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RESUMO 

A crescente busca por melhoria na performance de sistemas é a realidade em 
diversas organizações. Neste contexto, a macroergonomia é uma área dentro da 
Engenharia de Produção que visa a otimização do funcionamento de sistemas, 
gerando ganhos em performance. Para tanto, a macroergonomia realiza a análise da 
interface entre organização, tecnologia, ambiente e pessoas, numa visão 
participativa e sóciotécnica (GUIMARÃES, 2010). No Brasil, o sistema educacional é 
um sistema carente de performance. Indicadores apontam que nas áreas 
matemática, leitura e ciências, o país está abaixo da média mundial (PISA, 2015).  
Este trabalho objetiva desenvolver e propor diretrizes que possam colaborar para a 
melhoria de performance de sistemas no setor de educação, por meio de um 
enfoque macroergonômico com base na literatura internacional e sua validação em 
aplicação no setor de ensino fundamental.  
Para tanto, realizou-se uma pesquisa de natureza básica e aplicada, com 
abordagem quali-quantitativa do problema. Foram realizadas cinco etapas: i. 
Identificação da contribuição da macroergonomia para a performance de sistemas, 
por meio de uma revisão sistemática do estado da arte internacional sobre o tema, 
com análises de estatística básica dos dados; ii. Avaliação a contribuição da 
macroergonomia para o setor de educação; iii. Definição de critérios da 
macroergonomia para a educação; iv. Desenvolvimento do projeto piloto, com 
ferramentas de gestão de tempo e de projeto, e validação dos critérios através do 
projeto e v. validação dos resultados e proposição de Diretrizes Macroergonomicas 
para a Educação (DME). 
Como resultados, foi possível identificar a baixa quantidade de artigos para o setor 
de educação com aplicações de macroergonomia. As principais contribuições de 
macroergonomia foram classificadas por área de aplicação para a performance de 
sistemas, e uma relação de pontos positivos e negativos foi realizada. A partir destes 
dados, foram levantados 12 critérios para a utilização da macroergonomia no setor 
de educação. A validação dos critérios foi realizada no estudo piloto, com o qual 
foram ratificados. Ainda, foram identificados mais 3 critérios. 
Na intervenção realizada, comprovou-se o ganho em performance em aprendizado 
de 60%. Foi possível definir 12 diretrizes para a DME a partir dos critérios. A 
ferramenta DME foi apresentada em forma de check-list. Os critérios abordam desde 
questões como a necessidade de definição de indicações para gestão da 
intervenção, investir na gestão de conhecimento e comunicação até a importância 
de apresentar resultados com base em estatística relacionáveis com custos. 
Por fim, recomenda-se a continuidade deste estudo, afim de aplicar a ferramentas 
em outras instituições de educação e de ampliar esta pesquisa a fim de desenvolver 
uma metodologia da macroergonomia na educação.   
 
 
Palavras-chave: Macroergonomia. Educação. Qualidade e Performance. 
 
 



 
 

ABSTRACT 

The growing search for improvement in system performance is the reality in many 
organizations. In this context, macroergonomics is an area within Production 
Engineering that aims to optimize the functioning of systems, generating gains in 
performance. In order to do so, the macroergonomics performs the analysis of the 
interface between organization, technology, environment and people, in a 
participatory and sociotechnical view (GUIMARÃES, 2010). In Brazil, the educational 
system is a system lacking in performance. Indicators indicate that in the areas of 
mathematics, reading and science, the country is below the world average (PISA, 
2015). This work aims to develop and propose guidelines that can collaborate to 
improve the performance of systems in the education sector, through a 
macroergonomic approach based on the international literature and its validation in 
application in the elementary education sector. 
For that, a basic and applied research was conducted, with a qualitative-quantitative 
approach to the problem. Five steps were performed: i. Identification of the 
contribution of macroergonomics to system performance through a systematic review 
of the international state of the art on the subject, with analyzes of basic data 
statistics; Ii. Assessment of the contribution of macroergonomics to the education 
sector; Iii. Definition of macroergonomics criteria for education; Iv. Development of 
the pilot project, with time and project management tools, and validation of the 
criteria through the project. Validation of results and proposition of Macroergonomic 
Guidelines for Education (DME). 
As results, it was possible to identify the low amount of articles for the education 
sector with applications of macroergonomics. The main macroergonomics 
contributions were classified by application area for system performance, and a 
relation of positive and negative points was performed. From these data, 12 criteria 
for the use of macroergonomics in the education sector were raised. The validation of 
the criteria was carried out in the pilot study, with which they were ratified. Still, 3 
more criteria were identified. 
In the intervention performed, the performance gain in 60% learning was verified. It 
was possible to define 12 guidelines for EMD from the criteria. The DME tool was 
presented as a checklist. The criteria range from questions such as the need to 
define indications for intervention management, inesteir in knowledge and 
communication management, and the importance of presenting results based on 
cost-related statistics. 
Finally, it is recommended the continuity of this study, in order to apply the tools in 
other institutions of education and to expand this research in order to develope a 
macroergonomy methodology in education. 

 

Key-words : Macroergonomics. Education. Quality and Performance. 



 
 

RESUMÉ 

La demande croissante d'amélioration de la performance des système est la réalité 
dans nombreuses organisations. Dans ce contexte, la macroergonomie est um 
domaine dans l'ingénierie industriél qui a pour son but optimiser les systèmes 
d'exploitation, générant des gains de performance. Par conséquent, la 
macroergonomie effectue l'analyse de l'interface entre l'organisation, la technologie, 
l'environnement et les sujets dans une vue participative et socio-technique 
(Guimaraes, 2010). Um système avec mauvaise performance, au Brésil, est 
l'éducation. Des indicateurs font voir que, en mathématiques, en lecture et en 
sciences, le pays est inférieur à la moyenne mondiale (PISA, 2015). Ainsi, il existe 
une demande pour publications et recherche qui contribuent à ce secteur. 
Cet étude vise à développer et proposer des lignes directrices qui peuvent aider les 
systèmes pour l'amélioration de la performance dans le secteur de l'éducation, à 
travers d’une approche basée sur la littérature internationale de la macroergonomie 
et sa validation dans un secteur de l'enseignement primaire. 
Par conséquent, cet recherche a une nature fondamentale et appliquée, et aussi une 
approche qualitative et quantitative du problème. Cinq étapes ont été réalisées: i: 
contribution d'identification macroergonomiques pour les systèmes de performance, 
par l’état de la littérature de l'art international sur le sujet, l'analyse statistique des 
données de base; ii. Note de contribution de la macroergonomie au secteur de 
l'éducation; iii. Définition des critères de macroergonomie pour l'éducation; iv. Le 
développement de projets pilotes, des outils de gestion du temps, et la conception et 
validation des critères par le projet. Le résultats ont été validées et il sont proposés 
des lignes directrices de Macroergonomie pour l'éducation (DME). 
En conséquence, il a été possible d'identifier la faible quantité d'articles pour le 
secteur de l'éducation avec des applications macroergonomie. Il était concevable de 
développer une classification des principales contributions de macroergonomie par 
domaine d'application, y compris une liste des points positifs et négatifs de l'état 
macro de l'art dans l'éducation. A partir de ces données, ils ont été soulevées 12 
critères. La validation des critères a été effectuée dans l'étude pilote, qui ont été 
ratifiées. Pourtant, 3 autres critères ont été identifiés. 
Dans l'intervention réalisée, il a prouvé le gain de performance de 60%. 12 était 
possible de définir des lignes directrices pour le DME a partir des critères. L'outil 
DME a été présenté comme une liste de contrôle. Les critères portent sur des 
questions telles que la nécessité de définir des indications pour une intervention de 
gestion, inesteir dans la connaissance gestção et de la communication des résultats 
de l'importance dapresentar sur la base des coûts connexes statistiques. 
Enfin, il est recommandé de poursuivre cette étude afin d'appliquer les outils dans 
d'autres établissements d'enseignement et d'étendre cette recherche à deselvolver 
une méthodologie de macroergonomie dans l'éducation. 

 

Mots-Clés: Macroergonomie. Éducation. Qualité et Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

Organizações de bens e serviços buscam cada vez mais o aumento de sua 

performance, afim de obter ganhos de tempo, produtividade e qualidade. Dentro 

desta busca por melhoria, de acordo com o Batalha (2008), a Engenharia de 

Produção pode contribuir através da gestão de recursos financeiros, humanos e 

materiais, pela associação de técnicas de administração, conhecimentos de 

engenharia e fundamentos de economia, em suas diversas áreas de atuação.  

Para a obtenção de ganhos em performance, um tema de estudo importante 

da engenharia de produção é a ergonomia. Segundo definição da International 

Ergonomics Association – IEA, Associação Internacional de Ergonomia (IEA, 2000) e 

a Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO (ABERGO, 2017) é a disciplina 

científica que se dedica ao conhecimento das interações entre o ser humano e 

demais elementos presentes em um determinado sistema, contribuindo assim para o 

projeto de avaliação de trabalhos, tarefas, produtos, meio ambiente, visando torna-

los compatíveis às habilidades, necessidades e limitações do ser humano. 

A ergonomia possui três áreas de especialização: Ergonomia Física, que 

estuda características ligadas à anatomia, a fisiologia, a antropometria e 

biomecânica ligadas às atividades físicas; Ergonomia Cognitiva, com foco nos 

processos mentais do trabalho, e Ergonomia Organizacional, que se traduz na 

otimização de sistemas sociotécnicos, incluindo o sistema organizacional, políticas e 

processos (IEA, 2000). A macroergonomia realiza a análise macroergonômica 

considera questões culturais, organizacionais, processos de trabalho, entre outros 

fatores, com um enfoque no sistema produtivo como um todo, têm-se a (IIDA, 2015).  

Para Guimarães (2010), o objetivo central da macroergonomia é a otimização 

do funcionamento de sistemas, a partir da análise da interface entre organização, 

tecnologia, ambiente e pessoas, numa visão participativa e sociotécnica. Para 

alguns autores (HENDRICK, 2003; GUIMARÃES, 2000; BITENCOURT, 2003 E IIDA, 

2015) a macroergonomia é capaz de atingir aumento da performance organizacional 

ao contribuir de forma direta e indireta para a redução de perdas do sistema de 

trabalho. Aos poucos, a macroergonomia vem contribuindo e ganhando espaço no 

meio acadêmico e profissional, sendo aplicada em diversos setores, como o 

industrial (NOBREGA et al., 2017), de saúde (DYKSTRA, 2016), automotivo 



 
 

16 

(BALBINOTTI & PAUPITZ, 2015), de gestão aérea (FRUHEN et al., 2014), entre 

outros. Dentre estes, ressalta-se o setor de educação, ainda pouco explorado.  

No Brasil, o contexto educacional demanda por uma maior atenção para 

melhoria da qualidade e efetividade do ensino. (DOURADO & OLIVEIRA, 2009). 

Segundo a avaliação do Programme for International Student Assessment (PISA) – 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, a nota dos brasileiros na 

avaliação foi significativamente inferior à média dos estudantes dos países membros 

da Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (PISA, 2015). Apenas 

40% dos brasileiros pertencem ao nível básico de proficiência, o qual, segudo a 

OECD (2016) “possibilita a aprendizagem e a participação plena na vida social, 

econômica e cívica das sociedades modernas em um mundo globalizado. Outro 

fator de atenção é a inexistência de diferenças significativas em melhoria pelas 

avaliações dos últimos três anos, e o fato de outros países, como por exemplo Chile 

e Colômbia, com disponibilização de recursos semelhantes ao Brasil ter obtido notas 

maiores no exame (PISA, 2015).  

As aplicações de macroergonomia no setor de educação tem se limitado a 

análise de departamentos de apoio, como por exemplo o estudo de Galvão et al. 

(2012), que realizou um estudo sobre a aplicação de LaborGym na reitoria 

universitária da UNIOESTE. No estado da arte internacional (Bidassie et al., 2010; 

Lavin et al., 2015; Millard et al., 2013), Bidassie et al. (2010) faz uma análise 

temporal, sob a ótica macro, da atuação de um escritório de ergonomia na 

universidade, para professores e funcionários. Lavin et al. (2015) analisa a interação 

humano-computador em aulas de design de produto, com enfoque no 

comportamento do estudante. E logo, Millard et al. (2013) apresenta o Humbox, um 

repositório de conteúdos de aprendizado, e os impactos causados por este, a partir 

de uma análise macro. 

O atual cenário da educação no país é um ponto importante na justificativa do 

presente trabalho. Em termos de contribuição para a pesquisa científica, é baixo o 

número de aplicações da macroergonomia no setor educacional. Outra questão 

relevante neste contexto é que não foi encontrado na literatura internacional critérios 

de macroergonomia focados para a educação. 
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1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Sabendo que a macroergonomia é apontada como um meio para alcançar a 

melhoria de qualidade e performance e que o setor de educação ainda carece de um 

olhar neste aspecto, as questões norteadoras deste trabalho são:  

A macroergonomia pode ser um meio eficaz para a melhoria de performance 

de sistemas no setor de educação? Caso esta resposta seja afirmativa, é possível 

definir diretrizes a serem utilizadas no setor de educação, com base na 

macroergonomia, a fim de contribuir para a melhor performance do sistema como 

um todo? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral desta pesquisa é propor diretrizes para melhoria de 

performance de sistemas no setor de educação, por meio um enfoque 

macroergonômico com base na literatura internacional e sua validação em uma 

instituição de ensino fundamental. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Identificar as contribuições da macroergonomia para a melhoria de 

performance de sistemas com base no estado da arte internacional; 

b) Analisar e classificar os aspectos positivos e negativos da contribuição da 

macroergonomia para melhoria de sistemas com enfoque na educação 

com base na literatura; 

c) Identificar critérios para a aplicação da macroergonomia neste contexto, 

com base na análise realizada, a fim de gerar uma taxonomia e propor 

diretrizes macroergonômicas para a educação; 

d) Aplicar a validação dos critérios propostos em um estudo piloto, com 

enfoque macroergonômico, em uma instituição de ensino fundamental 

e) Propor diretrizes para o setor de educação com base nos resultados; 
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1.2.3 Limitações da pesquisa 

Uma limitação existente dentro do contexto desta pesquisa é o de busca de 

publicações para a análise do estado da arte internacional, a qual se limitou ao uso 

de três bases de dados, sendo elas: Scielo, Science Direct e IOS Press. O site scielo 

é limitado à 573.525 artigos; Science Direct à 14324115 e IOS Press se estende 

apenas à 104 journals. Nos dois últimos, ainda existe a limitação de disponibilidade: 

embora exista o acesso liberado para estudantes da Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná (PUCPR), ainda assim algumas publicações são pagas ou encontravam-

se indisponíveis.  

Em função de limitações de tempo, a validação de critérios foi realizada em 

um projeto de uma instituição de ensino fundamental. Ainda, o prazo de finalização 

do projeto é superior ao prazo de entrega deste trabalho e alguns dados não foram 

obtidos.  

1.3 METODOLOGIA 

1.3.1 Metodologia 

Segundo Silva & Menezes (2005) a presente pesquisa segue o método 

indutivo, pois a partir da avaliação de que vários trabalhos em diversos sistemas 

apontam a macroergonomia como ferramenta para o aumento da qualidade e 

performance, entende-se que qualquer sistema pode obter tal melhoria, inclusive o 

educacional.  

No que se refere a sua natureza da pesquisa, se enquadra como uma 

pesquisa básica e aplicada. Básica pois aborda uma problemática universal e 

oferece conteúdo para futuros estudos dentro da macroergonomia e aplicada por 

traduzir o problema em um projeto piloto, de interesse local, e fornece diretrizes para 

futuras aplicações. A forma de abordagem do problema, segue tanto de forma 

quantitativa quanto qualitativa, podendo ser intitulado de pesquisa quali-quantitativa, 

visto que além da aplicação de métodos de estatística, os dados são analisados de 

forma indutiva, com descrição detalhada. (SILVA & MENEZES, 2005).  

Dentro de seus objetivos, a pesquisa é exploratória, trazendo uma revisão 

sobre a macroergonomia e qualidade e performance de sistemas, seguida de um 

estudo de caso, realizado em escola de nível fundamental 1. A pesquisa é também 
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descritiva, pois é realizada a aplicação de questionários e levantamento de dados 

para a aplicação da macroergonomia no setor da educação. Ainda, em seus 

procedimentos técnicos, é possível classificar este trabalho como um estudo de 

caso, pela aplicação dos conceitos teóricos em um cenário dentro do ambiente da 

educação, tornando possível o conhecimento detalhado do caso exposto (GIL, 

1991).  

1.3.2 Procedimentos Metodológicos 

A fim de atingir o objetivo proposto, os procedimentos metodológicos foram 

divididos em quatro diferentes etapas: i) Contribuição da macroergonomia para a 

melhoria da performance de sistemas; ii) Contribuição da macroergonomia para o 

setor de educação; iii) Estabelecimento de critérios da macroergonomia para o setor 

de educação; iv) Validação dos critérios a partir de projeto piloto e v) Proposição de 

diretrizes da macroergonomia para o setor de educação. Na Figura 01 está ilustrada 

a metodologia da pesquisa e, a seguir, estão descritas as etapas da pesquisa. 

 

Figura 1 – Procedimentos Metodológicos 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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1.3.2.1 Etapa i: Contribuição da Macroergonomia para a performance de sistemas 

O intuito desta etapa foi identificar as contribuições da macroergonomia para 

a melhoria de performance de sistemas com base no estado da arte internacional, 

conforme o primeiro objetivo específico do trabalho. Para tanto, foi realizada revisão 

sistemática, com base no modelo de Rosa et al. (2011), seguindo as atividades 

listadas:  

a) Seleção das Bases de Dados que serão pesquisadas: Scielo, Science 

Direct e IOS Press; 

b) Definição das palavras-chave para a realização da pesquisa: 

macroergonomia, macroergonomics, macroergonomic; 

c) Análise das publicações, tendo em vista os artigos alinhados com o 

contexto da pesquisa; 

d) Exclusão dos artigos cujo acesso ao texto completo não era ofertado, ou 

cujo assunto não se relacionava ao tema da pesquisa; 

e) Análise bibliometrica dos artigos constantes da base; 

f) Classificação de artigos pelo objetivo da pesquisa; 

g) Análise do ganho em performance dos artigos de Aplicação da 

macroergonomia; 

h) Seleção e análise aprofundada de artigos de aplicação da macroergonomia 

em educação.  

A busca se restringiu a artigos e publicações científicas, em um escopo 

atemporal. Reuniu-se um total de 224 artigos, sendo 170 da base Science Direct, 55 

da IOS Press e 2 artigos da base Scielo. Por fim, os artigos foram reunidos em 

planilhas do software Excel 2013 de dados 224 artigos. Foram excluídos artigos que 

tratavam unicamente de ergonomia física, artigos indisponíveis ou pagos e artigos 

que apenas citavam a existência da macroergonomia, sem questões relevantes para 

esta pesquisa, restando um total de 194 publicações.  

 

Quadro 1 - Artigos Excluídos 

TOTAL DE ARTIGOS 224 % 

ARTIGOS PAGOS/ INDISPONÍVEIS 9 4.0% 

ARTIGOS DE ERGONOMIA 9 4.0% 

NÃO FALAM/ CITAM BREVEMENTE A MACROERGONOMIA 5 2.2% 

NÃO ERAM ARTIGOS 3 1.3% 

MESMO TRABALHO, TÍTULOS DIFERENTES 2 0.9% 
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OUTROS 2 0.9% 

RESTARAM 194 86,6% 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Os 194 artigos foram separados em quatro grupos, referente ao objetivo da 

pesquisa, sendo: 

  Proposição de Método: existindo a proposição de método, framework, 

tabela ou outro tipo de material para realização de análises 

macroergonômicas; 

 Aplicação: dentro dos diversos setores, se houve um estudo de caso, 

baseado na macroergonomia; 

 Revisão de Literatura: no tema macroergonomia; 

 Outros: discussões, comentários, pesquisas com profissionais da área de 

macroergonomia.  

Foi realizada classificação dentro das aplicações, focando no objetivo deste 

trabalho: macroergonomia para a melhoria da performance de sistemas. Ainda, 

utilizando técnicas de estatística básica, entre outras, são apresentadas as 

proporções de publicações por ano e por revista. 

1.3.2.2 Etapa ii: Contribuição da Macroergonomia para o setor de educação 

Seguindo o objetivo específico de analisar e classificar os aspectos positivos 

e negativos da contribuição da macroergonomia para melhoria de sistemas com 

enfoque na educação, o estudo foi aprofundado com as publicações que tratavam 

de melhoria de performance, ou que realizaram alguma aplicação dentro do setor de 

educação. Para tanto, através do resumo dos artigos e da classificação da área de 

aplicação, foram separados os artigos contendo palavras-chave relacionadas a 

educação, tais como escola, aula, reitoria, universidade, etc. Dentro deste universo, 

foram coletados os aspectos: i) Objetivo da aplicação; ii) Partes envolvidas no 

processo; iii) Pontos Positivos; iv) Pontos Negativos; v) Ferramenta utilizada para a 

aplicação e vi) Método seguido. 
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1.3.2.3 Etapa iii: Definição de Critérios 

Com base nos resultados obtidos a partir do estudo crítico dos artigos 

encontrados na etapa anterior, foram levantados aspectos importantes das 

pesquisas, que impactaram no sucesso da intervenção macroergonômica e no 

ganho de performance dos casos relatados por meio de uma pesquisa exploratória. 

Os artigos foram lidos na íntegra, e todos os aspectos diretamente ligados ao 

sucesso da intervenção foram extraídos do texto. A partir destes aspectos, foram 

definidos critérios para a aplicação da macroergonomia, dentro do setor educacional.  

1.3.2.4 Etapa iv: Validação de critérios da macroergonomia para a educação no 

projeto piloto 

Esta etapa é dividida em duas partes: a primeira apresenta a aplicação da 

macroergonomia através de um projeto piloto, e a segunda se refere à validação dos 

critérios definidos na etapa iii. Visando entender a aplicação da macroergonomia em 

uma instituição do setor de educação, foi realizado um Projeto Piloto, cujo objetivo 

foi a aplicação de jogos digitais em uma escola da rede pública de ensino de 

Curitiba, especificamente com alunos do ensino fundamental 1. O objetivo da 

intervenção foi a capacitação em Defesa Civil, especificamente em Prevenção de 

Inundações, a partir de jogos digitas. 

O jogo foi desenvolvido em uma Game Jam, promovida pelo Núcleo de 

Práticas Sociotécnicas e Empreendedorismo para o Desenvolvimento Sustentável 

(SEEDS1), da Escola Politécnica da PUCPR no primeiro Simpósio de Estudantes de 

Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável (SEEDS2), ocorrido de 10 a 12 de 

julho de 2015. A pesquisa foi coordenada pela Profa. Dra. Rosimeire Bitencourt e 

desenvolvida com a participação de estudantes com bolsas de Iniciação Científica 

da PUCPR e Fundação Araucária.  

Assim como os demais jogos selecionados na Game Jam, o PrevEnchente® 

passou por uma criteriosa avaliação da Secretaria Municipal de Educação (SME). 

Foram propostas melhorias no jogo, que foram aplicadas e implementadas. Após 

aprovação do jogo pelos stakeholders principais, deu-se início ao processo de 

implantação. A escolha do local foi realizada pela SME, que selecionou a Escola 
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Municipal Professora Maria Marli Piovezan, situada no bairro Uberaba, em Curitiba – 

PR, região considerada de vulnerabilidade, para ser o Piloto do projeto.  

Em 2016 deu-se a implantação do projeto da seguinte forma: a) foi aplicado 

um questionário para avaliar o estágio atual de conhecimento das crianças sobre os 

temas abordados no jogo. B) as crianças tiveram 15 a 20 minutos para jogar e c) o 

questionário foi reaplicado com as crianças.  

A equipe responsável pela aplicação dos jogos foi composta por 

representantes da COMPDEC, professores da escola onde ocorreu o projeto, 

responsável pelo núcleo SEEDS1, componentes da Sukafu team, e uma bolsista de 

Iniciação Científica. O jogo foi aplicado em duas turmas do turno da tarde da escola, 

uma com 17 e a outra com 20 alunos, na faixa etária de 7 à 9 anos, que cursam o 

terceiro ano. Todos os alunos que testaram o jogo responderam ao questionário e 

fizeram um desenho relatando sua experiência com o jogo. Foi realizada uma 

pesquisa de satisfação com as duas professoras (uma de cada turma), com dois 

integrantes da Defesa Civil de Curitiba, e aos membros da equipe.  

 Os resultados foram tabulados e avaliados. Na avaliação foram considerados 

aspectos relacionados ao aprendizado das crianças, mas também foram avaliados 

outros fatores como, por exemplo, a satisfação das crianças, professores e da 

defesa civil com o uso desta tecnologia, por um olhar da macroergonomia. 

Na segunda parte da etapa, os critérios pré-estabelecidos foram confrontados 

com os resultados da intervenção (projeto piloto).  Foi realizado um quadro, onde os 

critérios foram validados através das experiências decorrentes do projeto piloto. Ao 

final, foram adicionados critérios que não haviam sido mencionados na arte 

internacional, mas que foram considerados pertinentes para o setor de aplicação.  

1.3.2.5 Etapa v: Validação dos resultados e Proposição de Diretrizes 

A partir dos critérios retirados tanto do estado da arte internacional da 

macroergonomia no setor de educação quanto dos aprendizados obtidos no Projeto 

Piloto, foram elaboradas as DME: Diretrizes Macroergonômicas para a Educação. A 

Figura 2 contém um esquema representando o processo de construção das 

diretrizes.   Por fim, foram sugeridas proposições de melhoria, de forma a contribuir 

com a área em estudo.  

Figura 2 - Processo de Construção da DME 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 SETOR DE EDUCAÇÃO 

Sistemas Educacionais são entendidos por organizações complexas, cujo o 

objetivo é a articulação de atividades, que almejam fins educativos, das populações 

de um determinado país, com serviços educacionais reunidos de forma intencional 

para a formação de conjunto coerente. Inclui-se neste sistema, três elementos: 

Conjunto de valores, princípios e finalidades para guiar a atividade; ordenamento 

jurídico e uma rede de estabelecimentos de ensino que órgãos de normatização, 

administração, controle, coordenação, supervisão e avaliação. Embora sejam 

utilizados termos como “sistema público de ensino”, “sistema de ensino 

fundamental”, “sistema de ensino médio”, como se fossem sistemas diferentes, o 

termo Sistema Educacional abrange todos estes sistemas (SAVIANI, 2010). 

Estas estruturas e a educação em si, segundo Lordêlo e Dazzani (2009) 

configuram-se como “um setor da estrutura social fundamental para promover 

mudanças nas formas de pensar a sociedade, o Estado e suas complexas relações”, 

sendo assim essencial para a evolução da sociedade. Decorrente deste fato, 

existem grandes preocupações em manter o nível de qualidade educacional altos, o 

que reflete em diversos indicadores de ensino, internacionais  

2.2 O CENÁRIO BRASILEIRO NA EDUCAÇÃO POR INDICADORES 

Para entender o cenário atual do Brasil, no que tange ao setor educacional, 

faz-se uso de Indicadores. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), os indicadores educacionais são responsáveis 

pela atribuição de valor estatístico à qualidade de ensino, e se estende ao aluno e 

ao ambiente que a escola está inserida. Sendo assim, eles “contribuem para a 
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criação de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade da educação e 

dos serviços oferecidos à sociedade pela escola” (INEP1, 2015).  

São diversos órgãos que realizam avaliações no setor, gerando indicadores 

de desempenho, podendo citar: Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), OCDE, Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Banco Mundial, União Europeia no 

contexto internacional e o INEP. Ainda se têm o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que embora não tenha enfoque educacional, oferece informações 

geográficas importantes neste quesito.  

2.2.1 Qualidade e Performance 

Qualidade na educação é vista como alterável pelo tempo e espaço, pois está 

ligada as demandas e exigências sociais de um determinado processo histórico. No 

atual cenário, se reflete na identificação de compromissos, configurados em 

políticas, programas e ações educacionais e sua materialização, assumidos pelos 

diversos países (DOURADO & OLIVEIRA, 2009). Isto é, a qualidade na educação se 

descreve pela comparação com as ações de outros países em um momento 

determinado e característico. Dentre os variados indicadores existentes para o setor 

de educação, está o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), 

que contém em seu escopo os itens citados, apresentando comparações com outros 

países e avaliando a preparação do aluno avaliado para o momento vivido.  

O PISA é aplicado para avaliar o nível de conhecimento de estudantes na 

faixa etária de 15 anos, que é a idade média de término de escolaridade básica da 

maioria dos países. O teste objetiva a produção de indicadores, para a discussão de 

qualidade de educação de cada país participante. Desta forma, auxilia em políticas 

de melhoria de ensino (INEP1, 2015). É avaliado no PISA a preparação dos jovens 

no exercício da cidadania contemporânea, que segundo a OECD (2016) “possibilita 

a aprendizagem e a participação plena na vida social, econômica e cívica das 

sociedades modernas em um mundo globalizado”.  

Como é possível ver, através da Figura 3, a performance do ensino brasileiro 

(destacado no círculo azul) está abaixo da média nos aspectos de Ciências, 

Matemática e Leitura. Segundo a avaliação, o Chile, que têm condições para os 

estudantes similares ao Brasil, em questão de destinação de verbas, têm uma média 
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maior de performance educacional. Isto revela que o problema não está exatamente 

na distribuição de valores, embora países cujo valor destinado para educação é 

maior tenham uma performance igualmente superior (PISA, 2015). 

  

Figura 3 - PISA: Performance dos países em Ciências (A), Matemática (B) e Leitura (C) 

 

Fonte: elaborado pela autora, com base no PISA (2015). 

 

Outro fator complexo é que a média dos países da OECD, que também 

participaram da avaliação do PISA, tem aumentado desde o início da aplicação dos 

testes, ao contrário do Brasil, que apresenta um leve decréscimo em níveis de 

performance. Além de abaixo da média mundial, nos aspectos Ciência, Matemática 

e Leitura, respectivamente, pelos indicadores, o país não apresenta melhorias.  

 

Figura 4 - PISA: Performance Média 

 

Fonte: elaborado pela autora, com base no PISA (2015). 

 

O score médio obtido em Ciência (Science) pelos brasileiros foi 401 pontos, 

contra 493 pontos da média da OECD. Em Matemática (Mathematics), foi 337 

pontos para os brasileiros, contra 438 pontos da média dos países participantes, 

sendo o Brasil o penúltimo em ordem de melhores resultados, estando apenas na 
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frente da Republica Dominicana. Em leitura (Reading), o score médio foi de 407, 

também inferior às médias da OCDE (493). Tanto em matemática quanto em 

ciência, o score médio dos brasileiros decaiu desde o último exame, em 2012 

(BRASIL, 2016; OECD, 2016).  

Outros fatores analisados no PISA 2015 foram a omissão de respostas, e a 

tensão, ou nível de ansiedade para a realização dos testes. Nestes fatores, o Brasil 

tem a terceira e a maior média, respectivamente. O percentual médio de omissão de 

respostas foi de 9,4%, e 56% dos jovens brasileiros afirmam ficar muito tensos ao 

estudar para uma prova. O absenteísmo também apresentou um índice 

preocupante: 50% dos jovens declararam ter faltado a um dia todo de aula nas duas 

semanas anteriores à avaliação (BRASIL, 2016; OECD, 2016). Resumidamente, o 

Sistema Educacional Brasileiro carece em melhoria de performance, em diversos 

aspectos.  

 

2.3 QUALIDADE NA MELHORIA DE PRODUÇÃO E PROCESSOS 

Qualidade é definida por Crosby (1995) e Juran & Godfrey (1999) como o 

atendimento das especificações e adequação ao uso. Para garantir tais fatores, o 

controle de qualidade impõe certos objetivos (ARANTES, 1998): previsibilidade; 

competitividade; tranquilidade operacional; motivação por desafios e; segurança da 

Equipe. Pelos fatores acima referenciados, que há uma influência absoluta entre o 

ser humano que executa a atividade e a qualidade. Não é possível obter qualidade 

sem que haja um cuidado com as pessoas envolvidas no processo e a garantia de 

sua performance.  

2.3.1 Qualidade e performance 

Performance pode ser considerada uma palavra de múltiplos significados, 

onde cada um insere seu conceito (BOURGUIGNON, 1995). Entre as diversas 

definições de performance, estão a junção de eficácia, produção com qualidade, e 

eficiência, produção com rapidez e, conforme a noção do Lean Manufacturing, 

competitividade, agregação de valor, crescimento, sobrevivência a longo termo, 

redução de custos, etc. (NEELY, 2002).  Em suma, no meio industrial, qualidade e 
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performance estão associadas à otimização de processos dentro de um determinado 

sistema. 

2.4 MACROERGONOMIA NA MELHORIA DE PERFORMANCE 

Dentro do contexto de melhoria da performance de sistemas, a 

macroergonomia traz uma vertente de estudos que possibilita à otimização e 

melhoria destes sistemas a partir do aumento da produtividade do ser humano, 

sendo fundamental o seu conhecimento.  

2.4.1 Conceitos relacionados à macroergonomia 

O conceito de ergonomia foi trazido para o Brasil em 1970, com o convite ao 

francês Alain Wisner para iniciar seus estudos dentro da Fundação Getúlio Vargas – 

RJ. No entanto, as intervenções ergonômicas, denominadas na época Intervenção 

Ergonomizadora, foram propostas por Moraes e Mont’Alvão apenas em 1998 e, 

portanto, apenas nos anos 90 se iniciaram estas intervenções, que apenas estudava 

a interface Homem-Máquina (GUIMARÃES, 2004). Ergonomia, embora traga 

inúmeros benefícios na análise do trabalho, não é capaz de estudar o meio ao qual o 

empregado está inserido e os fatores sociotécnicos compreendidos dentro deste.  

Com o passar do tempo, a ergonomia foi evoluindo. Durante a 2° Guerra 

Mundial, ocorreu a primeira fase da ergonomia, chamada ergonomia tradicional ou 

de hardware. Caracteriza-se pelo estudo de capacidades e limites físicos do ser 

humano, utilizada no âmbito militar. A segunda fase, ergonomia do meio ambiente, 

visualiza questões de cunho ambiental como barulhos, iluminação, temperatura, etc., 

que têm impacto no trabalho. Atualmente, estas questões estão inseridas na 

International Organization for Standardization (ISO) 14001. A terceira fase, 

ergonomia cognitiva ou de software, surge na década de 80, que vêm da 

necessidade de sistemas informatizados, e estuda o processamento de informações 

em tais sistemas. A quarta fase, macroergonomia, vêm no objetivo de entender a 

interação entre os contextos acima citados (GUIMARÃES, 2010).  

 Guimarães e Costella (2004) definem a Macroergonomia como “subdisciplina 

da ergonomia que enfoca a tecnologia da interface humano-organização”. Também 

conhecida por análise Sociotécnica, a macroergonomia cobre em seu estudo os 

respectivos quatro sistemas: pessoal, tecnológico, ambiente de trabalho e ambiente 
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externo, podendo ser abordada no modelo top-down, seguindo uma linha 

estratégica; bottom-up, de forma participativa ou ainda middle-out, quando tem 

enfoque no processo. (HENDRICK E KLEINER, 2001).  

Hendrick (1990), propõe a análise macroergonômica, que se atenta a adequar 

a organização quanto à concepção e gerenciamento de novas tecnologias. O 

objetivo geral é possibilitar o entendimento das interações das partes 

organizacionais e sociais, facilitando na adequação de sistemas e melhoria destes. 

Assim, pode-se atuar tanto no setor industrial quanto no setor de serviços, pois 

ambos funcionam a partir de sistemas.  

2.4.2  Avaliação macroergonômica 

Por sua abrangência de métodos dentro da ergonomia, existem diversos 

meios, desenvolvidos ou adaptados, de se aplicar a macroergonomia. O método 

participativo, proposto por Brown (1995), defende a participação das pessoas do 

sistema a ser estudado. Segundo o autor, a intervenção traz melhores resultados 

quando participativa, visto que ocorre uma redução da possibilidade de erros de 

concepção em novos projetos, além de garantir uma maior adesão dos funcionários. 

Esta visão é compartilhada por metodologias do Lean Thinking, que sugere a 

participação dos funcionários das linhas no processo de Mapeamento de Fluxo, pois 

quem conhece o processo é o mais indicado para falar sobre suas falhas (ROTHER 

& SHOCK, 2003). 

A participação do funcionário garante, ainda, que o conhecimento inserido 

não seja perdido. A Análise Macroergonômica do Trabalho (AMT) considera a 

participação. Este método tem como principal característica de orientação 

metodológica a pesquisa-ação, que segundo Thiollent (1986, p 14): 

“... um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes do 
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo” 

Os consultores ou agentes ergonômicos entram, então, com o papel de 

assessores, participando de forma ativa. Ainda que este realize a pesquisa de 

soluções, considerando sugestões do grupo, e realize a aplicação de questionários e 

outras ferramentas para uma melhor percepção do problema, todas as soluções em 

processo de decisão de aceite são discutidas coletivamente com os integrantes da 
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equipe. A AMT utiliza ainda a análise através dos quatro subsistemas de um sistema 

sociotécnico: 

- Subsistema pessoal: deve ser formado por equipes mistas em grau de 

profissionalismo, características demográficas e aspectos psicossociais.  

- Subsistema do projeto de trabalho: considera a complexidade da empresa 

ou organização, a formalização e a centralização. 

- Subsistema tecnológico: tecnologias disponíveis no processo; 

- Subsistema do ambiente externo: diz respeito ao grau de mudança e ao 

grau de complexidade no qual o local em estudo se insere.  
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3 RESULTADOS 

Para facilitar o entendimento dos dados obtidos através desta pesquisa, os 

resultados foram separados em cinco etapas, respectivas às definidas nos 

procedimentos metodológicos.  

3.1 ETAPA I: CONTRIBUIÇÕES DA MACROERGONOMIA  

A fim de identificar as contribuições da macroergonomia para a melhoria da 

performance de sistemas, foi realizada uma pesquisa do estado da arte 

internacional. As primeiras publicações foram encontradas em 1989, revelando quão 

recente é a área, com menos de 30 anos. Conforme os resultados, no Gráfico 01, 

observa-se o aumento no número de publicações principalmente nos últimos 5 anos.  

 

 

 

Gráfico 1 - Macroergonomia: Publicações por ano 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

O gráfico 02 foi construído a partir da normalização dos dados. É evidente o 

crescimento de interesse em macroergonomia, com um aumento notável na última 

década. Outro fato interessante é uma certa estagnação em pesquisas (ausência de 

crescimento ou decréscimo considerável) até o ano de 2008 em publicações da 

área.  
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Gráfico 2 - Análise de Crescimento em Publicações 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Foram coletados artigos de 43 jornais diferentes, e os jornais pesquisados 

com o maior número de publicações foram os seguintes: Applied Ergonomics 

(30,4%), Work (20,1%), seguidas do International Journal of Industrial Ergonomics 

(13,9%) e Procedia Manufacturing (10,3%). Um total de 33 journals (77%), possui 

apenas uma publicação sobre o tema Macroergonomia. Um detalhamento pode ser 

verificado na Tabela 03 do Apêndice A.  

Os artigos foram classificados em relação à sua proposta, isto é, se o objetivo 

da pesquisa era aplicação da macroergonomia, apresentação de algum método, 

revisão científica ou outros. A Figura 3 é uma representação gráfica dos conjuntos 

formados pelas pesquisas, considerando as interseções (pesquisa que apresentava 

mais de um objetivo). Os números dentro dos círculos representam a quantidade de 

artigos. Aproximadamente 61% dos artigos apresentam alguma aplicação. Neste 

subconjunto de 118 publicações, 82% apresentam melhorias de qualidade e 

performance, aqui entendidas como benefícios ligados diretamente ao objetivo – fim 

do local estudado. Isto é, 97 artigos que realizaram aplicação da macroergonomia 

apontam melhorias de qualidade e performance do sistema.  
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Figura 5 - Representação por conjuntos da função da publicação 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

O Gráfico 3 representa as áreas gerais de aplicação dos artigos. Nota-se que 

a macroergonomia é mais aplicada em serviços. É possível explicar este fato pela 

preocupação com erros humanos. Erros na indústria podem causar acidentes de 

trabalho pessoais e algumas vezes, prejuízo financeiro. De maneira similar, erros em 

serviços acarretam fatores financeiros, e na área da saúde, os prejuízos são 

irreparáveis. É comum setores de serviços terem maior número de funcionários 

ligados diretamente à razão da organização, logo o desempenho do fator humano 

pode ter um peso maior para a qualidade e performance do trabalho que o impacto 

dentro da indústria. 

 

Gráfico 3 - Área de aplicação da macroergonomia 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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Na Tabela 1, percebe-se aplicação desta ciência na área de saúde, na busca 

da redução de erros médicos, principalmente na administração medicamentosa, e 

stress hospitalar. Outra grande área são os escritórios, que costumam possuir 

rotatividade de funcionários e por consequência, perda de informações de 

processos. Cabe ressaltar que alguns artigos não citavam a função da empresa, 

apenas definiam como manufatura ou serviços. As cores laranja representam áreas 

classificadas como serviços, as em azul, como produção ou transformação de bens, 

e em cinza são as não especificadas, conforme representadas no Gráfico 03.  

 

Tabela 1 - Área de aplicação detalhada 

Área de Aplicação Quantidade % 

Setor de Saúde 22 23% 

Manufatura 19 20% 

Serviços 10 10% 

Manufatura de vestuário 6 6% 

Escritório 5 5% 

Automotiva 5 5% 

Extração e fornecimento de Gás  4 4% 

Educação  4 4% 

Hotelaria 3 3% 

Gestão Aérea 3 3% 

Moveleira 3 3% 

Ações em comunidades 3 3% 

Industria Petroquímica 2 2% 

Pesca 1 1% 

Diversas empresas distintas 4 4% 

Indeterminado 3 3% 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

No grupo de trabalhos onde não houve comprovação ou não foi comentado 

do aumento da performance, as seguintes razões foram apontadas: 

 Melhoria avaliada somente com relação aos problemas de saúde do grupo 

de pessoas sob estudo; 

 Fatores de stress comprovados como sendo externos à organização e, 

portanto, sem possibilidade de ação; 

 Proposta de melhoria após análise macroergonômica não executada; 

 Comparação de modelos de produção, apontando o mais eficaz; 
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 Objetivo da pesquisa foi entender os desejos do consumidor; 

Apenas um trabalho nega, de fato, a melhoria da performance. Segundo 

Morel et Al. (2009), que realizou um estudo com pescadores, embora a aplicação de 

macroergonomia tenha sido eficaz para aumento da resiliência, não apresentou 

melhora de performance ou segurança para os profissionais. Ainda assim, através 

dos dados acima apresentados, é possível afirmar que a macroergonomia traz 

aumento de qualidade e performance, além de reduzir exposição à riscos, não 

havendo requisito para área de aplicação.  

O Quadro 2, contém as áreas de aplicação específica dos artigos, seguida 

das referências de pesquisas da área. Todos estes apresentaram ganho de 

qualidade e performance, exceto em educação que, por ser o enfoque deste 

trabalho, não foi removido mesmo sem apresentar em seu conteúdo melhorias, de 

acordo com o estipulado. Ainda, como é possível visualizar no Quadro 2, apenas 

quatro pesquisas na área de educação foram encontradas.  

 
Quadro 2 – Áreas de aplicação da Macroergonomia para performance de sistema, com os 

respectivos autores 

Área de aplicação  Pesquisas 

Ações em comunidades Meshkati, 1989; Saldanhar & Almeida, 2012; Souza da Silva et al., 2015. 

Automotiva Choi & Liker, 1992; Halpern & Dawson, 1997; Thun et al., 2011; Piccinini 

et al., 2012; Balbinotti & Paupitz, 2015. 

Companhia de óleo Viola & Vidal, 2012. 

Design Garrigou et al., 1995. 

Educação  Bidassie et al., 2010; Millard et al., 2013; Lavin et al., 2015; Galvão et al. 

(2012) 

Escritório Westin, 1992; Robertson et al.; 2008; Zeidi et al., 2011; Sanda, 2015; 

Smith-Jackson et al., 2016;  

Extração e Fornecimento de 

gás 

Devereux et al., 1998; Azadeh et al., 2011; Asadzadeh et al., 2013; 

Azadeh et al., 2016; Azadeh et al., 2016;  

Área de aplicação Pesquisas 

Gestão Aérea Langan-fox et al., 2009;Teperi & Leppanen, 2011; Fruhen et al., 2014;  

Hotelaria Gois Leite & Carvalho, 2012; Carvalho et al., 2016;  

Industria Alimentícia Acosta & Morales, 2008;  

Indústria Ceifeira Saurin & Ferreira, 2009;  

Indústria da Borracha Setiawan, 2012;  

Industria Elétrica St-Vincent et al., 1998;  

Industria Petroquímica Gaudart et al., 2012; Azadeh et al., 2013;  

Manufatura Kleiner, 2006; Seim & Broberg, 2010; Village et al., 2013; Sherehiy & 

Karwowski, 2014; Gabryelewicz, 2015; Jasiak, 2015; Mota et al., 2015; 

Realyvásquez et al., 2015; Kerman et al., 2016; Nobrega et al., 2017; 



 
 

36 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

3.2 ETAPA II: ANÁLISE DA MACROERGONOMIA NO SETOR DA EDUCAÇÃO 

Dentro da pesquisa nas bases de dados selecionadas, foram encontrados 

apenas quatro estudos de caso dentro do setor de educação. Dois realizaram a 

análise macroergonômica em ambientes de apoio, e os outros dois atuaram 

diretamente na relação de aprendizado. 

Bidassie et al. (2010) realizou um estudo temporal com o objetivo de avaliar a 

eficácia e fornecer uma avaliação econômica limitada de um programa de ergonomia 

de escritório em uma grande universidade, inserida no período de 1995 a 2007. Sua 

pesquisa considerou professores e funcionários assegurados pela instituição 

analizada. O autor analisou resultados recolhidos pelo questionário OSHA 200/300 

logs, reclamações sobre remuneração de trabalho e base de dados do escritório de 

Manufatura de vestuário Cornelli et al., 2012; Guimarães et al., 2012; Guimarães et al., 2014; 

Maldonado & Cavidad, 2014. 

Mobeleira Cristiane et al., 2012; Guimarães et al., 2012; A.A.Z. Bolis et al., 2014;  

Multiplas Empresas Ingelgard & Norrgren, 2001; Saleem et al., 2003; Stig, 2008; Vidal et al., 

2012. 

Pedágio Fogliatto & Guimarães, 2004. 

Pesca Morel et al (2009) Poon et al., 2016. 

Podução de aeronaves Kleiner et al., 1998;  

Produção de 

Eletrodomésticos 

Fernandes et al., 2015; 

Produção de Plantas in Vitro Herrera et al., 2012;  

Produtor de material 

Radioativo 

Caccamise, 1995;  

  

Saúde Dejoy et al., 1995; Samaras & Horst, 2005; Carayon & Alvarado, 2007; 

Gurses & Carayon, 2009; Or et al., 2009; Smith et al., 2009; Karsh & 

Brown, 2010; Azadeh et al., 2012; Bolis et al., 2012; Carayon, 2012; 

Dekker, 2012; Robertson et al., 2012; Smith, 2012; Snaith et al. 2014; 

Durso et al., 2015; Furniss et al., 2015; Holden et al., 2015; Saleem et al., 

2015; Azedeh et al., 2016; Santos et al, 2016; Smith, 2016 e Steege & 

Dykstra, 2016. 

Serviços Haims & Carayon, 1998; Taveira et al., 2003; Margaritis & Marmaras, 

2007; Kraemer et al., 2009;  

Telemarketing Robertson et al., 2012;  
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ergonomia. Esses dados foram quantificados e analisados estatisticamente, 

comprovando uma redução dos problemas de saúde. 

A ação foi realmente efetiva quando foi firmado um acordo entre o Escritório 

de Ergonomia do local e os departamentos de trabalho, onde todos os valores para 

melhorias eram divididos igualmente. Com isso, os colaboradores se sentiram mais 

amparados pelo escritório de ergonomia, e se motivaram a respeitar e aplicar mais o 

que aprendiam após as intervenções em seu dia a dia de trabalho. Para verificar se 

houve redução de gastos, o autor analisou o número de afastamentos e valores 

pagos ao seguro de saúde e comprovou uma redução destes. Houve também 

redução de reclamações contra remunerações. 

O trabalho de Galvão et al. (2012) teve por objeto de estudos a aplicação da 

Ginástica Laboral (GL) na reitoria da UNIOESTE. Foi utilizado o teste NASA, antes e 

depois de vinte sessões do programa de GL, denominado LaborGym, e chegou-se à 

conclusão que a ação não estava trazendo redução significativa no 

descontentamento e dores por parte dos funcionários. Segundo o autor, o grande 

problema não estava na posição física, mas sim no fato de os funcionários passarem 

o dia inteiro no computador, e isso gerar um stress mental elevado.  

Uma das pesquisas realizou o levantamento diretamente em sala de aula. 

Lavin et al. (2015) fez observações via vídeo em uma sala de aula em uma 

universidade portuguesa, em cursos de design. O interesse foi de observar o uso 

dos computadores e laptops durante as aulas, sabendo que o curso em questão se 

utiliza muito de softwares de CAD. O autor também analisou as relações entre os 

alunos dentro do ambiente. Além dos vídeos, também foram aplicados 

questionários.  

A priori, em uma observação direta, o autor poderia concluir que os alunos 

não fazem muito uso dos computadores. Porém, através da análise macro, conclui-

se que as salas de aula e o método educacional não está realmente pronto para 

lidar com as necessidades do aluno do século XXI, que utiliza com frequência o 

ambiente informatizado, tanto para estudo quanto para projetos. Foi percebido que 

os alunos se agrupavam mais próximos às paredes, onde estão as tomadas.  

O artigo mais interessante, com maior link com esta pesquisa, foi o de Millard 

et al. (2013). Os autores apresentam o HUMBOX, que é um repositório virtual de 

material para aprendizado, especifico para Ciências Humanas. O modelo foi 

desenvolvido com a colaboração de 11 diferentes departamentos humanos do Uk e 
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4 centros de educação superior, e incluiu também workshops, tutoriais, pesquisas, 

treinamentos presenciais, e entrevistas com possíveis usuários. Ou seja, o HumBox 

foi desenvolvido a partir de metodologia de co-design e participação do usuário, e 

considerou ainda aspectos ergonômicos em seu design. 

O objetivo geral da pesquisa foi de apresentar uma avaliação, por meio de 

métodos mistos, do êxito no engajamento do HumBox, de 2009 a 2012, com ênfase 

especial na maneira como os usuários se apropriaram do sistema e de seus 

serviços. Verificou-se o aumento de número de acessos ao repositório virtual, 

mesmo após a etapa de desenvolvimento, devido à divulgação dos próprios usuários 

primários (envolvidos no design do HumBox). No entanto, houve uma estagnação no 

número de coleções e nos comentários após a etapa de desenvolvimento. Para o 

autor, essa queda de contribuições e novas coleções se deve à uma questão cultural 

acadêmica de não compartilhamento de informações e material próprio, isto é, 

educadores e usuários não gostam de disponibilizar seu material. Por outro lado, um 

usuário evidenciou que professores normalmente não tem muito tempo para 

preparar material de aula, e por este motivo era um alívio recorrer ao HumBox.  

No Quadro 3 estão as principais informações, em resumo, retiradas da 

análise dos quatro artigos estudados.  Notou-se que 75% utilizam a macroergonomia 

para realizar uma avaliação, sendo duas de programas institucionais e uma de 

produto, no caso a sala de aula. 1/4 dos artigos utilizou a macroergonomia para a 

concepção e implantação de sistema, no caso em questão o repositório virtual 

HumBox. 
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Quadro 3 - Estado da Arte sobre Macroergonomia na Educação (pontos positivos e negativos) 

Aplicação

Partes 

interessadas 

participantes

Autores Objetivo Pontos Positivos Pontos Negativos

Avaliação de 

sala de aula

alunos da 

instituição

Lavin et 

al.  2015

Analisar a interação humano-

computador em aulas de design 

de produto para entender as 

demandas existentes para 

usuarios de laptops, e observar o 

atual padrão de interação entre 

estudantes.

Importância de 

metodologias combinadas 

para observação de um 

fenômeno. 

Macroergonomia como 

ferramenta para 

eliminação de hipóteses.

Estudo 

incompleto: 

objetiva adaptar 

salas de design 

para o seculo 21

Avaliação do 

programa de 

ergonomia

Colaboradore

s da 

instituição 

Bidassie 

et al.  2010

Avaliar a eficácia e fornecer uma 

avaliação econômica limitada de 

um programa de ergonomia de 

escritório em uma grande 

universidade de 1995 a 2007.

Percepção de que a adoção 

de compartilhar custos  

para a melhoria influencia 

na maior adesão das partes 

interessadas; 

Dificuldade em 

determinar se a 

causa dos 

problemas de 

performance 

eram internos ou 

externos

Concepção e 

implantação 

de nova 

tecnologia 

(para 

compartilham

ento de 

informações)

Professores, 

alunos, 

pesquisadore

s e  usuários 

do sistema

Millard et 

al.   2013

Avaliar por métodos mistos o 

êxito no engajamento do 

HUmBox ao longo de três anos, 

com ênfase especial na maneira 

como os usuários se apropriaram 

do sistema e de seus serviços.

Metodologia participativa; 

foco em soluções, adoção 

de estruturas de 

conhecimento existentes e 

suporte da comunidade; 

ganhos em performance do 

usuário (aumento do 

conhecimento em menor 

tempo)

A cultura de não 

compartilhament

o de material de 

ensino 

influenciou na 

má adesão do 

método proposto

Avaliação do 

programa de 

GL

Reitoria da 

universidade 

(escritório) 

Galvão et 

ali.   2012

Investigar o efeito do programa 

Labor Gym (LG) no excesso de 

trabalho mental em 

trabalhadores da reitoria da 

UNIOESTE

Apontamento de outras 

causas-raíz para os 

problemas relatados pelos 

funcionários

A ação de 

Ginástica Laboral 

não foi efetiva

  

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Para efeito de comparação, também foram levantados nos quatro trabalhos a 

metodologia empregada no estudo e as ferramentas utilizadas. Esta informação 

pode nortear futuras pesquisas dentro desta área. Notou-se o uso de métodos 

quantitativos nas quatro publicações. O uso de questionário também foi bem 

abrangente. Estes resultados são observáveis no Quadro 4.  
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Quadro 4- Procedimentos Metodológicos e Ferramentas da Macroergonomia na Educação 

Autores Metodo Ferramentas

Lavin et al.  

2015

Observação Indireta dos alunos (por meio de vídeos) e 

questionários

iSEE Software - ErgoLAB 

Lisboa e Google Drive

Bidassie et al.  

2010

1. Aplicação de questionário ergonomico; 2; Aprendizado 

online sobre ergonomia e discussões com um 

representante para verificar necessidades dentro de sua 

atividade; 3.  Pesquisa de mercado para a compra de 

equipamentos de escritório, 4. Recomendações de troca de 

equipamentos, 5. Compra de equipamentos e 

transferencia de fundos

Microsoft Excel 2007, 

ANOVA, Anderson 

Darling e outros 

metodos estatísticos

Millard et al.   

2013

1. Análise quantitativa: descrição numérica do site, dos 

usuários e suas interações;          2. Pesquisa com o usuário 

(quant. E qual.) para criar uma figura estatística de como o 

usuário responde ao site;  (450 ind)                                   3. 

Entrevistas com membros-chave da comunidade (qual.) p/ 

recuperar historias de mudanças individuais (20 individuos)

Questionário Online, 

desenvolvido pelos 

autores. 

Galvão et ali.   

2012

Aplicação do questionário antes e depois da intervenção 

macroergonomica

Qustionário NASA - TLX  

e SPSS 15.0
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

3.3 ETAPA III: MACROERGONOMIA NA EDUCAÇÃO: IDENTICAÇÃO DE 

CRITÉRIOS 

Com base na análise do estado da arte internacional, dentro do tema desta 

pesquisa, diversos pontos importantes foram percebidos. Foi elaborado um conjunto 

de critérios, que são pontos chave para a validação da aplicação da 

macroergonomia em sistemas educacionais. A partir da leitura cautelosa dos artigos, 

obteve-se os seguintes critérios: 

Critério 1: Utilização da macroergonomia e a microergonomia de forma 

complementar. Os quatro artigos fazem uso tanto da macroergonomia quanto da 

microergonomia, obtendo assim um retrato fiel dentro da questão abordada; 

Critério 2: Relação dos custos com a intervenção: Bidassie et al. (2010) faz 

um estudo envolvendo os custos de implementação com a redução de gastos com 

problemas de saúde dos funcionários, comprovando que há benefício econômico 

também nas intervenções. 
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Critério 3: A forma de gestão deve promover retorno dos resultados para os 

setores que bancam as intervenções: conforme ocorre na intervenção de Bidassie et 

al. (2010), e é afirmado que este retorno gera maior comprometimento dos 

participantes. 

Critério 4: Realização as intervenções de forma participativa, envolvendo os 

stakeholders em todas as etapas, inclusive na definição das ferramentas a serem 

utilizadas; 

Critério 5: Busca de lideranças nos diversos níveis organizacionais. Millard et 

al. (2013) ressalta como um dos pontos de sucesso do seu método a presença de 

líderes, que puderam coagir a utilização do sistema por outros usuários. 

Critério 6: A promoção de mudança deve ser feita mesmo que existam 

possíveis resistências: a resistência é natural dentro do processo de mudança. 

Millard et al. (2013) ressalta que, mesmo com estas barreiras, persistir no objetivo 

final é fundamental. 

Critério 7: Identificação do ponto chave a ser melhorado antes de iniciar a 

intervenção. A inserção de LaborGym no ambiente estudado por Galvão et al. (2012) 

não obteve melhorias significativas por não refletir na causa raiz do stress dos 

funcionários. 

Critério 8: Definição, no início da intervenção, dos indicadores para a 

avaliação da melhoria de performance: tanto Lavin et al (2010) quanto Millard et al. 

(2013) delimitaram seus indicadores para análise do macro ambiente.  

Critério 9: Promoção da mudança cultural relacionada à falta de 

cooperação/colaboração entre professores, alunos e demais funcionários, pois um 

dos maiores resultados do HumBox foi a mudança deste paradigma. É um modo de 

aumentar o conhecimento do sistema e não apenas individual. 

Critério 10: Uso de ferramentas que permitam a quantificação e análises 

estatísticas, já que estes itens são primordiais para a avaliação e gestão do projeto e 

a linguagem das organizações costuma ser numérica. 

Critério 11: Elaboração e disponibilização de lista de aprendizados, com cada 

iteração de intervenção. Bidassie et al. (2010) realizaram o estudo a partir de uma 

biblioteca com as ações desenvolvidas ao longo do tempo, e em seus objetivos 

específicos explicitam que esta lista poderá servir como base para futuras 

intervenções. 
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Critério 12: A intervenção pode abranger diferentes níveis do sistema: apenas 

Galvão não realizou um estudo com mais de um nível dentro do sistema. Os demais 

analisaram, de alguma forma, outros níveis, por exemplo: professor e aluno, 

funcionários e direção de departamento, usuário ativo do programa (que posta 

material) e passivo (que apenas consulta).  

3.4 ETAPA IV: VALIDAÇÃO DOS CRITÉRIOS EM UMA INSTITUIÇÃO DE 

EDUCAÇÃO  

 Atendendo aos objetivos, foi detalhado o projeto piloto realizado em uma 

instituição de ensino fundamental. Fez-se, posteriormente, a validação dos critérios 

identificados para a aplicação da macroergonomia no capítulo anterior, com base no 

projeto piloto.  

3.4.1 Aplicação no Projeto Piloto: capacitação em Defesa Civil por meio de 

Jogos 

Em parceria com a SME, a COMPDEC e a PUCPR via Núcleo SEEDS1, foi 

realizado um projeto piloto de inserção de jogos digitais em escola de ensino 

fundamental, com o objetivo de ensinar sobre ações de prevenção e resiliência em 

situações de risco, de forma lúdica e divertida. Em uma Game Jam realizada pelo 

SEEDS1, que ocorreu em julho de 2015, foram desenvolvidos e classificados 3 

jogos, dentro dos conceitos de Defesa Civil. Dentre estes jogos, o PrevEnchente® 

foi selecionado para a realização do projeto piloto.  

O Projeto Piloto iniciou-se pela abordagem macroergonômica do problema, e 

a participação dos envolvidos para a realização deste. A pesquisa de Cordeiro 

(2015) realizou o levantamento dos requisitos que seriam desenvolvidos nos jogos 

de aprendizagem em defesa civil. A autora utilizou o método Desdobramento da 

Função Qualidade para Software (SQFD), aplicado no estudo das cartilhas da 

Defesa Civil e entrevistas realizadas com um capacitador do projeto “Conhecer para 

Prevenir”. Os requisitos encontrados foram inseridos no jogo.  

O jogo possui um cenário de uma moradia em uma comunidade próxima à um 

rio (Figura 6), e o objetivo geral do jogo é realizar tarefas antes que ocorra uma 

inundação, num tempo de 60 segundos. A função do jogador é de abrir a lista de 

atividades (Figura 7), que se localiza em um livro no canto direito da tela, e realizá-
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las. Essas atividades são práticas recomendadas pela Defesa Civil, intencionando a 

prevenção e a resiliência em situações de enchentes, alagamentos e inundações. 

São elas:  

- Limpeza de calhas; 

- Guardar documentos oficiais em uma sacola plástica; 

- Separar uma muda de roupa; 

- Separar remédios de uso contínuo; 

- Remover objetos arredondados e que possam causar acidentes do caminho; 

- Jogar lixo nas lixeiras; 

- Ligar para o número da Defesa Civil (199). 

Figura 6 - Cenários do jogo PrevEnchente® 

 

Fonte: PrevEnchente (2017). 
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Figura 7 - Livro de Atividades do PrevEnchente® 

 

Fonte: PrevEnchente (2017). 

Quando o jogador conclui todas as atividades, a personagem Lia, 

caracterizada com roupas da Defesa Civil, parabeniza pelo comprimento das 

missões. Caso o jogador não conclua todas as atividades dentro do tempo 

estipulado pelo jogo, é recomendado novamente que utilize o livro de dicas e que 

tente outra vez. Ambos os casos são apresentados na Figura 8. O jogo passou por 

avaliação da Secretaria de Educação do Paraná, e foi aprovado após alterações.  

 

Figura 8 - Conclusão do Jogo PrevEnchente® 

 

Fonte: PrevEnchente (2017). 
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Assim que as alterações sugeridas pela secretaria de educação foram 

realizadas pela equipe desenvolvedora do jogo, iniciou-se o planejamento para a 

implantação do jogo. A Figura 09, disponível no Apêndice A, apresenta o 

cronograma, contendo as atividades estabelecidas para a ocorrência do Projeto 

Piloto. 

A escola definida pela Secretaria de Educação foi a Escola Municipal Prof.ª 

Maria Marli Piovezan, situada na rua Velcy Bolivar Grando, número 105, no bairro 

Uberaba. A escola atende o Ensino Fundamental (do primeiro ao quinto ano de 

ensino), em turno matutino e vespertino. Possui um total de 90 funcionários, 17 salas 

de aula, das quais 15 são utilizadas. Sua infraestrutura contém acesso à internet e 

banda larga, retroprojetor e sala com computadores para alunos e professores 

(INEP2, 2015). O critério para a definição do local foi a região ser considerada de 

risco e a escola já ter participado de outros projetos pilotos no âmbito educacional.  

O jogo foi apresentado às professoras e a equipe pedagógica da escola, afim 

de envolve-las no processo de capacitação. Suas percepções sobre o jogo foram 

ouvidas. Os alunos receberam um questionário, elaborado pela equipe do Projeto 

Piloto, antes de jogarem o PrevEnchente® e após 15 minutos de jogo. Os 

questionários estão disponíveis no Anexo A. Ao comparar os resultados do primeiro 

teste e o segundo, observou-se um aumento de 60% no acerto das questões. A 

premissa de ganho em performance para o jogo era de obter ganhos no aprendizado 

de Defesa Civil de forma lúdica e divertida. Quando questionadas se haviam se 

divertido com o jogo, 100% dos alunos entrevistaram deram resposta afirmativa e, 

quando questionados sobre aprender sobre Defesa Civil por meio dos jogos digitais, 

100% dos alunos disseram que gostaram. Em outras palavras, houve ganho em 

performance.  

 Os alunos também foram avaliados através de desenhos. Os desenhos 

foram traduzidos de forma quantitativa, considerando o número de representações 

consideradas importantes para o projeto de Defesa Civil. Entre os itens mais 

representados e em comum com o questionário avaliativo aplicado, como é possível 

ver na Tabela 2, estão ‘objetos arredondados ou que deslizam’ e ‘documentos’. No 

jogo, a retirada destes objetos tinha por finalidade a exclusão de elementos que 

causem acidentes, e os documentos, a recomendação era de colocá-los em um 

saco plástico para mantê-los à salvo, atividades de prevenção e resiliência.  



 
 

46 

Também foram destacados os elementos representando ‘casa’ e ‘telefone 

celular’. O telefone celular é utilizado no jogo para ligar para a Defesa Civil. 

Efetuando um link com o questionário aplicado, o número de respostas corretas 

quanto ao número da Defesa Civil foi de 100%. Durante a própria intervenção, antes 

do início dos jogos, foi perguntado para as crianças se elas sabiam o número da 

Defesa Civil e uma ou duas levantaram a mão para responder, e responderam o 

número da Polícia Civil (190). Após o tempo dos jogos, a pergunta foi refeita, e as 

crianças responderam em coro o número 199.  

Tabela 2 - Avaliação dos Desenhos 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

As questões da avaliação foram enquadradas em três aspectos, defendidos 

pela defesa civil: Resposta, Prevenção e Resiliência. Foi avaliado o aprendizado 

destes aspectos antes e após o jogo, presente no Gráfico 4. A média de 

conhecimento antes do jogo dentro dos aspectos eram, respectivamente: 0%, 24% e 
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13%. Com apenas 15 minutos, o nível de conhecimento subiu para 100%, 63% e 

95% respectivamente.  

 
Gráfico 4 - Comparação das respostas antes e depois da intervenção 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2017 (PIBIC Jr, 2016).  

 

A equipe de implantação do jogo também realizou uma análise dos vídeos 

das reações dos alunos ao jogarem o jogo. A análise foi feita por uma estudante de 

psicologia a partir do código de Elkman, que descreve um determinado conjunto de 

movimentos faciais que expressam emoções. Este código pode ser mesurado pelo 

movimento muscular conhecido como FACS-Facial Action Coding System. O código 

compreende 7 emoções básicas universais, sendo elas: Raiva, Medo, Alegria, 

Desprezo, Surpresa, Tristeza e Aversão (Magalhães 2015). 

 

Gráfico 5 - Análise das reações faciais ao jogar o PrevEnchente 

  

Fonte: elaborado pela autora, 2017 (PIBITI, 2016). 
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Nota-se no Gráfico 5 que durante 61 reações foram contadas como de 

alegria, sendo 49% das reações. 33% das reações foram de espanto, 17% de 

tristeza e apenas uma reação foi constatada como de desprezo. Não houve reações 

de nojo ou raiva. Ao fazer a análise conjunta de reação e momento do jogo, 

observou-se que as reações tristes se devem ao fato de que as crianças estavam 

jogando em dupla, e quando era a outra dupla jogando, a reação da criança sem 

jogar era de tristeza. A reação de espanto se justifica pelo fato de sentir-se em meio 

ao jogo e, portanto, na necessidade de tomar decisões e realizar as ações indicadas 

dentro do pouco tempo restante. 

Ainda como parte da análise, depoimentos dos professores, representantes 

da defesa civil e demais stakeholders foram escutados. Todos os ouvidos aprovaram 

o jogo, e mencionam a diversão que as crianças tiveram, a importância de novos 

meios de aprendizado e o sucesso obtido a partir do jogo, complementando os 

dados de ganho em performance no sistema educacional, obtidos anteriormente. As 

transcrições dos depoimentos estão disponíveis no Apêndice B. 

 

3.4.2 Validação e Análise dos Critérios 

Afim de atender ao objetivo específico e: validar os resultados da aplicação da 

macroergonomia para a melhoria de sistemas com base nos critérios, foram 

confrontadas as práticas realizadas para o desenvolvimento e implantação do 

Projeto Piloto, relatado no estudo de caso deste trabalho, com as lições encontradas 

na literatura internacional no que tange à aplicação de Macroergonomia em sistemas 

de educação. Para a avaliação de seguimento dos critérios, foram estabelecidas as 

condições: se o estudo de caso foi praticado de forma acima do esperado, se o 

estudo de caso seguiu da mesma forma que a lição relatada, se foi praticado 

parcialmente e se não houve a prática da lição, respectivamente: em conformidade e 

além, em conformidade, parcialmente conforme e não conforme. 
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Quadro 5 - Validação a partir da aplicação 

N. Critério Avaliação Observações 

1 

Utilização da 

Macroergonomia e da 

Microergonomia de forma 

complementar 

Em 

conformidade 

O estudo de caso partiu da macroergonomia, 

pensando nos sistemas de resiliência em 

comunidades, até chegar ao jogo digital 

aplicado em escolas. 

2 Relação dos Custos da 

Intervenção 

Parcialmente 

conforme 

Embora houvesse preocupação durante toda 

a realização do projeto, todo o material foi 

doado. A avaliação de retorno financeiro é de 

cálculo complexo, visto que trata-se da 

resiliência em comunidade 

3 

A forma de gestão deve 

promover retorno dos 

resultados para os 

setores que bancam as 

intervenções 

Em 

conformidade 

Todos os setores envolvidos receberam 

retorno da atividade, em forma de 

apresentação e e-mail. 

4 
Realização das 

Intervenções de forma 

participativa 

Em 

conformidade 

A Defesa Civil participou do desenvolvimento 

dos jogos, as críticas foram ouvidas por todos 

os interessados. 

5 
Busca de lideranças nos 

diversos níveis 

educacionais 

Em 

conformidade 

As professoras jogaram o jogo antes dos 

alunos, como forma de possibilitar que estas 

compreendessem e participassem do projeto 

como um todo. 

6 
A promoção da mudança 

deve ser feita ainda 

existam resistências 

Em 

conformidade 

e além 

As possíveis resistências foram previstas em 

todas as etapas do projeto. A equipe estava 

preparada, desta forma, para gerenciar 

resistências 

7 
Identificação do ponto 

chave a ser melhorado 

antes da intervenção 

Em 

conformidade 

A identificação do jogo digital como 

ferramenta foi realizada justamente pelo 

aprecio que crianças têm por este tipo de 

tecnologia 

8 

Definição, no início da 

intervenção, dos 

indicadores para a 

avaliação da melhoria de 

performance 

Em 

conformidade 

Existiu uma etapa dentro do projeto 

exatamente para planejar o meio de 

avaliação. 

9 

Promoção da mudança 

cultural relacionada à falta 

de 

cooperação/colaboração 

entre professores, alunos 

e demais funcionários 

Parcialmente 

Conforme 

Embora a Defesa Civil e a Secretaria de 

educação estivessem dispostas a 

compartilhar seu material e conhecimento, as 

professoras da instituição foram resistentes 

em repassar o conhecimento pelos jogos para 

os alunos, por acreditarem em um primeiro 

momento que os alunos teriam dificuldades 

em jogar o jogo, e que poderiam não 

conseguir resolver a avaliação de forma 

assertiva, resultando no insucesso do Projeto 

Piloto. 

10 
Uso de ferramentas que 

permitam a quantificação 

e análises estatísticas 

Em 

conformidade 

A maior parte da avaliação da intervenção foi 

quantificada, trazendo valores numéricos que 

refletem o sucesso do projeto 
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N. Critério Avaliação Observações 

11 

Elaboração e 

disponibilização de lista 

de aprendizados, com 

cada iteração da 

intervenção 

Não conforme 

Embora exista todo o conhecimento dos 

acertos e erros ao longo da intervenção, 

avaliações e arquivos gerados a partir da 

mesma, ainda não houve documentação pois 

a data para finalização prevista deste Projeto 

é o segundo semestre de 2018. 

12 
A intervenção pode 

abranger diferentes níveis 

do sistema 

Em 

conformidade 

e além 

Além de envolver toda comunidade 

educacional da escola onde foi aplicado o 

projeto piloto, também foram envolvidos a 

Defesa Civil e o meio universitário. Isto é, 

diversos sistemas foram envolvidos. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Através do Quadro 5, validam-se os critérios, pois estão em conformidade 

com o projeto piloto. Apenas uma está não conforme, e justifica-se que ainda não 

houve o encerramento do projeto e, portanto, não é possível reportar e compartilhar 

todos os dados de aprendizado. Um aspecto importante desta pesquisa é que 

realizar e participar da implementação do jogo possibilitou novos aprendizados, 

agregando três novos critérios da aplicação de macroergonomia na educação, que 

não foram mencionados na literatura. 

 

Quadro 6 – Critérios encontrados a partir da aplicação em Projeto Piloto 

N. Critério Aplicação no Projeto Piloto 

1 

O uso de ferramentas ou do 

conhecimento em Gestão de 

Projetos 

O conhecimento em gestão de projetos da equipe foi 

fundamental na gestão de riscos e organização de todas as 

etapas para implantação do jogo. 

2 
A garantia de meios de 

prover o feedback 

Prover feedback permite manter a equipe empenhada e 

possibilita a ampliação das ações. Para tanto, houve a garantia 

de alguma forma de contato ativa documentada para a 

posterior realização do feedback. 

3 

Gerenciamento da 

performance do projeto de 

intervenção 

Além de gerenciar a performance do projeto, é também 

importante gerenciar o sucesso do projeto em si, em critérios 

como tempo de implantação, desempenho da equipe, marcos 

do projeto, entre outros. 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

3.5 ETAPA V: DIRETRIZES DA MACROERGONOMIA PARA A EDUCAÇÃO 

Os objetivos específicos desta pesquisa incluem a proposição de diretrizes da 

macroergonomia para o setor de educação. As diretrizes foram elaboradas a partir 

dos critérios, retirados tanto da revisão do estado da arte internacional quanto dos 
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aprendizados resultantes da implementação do projeto piloto. Os 12 critérios 

retirados do estado da arte internacional foram validados conforme o projeto piloto, e 

este último gerou mais três critérios. Ao total, 15 critérios foram considerados. Foi 

realizada a análise destes, e alguns foram agrupados, resultando em 12 diretrizes 

para a aplicação da macroergonomia afim de obter-se a melhoria da performance de 

sistemas no setor de educação. Estas diretrizes foram denominadas DME: Diretrizes 

Macroergonômicas para Educação, apresentadas no Quadro 6. 

 

Quadro 7 – DME: Diretrizes da Macroergonomia para a Educação 
Item Diretriz Orientações 

1 
Identificar e Gerenciar as 

partes interessadas num 

enfoque sociotecnico 

Realizar a identificação das partes interessadas, considerando os 

diversos atores envolvidos, internos e externos à organização, que 

possuam expectativas sore a intervenção. Identificar de forma 

participativa as expectativas das partes interessadas e meios para a 

gestão.  

2 
Utilizar a macroergonomia 

e a microergonomia de 

forma complementar 

Iniciar a intervenção por meio de uma abordagem macroergonomica, 

com base nos aspectos organizacionais, e seguir a intervenção até os 

aspectos mais pontuais do problema, portanto, microergonômicos. 

3 Relacionar custos com a 

intervenção 

Identificar meios de relacionar os gastos com a intervenção e benefícios 

oriundos com a implementação desta. Ou seja, relacionar o custo-

benefício, pois a linguagem das organizações custo.  

4 Gerenciar a performance 

do projeto da intervenção 

Realizar a intervenção ergonômica de forma a garantir que o projeto seja 

consistente, em prazos, recursos físicos e humanos. 

5 Realizar as intervenções 

de forma participativa 

Tornar as partes interessadas agentes/atores participantes dentro do 

processo da intervenção, pois a participação garante maior aderência ao 

projeto. 

6 
Definir e gerenciar 

indicadores performance 

da intervenção 

Definir os indicadores de performance que serão utilizados como 

parâmetro de sucesso da intervenção antes de iniciar a aplicação, 

permitindo a avaliação posterior da mesma.  

7 
Priorizar resultados com 

base em análises 

estatísticas 

Utilizar-se de teorias probabilísticas (gráficos, tabelas, análises de 

variância, etc.) pois o respaldo da estatística facilita o entendimento e 

obtenção de aprovação por parte daqueles que avaliam a intervenção.  

8 Prover meios de 

compartilhar informações 

Compartilhar informações a fim de facilitar a implementação e auxiliar na 

gestão de riscos, identificando o meio mais adequado para realizar tal 

ação. 

9 Garantir meios para 

prover o feedback 

Identificar e utilizar meios adequados para prover o feedback ao longo da 

intervenção. Algumas intervenções podem tardar a ter retorno, mas é 

importante realiza-lo às partes interessadas.  

10 
Investir na gestão do 

conhecimento e 

comunicação 

Buscar meios para a promoção da mudança cultural, que facilite a gestão 

do conhecimento e comunicação, por meio de estímulos ao 

compartilhamento de informações entre professores, alunos e 

funcionários.  

11 

Gerenciar os riscos de 

resistência a mudança e 

promover mudança 

cultural 

Ter planos para a gerencia de riscos relacionados a resistência à 

mudança e consequentemente investindo na promoção de mudança 

cultural.  

12 
Certificar-se das 

prioridades antes de 

promover ações 

Confirmar as prioridades da intervenção antes de promover as ações: 

deve-se estar seguro de que a solução aportada realmente combate o 

problema encontrado. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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A DME pode ser utilizada como um check-list para que ocorra a intervenção 

macroergonômica, desde o início da análise e acompanhando todas as etapas de 

evolução.  Embora tenha sido elaborada especificamente para setores educacionais, 

as diretrizes podem ser aplicáveis em outras áreas, podendo ser acrescido outras 

diretrizes pertinentes. É um diferencial, dentro da intervenção macroergonômica, a 

presença de integrante (s) com conhecimentos ou experiência na Gestão de 

Projetos, pois como é observado, boa parte dos critérios de sucesso estão 

diretamente correlacionados com a maneira pela qual foi planejada e realizada a 

intervenção. Ainda, se não existir recurso humano capacitado em Gestão de 

Projetos, a DMA se faz uma ferramenta didática, de fácil compreensão, para a 

realização da intervenção.  

No Quadro 7, é apresentado a aplicação um modelo de Check-List para o uso 

das diretrizes. O modelo de check-list encontra-se no Apêndice A. O quadro foi 

ilustrado e preenchido de acordo com o Projeto Piloto relatado nesta pesquisa. 

Responsáveis e datas não foram anotados pois o check-list surgiu após a 

intervenção, e estes registros não foram computados. Ainda assim, recomenda-se 

que estas informações sejam repassadas afim de se obter maior controle do projeto. 

Na coluna “Check?”, existem dois modelos de resposta: OK e P, que significam, 

respectivamente, realizado e pendente. O Modelo de Check-list da DME foi 

disponibilizado no Apêndice C.  

 

Quadro 8 – Aplicação de Modelo de Check-List da DME  

It
e
m

 

Diretriz 

C
h

e
c
k
?

 

Data Observações 
Respon-

sável 

1 

Identificar e 

Gerenciar as partes 

interessadas num 

enfoque sociotécnico 

O

K 
 

As partes interessadas são: Secretaria de 

Educação, Escola, Defesa Civil, Equipe de 

Implementação, PUCPR e Núcleo SEEDS1 

 

2 

Utilizar a 

macroergonomia e a 

microergonomia de 

forma complementar 

O

K 
 

Do ponto de vista macro, o sistema necessita 

de conhecimento em prevenção de 

desastres. Nível micro: educar para prevenir 

 

3 Relacionar custos 

com a intervenção 
P  

Os custos da intervenção serão arcados por 

meio de XXXX 
 

4 

Gerenciar a 

performance do 

projeto da 

intervenção 

O

K 
 

Foi realizada a avaliação da performance do 

projeto, o cumprimento de prazos e das 

atividades e o seguimento do planejamento. 
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It
e
m

 

Diretriz 

C
h

e
c
k
?

 

Data Observações 
Respon-

sável 

5 
Realizar as 

intervenções de 

forma participativa 

O

K 
 

Durante o processo, as partes interessadas 

foram questionadas sobre os jogos, e foi lhes 

dado a oportunidade de intervir e 

acrescentar, tanto ao jogo quanto aos meios 

avaliativos. Os documentos passaram pela 

aprovação dos envolvidos. 

 

6 

Definir e gerenciar 

indicadores 

performance da 

intervenção 

O

K 
 

Os indicadores de performance foram de três 

formas: avaliação do aprendizado; 

questionário de satisfação com o jogo e 

análise da reação das crianças durante o 

jogo.  

 

7 
Priorizar resultados 

com base em 

análises estatísticas 

O

K 
 

Os três indicadores de performance foram 

representados de forma quantitativa. Mas, 

também foi considerado depoimentos a 

respeito da experiência com o projeto piloto. 

 

8 
Prover meios de 

compartilhar 

informações 

O

K 
 

O meio utilizado para compartilhar 

informações foi via whatsapp e e-mail, entre 

os membros da equipe de implementação, e 

e-mail e telefone, para contatos externos.  

 

9 Garantir meios para 

prover o feedback 

O

K 
 

A lista de contatos das principais partes 

interessadas foi arquivada durante toda a 

intervenção. Assegurou-se que as 

informações de contato estavam corretas.  

 

10 
Investir na gestão do 

conhecimento e 

comunicação 

O

K 
 

O jogo é disponibilizado em plataforma 

virtual, e pode ser jogado por computador, 

celular ou tablet. Os alunos, professores, 

equipe de defesa civil e equipe do projeto 

atuaram de forma conjunta. Estimulou-se o 

compartilhamento de informações e 

conhecimentos e foi dado espaço para estas 

trocas.  

 

11 
Gerenciar os riscos 

de resistência a 

mudança 

O

K 
 

Foram avaliados os riscos possíveis do 

projeto e foi realizado um planejamento do 

que fazer para as situações. Surgiram 

resistências em alguns momentos do projeto. 

O conhecimento em gestão de pessoas foi 

fundamental para a continuidade do projeto 

piloto.  

 

12 
Certificar-se das 

prioridades antes de 

promover ações 

O

K 
 

Foi realizado um estudo prévio de quais as 

demandas da Defesa Civil, para apenas 

posteriormente implementá-las no jogo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

A partir do exemplo demonstrado, comprova-se a viabilidade desta ferramenta 

para a aplicação em análise de sistemas educacionais. No entanto, não houve a 

aplicação da mesma em outras situações de intervenção macroergonômica no setor 
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educacional. Recomenda-se para estudos futuros a aplicação da DME em outros 

projetos relacionados à educação, com o fim de comprovar estatisticamente o 

benefício de seu exercício. Ressalta-se que a utilização em outros cenários dentro 

do setor pode refletir na necessidade de novas diretrizes, pois novos critérios podem 

surgir.  

Destaca-se nesta pesquisa a criação de ferramenta que contribui para a 

melhoria de performance de sistemas educacionais, nos mais diversos cenários. 

Existe uma grande contribuição científica acadêmica, pelo baixo número de 

publicações acerca do tema ‘macroergonomia na educação’, não tendo sido 

encontradas proposições de diretrizes ou ferramentas neste tema, revelando o 

pioneirismo da pesquisa. Além deste fator, esta pesquisa contribui para a prática da 

macroergonomia, facilitando o entendimento e a aplicação desta disciplina. Existe 

ainda a contribuição social, descrita no Projeto Piloto, que pode ser adotada em 

outras localidades, empresas e instituições.  

Pelo grau de inovação, não é possível realizar um estudo comparativo com 

outras ferramentas da mesma natureza. Entretanto, propõe-se a continuidade desse 

estudo com a aplicação da DME nos diferentes níveis educacionais e em diferentes 

localidades, para garantir a efetividade da mesma como ferramenta auxiliadora no 

desenvolvimento de projetos de melhoria em performance e qualidade. Sugere-se 

também a avaliação da viabilidade de desenvolvimento de um método da aplicação 

da macroergonomia dentro do setor educacional. Este método teria em seu escopo 

o detalhamento das partes interessadas de possível envolvimento, como promover a 

ação macroergonômica em etapas, explicação da transformação dos dados 

qualitativos da pesquisa em quantitativos, especificações de como gerar e 

disponibilizar listas de aprendizado, como promover a mudança cultural de um 

sistema, entre outros.   

A DME, embora tenha sido especificada para o meio educacional, mostra-se 

compatível, a priori, com intervenções macroergonômicas em outros setores. 

Recomenda-se, assim, avaliar a possibilidade de aplicação em outros cenários, com 

o fim de verificar se ela se expande à Intervenções em sistemas, de forma geral. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho objetivou a proposição de diretrizes para melhoria de 

performance de sistemas no setor de educação, por meio um enfoque 

macroergonômico com base na literatura internacional e sua validação em uma 

instituição de ensino fundamental. Para tanto, foram realizadas 5 etapas. Na etapa i 

foi realizada a revisão sobre o estado da arte, em três internacionais sendo: Science 

Direct, Scielo e IOS Press. Foram utilizados como palavras-chave 

“macroergonomic”, “macroergonomics” e “macroergonomia”, sem restringir a busca a 

um escopo temporal, a fim de permitir uma buscar sistemática desde as primeiras 

publicações sobre o tema. Com base nestas buscas, 214 artigos foram encontrados 

e, deste total, apenas 194 artigos foram analisados. Com base nas análises foi 

possível constatar que existem poucas pesquisas sobre a disciplina de 

macroergonomia, embora tenha apresentado uma evolução crescente nos últimos 

anos.  

Na etapa ii, com a finalidade de analisar o estado da arte para 

macroergonomia no setor de educação, foram identificados quatro artigos sobre o 

tema. Estes artigos foram explorados em pontos positivos e negativos, cabendo citar 

o ganho de performance obtida pelas intervenções. Na etapa iii, foram levantados 

fatores importantes para a implementação da macroergonomia, a partir dos artigos 

estudados, no formato de critérios. Foram obtidos 12 critérios, dentre eles destaca-

se a priorização de apresentação de resultados com base em análises estatísticas e 

a utilização da macroergonomia e da microergonomia de forma complementar, 

utilizado por todos os autores.  

Na etapa iv, os critérios obtidos foram validados a partir de uma aplicação 

realizada em instituição de ensino fundamental, o Projeto Piloto, cujo objetivo foi de 

capacitar crianças, através de jogos digitais, sobre defesa civil, mais 

especificamente sobre prevenção, resposta e resiliência em situações de inundação, 

alagamento e enchentes. A intervenção, que ainda está em fase de implementação, 

já obteve ganhos em performance, refletidos no aprendizado das crianças 

participantes das avaliações. Destaca-se o ganho de 60% em conhecimento sobre 

Defesa Civil, resultado da comparação de antes e depois da implementação do jogo, 

e até em 100% de acertos em determinadas questões avaliadas. O sucesso do 
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projeto também se revelou pelo indicador de satisfação dos alunos com o jogo, que 

atingiu resultado máximo. 

Como a intervenção obteve sucesso, e seguia praticamente todos os critérios 

estabelecidos, estes últimos foram considerados validados. A experiência do projeto 

piloto possibilitou ainda o levantamento de mais 3 critérios pertinentes, chegando ao 

total de 15 critérios. A partir dos 15 critérios validados, na etapa v, foi possível 

realizar um agrupamento e sintetização das informações, o que resultou numa lista 

final de 12 diretrizes para a prática da macroergonomia no setor de educação, 

denominada nesta pesquisa por Diretrizes Macroergonômicas para a Educação ou 

DME. Para a aplicação destas diretrizes foi proposto um modelo em forma de check-

list. Desta forma, se pode definir a DME como uma ferramenta que pretende 

contribuir com a intervenção macroergonomia no setor de educação, buscando a 

garantia de sucesso dessa intervenção, focando especificamente a melhor 

performance do sistema.  

O check-list da DME foi ilustrado com dados retirados da intervenção desta 

pesquisa, e algumas recomendações foram expostas para facilitar o entendimento e 

utilização da ferramenta. Comprovou-se, através do projeto piloto, do estado da arte 

internacional e da exposição de critérios utilizados em aplicações sobre o tema, a 

viabilidade da macroergonomia como um meio eficaz para a melhoria de 

performance de sistemas educacionais. Foram propostas diretrizes, expostas pela 

ferramenta DME, para aplicações e intervenções macroergonômicas na educação, 

afim de contribuir com o ganho em performance destes sistemas.  

Entende-se que esta pesquisa traz contribuições pertinentes para a academia 

científica acerca da macroergonomia, e também na prática, para o setor educacional 

principalmente, pela melhoria da performance de sistemas. Como a ferramenta é 

inovadora, não foi possível compará-la com outras da mesma natureza. Revela-se 

importante a continuidade desta pesquisa, portanto, para aplicar a ferramenta em 

outros sistemas da educação, a avaliação de desenvolvimento de um método 

detalhado de realização de intervenções macroergonômicas no setor, e ainda, a 

aplicação da ferramenta em outros setores, pois acredita-se que a DME seja 

compatível para outros cenários.  
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APÊNDICE A – QUADROS, TABELAS E IMAGENS COMPLEMENTARES 

Tabela 3 - Journals com publicações em macroergonomia 

Journal Quantidade % 
Applied Ergonomics 59 30,4% 

Work 39 20,1% 

International Journal of Industrial Ergonomics 27 13,9% 

Procedia Manufacturing 20 10,3% 

Journal of Loss Prevention in the Process Industries 5 2,6% 

Accident Analysis & Prevention 3 1,5% 

International Journal of Medical Informatics 2 1,0% 

Journal of Biomedical Informatics 2 1,0% 

Procedia Economics and Finance 2 1,0% 

Production 2 1,0% 

American Journal of Infection Control 1 0,5% 

Clinical Chiropractic 1 0,5% 

Computers & Education 1 0,5% 

Computers & Industrial Engineering 1 0,5% 

Computers & Security 1 0,5% 

Computers in Human Behavior 1 0,5% 

Computers in Industry 1 0,5% 

Contaduría y Administración 1 0,5% 

Critical Care Nursing Clinics of North America 1 0,5% 

Estudios Gerenciales 1 0,5% 

Government Information Quarterly 1 0,5% 

Health Policy and Technology 1 0,5% 

Human Resource Management Review 1 0,5% 

Interacting with Computers 1 0,5% 

International Journal of Man-Machine Studies 1 0,5% 

International Journal of Production Economics 1 0,5% 

Journal of Cleaner Production 1 0,5% 

Journal of Engineering and Technology Management 1 0,5% 

Journal of Natural Gas Science and Engineering 1 0,5% 

Journal of Safety Research 1 0,5% 

Journal of the American Medical Informatics Association 1 0,5% 

Medical Journal Armed Forces India 1 0,5% 

Pediatric Clinics of North America 1 0,5% 

Perioperative Nursing Clinics 1 0,5% 

Procedia - Social and Behavioral Sciences 1 0,5% 

Procedia CIRP 1 0,5% 

Procedia Engineering 1 0,5% 

Radiography 1 0,5% 

Safety and Health at Work 1 0,5% 

Safety Science 1 0,5% 

Social Science & Medicine 1 0,5% 

Tékhne 1 0,5% 

The Joint Commission Journal on Quality and Safety 1 0,5% 

Total: 194 100% 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 
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Tabela 4 - Cronograma de Implementação do Projeto Piloto 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro 9 - Modelo de Check-List da DME 
It

e
m

 

Diretriz 

C
h

e
c
k
?

 

Data Observações Responsável 

1 

Identificar e 

Gerenciar as 

partes 

interessadas num 

enfoque 

sociotécnico 

 

Inserir no 

formato 

dd/mm/aa 

Descrever rapidamente como 

esta diretriz foi seguida pelo 

projeto realizado 

Inserir nome do 

responsável 

pela realização 

da etapa 

2 

Utilizar a 

macroergonomia e 

a microergonomia 

de forma 

complementar 

 

 

  

3 Relacionar custos 

com a intervenção 
    

4 

Gerenciar a 

performance do 

projeto da 

intervenção 

    

5 
Realizar as 

intervenções de 

forma participativa 

    

6 

Definir e gerenciar 

indicadores 

performance da 

intervenção 

    

7 

Priorizar resultados 

com base em 

análises 

estatísticas 

    

8 
Prover meios de 

compartilhar 

informações 

    

9 
Garantir meios 

para prover o 

feedback 

    

10 
Investir na gestão 

do conhecimento e 

comunicação 

    

11 
Gerenciar os riscos 

de resistência a 

mudança 

    

12 
Certificar-se das 

prioridades antes 

de promover ações 

 

 

  

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

 

A forma de 
preenchimento fica a 
cargo do gestor da 
implementação, 
podendo ser por 
símbolos, setas, letras, 
etc.  
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APÊNDICE B – DEPOIMENTOS DOS ENVOLVIDOS NO PROJETO PILOTO 

 Depoimento dos integrantes que participaram da implementação projeto: 

 

Ariadne Fadel: “Eu participei do desenvolvimento do jogo e foi um desafio 

pensar em um jogo que pudesse ser utilizado não somente para diversão mas 

também como um mecanismo de aprendizagem.” “Tivemos oportunidade de levar o 

jogo para os que seriam os maiores beneficiados, as crianças.”. “Tivemos resultados 

surpreendentes de aprendizagens”. “Foi uma experiência incrível poder ver um jogo 

"indie" feito pela nossa equipe sendo jogado pelas crianças como se fosse um jogo 

de nível comercial. “ 

Márcia Gemari Derenevich: “ A implantação do jogo foi um sucesso! As 

crianças adoraram o jogo, e aprenderam sobre a prevenção de enchentes de forma 

super divertida, sem perceber que passavam por um processo de aprendizagem. 

Para este sucesso, toda equipe se empenhou muito, em cada detalhe. Os 

professores gostaram, assim como os representantes da Defesa Civil. Um ponto 

forte da implementação foram alguns alunos relatando que já passaram por situação 

de enchente e desconheciam que havia uma equipe preparada par este tipo de 

acidente, a defesa civil " 

 Depoimento de professoras da escola municipal: 

 

“É estimulante para o aluno, ter conhecimentos, vindo de pessoas de fora da 

escola, além do que a prof trabalha em sala.” 

“Com esse projeto eles vão poder informar seus familiares em momentos com 

situações de perigo.” 

“Foi possível perceber o entusiasmo das crianças em resolver as tarefas 

antes do tempo estimado.” 

“Espero que esse projeto venha a ser realizado e que surta resultado na vida 

desse pequenos, que muitas vezes a escola é a única fonte de aprendizagem.” 

 

 Depoimento de agentes da defesa civil de Curitiba: 

 

“É de suma importância a promoção de games com o tema de proteção e 

defesa para a disseminação do conhecimento à população. “ 
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“É muito difícil atingir o público apenas com palestras em escolas, e assim, 

com o game é possível atingir a todos. “ 

“A implementação teve um tempo bom e razoável para a explanação do 

game. Foi importante a entrega de medalhas para a competição dos alunos.” 

“Acho que sempre em games deve-se ter um tempo para efetuar as tarefas 

para criar o ritmo de competição. “ 

“ Muito bom o game para o publico alvo. “ 

“O jogo é dinâmico, exige a atenção do aluno bem como a concentração, um 

aprendizado intenso em pouco tempo e ainda divertido.” 

“Não se tem a dimensão exata do aprendizado, pois ele vai muito além do 

aluno.” 

“Gostei muito do método pois ele tem várias etapas que são muito 

envolventes.” 

“É um privilégio muito grande fazer parte do desenvolvimento deste projeto, 

pois ele não faz distinção em nenhum nível, o aprendizado atinge a todos , esta 

forma de trabalhar a prevenção da “Vida” nosso maior bem é simplesmente 

fantástica. Muito obrigada e que Deus recompense a todos.” 
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ANEXO A - AVALIAÇÃO APLICADA NO PROJETO PILOTO 

PERGUNTAS PARA AVALIAÇÂO 

PrevEnchente® 

 

Em situação de enchente, devemos tomar determinadas medidas apropriadas, 

visando a prevenção dos riscos, complete as lacunas das questões a seguir, com 

essas medidas: 

 

1. Em riscos de enchente, é sempre importante ter em mãos: __________, __________ 

e __________. Por isso devemos coletá-los e sempre sair de casa com eles; 

 

2. Em situações de riscos de enchentes, devemos ligar para a _______________, pelo 

número _______; 

 

3. Objetos arredondados, e com rodinhas como bolas e skates, devem ser 

__________, evitando que as pessoas __________;  

  

4. Objetos como pneus, podem ________ ______, poluir rios, e machucar pessoas. Por 

isso devemos localizá-los e retirá-los; 

 

5. Devemos jogar o lixo no seu lugar correto, para evitar o entupimento de __________, 

e a poluição da ______ ___ ______; 

 

6. Devemos guardar nossos __________ em sacos impermeáveis, para poder 

conservá-los; 

 

7. Podemos facilitar o escoamento de água acumulada no telhado realizando a 

__________ e __________ das calhas; 

 

RESPOSTAS: 

 

1. Água, Remédios, Roupas; 

2. Defesa Civil, 199; 

3. Retirados, Tropecem; 

4. Acumular água; 

5. Bueiros, Água dos rios; 

6. Documentos; 

7. Limpeza, Manutenção; 

 


