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Resumo: Esta pesquisa investigou que uma falha é o resultado de um complexo dispositivo 
de forças que conduzem a ação do indivíduo numa dada situação. O ponto de vista de um 
“sujeito - que – falha” deve ser substituído pelo de uma “estrutura de falha” que induz a um 
ato de risco na tarefa. A falha ocorre quando a noção de “transparency” é comprometida 
pela ocorrência de uma situação de fratura (interdição da ação em seu fluxo). Os dados 
indicam que desde o projeto da tarefa são negligenciadas as demandas da “transparency”, o 
que determina a ocorrência de acidentes e favorece os “comportamentos de risco” ao longo 
do tempo de uso dos instrumentos. 
Palavras-chave: Falha; Sobrecarga cognitiva.. 

1. Introdução 

Bem comuns são as tentativas de se encontrar “quem” errou ou falhou num 
determinado acidente ou catástrofe. Entretanto, não é possível a existência de “alguém” que 
falha ou de um “sujeito da falha” (termo adotado ao longo deste texto) desvinculado de uma 
“estrutura determinante da falha”. Esta estrutura é formada pelas interfaces entre a 
organização do trabalho, o projeto dos sistemas, dispositivos e tarefas (e os modelos e 
pressupostos teóricos que os embasam) e o contexto singular de cada situação de trabalho 
(que, em alguns casos, interrompe o fluxo corrente ou natural da ação, gerando incidentes...). 
Os dados empíricos deste estudo, somados aos dados secundários obtidos pela revisão de 
algumas dezenas de casos de acidentes e catástrofes registrados na literatura, indicam a 
presença de um conjunto de elementos ou fatores que determinam ou condicionam a ação do 
“suposto sujeito da falha”.  

As percepções do “sujeito” são condicionadas pela situação e pelo modo como o 
operador é “posto a agir” no interior da tarefa. Portanto, desde o seu projeto, o sistema 
“determina” a ação no trabalho, restando pouco espaço para as intenções e modulações 
conscientes da ação pelo trabalhador.  

A ação é um fluxo de coordenadas bem definidas, externamente estabelecidas em 
relação ao indivíduo que age. Este é, então, conduzido pelos canais da “transparency” 
elucidados por Varela (2000) ou o encontro do ato com o instrumento mediado pelo operador. 
O olhar do senso comum engana o observador dos processos de trabalho, o qual não tende a 
perceber que o ato antecede ao instrumento.  

Em outras palavras, o trabalhador, incluindo seus atos intencionais (dotados de 
intencionalidade: a orientação da mente consciente para os elementos concretos do processo 
de trabalho (mundo físico), conforme noção oferecida por Searle (1995) sobre a 
intencionalidade enquanto direcionamento dos estados mentais ao mundo...), tem sua ação 
determinada por uma complexa rede de dispositivos postos em funcionamento desde o projeto 
do sistema de trabalho até a execução dos atos. O instrumento não possui existência isolada 
do ato visto que, antes dele, havia já, ao menos idealmente, o exercício do ato, seu aspecto 
dinâmico, abstrato e desprendido de qualquer elemento material. O instrumento veio a ocupar 
um espaço demandado pelo ato. Ao executar o ato, o trabalhador está apenas cumprindo um 
determinismo maior que determinou, inclusive, a criação do instrumento utilizado. A 
interdição de um “fluxo de ação” no acoplamento do operador ao cenário singular operante na 
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tríade operador/instrumento/ situação gera disfuncionamentos e imprevistos.  
Não há espaço para uma “re-elaboração” objetiva da tarefa por parte do indivíduo, a 

menos que a tarefa seja novamente concebida com a intensa participação do seu executor. Do 
contrário, uma vez dentro dela, o percurso é ditado pela dinâmica do ato que preexiste a toda e 
qualquer influência subjetiva e, principalmente, possui primazia ontológica sobre os 
fenômenos de percepção e de tomada de decisão – primazia sobre a ação. O operador está 
condenado a agir conforme o fluxo da ação: algo que lhe foi delegado como resultado de uma 
concepção prévia dos seus instrumentos de trabalho e da tarefa. 
 

2. A noção de “transparency” 

“Tranparency”, “circunvisão” ou “visão de conjunto” é a propriedade de estar 
imbuído num dado fluxo de ação, deixando-se guiar por este fluxo e observando a situação de 
um ponto de vista mais integrador que é exclusivo de quem age. Ou seja, o operador, uma vez 
“posto a agir”, percebe os elementos do processo de trabalho de uma maneira integrada, 
unificada, global e, ao mesmo tempo, tem sua ação comandada pelo fluxo do próprio 
processo. A esta visão de conjunto, resultante da “incorporação/atuação” na tarefa, que faz 
emergir um conjunto de percepções..., dá-se o nome de “transparency”. Trata-se de uma 
apreensão global integradora dos atos de trabalho em uníssono com o instrumento de trabalho, 
conforme demonstrado nas pesquisas em neurociência, como as de Varela (2000) envolvendo 
a temporalidade da consciência na ação. Agentes distintos (atuantes em acoplamentos 
distintos na produção) não compartilham da mesma “transparency”, o que gera ausência de 
intercompreensão quando tentam explicar um acidente, uma quebra, etc. 

Observando os atos de uma atividade de trabalho, o observador geralmente tende a 
focalizar somente aquilo que é visível ou que se mostra de forma superficial e imediata. Por 
mais que se tenha dificuldade em compreender o trabalho por uma perspectiva científica, é 
necessário, diante dos fatos e resultados teóricos e empíricos, avaliar criteriosamente o que 
eles apontam: Que, numa situação eventual, fez-se emergir um mundo que não se repete 
jamais; mundo instantâneo criado pela singularidade do contexto e pela especificidade da 
situação de trabalho; mundo que surge e se desfaz sem deixar rastros de suas determinações 
causais, mas apenas as conseqüências de sua ocorrência: Anormalidades, quebras, acidentes...  
Os eventos. 

No entanto, um operador envolvido numa dada tarefa possui uma “ação que flui” e 
uma percepção de conjunto entre os atos e o instrumento de trabalho. Trata-se de um “fluir 
determinístico”. Significa que a ação é comandada por elementos de um conjunto no qual o 
operador se encontra imerso. Antes de agir como um sujeito dono de suas próprias escolhas, 
em atividade de trabalho o homem tem seus gestos e decisões comandadas por um processo 
de governo da ação (em coordenadas físicas e cognitivas) que lhe é exterior. É neste “mundo” 
que se deve buscar alternativas de solução aos graves problemas que violam a normalidade 
dos sistemas de produção.  

Por exemplo, quando se observa um marceneiro martelando uma peça de madeira, 
pode-se afirmar, segundo esta noção de “transparency”, que o martelar não exige que o 
marceneiro conheça o caráter instrumental do martelo, visto que o martelar se apropria do 
instrumento (martelo) e do marceneiro como apêndices de sua lógica intrínseca. O ato é 
prioritário ao instrumento e ao agente. O fluir do ato determina o percurso da ação que se 
desenvolverá entre ambos. A noção de “transparency” revela, mediante observações 
empíricas de diversas situações, que quanto menos um operador observa, de fora, o 
instrumento de forma isolada do ato, mais habilidoso se torna na tarefa, e mais intimidade 
com o instrumento se verifica em seus gestos: Sua interação com este instrumento revela uma 
harmonia de conjunto. Isto indica que o instrumento se tornara incorporado ao ato corporal do 
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operador. Entre eles, há uma espécie de acoplamento, com percepções difíceis de serem 
captadas por um observador externo – Neste acoplamento, nesta esta idéia de conjunto entre 
ato, agente e instrumento, que guia a ação do agente, opera o conceito de “atuação”. Um bom 
agente não olha o instrumento durante o ato, mas enxerga uma relação dinâmica entre o ato e 
o instrumento e age conforme a sua sensibilidade desta percepção coordenada entre o seu 
corpo e o instrumento.  

É no próprio atuar que o agente descobre o modo ótimo de utilizar o ato, o corpo e o 
instrumento. Em geral, pode-se dizer que é na atuação que o agente (operador) descobre o 
modo ótimo de agir na tarefa. O agente não age de modo “cego” aos seus atos, mas coordena 
sua ação de modo global, dotado de uma percepção de conjunto (“transparency”) que não 
segrega os elementos que adquirem sentido um em relação aos outros: ato-instrumento-corpo.  

Há, portanto, um modo próprio de ver, na ação, que emerge dela e que dirige o 
manuseio e lhe confere uma habilidade, uma agilidade e uma segurança típicas. Esse modo de 
ver caracteriza a “transparency”. Mais genericamente, pode-se afirmar que o agir possui (ou 
cria...) o seu modo de ver particular. Se o observador não age, não enxerga da mesma maneira 
que o operador. Donde surgem dificuldades de explicar, a posteriori, um dado modo de agir, 
uma certa decisão tomada, uma escolha feita. A reconstituição da situação não é suficiente 
para gerar a compreensão da ação do operador. E este não pode explicar seu “modo de ver” 
porque ele é determinado por um modo de atuar que já não mais é dado no plano consciente: 
Um modo de ver que emerge na “transparency”. 

Um operador, após algumas horas de trabalho, encontra-se “embebido” no contexto da 
tarefa – sua mente age conforme a situação, seu corpo movimenta-se conforme as demandas 
que incidem sobre o posto de trabalho e seus atos “fluem” conforme o transcorrer da 
atividade. Nas observações realizadas, foi verificado o “efeito aquecimento” em 
contraposição à situação do “operador frio” – a “transparency” não ocorre com o operador 
frio: Por quê? 

Porque ela depende de uma “ativação” de elementos sensoriomotores que fazem 
emergir estruturas cognitivas que são resultados desses padrões sensoriomotores recorrentes. 
Estas estruturas demoram para se “incorporarem” ao contexto das situações e gerarem ação 
eficaz. O corpo deve estar já em atividade, e durante algum tempo deve se estabilizar no 
modo operatório para gerar as percepções necessárias e as respostas necessárias ao trabalho. 
Os maiores índices de incidentes e de acidentes ocorrem nos momentos que antecedem esta 
estabilização mental e sensoriomotora na atividade: Trocas de turnos, inícios das jornadas de 
trabalho, inícios das atividades após interrupções, etc. Não há, ainda, nestas ocasiões, a ação 
dotada de “transparency”: Os operadores estão ainda focalizados em atos isolados, em 
instrumentos em movimento, em gestos desprendidos de uma visão de conjunto e de uma 
integração entre movimentos do corpo e movimentos do instrumento. 
 

3. Métodos de pesquisa 

A Análise Ergonômica do Trabalho – A.E.T., conforme proposta de Wisner (1987) e 
explicada em detalhes por Guérin et al. (2002), com devidas adaptações para o objeto 
proposto, mostrou-se uma alternativa satisfatória para a consolidação da base empírica do 
presente programa de pesquisa. Técnicas de entrevista para “análise do trabalho cognitivo”, 
segundo o modelo da “Cognitive Work Analysis” – C.W.A., proposto por Vicente (1999), 
foram associadas à A.E.T. Isso ocorreu principalmente na fase-4 das análises. 

A razão da conciliação de A.E.T. e C.W.A. se deveu à riqueza fornecida pela 
multiplicidade dos métodos englobados pelos dois “blocos metodológicos”, situados em 
domínios distintos de observação, registro e análise dos dados. Essa “riqueza dos métodos” 
pode ser comprovada pela sua fértil propriedade em: I) gerar um vasto volume de dados 
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empíricos e, principalmente, II) pela viabilização de enunciados científicos válidos para 
generalização em diversos casos.  

As fases de observações sistemáticas puderam ser classificadas em quatro “domínios 
de observação”, distintos, a saber: (1)-Identificação das situações correspondentes a tarefas 
prototípicas; (2)-Análise da atividade no domínio do trabalho concreto observável; (3)-
Análise da atividade no domínio das tomadas de decisão; (4)-Análise detalhada do trabalho 
cognitivo. 

Na fase (1), de identificação das situações correspondentes a tarefas prototípicas, a 
aquisição e a análise de dados basearam-se na observação e na descrição detalhada de um 
extenso volume de situações específicas. Por exemplo, todos os atos e tempos característicos 
de uma determinada tarefa, com suas condições de contorno dadas pelas especificidades das 
situações (p.ex., início de um período, dentro do ciclo de rodízio, com um outro operador). 

Na fase (2), os registros começaram a envolver uma maior contextualização. Nesta 
fase de análise da atividade no domínio do trabalho concreto, os operadores e as tarefas 
observados foram sempre os mesmos, envolvendo a singularização dos dados e análises. Na 
fase (3), de análise das tomadas de decisão, o objetivo foi responder, com base nos registros 
das fases anteriores, as questões: “o que” – “como” – “porque”. As prioridades e escolhas 
foram analisadas sob o background das fontes de informações disponíveis. Iniciou-se a 
investigação das heurísticas e das regras implícitas na ação. Entrevistas focalizadas na 
situação, em seu contexto de “situated action”, foram empregadas. 

Na fase (4), foram focalizadas as situações que fugiam dos procedimentos do tipo “se” 
– “então” previstos pela organização do trabalho prescrito. Ou, melhor dizendo, situações em 
que as prescrições do tipo “se” – “então” não eram suficientes para garantir uma ação 
adequada à manutenção da produção em sua aparente continuidade. São as seguintes situações 
(listadas de A a C): A) Peça com “aspecto ok”, segundo as “conformidades”, mas que, 
entretanto, fora excluída como “não-conformidade” – Como o operador soube disso? – A fase 
(4) estendeu as entrevistas até o alcance de uma compreensão satisfatória dessas ações; B) 
Busca de informações fora do posto de trabalho – “O que você precisou saber quando foi até 
o ...” – “E se não fosse possível saber..., faria...”; C)  Situações em que ocorria uma 
“lentidão” na operação cognitiva – Ampliação do tempo de inspeção, ampliação no tempo 
gasto para observar um dado indício; ampliação do tempo de um determinado ato – “o que 
está acontecendo?” ; “o que você está observando?” – “o que está diferente aí nesta peça?” ; 
“isso está fora?” ; “o que acontece se deixar passar assim?” ; “... se deixar assim...” ; “se 
você não visse, ia ocorrer...”; “se encaixar do jeito que é normal, ia acontecer que...” ; “por 
que teve que fazer diferente...”. 

Em todas as fases, a análise partiu dos comportamentos objetivos observados e 
registrados, até alcançar as suas razões e motivos pelas verbalizações, pilares comuns à A.E.T 
e à C.W.A. Os dois lados foram confrontados e a validação das hipóteses surgiu pela 
“autoconfrontação” (WISNER, op. cit.; GUÉRIN et al, op. cit), no caso da A.E.T.  

 
 

4. Resultados e análises  

Num dos estudos de caso, realizado numa fábrica de chicotes elétricos (peça utilizada 
na fabricação dos automóveis, responsável por conectar toda a parte elétrica), foi possível 
identificar e caracterizar uma série de situações que demonstram a inexistência de um “sujeito 
de percepção”. O sujeito é, na verdade, o resultado de suas múltiplas dimensões de ação. Ou 
seja, não há um “sujeito de ação” independente do contexto concreto, incorporado (embodied 
action, termo utilizado por Petitot et al, 2000 e por Varela, Thompson & Rosch, 1993, cuja 
tradução para o português pode ser “ação incorporada”), tampouco independente de sua 
“atuação” ou “embodied-enactive view” (PETITOT et al, op cit; VARELA, THOMPSON & 
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ROSCH, op cit).  
Na realidade, o sujeito emerge de sua atuação no processo de trabalho, mediada por 

seu corpo solicitado para agir em cada situação. Isso condiz com a afirmação de Merleau-
Ponty (1976) para quem o sujeito não pode ser encontrado em sua “pura forma”, mas na 
“interseção de suas dimensões”. Na fábrica de chicotes, os dados coletados mediante 
observações sistemáticas das situações de trabalho demonstraram algo similar: No caso dos 
fenômenos interessantes de percepção de falhas e defeitos nas peças e encaixes dos chicotes, 
foi possível observar que não resultam, tais falhas, de uma intenção proveniente de um sujeito 
consciente de suas decisões. Os supervisores de produção reconhecem este fato, sem saberem 
caracterizá-lo conceitualmente como ora é feito, ao utilizarem o termo “operador viciado”. 

O que é um “operador viciado”? Na verdade ele não “é”, ele “torna-se” com o 
desenrolar do fluxo de trabalho na tarefa. “Operador viciado” é o termo utilizado pelos 
supervisores para definirem um operador que se encontra cognitivamente sobrecarregado 
devido à permanência, numa dada tarefa, por um certo período sem pausa. Em decorrência 
desta “sobrecarga” da memória de trabalho, ele começa a não perceber os defeitos e a deixá-
los passar sem nenhuma iniciativa de correção ou descarte. “Fulano já está viciado ali 
naquele posto; é hora de deslocá-lo para outra tarefa” (Fala de um supervisor) - significa, em 
outras palavras, que o operador já não consegue agir, cognitivamente, e perceber defeitos, 
falhas, não-conformidades das peças que são produzidas. Isso ocorre após algum tempo de 
permanência, ininterrupta, numa mesma tarefa. Para alguns chicotes, pode ocorrer o “vício” 
após cerca de uma hora na tarefa. Para outros chicotes, pode ocorrer após cerca de vinte 
minutos. O que determina esta diferença é a complexidade do chicote em fabricação. Há 
peças que demandam observação de diferentes pontos para verificação de defeitos (chicotes 
mais complexos). Há peças mais simples que exigem menos esforço cognitivo por parte do 
operador.  

Quando assume a tarefa, ainda “frio”, o operador também “comete um maior número 
de falhas” em decorrência de não ter desenvolvido a “transparency” na tarefa e de não estar, 
ainda, devidamente adaptado (nos níveis sensoriomotor e cognitivo). Há uma forte correlação 
negativa entre o número de peças por unidade de tempo (X) e o número de falhas (Y) para o 
início da jornada, conforme mostram os dados registrados na Tabela 1. 

Os dados mostram que a “falha” de um operador empregado na fabricação de chicotes 
é uma falha resultante da forma como a própria atividade se encontra estruturada. Ou seja, 
uma falha não é o produto de uma característica subjetiva (de um “sujeito específico”), mas 
ocorre quando a estrutura de trabalho torna-se incompatível com as possibilidades 
sensoriomotoras e cognitivas do agente atuante no processo (operador). Tem-se, então, a 
noção de “interdição cognitiva”, que significa a interrupção no processo de “transparency” ou 
interdição do fluxo normal do trabalho cognitivo em função da sobrecarga na memória de 
trabalho. 

Há algo além do sujeito. Aliás, há algo que opera através do sujeito e perpassa as suas 
condições de ação. O sujeito não possui a condição de determinar as próprias possibilidades 
de ação, visto que a sua forma de agir é o resultado de fenômenos que envolvem a sua mente 
e o seu corpo físico. Isso foi verificado no caso da sobrecarga da memória de trabalho, 
situação na qual o indivíduo não consegue mais perceber os defeitos que ele mesmo comete 
no decorrer da atividade. Ele perde sua capacidade de percepção em função da carga cognitiva 
da atividade, que após determinado período, torna-se elevada e gera uma estagnação da 
função perceptiva. O elevado grau de correlação registrado na Tabela 3, ou seja, r = +0,95, 
indica esta estagnação. 

Os dados da Tabela 2 indicam uma estabilidade no índice de falhas em seu limite 
inferior. Estes dados correspondem ao período do “embodiment” do operador na tarefa e a 
predominância da noção de “transparency” anteriormente explicados. Ou seja, é este período 
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de permanência no posto que corresponde ao fluxo normal do trabalho cognitivo, sem 
anormalidades resultantes da interdição cognitiva devido à sobrecarga da memória, verificada 
com o “operador viciado” (Etapa-3, registrada pelos dados da Tabela 3). A etapa 2, portanto, 
correspondente ao operador atuante em “transparency” e guiado pela “embodied action”, 
possui um baixo grau de correlação entre falhas por unidade de tempo e o tempo de 
permanência no posto (r=-0,038 para o estágio 2). Esse baixo valor indica que o operador 
“atuante”, cuja ação é guiada pela incorporação na tarefa e pela visão da “transparency”, não 
comete falhas quando nesta fase de acoplamento no contexto.  

O operador começa a “falhar muito” quando sua memória está sobrecarregada, o que 
prova que ele não é um “sujeito de falha”, mas sim um agente que tem sua ação determinada 
pelas condições da atividade e pela estrutura do posto e da tarefa (que incluem os tempos de 
execução dos gestos, as posturas e a impossibilidade de regulações). Logo, o sujeito não 
decide falhar, e, ao contrário disso, a falha ocorre quase que como um fenômeno natural 
resultante de sua inserção, enquanto indivíduo psíquico e cognitivo, na lacuna de um processo 
maquinal e parcelado que deveria ser ocupada por um dispositivo automático ou outro artefato 
de natureza microeletrônica. Por isso, os dados da Tabela 3 indicam uma forte correlação 
positiva entre o número de peças por unidade de tempo (X) e o número de falhas (Y) para o 
período de “sobrecarga cognitiva” correspondente ao “operador viciado”. Sua memória não 
mais funciona de forma harmoniosa como na etapa anterior visto que não se trata de uma 
memória maquinal mas sim de uma memória humana executando uma atividade maquinal. 

 
TABELA 1- Início da jornada: Operador “frio” 

Tempo/min 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

no peças (x) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

no falhas (y) 5 5 4 3 3 2 1 1 0 0 0 

(x – xm) -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 

(y-ym) 2,82 2,82 1,82 0,82 0,82 -0,18 -1,18 -1,18 -2,18 -2,18 -2,18 

(x – xm) (y-ym) -141 -112,8 -54,6 -16,4 -8,2 0 -11,8 -23,6 -65,4 -87,2 -109 

(x – xm)2 2500 1600 900 400 100 0 100 400 900 1600 2500 

(y – ym)2 7,95 7,95 3,31 0,67 0,67 0,03 1,39 1,39 4,75 4,75 4,75 

  

Σ(x-xm)(y-ym) = -630; Sx = √[Σ(x-xm)2/(n-1)] = 33,17 (Desvio padrão);  

Sy = √[Σ(y-ym)2/(n-1)] = 1,94 (Desvio padrão); r=[1/(n-1)(SxSy)] Σ(x-xm)(y-ym) 

Para o operador frio, r=-0,98 (coeficiente de correlação), ou seja, há uma forte correlação 
negativa, conforme anteriormente explicado. 

 

 

TABELA 2- Operador “atuante” em “transparency”: Processo estável 
Tempo/min 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

no peças (x) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 

no falhas (y) 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

(x – xm) -45 -35 -25 -15 -5 +5 +15 +25 +35 +45 

(y-ym) -0,3 0,7 -0,3 -0,3 +0,7 -0,3 -0,3 -0,3 +0,7 -0,3 
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(x – xm) (y-ym) +13,5 -24,5 +7,5 +4,5 -3,5 -1,5 -4,5 -7,5 +24,5 -13,5 

(x – xm)2 2025 1225 625 225 25 25 225 625 1225 2025 

(y – ym)2 0,09 0,49 0,09 0,09 0,49 0,09 0,09 0,09 0,49 0,09 

 

Σ(x-xm)(y-ym) = -5; Sx = √[Σ(x-xm)2/(n-1)] = 30,28 (Desvio padrão);  

Sy = √[Σ(y-ym)2/(n-1)] = 0,48 (Desvio padrão); r=[1/(n-1)(SxSy)] Σ(x-xm)(y-ym) 

Para o operador atuante, r=-0,038 (coeficiente de correlação), indicando que não há variação 
de falhas com o tempo, ou seja, o processo está estável e a memória de trabalho funciona 
como esperado pelos projetistas do trabalho parcelado: Atuação em “transparency”. 

 

 

TABELA 3- Operador “viciado”: Sobrecarga 
Tempo/min 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

no peças (x) 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 

no falhas (y) 2 5 5 7 9 9 10 11 18 17 

(x – xm) -85 -65 -45 -25 -5 15 35 55 75 95 

(y-ym) -7,3 -4,3 -4,3 -2,3 -0,3 -0,3 +0,7 +1,7 +8,7 +7,7 

(x – xm) (y-ym) 620,5 279,5 193,5 57,5 1,5 -4,5 +24,5 +93,5 652,5 731,5 

(x – xm)2 7225 4225 2025 625 25 225 1225 3025 5625 9025 

(y – ym)2 53,29 18,49 18,49 5,29 0,09 0,09 0,49 2,89 75,69 59,29 

 

Sx = √[Σ(x-xm)2/(n-1)] = 60,78  (Desvio padrão);  

Sy = √[Σ(y-ym)2/(n-1)] = 5,1 (Desvio padrão); r=[1/(n-1)(SxSy)] Σ(x-xm)(y-ym) 

Para o operador “viciado”, r=+0,95 (coeficiente de correlação) – Correlação forte, indicando 
que a freqüência de falhas aumenta abruptamente em decorrência da sobrecarga da memória 
de trabalho. Isso não fora imaginado por quem planejou o trabalho de encaixes, uma vez que 
não fora cogitada a hipótese da mente humana ficar sobrecarregada por executar tarefas que 
são mais apropriadas para um dispositivo automático de “processamento da informação”. 

 

5. Conclusões 

Quando o operador se põe a executar seu trabalho, uma série de fenômenos se iniciam 
e, conforme demonstram inúmeros trabalhos de pesquisa, estes fenômenos envolvem seu 
corpo, sua mente e a cognição enquanto estrutura unificada (monismo) entre corpo e mente. 
Em outras palavras, um trabalhador, inserido em sua atividade, é afetado por uma rede 
complexa de fenômenos de percepção, de cognição. São estes que, no extremo de relações 
desencadeadas pelo trabalho, determinam sua ação. Portanto, o trabalhador não é um “sujeito 
soberano” sobre os seus atos de trabalho, mas sua ação é o produto de uma série de fatores 
que o próprio trabalho faz incidir sobre sua mente, seu corpo, sua cognição...  

Logo, a ação é determinada pela situação de trabalho em seu operar complexo, 
intrincado, de difícil acesso ao observador externo. Mais que isso, agindo, o próprio 
trabalhador experimenta sensações, percepções, efeitos físicos, cognitivos e psíquicos que não 
são compartilhados pelo observador que não esteja inserido na mesma atividade e na mesma 
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situação. O trabalhador, até certo ponto, está, portanto, como que enclausurado em um mundo 
particular e único, de percepções, de experiências e, portanto, de compreensão difícil pelo 
senso comum. 

Quando colocado no curso da ação, o operador percorre-o com suas estruturas 
sensoriomotoras que se iniciam no corpo físico e estendem seus efeitos ao funcionamento 
mental. O operador é posto a agir. É colocado a exercer tarefas, a executar o trabalho. Deste 
momento em diante, está, metaforicamente falando, numa situação parecida com a de um 
“passageiro de um avião em pleno vôo”: Entregue à situação. O máximo que o passageiro 
pode fazer é deixar-se guiar. Contra o rumo do avião, já estando dentro dele, nada se pode 
fazer... No trabalho, quando se afirma que a noção de sujeito é problemática, é porque com o 
trabalhador acontece algo parecido com o que acontece com um passageiro de um vôo: Está 
com seu destino determinado pelo trajeto do avião. O trabalhador é guiado pelo curso da 
situação. Ele tem sua mente inserida na tarefa. Ele tem seu corpo mergulhado na tarefa, no 
posto de trabalho. Ele age. Ele executa gestos, movimentos, toma decisões. Ele, portanto, atua 
(“enact”) na atividade e esta atuação (“enactment”) dita aquilo que ele percebe e o leva a agir 
de determinada forma e não de outra.  

Ou seja, o sujeito desaparece para ceder espaço ao agente que, atuando, age conforme 
os ditames de uma estrutura maior que lhe determina as condutas. Uma vez posto a agir, o 
trabalhador está imerso num “vôo” sem volta, ou seja, está determinado pelas variantes da 
situação de trabalho.  

Neste trabalho, dentre inúmeras situações que poderiam ter sido tomadas para tratar 
deste ponto de vista anteriormente discutido, foi feita uma análise da sobrecarga da memória 
de trabalho, pela atividade, que compromete a qualidade da produção e a freqüência de falhas. 
Poderiam ser avaliadas situações de panes, disfuncionamentos, incidentes, acidentes, etc. 
Independente do caso, verificar-se-á que, por detrás de uma pane, de um disfuncionamento, de 
um incidente ou de um acidente, havia não um sujeito, mas sim um agente que partilhava de 
um mundo único, singular, de percepções e de ações determinadas pela sua atuação, seu 
“embodiment” no trabalho. O trabalho exerce uma primazia ontológica que as “ciências do 
trabalho” começam a conhecer de modo mais aprofundado, inclusive com o auxílio de outras 
disciplinas científicas, como, por exemplo, as ciências cognitivas. Esta primazia avoluma-se 
de tal forma na realidade das situações de trabalho que acaba por tomar o espaço de um 
suposto sujeito de falha, ou de erro, ou de incidente... Enfim, o sujeito da falha cede espaço ao 
agente guiado, atuado, [en-agido (“en-act”)], emergente de sua própria atuação... 
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