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Resumo:

É uma disciplina científica que trata da interação homem/tecnologia,
integram conhecimentos a fim de adaptar tarefas, sistemas, produtos e
ambientes às habilidades e limitações físicas e mentais do homem. Trata de
aspectos do trabalho na interação do operador com a máquina e com o
ambiente.
A Ergonomia tradicional considerava principalmente aspectos do
trabalho na interação do operador com o ambiente, tratando do sistema
homem/máquina. A moderna visão de ergonomia está centrada na pessoa, é
ela quem controla o sistema, que opera, dirige o seu curso e monitora as suas
atividades. As mudanças são projetadas sob o ponto de vista do operador e
não mais sob a perspectiva de uma simbiose entre operador e máquina.
As pesquisas centradas no usuário existem a mais de cinqüenta anos,
mas as publicações a respeito da ergonomia de produtos são muito escassas.
Embora possam se destacar as conseqüências da usabilidade de um produto
industrial, esse termo ainda não é bem definido, possui vários enfoques,
porém é unânime que deve haver efetividade, eficácia, e satisfação para
usuários específicos, alcançarem metas específicas
A visão tradicional enfatiza o homem como subordinado ao sistema,
enquanto que a visão centrada na pessoa reconhece o indivíduo como
controlador do sistema. Sistema esse que deve atender principalmente a
eficácia e segurança. Com base nessa perspectiva a ergonomia tenta entender
o homem em seus anseios e desejos individuais, a experiência individual é
trazida para a situação de trabalho.

Usabilidade no projeto de produto
A essência da prática ergonômica consiste em emitir juízos sobre o
desempenho global do sistema homem/tarefa. Portanto, qualquer sistema
projetado deve oferecer funcionalidade de tal maneira que o usuário, para o
qual o produto foi planejado, seja capaz de controlá-lo e utilizá-lo sem
constrangimentos e custos humanos. Para isso, deve ser considerado desde o
início da atividade projetual.
Tradicionalmente essa preocupação só ocorre ao final do projeto dos
produtos, durante a avaliação do produto finalizado. Desta forma, poucas
modificações são implementadas, pois implicam em custos.
A preocupação com a usabilidade, no início do projeto, pode ser sanada
com a busca de informações sobre as atividades da tarefa, relacionando com
as comunicações e interações com as pessoas. Deve-se observar como as
pessoas interagem com produtos similares ao projetado, analisando as suas
tomadas de decisões, acionamentos e deslocamentos, questionando-as como
e por que o fazem.
Porém, em geral o usuário valoriza a facilidade de aprender e de usar os
sistemas contidos nos produtos, buscando aplicar conhecimentos já adquiridos
em novas aplicações ou funções, para minimizar a carga de trabalho perceptiva
e cognitiva necessárias à interação com o produto.
Os conceitos da ergonomia podem facilitar a garantia de maior
usabilidade ao produto, isto é, maior facilidade de aprendizagem no uso,
rapidez no desempenho da tarefa, baixa taxa de erro e maior satisfação do
usuário. A análise ergonômica da atividade pode ser de grande valia nessa
busca.
A análise ergonômica baseia-se na análise das atividades dos usuários
em situação real ou mais realista possível, considerando como dado primordial,
o homem como usuário, numa situação de atividade com o produto. O produto
percebido sob essa ótica passa de objeto para uma ferramenta, um
instrumento, um meio para o usuário atingir um objetivo a que ele se colocou.
A ergonomia vai se concentrar no usuário e não no homem como
comprador, que é o alvo principal do marketing e da publicidade, podendo
inclusive podem não ser a mesma pessoa,

Na ocasião da concepção do produto os conhecimentos percebidos pela
ótica do usuário. O uso dado a ele, as facilidades de aprendizagem, os
acidentes, formas alternativas de uso, impossibilidades e outras dificuldades
encontradas em situações reais, devem ser consideradas e para isso a
ergonomia inserida na metodologia projetual pode ser de grande ajuda.
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