercício
da função dentro da empresa e entre 9 meses e 25 anos de experiência no cargo.
Sendo que destes, 50% são Bibliotecários e 50% Técnicos administrativos.
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Gráfico 2: Faixa Etária dos funcionários

Acima de
50anos
25%

Faixa Etária

Entre 40 e 49
anos
33%

Abaixo de 30
anos
17%

Entre 30 e 39
anos
25%

Fonte: Autora (2017)

Gráfico 3: Cargo
Técnicos
Administrativos
Prestadores de
Serviço
25%

Cargo
Bibliotecários
Servidores
50%

Técnicos
Administrativos
Servidores
25%

Fonte: Autora (2017)

Em relação as atividades atividades desenvolvidas pelos bibliotecários
destacam-se : processamento técnico, confeçcão de ficha catográfica,catalogação,
orçamento

de

livros

para

compras,auxílio

no

atendimento

e

ao

gestor

administrativo.Todos utilizam computador , meios manuais e carrinho para manusear
livros.
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Já os técnicos administrativos fazem atendimento ao usuário, auxiliam na
organização do acervo, fazemregistros de livros e usuários,para estas atividades
utilizam computador.
Quanto ao nível de escolaridade, constata-se que 25% são mestres , 33%
possuem ensino médio, 17% possuem especialização a nível de pós-graduação e
apenas 8% só possuem graduação.

Gráfico 4: Nível de escolaridade

Doutorado
0%

Nível de Escolaridade

Ensino
Fundamental
17%

Mestrado
25%

Especialização
17%

Ensino
Superior
8%

Ensino Médio
33%

Fonte: Autora (2017)

Quanto à iluminação 33%responderam que quase sempre é desconfortável,
25% consideram como confortável, 17% como bastante confortável assim como
também 17% acharam totalmente desconfortável e 8% foram indiferentes.Percebe-se
que 50% possuem uma percepção negativa do nível de iluminação.
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Gráfico 5: Percepção do funcionário quanto ao conforto de iluminação.

De que maneira define o conforto da iluminação na
biblioteca ?
33%

35%
30%

25%

25%
20%

17%

17%

15%
8%

10%
5%
0%
Bastante
Confortável

Confortável

Indiferente

Quase sempre
desconfortável

Totalmente
desconfortável

Fonte: Autora (2017)

Em relação a percepção sobre o conforto acústico 50% relataram que quase
sempre é desconfortável e 33% que é totalmente desconfortável e apenas 17%
acharam que é confortável. Percebe-se que a maioria considera que quase sempre o
conforto acústico é desconfortável.

Gráfico 6: Percepção do funcionário quanto ao conforto acústico.

De que maneira define o conforto acústico na biblioteca?

60%
50%
50%
40%

33%

30%
17%

20%
10%
0%

0%

0%
Bastante
Confortável

Fonte: Autora (2017)

Confortável

Indiferente

Quase sempre
desconfortável

Totalmente
desconfortável
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Já em relação ao conforto térmico 44% consideram ser quase sempre
desconfortável, 22% totalmente desconfortável e em contrapartida 22% acham que é
bastante confortável e apenas 11% consideram ser confortável. Verifica-se portanto
que 66% percebe que o conforto térmico não é satisfatório.

Gráfico 7: Percepção do funcionário quanto ao conforto térmico.

De que maneira define o conforto térmico na biblioteca?
50%

44%

45%
40%
35%
30%
25%

22%

22%

20%
15%

11%

10%
5%

0%

0%
Bastante
Confortável

Confortável

Indiferente

Quase sempre
desconfortável

Totalmente
desconfortável

Fonte: Autora (2017)

Quanto a atividade de transportar livros 58% disseram que transportam livros
e 42% não transportam. Dos que transportam livros, 33% utilizam carrinho e 25% às
vezes.Outro aspecto importante observado é que 92% dos participantes

nunca

tiveram nenhuma instrução ou treinamento para transportar peso e apenas 8%
relataram que receberam instruções. Analisando este quesito é necessário que se
realize mais treinamentos em relação ao transporte de peso já que a maioria
transporta livros.
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Gráfico 8: Encarregado de transportar livros.

Você é encarregado de transportar livros?

Não
42%

Sim
58%

Fonte: Autora (2017)

Gráfico9: Emprego decarrinho para transportar livros.

Emprega meios mecânicos (carrinho) para
transportar os livros?
Não
42%

Sim
33%

Às vezes
25%

Fonte: Autora (2017).
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Gráfico10: Treinamento para transportar carga

Recebeu instrução ou treinamento para
transportar carga?
Sim
8%

Não
92%

Fonte: Autora (2017)

Quanto a postura adotada no posto de trabalho 50% trabalham em pé as vezes
e já os outros 50% trabalham sentados. A maioriados participantes 42%, consideram
que seu posto de trabalho não está adaptado para execução do seu trabalho, sendo
41% dizem que atende parcialmente e apenas 17% acham que atende.

Gráfico 11: Adoção de postura em pé

Executa suas funções em pé?
Sim
0%

Não
50%

Às vezes
50%

Fonte: Autora (2017)
Gráfico12: Posto de Trabalho adaptado para execução do trabalho
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Em relação ao seu posto de trabalho você
considera que está adaptado ou projetado
para execução de seu trabalho?
Sim
17%

Não
42%

Parcialmente
41%

Fonte: Autora (2017)

Quanto ao mobiliário e aoequipamento temos que: no caso da cadeira 92%
participantes responderam que possuem cadeira com regulagem de altura e quanto
ao apoio para os pés 83% consideram necessário, 67% não possuem e apenas 16%
possuem o apoio. Isso mostra que há necessidade de aquisição de apoio para os pés.
Já em relação ao computador 67% relataram que o monitor possui regulagem e 33%
não possuem.

Em relação a estes quesitos apesar da maioria dos dados ser

satisfatória dentro dos parametros ergonômicos, ainda se encontram dados que
precisam ser ajustados.

Gráfico 13: Cadeira regulável

Quanto a sua cadeira é regulável?
Não
8%

Sim
92%

Fonte: Autora (2017)
Gráfico 14: Apoio para os pés
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Dispõe de apoio para os pés?
Sim
16%

Não considero
necessário
17%
Não
67%

Fonte: Autora (2017)

Gráfico 15: Ajuste do monitor

Seu monitor do computador permite ajuste de
altura?
Não
33%

Sim
67%

Fonte: Autora (2017)

Outro ponto abordado foi em relação a ausência das atividades da biblioteca
devido a problemas de saúde onde 67% nunca se ausentaram e 33% disseram que
já se ausentaram e que quando retornaram ao trabalho a exigência de produção foi
gradativa.
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Gráfico 16: Ausência no trabalho devido a problemas de saúde.

Já necessitou ficar ausente de suas atividades
da biblioteca devido a problemas de saúde?
Sim
33%

Não
67%

Fonte: Autora (2017)

No tocante as pausas para descanso durante o horário de trabalho 50% dos
participantes disseram que às vezes realizam pausas, 33% não realizam e 17% fazem
pausas.

Gráfico 17: Pausas para descanso

Faz pausas para descansar durante seu horário
de trabalho?
Sim
17%
Não
33%

Às vezes
50%

Fonte: Autora (2017)
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Em relação ao treinamento para realização das tarefas 50% disseram que
receberam e o restante dos outros 50% não receberam.

Gráfico 18: Treinamento para execução de tarefas.

Recebeu instrução ou treinamento para a
execução de suas tarefas?

Sim
50%

Não
50%

Fonte: Autora (2017).

Quanto ao questionamento sobre ao fato de se considerar as tarefas de acordo
com o grau deconhecimento 92% estão de acordo que a sua formação condiz com a
tarefa que executa, já apenas 8% diz que ás vezes.

Gráfico19: Tarefas de acordo com grau de conhecimento.

Concorda que suas tarefas estão de acordo com
seu grau de conhecimento ?
Às vezes
8%

Sim
92%

Fonte: Autora (2017).
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Em relação a imposição de prazo para a realização das tarefas 42% relataram
que existe cobrança e 33% ás vezes já 25% disseram que não há exigência.

Gráfico 20: Prazo para realização das tarefas.

Há imposição de prazo para a realização das
tarefas?
Não
25%

Sim
42%

Às vezes
33%

Fonte: Autora (2017)

A seguir, seguem os resultados relativos ao questionário de avaliação
quantitativa e qualitativa dos participantes da pesquisa, identificadas por meio da
aplicação do Inventário de Avaliação de Qualidade de Vida no Trabalho (IA_QVT)
(Ferreira, 2009). (Anexo C). Esse questionário, foi aplicado no mesmo dia e no mesmo
horário do questionário sobre perfil e percepção do funcionário.
A avaliação quantitativa possibilita apontar a percepção de QVT dos
funcionários em três níveis de análise. O primeiro nível engloba o valor global
referente como os funcionários percebem a QVT. Já o segundo nível faz menção aos
cinco fatores que constroem a QVT que são: Condições de Trabalho, Organização do
Trabalho, Relações Socioprofissionais de Trabalho, Reconhecimento e Crescimento
Profissional e Elo Trabalho-Vida Social. O quadro 5 mostra a quantidade de itens e o
Alfa de Cronbach de cada fator mencionado.
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Quadro 5 - Fatores de Avaliação do IA_QVT
Fator

Número de itens

Alfa de Cronbach

Condições de Trabalho

12

0,90

Organização do Trabalho

9

0,73

Relações Socioprofissionais de Trabalho

16

0,89

Reconhecimento e Crescimento Profissional

14

0,91

Elo Trabalho – Vida Social

10

0,80

Fonte: Adaptado de Ferreira (2012).

E por fim o terceiro nível identifica em cada fator o que representa o mal -estar
e bem-estar no trabalho de acordo os itens que foram piores ou melhores avaliados
pelos respondentes.
Os resultados obtidos são interpretados através da cartografia psicométrica, já
referenciada anteriormente, onde cada item avaliado possui uma nota. Estas notas
possuem a média e o desvio-padrão dos valores atribuídos a cada item. Seguem os
resultados alcançados.
Em relação à percepção dos funcionários sobre QVT de maneira global,
resultou em uma média de 6,31,com desvio padrão de 3,76 verifica-se na cartografia
que a instituição enquadra se na zona de bem-estar moderado (fig.8), onde observase ser um resultado positivo, indicando promoção da saúde e bem-estar no trabalho.

84

Figura 8: Cartografia psicométricado IA_QVT
Fonte: Ferreira (2012)

Gráfico 21: Disposição das respostas dos funcionários
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Fonte: Autora (2017)

Analisando a Figura 8 e o Gráfico 21 pode-se observar que a maioria dos
funcionários, 67% indicam bem-estar no trabalho, em contrapartida 33% encontramse na área de transição, indicando estado de alerta. Embora a representação global
de QVT esteja na área de bem-estar moderado, não se deve desconsiderar as causas
que podem levar as condições medianas de mal-estar e bem-estar no trabalho onde
deve se portanto ficar em atenção. O gráfico 22 mostra as zonas conforme a
disposição dos funcionários.
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Gráfico 22: Distribuição de funcionários por zonas de QVT

33%

Zona de Transição
Bem-Estar Dominante

67%

Fonte: Autora (2017)

Percebe-se portanto que a QVT foi bem avaliada. Seguem as avaliações pelo
IA_QVT referentes aos cincos fatores condicionantes da QVT .
- O primeiro fator está relacionado com as Condições de trabalho. Onde obteve
a média de 4,63 e o desvio padrão de 3,92. Este fator foi o que apresentou menor
média. De acordo com o gráfico 23 percebe-se que a maioria dos itens se encontra
na zona de transição, sendo que três estão na zona de mal-estar moderado e apenas
um item situa-se na zona de bem-estar moderado. Portanto o resultado mostra a
coexistência de bem-estar e mal-estar no trabalho.
A maior queixa é em relação ao mobiliário apresentando média de 3,08,
seguida do nível de iluminação média de 3,33 e da não consideração de um local de
trabalho confortável média de 3,58 e o único item relacionado ao bem-estar moderado
refere-se ao apoio técnico para realização das atividades. Sendo assim há um
indicativo de que a instituição necessita fazer alguns ajustes para que não ocorra
risco de adoecimento, visto que, nenhum item encontra-se na zona de bem-estar, logo
a condição de trabalho é um fator de risco dentro da instituição.
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Gráfico 23: Distribuição de respostas quanto as Condições de Trabalho

Condições de Trabalho
O posto de trabalho é adequado para a realização…

4,58

A temperatura ambiente é confortável

4,42

Os instrumentos de trabalho são suficientes para…

5,67

O trabalho que realizo coloca em risco minha…

4,50

Os equipamentos necessários para a realização da…
O mobiliário existente no local de trabalho é…

4,67
3,08

No (Órgão) as condições de trabalho são precárias

4,83

O apoio técnico para as atividades é suficiente

6,92

O espaço físico é satisfatório

4,67

O material de insumo é suficiente
O local de trabalho é confortável
O nível de iluminação é suficiente para executar as…

5,33
3,58
3,33

Fonte: Autora (2017)

Figura 8: Cartografia psicométrica do IA_QVT
Fonte: Ferreira (2012)

- O segundo fator analisado refere se à Organização do Trabalho, apresentou
uma média de 6,19 e um desvio padrão de 3,62. Encontra-se na área de bem-estar
dominante, apesar de dois itens estarem na zona de transição e um item se encontrar
na zona de mal-estar dominante, onde a questão de ritmo de trabalho excessivo e a
falta de pausa para descanso constituem os aspectos mais negativos apontados
pelos funcionários.
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Gráfico 24: Distribuição de respostas sobre o Fator Organização do Trabalho

Organização do Trabalho
Posso executar meu trabalho sem pressão

8,33

No (Órgão), existe forte cobrança por resultados

6,25

As normas para execução de tarefas são rígidas
O ritmo de trabalho é excessivo

5,08
2,75

No (Órgão) as tarefas são repetitivas
Falta tempo para ter pausa de descanso no trabalho
Posso executar meu trabalho sem sobrecarga de
tarefa

7,08
4,33
6,83

Existe fiscalização do desempenho

7,58

Há cobrança de prazos para cumprimento de tarefas

7,50

Fonte: Autora (2017)

Figura 8: Cartografia psicométrica do IA_QVT
Fonte: Ferreira (2012)

- O terceiro fator refere se às Relações Socioprofissionais de Trabalho, a média
encontrada foi de 7,27 e o desvio padrão de 3,23.Este fator encontra-se na zona de
bem-estar dominante, indicando um resultado positivo. O único item que teve
avaliação mais crítica refere-se a não conclusão de trabalhos iniciados, enquadrandose na zona de mal estar moderado. Já os itens que estão na zona de transição área
limítrofe entre o mal-estar e bem-estar no trabalho relaciona se as dificuldades na
comunicação entre chefia e a própria relação entre a equipe.
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Gráfico 25: Distribuição de respostas sobre as Relações Socioprofissionais de Trabalho

Relações Socioprofissionais de Trabalho
É comum o conflito no ambiente de trabalho

5,17
9,75

É fácil o acesso à chefia imediata
No (Órgão) tenho livre acesso às chefias superiores

9,58

O comportamento gerencial é caracterizado pelo diálogo

8,08

Existem dificuldades na comunicação chefia-subordinado
É comum a não conclusão de trabalhos iniciados
A comunicação entre funcionários é satisfatória

5,92
2,33
5,67

Minha chefia imediata tem interesse em me ajudar

8,42

No (Órgão) , tenho liberdade para dizer o que penso sobre
o trabalho
A distribuição de tarefas é justa

7,67
7,50

A convivência no ambiente de trabalho é harmoniosa

7,00

Há confiança entre os colegas

6,92

Tenho liberdade na execução das tarefas
Minhas relações de trabalho com a chefia são cooperativas
Minhas relações de trabalho com os colegas são
harmoniosas
Meus colegas de trabalho demonstram disposição em me
ajudar

8,33
8,08
7,92
8,00

Fonte: Autora (2017)

Figura 8: Cartografia psicométrica do IA_QVT
Fonte: Ferreira (2012).

- O quarto fator diz respeito ao Reconhecimento e Crescimento Profissional, onde este
quesito obteve média 6,99 e desvio padrão de 3,43. Este fator situa-se na zona de
bem-estar dominante, o item que obteve média mais alta foi relativo aos incentivos da
instituição para o crescimento na carreira. Entretanto dois itens apresentam a mesma
média e se encontram na zona de mal-estar dominante se referem à falta de apoio
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das chefias para o desenvolvimento profissional e a impressão que não existe para a
instituição.

Gráfico 26: Distribuição de respostas sobre Reconhecimento e Crescimento Profissional

Reconhecimento e Crescimento Profissional
Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento
profissional

3,58

No (Òrgão) recebo incentivo da minha chefia

7,33

Sinto-me reconhecido pela Intituição onde trabalho
Tenho a impressão que para o (Órgão) eu não existo
No (Órgão),o resultado obtido com meu trabalho é
reconhecido
No (Órgão), minha dedicação ao trabalho é
reconhecida
Há incentivos no (Órgão) para crescimento de
carreira
O desenvolvimento pessoal é uma possibilidade real
no órgão
A pratica do reconhecimento contribui para minha
realização profissional
O (Órgão) oferece oportunidade de crescimento
profissional
O reconhecimento do trabalho coletivo é uma prática
efetiva no órgão

7,67
3,58
7,83
7,67
8,92
7,25
8,33
8,00
6,50

Tenho a possibilidade de ser criativo no meu trabalho
As oportunidades de crescimento profissional são
iguais pra todos
O reconhecimento do trabalho individual é uma
prática efetiva do órgão

Fonte: Autora (2017)

Figura 8: Cartografia psicométrica do IA_QVT
Fonte: Ferreira (2012)

7,08
8,17
5,92
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- Já o último e quinto fator demonstra os resultados entre o Elo Trabalho e a Vida
Social, onde a média encontrada foi de 5,95 e o desvio padrão 4,14. Este fator se situa
na zona de bem-estar moderado. Onde as questões mais bem avaliadas dizem
respeito a se sentir útil para sociedade e de gostar da instituição que trabalha. As
questões em relação a se sentir mais feliz no trabalho do que com os amigos, com a
família e estar em casa, apresentam valores baixo devido a serem itens invertidos na
escala likert. Analisando as informações percebe-se que há um equilíbrio entre o
trabalho e a vida social.
Gráfico 27: Distribuição de respostas sobre o Fator Elo Trabalho-Vida Social.

Elo trabalho – Vida social
Sinto-me mais feliz no trabalho no (Órgão) que com
meus amigos

0,50

Sinto-me mais feliz no trabalho no (Órgão) que com
minha família

0,67

Sinto-me mais feliz no trabalho no (Órgão) que em
minha casa

0,67

O trabalho que faço é útil para a sociedade

9,50

O tempo de trabalho que passo no (Órgão) me faz
feliz
A sociedade reconhece a importância do meu
trabalho

7,92
6,67

Gosto da Instituição onde trabalho

9,50

No (Órgão), disponho de tempo para executar meu
trabalho com zelo
Sinto que o meu trabalho no (Órgão) me faz bem
No (Órgão), as atividades que realizo são fonte de
prazer

Fonte: Autora (2017).

Figura 8: Cartografia psicométrica do IA_QVT
Fonte: Ferreira (2012)

8,75
7,83
7,50
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Os resultados apresentados na análise quantitativa do questionário IA_QVT
indicam que as médias apresentadas nos fatores: Organização do Trabalho, Relações
Socioprofissionais de Trabalho e o Reconhecimento e Crescimento Profissional
encontram-se na zona de bem estar dominante. Já as médias relativas aos Fatores
de Condição de Trabalho e de Elo Trabalho – Vida Social situam-se na zona de
transição sendo que o fator que obteve média mais baixa na avaliação diz respeito às
Condições de Trabalho.
A seguir são demonstradas as análises referentes à parte qualitativa do
Inventário IA_QVT. Que faz menção a quatro questões abertas, observadas no
quadro6 a seguir. A abordagem dessas questões foi: aplicação das perguntas,
anotação das respostas e posteriormente compiladas, pois muitas tinham significados
semelhantes.

Quadro 6 - Percentual de respondentes às questões abertas

Questões

Percentual de
Respondentes(%)

A)Na minha opinião, Qualidade de Vida no Trabalho é...

Cerca de 83%

B) Quando penso no meu trabalho no [nome do órgão], o que me
causa mais bem-estar é...

Cerca de 92%

C) Quando penso no meu trabalho no [nome do órgão], o que me
causa mais mal-estar é...

Cerca de 67%

D) Comentários e sugestões.

Cerca de 58%

Fonte: Autora (2017)

Seguem a análise das questões de acordo com os tipos de respostas para às
questões abertas identificadas no quadro 6.
A)Na minha opinião, Qualidade de Vida no Trabalho é...
- Trabalhar tranquila;
- Ser reconhecida , ter bem estar físico e mental;
- Fazer o que gosta num ambiente agradável;
- Conforto, segurança e harmonia;
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- Terminar a jornada de trabalho sem exaustão;
- Bom relacionamento entre os colegas
B) Quando penso no meu trabalho no [nome do órgão], o que me causa mais
bem-estar é...
- Poder usar o conhecimento para ajudar a instituição;
- Trabalhar em equipe;
- saber que a instituição oferece instrumentos para realização da função;

C) Quando penso no meu trabalho no [nome do órgão], o que me causa mais
mal-estar é...
- Questões ergonômicas;
- Conforto para executar a tarefa;
- Conflitos no ambiente laboral;
- Problemas que independem do funcionário para solução;
D) Comentários e sugestões.
- Trocar ar condicionado;
-Móveis e iluminação adequada;
-Melhorar a iluminação;
-Mudar balcão de atendimento;
Os cruzamento dos resultados das análises quantitativas e qualitativas servem
para reforçar a coerência entre os mesmos. Verifica-se que o Fator que teve a menor
média e que se encontra na zona de transição, onde existe a convivência de bemestar e mal-estar no trabalho se refere às questões de Condição de Trabalho, verificase nos comentários e sugestões e nas respostas sobre as causas de mal-estar no
Trabalho, que estão voltadas para o ambiente físico.
Finalizando esta 3ª etapa são demonstrados os resultados do questionário
QNSO. Fazendo uma análise entre os gráficos 28, 29 e 30. Percebe-se que as
principais dores relacionadas as partes do corpo apontadas no questionário mostram
que, as dores que geraram maiores problemas nos últimos 12 meses (11/11/2015 –
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11/11/2016) foram: no ombro com 23%, punhos e mãos com 20% e coluna lombar
com13%,coluna dorsal, joelhos e tornozelos ou pés com 10%, já pescoço e cotovelos
ambos com 7%.

Gráfico 28: Problemas nos últimos 12 meses

QUANTIDADE

Problemas nos últimos 12 meses
8
7
6
5
4
3
2
1
0

23%
20%
13%
10%

10%

10%

7%

7%

0

Fonte: Autora (2017)

Já nos últimos sete dias, período mais próximo da realização da entrevista
observa-se que 23%, três funcionários apresentaram problemas relacionados à dor
no: pescoço, ombros, punhos e mãos e coluna lombar. Porém um funcionário, 8%
apresentou problemas relacionados à coluna dorsal, conforme gráfico 29.

Gráfico 29: Problemas nos últimos 7 dias

Problemas nos últimos 7 dias
QUANTIDADE

4
3

23%

23%

23%

2
1
0

Fonte: Autora (2017)

23%

8%
0

0

0

0
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Em relação aos afastamentos de trabalho ocasionados pelo problema de dor
nos membros do corpo apontados no questionário, verifica-se que os membros mais
afetados foram: a coluna lombar (50%), o pescoço (25%), punhos e mãos (25%).

Gráfico 30: Deixou de trabalhar em algum dia nos últimos 12 meses em decorrência de dor

Deixou de trabalhar algum dia nos últimos 12 meses
devido ao problema

QUANTIDADE

3
50%

2
1
0

25%

25%
0

0

0

0

0

0

Fonte: Autora (2017)

Ao analisar os postos de trabalho de maneira mais detalhada em relação à
rotina de trabalho e posturas assumidas pode-se fazer uma correlação com os tipos
de dores mencionadas pelos funcionários. Observou-se que os funcionários
apresentaram postura inadequada em relação ao mobiliário e equipamentos. Alguns
relataram que não nunca tiveram nenhum tipo de treinamento de como utilizar os
equipamentos de trabalho. As posturas inadequadas provavelmente estão
relacionadas às dores nos ombros, pescoço, coluna, punhos e mãos. Outro fator
importante identificado foi à falta de pausas para descanso, além de movimento
repetitivo, podendo acarretar sobrecarga nos membros superiores (ombros, punhos e
mãos).
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Conforme Iida (2005) a sobrecarga sobre as articulações e músculos podem
levar rapidamente o indivíduo a sentir dores, lesões e fadiga muscular. Isso ocorre
devido à deficiência no projeto de postos de trabalho, equipamentos e nas exigências
de tarefa, possibilitando que o funcionário assuma posturas inadequadas.
Os resultados relativos à 3ª etapa referem-se aos resultados obtidos das
entrevistas, observações realizadas com o checklist e medições in loco que foram
realizadas em duas datas distintas no horário da manhã e foram considerados dias
bem críticos por estarem muito quentes, apenas foram considerados medições em
quatro ambientes da biblioteca, por serem locais que os funcionários permanecem na
maior parte do tempo em sua jornada de trabalho. Estas medições se encontram no
quadro 7 e quadro 8.
Foram observadas algumas não conformidades em relação a NR 17,NBR
5413, NBR 10152 e NBR 9050 em relação às Condições Ambientais de Trabalho,
onde as principais observações foram:
- Quanto à iluminação
O ambiente da biblioteca apresenta iluminação natural e artificial, em todos os
setores são utilizadas luminárias com lâmpadas fluorescentes. Observou- que essa
iluminação não é bem distribuída.
Os níveis de iluminamento em alguns postos de trabalho precisam ser
ajustados de acordo com a NBR 5413 que recomenda que os níveis não devem estar
abaixo de 500 lux para atividades de leitura e processamento técnicos. Foi verificado
através de medições realizadas nos dias 21/11/16 e 10/12/16 com o instrumento
multimedidor da marca THDL- 400 INSTRUTHERM, que tem entre outras funções a
função de luxímetro (foto 4) que alguns postos de trabalho não atendem o que está
estabelecido na NBR 5413, conforme quadro 7.
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Quadro 7 - Nível de iluminamento

Nível de iluminação
Data
21/11/16

Ambiente
Sala da chefia;
- Ponto 1,Ponto 2
Sala de administração 1;
-Ponto3,Ponto 4, Ponto 5, Ponto 6
Sala de administração 2;
Ponto 7, Ponto 8
Sala de atendimento
- Ponto 9, Ponto 10, Ponto 11

10/12/16

Iluminação (lux)
Ponto 1= 469 lux
Ponto 2= 320 lux
Ponto 3= 300 lux
Ponto 4= 338 lux
Ponto 5= 295 lux
Ponto 6= 432 lux
Ponto 7= 235 lux
Ponto 8= 300 lux
Ponto 9= 79 lux
Ponto 10 = 73 lux
Ponto 11 = 73 lux

Sala da chefia;
- Ponto 1,Ponto 2

Ponto 1=,472 lux
Ponto 2= 350 lux
Ponto 3= 340 lux
Sala de administração 1;
Ponto 4= 300 lux
- Ponto 3, Ponto 4, Ponto 5, Ponto 6 Ponto 5= 380 lux
Ponto 6= 460 lux
Sala de administração 2;
Ponto 7= 240 lux
Ponto 7, Ponto 8
Ponto 8= 305 lux
Ponto 9= 80 lux
Sala de atendimento
Ponto 10 = 75 lux
Ponto 11 = 75 lux
- Ponto 9, Ponto 10, Ponto 11

Fonte: Autora (2017)

Foto 4 - Instrumento de Medição
Fonte: Autora (2016)
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No item 17.5.3 da NR17 diz que, ”Em todos os locais de trabalho deve haver
iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à
natureza da atividade”. Percebe-se uma não conformidade em relação à atividade e
os níveis de iluminamento encontrados. Os valores adequados segundo a NBR 5413
já foram evidenciados anteriormente e conclui-se que os pontos mais críticos se
encontram na sala de atendimento apesar dos outros pontos também precisarem ser
ajustados.
- Quanto ao Ruído
Os ambientes são climatizados através de aparelhos de ar condicionado onde
se observou que são bem antigos e causam muito ruído. De acordo com a NR 17 os
níveis de ruído devem estar conforme com que está estabelecido na NBR 10152. No
caso de bibliotecas os valores de nível de ruído devem estar entre 30dB(A) e 45 dB(A).
Analisando os valores encontrados todos estão acima do valor recomendado.
- Quanto à Temperatura
De acordo com a NR 17 o índice de temperatura efetiva deve estar entre 20°C
e 23ºC. As medições encontradas mostram que nas duas datas de medição todos os
ambientes apresentaram valores acima do que a Norma recomenda. Sendo a data
mais critica relativa ao segundo dia de medição,10 de dezembro.
- Quanto à Umidade
Esta avaliação foi considerada positiva, todos ambientes analisados estão
conforme a NR 17, onde recomenda que a umidade relativa do ar não pode ser inferior
a 40%. Todos os valores se encontram acima do que a NR17 recomenda. Portanto
este item se encontra adequado a norma.
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Quadro 8 - Nível de ruído, temperatura e umidade

Nível de Ruído, Temperatura e Umidade
Data

Ambiente

21/11/16 a)Sala da chefia;

Ruído
dB(A)

Temperatura(°C)

Umidade
(%)

a) 68,4dba

a) 27,4°C

a) 56%

b) Sala de administração 1;

b) 63 dBa

b) 27,6°C

b) 55 %

c) Sala de administração 2;

c) 58 dBa

c) 28,3 °C

c) 52%

d) Sala de atendimento

d) 54 dBa

d) 27,4 °C

d) 56%

a) 62 dBa

a) 32º C

a) 65%

b)Sala de administração 1;

b) 62dBa

b) 32ºC

b) 63ºC

c)Sala de administração 2;

c) 57 dBa

c) 31ºC

c) 64%

d) Sala de atendimento

d) 58dBa

d) 32ºC

d) 73%

12/12/16 a)Sala da chefia;

Fonte: Autora (2017)

- Quanto ao mobiliário e equipamentos
O balcão de atendimento (foto 5) que é utilizado pelo usuário e o funcionário
da biblioteca encontra-se em área acessível e possui revestimento adequado com a
exigência da legislação, mas não atende no quesito altura onde segundo a NBR 9050
especifica que deve estar no máximo a 0,90m do piso e foi verificado que se encontra
na altura de 1.11m do piso, não atendendo a Norma.
Já as mesas e superfícies de trabalho apresentam alturas e superfícies
compatíveis com a legislação onde possuem altura de 0,75m do piso e possuem
superfícies opacas, mas não atendem ao quesito de suporte para apoio de textos
complementares junto ao computador apoio para os pés onde a NR 17 declara que
para as atividades em que o trabalho é realizado sentado deverá existir suporte para
os pés, para se adaptar a extensão da perna do trabalhador.
As estantes destinadas ao acervo (foto 6) apresentam altura de 2.00m e que
de acordo com a NBR 9050 estão acima dos valores recomendados para serem
acessíveis, a recomendação é que tenham altura máxima de 1.65 m de altura.
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As janelas possuem persianas para amenizar a claridade natural e o calor
radiante, sendo que algumas se encontram quebradas e possibilitam a passagem de
claridade e calor (foto 8). Em alguns pontos foram verificados a incidência de luz solar
no monitor do computador, gerando ofuscamento e como consequência pode
provocar fadiga visual pelo excesso de brilho. (foto 7).

Foto 5: Balcão de atendimento
Fonte: Autora (2016)

Foto 7: Monitor
Fonte: Autora (2016)

Foto 6: Estante
Fonte: Autora (2016)

Foto 8 : Persiana
Fonte: Autora (2016)
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Quanto à acessibilidade à biblioteca, Férres (2008) diz que,
Uma biblioteca acessível é um espaço que permite a presença e proveito de
todos, e está preparada para acolher a maior variedade de público possível
para as suas atividades, com instalações adequadas às diferentes
necessidades e em conformidade com as diferenças físicas, antropométricas
e sensoriais da população. (FERRÉS, 2008, p. 36).

O acesso ao pavimento da biblioteca que fica no quarto andar é feito através
de escadas e de três elevadores, sendo que na maioria das vezes os mesmos se
encontram parados devido a problemas de manutenção, fazendo com que as pessoas
utilizem mais a escada. A escada está de acordo com a legislação no que tange a
largura e altura dos degraus, observando-se apenas que não atende a especificação
da Norma a questão de sinalização de alerta, onde os mesmos não se encontram
sinalizados.
A porta de entrada da biblioteca (foto 9) é de correr com vão livre de 1,17m com
acabamento em vidro com sinalização visual, a maçaneta se encontra a uma altura
de 1,06m do piso, todos os quesitos atendem perfeitamente a legislação. Sendo que
o acesso interno para a área de consulta, possui antenas fixas que apresentam largura
de 0,85m.

Foto 9: Entrada da Biblioteca Central CEFET/RJ
Fonte: Autora (2016)
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Os corredores internos da biblioteca não possuem nenhum tipo de obstáculo,
apresentam largura de 0,89m entre as estantes do acervo e extensão maior que
4,00m. Verifica-se uma desconformidade com NBR 9050, que determina de no caso
o corredor tiver extensão superior a 4,00m a largura mínima deve ser de 1,20m.
Portanto existe uma inadequação deste quesito.

Tabela 3 – Resumo das análises dasetapas 1, 2 e 3
ITENS
ANALISADOS

NÃO CONFORMIDADES
NR 17

Mobiliário

x

Temperatura

x

Ruído

x

Iluminação

x

NBR 5413

NBR 10152

NBR 9050
x

x
x

Largura de corredor

x

Sinalização/degraus

x

Acessibilidade

x

Treinamento

x

Fonte: Autora (2017)

Na 4ª etapa relativa ao diagnóstico as análises foram feitas em cima dos
resultados negativos das etapas anteriores, onde se pode verificar na tabela 4:
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Tabela 4 – Resumo dos problemas diagnosticados

Problemas diagnosticados

Questionário/Observações

Relações

1

Mobiliário inadequado

IA_QVT

10,11,12,13 e 14

2

Temperatura

IA_QVT

-

3

Ruído

Perfil e Percepção

-

4

Iluminação

IA_QVT

-

5

Largura de corredor

observação

-

6

Sinalização/degraus

observação

-

7

Acessibilidade

observação

-

8

Falta de pausa

Perfil e Percepção

11,12 e 13

9

Ritmo excessivo de trabalho

IA_QVT

11,12 e 13

observação

1,8,10,11,12 e 13

11 Dor nos ombros

QNSO

1,8,9,10,11,12 e 13

12 Dor na coluna

QNSO

1,8,9, 10,11,12 e 13

13

Dor no punho

QNSO

1,8,9, 10,11,12 e 13

14

Treinamento

Perfil e Percepção

1,8,10,11,12 e 13

10 Postura inadequada

Fonte: Autora (2017)

A 5ª etapa se propõe a fazer recomendações para as análises dos resultados
considerados problemáticos apresentados na 4ª etapa, onde a proposta de melhoria
se da através do plano de ação, que utiliza a ferramenta 5W1H, onde são sugeridas
as medidas corretivas e de manutenção do ambiente de trabalho, conforme
apresentado no quadro 9.
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Quadro 9 – Plano de Ação

PLANO DE AÇÃO
Medidas Corretivas
O que?
What

Por que?
Why

Quando?
Quem?
When
Who

Onde?
Where

Como?
How

Troca do balcão
de atendimento

Para que os
usuários tenham
mais conforto e
uma postura
adequada

Curto prazo

Setor de
compras

sala de
atendimento;

Através de
formulário
específico
direcionado ao
Setor de
compras

Troca de
Estantes

Para que os
usuários tenham
mais conforto e
uma postura
adequada

Curto prazo

Setor de
compras

sala de consulta

Através de
formulário
específico
direcionado ao
Setor de
compras

Troca de
luminárias

Para atender o
nível de
iluminamento
estabelecido na
NBR 5413

Curto prazo

Setor de
manutenção

Todos os setores
da biblioteca

Aquisição de
novos aparelhos
de ar
condicionado

Para atender o
nível de conforto
acústico
estabelecido na
NBR 10152 e de
temperatura ideal
pela NR 17

Curto prazo

Setor de
compras

Todos os setores
da biblioteca

Através de
formulário
específico
direcionado ao
Setor de
manutenção
Através de
formulário
específico
direcionado ao
Setor de
compras

Aquisição de
novas persianas
com blackout

Substituir as
existentes, que
estão velhas e
quebradas,
permitindo a
passagem de
claridade e calor

Curto prazo

Setor de
Compras

-sala de chefia;
- sala de consulta
- salas de
administração

Através de
formulário
específico
direcionado ao
Setor de
compras

Aquisição de
apoio para os
pés

Para se adequar
a extensão da
perna do
trabalhador

Médio prazo Setor de
compras

- sala de
atendimento;
- sala de chefia;
- sala de
administração

Através de
formulário
específico
direcionado ao
Setor de
compras
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Sinalização de
alerta nos
degraus da
escada de
acesso a
biblioteca

Para atender o que Médio prazo Setor de
está estabelecido
Engenharia
na NBR 9050

Degraus de
acesso à
biblioteca

Através de
formulário
específico
direcionado ao
Setor de
Engenharia

Largura do
corredor da
biblioteca

Para atender o que Médio prazo Setor de SST
está estabelecido
na NBR 9050

sala de consulta

Através de
formulário
específico
direcionado ao
Setor de SST

Acessibilidade

A atual localização
não atende a
legislação

Estabelecer um
local de fácil
acesso

Através de um
Projeto

Longo prazo Setor de
Engenharia

Ações para manutenção e controle do Ambiente de Trabalho
O que?
What

Por que?
Why

Quando?
When

Quem?
Who

Onde?
Where

Como?
How

Inspeção do local Para realizar
de trabalho
medições de
iluminação,
temperatura e
ruído e avaliar o
ambiente como
um todo

Mensalmente

Setor de SST

Todos os setores
da biblioteca

Através de
instrumentos de
medição

Treinamento

Para adoção de
posturas
adequadas

Será
realizado a
cada seis
meses

Setor de SST

Na videoteca da
biblioteca

Será realizado
dentro do
horário da
jornada de
trabalho com
escalonamento
de funcionários

Treinamento
para recém
contratados

Para fazer a
ambientação do
funcionário

Na época da
admissão

Setor de SST

Na videoteca da
biblioteca

Será realizado
dentro do
horário da
jornada de
trabalho

Monitoramento
dos
afastamentos de
funcionários.

Para saber as
causas do
afastamento e
evitar novos
casos de
adoecimento

Anualmente

Setor de Saúde
(DASPE)

Na biblioteca

Através do
cruzamento de
dados entre o
RH e o Setor de
Saúde (DASPE)

Fonte: Autora (2017)

Espera-se que os resultados apresentados neste plano de ação possam ser
proveitosos para a transformação e compreensão dos problemas apresentados no
ambiente laboral estudado, como motivos de mal-estar no trabalho e sirvam de input
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para a melhoria da QVT.Que possibilte a Biblioteca Central do CEFET/RJ se tornar
num local onde as vivências do bem-estar predominem e o trabalho possa ser
realizado de maneira saudável e satisfatória. Já a contribuição destes resultados para
a instituição é que esta possa identificar as questões geradoras dos problemas e sirva
de orientação para a construção de Políticas e Programas de QVT.
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5 CONCLUSÃO
Neste capítulo se encontra a conclusão final englobando as respostas das
questões desta pesquisa, considerações finais assim como as sugestões para
trabalhos futuros.
5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo geral desta pesquisa foi realizar uma experiência prática, através do
estudo de caso no ambiente da Biblioteca Central do Cefet/RJ,tendo como proposta
a aplicação de conceitos ergonômicos fazendo uso da ferramenta AET, onde esta
possibilitou diagnosticar as causas de mal-estar no ambiente laboral e corrigi-las
através das recomendações, para que o trabalho seja ajustado ao funcionário,como
preconiza a Ergonomia,com intuíto de promover uma melhoria na qualidade de vida
do trabalho dos funcionários inseridos no ambiente estudado.
Verificou-se após a realização da AET que as questões relativas as condições
ambientais de trabalho como: ruído, temperatura,iluminação e mobiliário,foram os
aspectos que mais representaram as causas de mal-estar no trabalho.Outra questão
levantada foi o ritmo excessivo de trabalho e falta de pausas para descanso. Estas
condições influenciam de maneira significativa naexecução das atividades dos
funcionários.Sabe-se que quando as condições de trabalho estão adequadas ,há
maior satisfaçãoe rendimento por parte do funcionário assim como também há menos
riscos de adoecimento.
Além disso destaca-se também a insuficiência de treinamento para os
funcionários,verificou-se que a maioria dos funcionários não sabem usar de maneira
adequada os equipamentos de informática e mobiliários. A utilização da informática
é sem dúvida um avanço considerável em várias atividades mas é imprescendível que
o funcionário receba treinamento quanto a utilização tanto dos equipamentos quanto
dos mobiliários para que adote uma postura correta e assim possa gerar menos
desconforto na prática de sua atividade.
Respondendo as questões norteadoras desta pesquisa:
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- Quais exigências, em função da legislação vigente, devem ser cumpridas para
garantia do atendimento às condições ergonômicas do ambiente físico da biblioteca?
- Quais são os principais aspectos ergonômicos apresentados na biblioteca?
- Como a Análise Ergonômica do Trabalho pode contribuir como ferramenta na
promoção de uma melhor QVT?
As exigências legais que devem ser cumpridas se referem às condições
ambientais de conforto relativas à NR17, NBR 5413 e NBR 10152 onde foram
analisados os requisitos de temperatura, ruído, iluminação e umidade e se pode
verificar que o ambiente não atende a legislação em alguns quesitos acima
relacionados. Já em relação à acessibilidade deve atender a NBR 9050 que aborda
acesso e mobiliários e conforme a NBR 9050 verificou-se que também há necessidade
da instituição fazer adequações.
Com a aplicação dos questionários e das observações realizadas na pesquisa,
foi possível conhecer a percepção dos servidores com relação aos principais aspectos
ergonômicos apresentados na biblioteca. Estão relacionados à postura inadequada,
ao mobiliário e as condições ambientais de trabalho. Outro fato observado é que a da
maioria da equipe já apresentou dor inclusive com afastamento e provavelmente está
atrelada a condição de trabalho não encontrar-se adaptada ao funcionário.
A Análise Ergonômica do Trabalho é um método que pode contribuir a partir do
momento que faz a análise do ambiente laboral e através de seu diagnóstico são
identificados os problemas e são propostas correções através das recomendações e,
consequentemente, proporciona um ambiente de trabalho mais saudável e satisfatório
resultando numa melhor QVT, já que esta busca remover as causas de mal-estar no
trabalho surgidas das: condições de trabalho, das relações interpessoais e da
organização do trabalho.
O plano de ação proposto para este estudo refere se às recomendações,
relativas às ações de melhoria, que devem ser realizadas para solucionar os
problemas diagnosticados na AET, onde deverão ser executadas em prazos
distintos de acordo com as necessidades do ambiente estudado. Sendo que estas
ações dependerão da disponibilidade dos setores envolvidos.
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Em relação aos problemas diagnosticados, sugere-se que a instituição tenha um
olhar mais crítico para ações voltadas para à criação de programas e políticas de
QVT, de modo que todos possam participar funcionários e representantes da
instituição.
5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Em relação a Instituição , como esta pesquisa foi realizada no Campus
Maracanã(sede), a mesma pode ser direcionada para trabalhos futuros nos outros
Campus da instituição. Assim como também para o universo acadêmico e outras
organizações sejam estas de caráter privado ou público.
Seguem algumas sugestões que podem ser utilizadas como Boas Práticas na
área de Ergonomia que tem como objetivo adaptar o trabalho ao homem e
consequentemente promover um ambiente mais confortável e agradável e como
resultante uma QVT.
•

Realizar Análise Ergonômica do Trabalho no ambiente de trabalho que apresentar
demandas ou sinais de alerta como :grande número de afastamentos,
absenteísmo, queixas. Para que se possa avaliar o que está acorrendo e se
promova as devidas correções;

•

Planejar quais as necessidades de treinamento e respectivos cronogramas para
funcionários em relação a adoção de postura adequada e a utilização correta de
equipamentos, como por exemplo o computador assim

como também ao

levantamento de peso;
•

Pesquisar sobre a acessibilidade em relação a mobiliários e acessos;

•

Monitorar os ambientes de trabalho em conjunto com os setores de saúde, recursos
humanos e o da segurança de trabalho da instituição. Onde se possa fazer
cruzamento de dados de maneira mais ampla, auxiliando no processo de
intervenção, ou seja, em qual o ambiente de trabalho se faz necessário fazer uma
investigação;
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•

Propor a criação um Comitê de Ergonomia, para que se possa envolver os setores
e funcionários no o mesmo objetivo de promover ambientes mais saudáveis.

•

Criar um Programa de QVT com a finalidade de atender melhor aos funcionários,
as certificações e instrumentos públicos de gestão ( no caso de instituições
públicas).
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APÊNDICE 1 - Perfil e percepção do funcionário

Prezado(a) funcionário(a),
Este questionário faz parte da minha pesquisa para a dissertação de mestrado e
tem como objetivo propor melhorias no ambiente de trabalho através da aplicação
da ergonomia objetivando Qualidade de Vida no Trabalho.
Sua participação é muito importante.
Muito obrigada!

Idade:______ anos
Sexo: Feminino (

) Masculino (

)

Escolaridade:Ensino Fundamental ( )
Especialização (

) Mestrado (

Vinculo: Estagiário (

)

Função:Bibliotecário(a) (
Cargo: Nível Médio (

)

Ensino Médio ( )
Doutorado (

Prestador de Serviço (
)

)
)

Servidor (

Técnico(a)administrativo(a) (

) Nível Superior (

Ensino Superior(

)

)

)

Lotação: ________________________________
Tempo de Serviço na biblioteca:____________
Tempo de Serviço no órgão:_____________
Tempo de Serviço no Setor Público Federal Brasileiro:_______________
Jornada de Trabalho: 4 horas (

)

6 horas (

Turno:

Que atividades executa na biblioteca?

)

8 horas (

)

)
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De que maneira define o conforto da iluminação na biblioteca?
(

) Bastante confortável

(

) Confortável

(

) Indiferente

(

) Quase sempre desconfortável

(

) Totalmente desconfortável

De que maneira define o conforto acústico na biblioteca?
(

) Bastante Confortável

(

) Confortável

(

) Indiferente

(

) Quase sempre desconfortável

(

) Totalmente desconfortável

De que maneira define o conforto térmico na biblioteca?
(

) Bastante Confortável

(

) Confortável

(

) Indiferente

(

) Quase sempre desconfortável

(

) Totalmente desconfortável

Você é encarregado de transportar livros?
(

) Sim

(

) Não

Emprega meios mecânicos (carrinhos) para transportar os livros?
(

)Sim

(

) Às vezes

(

) Não

Recebeu instrução ou treinamento relativo ao transporte de carga?
(

) Sim

(

) Não

Em relação ao posto de trabalho, você considera que está adaptado ou projetado
para execução de seu trabalho?
(

) Sim

(

) Parcialmente

(

) Não
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Executa suas funções em pé?
(

) Sim

(

) Às vezes

(

) Não

Quanto a sua cadeira é regulável?
(

) Sim

( ) Não

Seu monitor do computador permite ajuste de altura?
(

) Sim

(

) Não

Dispõe de apoio para os pés?
(

) Sim

( ) Não

(

) Não acho indispensável

Já necessitou ficar ausente de suas atividades da biblioteca devido a problemas
de saúde?
(

) Sim

(

) Não

Caso afirmativo, por que ? ________________________________________
No seu retornou ao trabalho, a exigência de produção ocorreu de maneira
gradativa?
(

) Sim

(

) Não

Faz pausas para descansar durante seu horário de trabalho?
(

) Sim

(

) Às vezes

(

) Não

Recebeu instrução ou treinamento para a execução de suas tarefas?
(

) Sim

(

) Não

Concorda que suas tarefas estão de acordo com seu grau de conhecimento?
(

) Sim

(

) Não

Há imposição de prazo para a realização das tarefas?
(

) Sim

(

) Não

Obrigado pela colaboração!
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APÊNDICE 2 - Checklist da Nr 17

SIMBOLOGIA C = Conforme NC = Não Conforme NA = Não se Aplica

Item

Exigências/Requisitos
Existem boas condições de segurança no local de
trabalho?

17.1
Os trabalhadores desenvolvem suas atividades de
maneira segura?
17.1.1

Existe Organização de trabalho?

17.1.2

As condições de trabalho são favoráveis?
É realizado transporte manual de cargas?

17.2.1.1
O trabalho é automatizado ou mecanizado?
17.2.2

O pesodo transporte manual compromete a saúde ou a
segurança do trabalhador?

17.2.3

São usados métodos de segurança,treinamentos para
transporte manual de cargas?

17.2.4

São usados meios técnicos apropriados para o
transporte manual de cargas?

17.3.1

O trabalho é realizado sentado?
A posição do trabalho é confortável?
O trabalho exige utilização de mãos?

17.3.2

Existem boas condições visuais do trabalho?
A altura dos campos de trabalho estão ajustadas aos
padrões do trabalhador?

17.3.3

Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem
os requisitos mínimos de conforto?

17.3.4

Em caso de trabalho realizado sentado, há apoio para
os pés?

C

NC

NA
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O trabalho é realizado alternado sentado/em pé?
O trabalho é realizado em pé?
No caso de trabalho em pé, existem assentos para
descanso?
17.3.5

O trabalhador permanece de pé durante a maior parte
da jornada?
A tarefa exige operações freqüentes em vários locais
de trabalho?
A tarefa exige deslocamento contínuo?

17.4.1

Os objetos e materiais de uso frequente estão dentro
da área de alcance?

17.4.2

Existem atividades que envolvam
digitação/leitura/datilografia?

17.5.1

As condições ambientais de trabalho são favoráveis?
O nível de ruído está de acordo com o estabelecido na
NBR 10152?

17.5.2

A temperatura efetiva do ambiente está entre 20ºC e
23ºC?
A umidade relativa do ar é aceitável?

17.5.3

A iluminação é adequada no posto de trabalho?

17.5.3.1

A iluminação é bem distribuída?

17.5.3.3

Os níveis mínimos de iluminamento estão de acordo
com os valores estabelecidos na NBR 5413?

17.6.1

Há exigências de trabalho excessivamente complexas
em relação á habilidade dos trabalhadores?
Há exigências de produtividade?
Existe jornada de trabalho excessiva?
Existe trabalho de turno?

17.6.2
Existe excesso de supervisão das chefias?
Há dificuldade no relacionamento interpessoal?
Existem relatos de fadiga?
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Há revezamento nas tarefas?
Existem movimentos repetitivos?
O treinamento é contínuo para atualização profissional?
O trabalhador tem flexibilidade na sua postura durante
a jornada?
Existem pausas para descanso ?
O trabalho exige posturas forçadas dos membros
superiores?
Faz muita força com as mãos?
Cabeça excessivamente estendida?

17.6.3

Cabeça excessivamente fletida?
Elevação dos braços ou abdução dos ombros?
Quando o trabalhador é afastado por 15 dias ou mais
as exigências de produção são gradativas?
Faz flexão ou extensão do punho?
O trabalho exige muita força muscular?
Fonte: Autora (2016)
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ANEXO A – Autorização para Realização da Pesquisa
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ANEXO B – Planta Baixa da Biblioteca Central do CEFET/RJ
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ANEXO C- Inventário de Avaliação de Qualidade de Vida no Trabalho

Prezado(a)funcionário(a),
Este questionário faz parte da minha pesquisa para a dissertação de
mestrado e tem como objetivo propor melhorias no ambiente de trabalho
através da aplicação da ergonomia objetivando Qualidade de Vida no
Trabalho.
Sua participação é muito importante.
Muito obrigada!

Muitoobrigada!
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ANEXO D- Questionário Nórdico dos sintomas músculo-esquelético

Prezado(a) funcionário(a),
Este questionário faz parte da minha pesquisa para a dissertação de mestrado e
tem como objetivo propor melhorias no ambiente de trabalho através da aplicação
da ergonomia objetivando Qualidade de Vida no Trabalho.
Sua participação é muito importante.
Muito obrigada!

Fonte: Iida (2005)

