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Há momentos em nossa vida para olharmos para trás e analisar o que está à nossa frente.
Aproveitar as experiências e procurar caminhos a serem seguidos, rumos a novos tempos. Isso
vale, ainda mais, em tempos de incerteza, como este que estamos vivendo. Saímos ou não da
pandemia? Começamos o tempo chamado de “novo normal” ou estamos em um mundo
diferente?

O ano de 2022 se apresenta com grandes desafios. Ainda estamos passando por momentos
difíceis, de luto, de ansiedade, frente a imprevisibilidade. Infelizmente o ano de 2021 levou a
notória Wilma Villarouco (1). O início de 2022 já pregou em nós a dor de outras grandes
perdas, como da querida Lia Buarque (2) e do grande amigo Renato Bonfatti (3). Os três
deixaram um legado fantástico para a ergonomia brasileira e mundial. Eram notórios em
temas que atualmente estamos discutindo, como a sustentabilidade, a neuroergonomia, e a
ecologia humana. Não os esqueceremos.

Quando pensávamos estar saindo da pandemia da Covid-19, inicia-se uma nova onda, a da
omicron, associada ainda à gripe e às crises econômica e ambiental. O mundo está diferente e
ainda instável. A solidariedade, a empatia, a preocupação com os outros e com o futuro da
sociedade se apresentam como grandes desafios para o futuro da humanidade, especialmente
ao relacionarmos os impactos na ergonomia, nos fatores humanos, nos sistemas sociotécnicos
e na sustentabilidade. São momentos de difícil interação, de sistemas complexos, de muita
resiliência.

Junto a estes desafios da nossa sociedade atual, ainda se somam o negacionismo e a
polarização. É, então, urgente que valorizemos ainda mais a ciência e que busquemos
produzi-la cada vez mais e com mais qualidade. Nós, da ergonomia, temos um papel central
nesse processo, já que trazemos o foco para o trabalho das pessoas e buscamos formas de
melhorá-lo. Transformar a análise do trabalho em ciência e mostrar os seus impactos sociais,
econômicos e ambientais é fundamental, especialmente no contexto atual de avanço
tecnológico e alterações na legislação (4).

Encarar o presente e construir o futuro é missão de todos! Para isso, convocamos a
comunidade da ergonomia a se envolver, a não se engessar diante dos graves problemas
sociais que nossa sociedade enfrenta, a olhar para todos os lados e ter uma atitude
transformadora. Precisamos compreender, individual e coletivamente, o que está acontecendo
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com o trabalho e transformá-lo, estudar mais, aprender mais, debater mais, desenvolver
modelos e inserir práticas diferenciadas, garantindo assim a saúde, a segurança, o conforto e o
desempenho.

A Associação Brasileira de Ergonomia e a Revista Ação Ergonômica estão seguindo nessa
direção. Em 2021 fizemos mais do que planejamos. Realizamos mais um Congresso de
sucesso (5,6), mesmo que ainda de forma remota. Realizamos webinars (7), promovemos os
GTs - Grupos de Trabalho (8), estamos com um novo site (9), alimentamos continuamente o
nosso blog (10) em interação com os associados e estamos no YouTube (11), Facebook (12) e
outras redes sociais (13). Temos também, para nosso orgulho, um brasileiro presidindo a
Associação Internacional de Ergonomia, o Prof. José Orlando Gomes (14).

Somos gratos aos associados que se mantiveram adimplentes para que pudéssemos investir
em melhorias, aos revisores e autores que estiveram conosco neste ano. Somos gratos também
à toda a comunidade que reconhece o trabalho associativo e valoriza a produção de uma
revista brasileira de ergonomia.

Para finalizar, informamos que a Revista Ação Ergonômica agora recebe trabalhos em Fluxo
Contínuo, isto é, um modelo mais ágil de publicação de artigos de forma que são publicados
tão logo tenham sido avaliados e aprovados pelos pareceristas. Assim, não é mais necessário
que os autores esperem o lançamento de uma nova edição para a submissão de novos artigos.
Todos os artigos submetidos e aprovados em 2021 já entraram neste processo. O sistema de
visualização, submissão e avaliação dos artigos está também sendo renovado. Estamos
mudando o site da revista e convidando novos editores e revisores, além de incluir a revista
em novas bases de dados.

Continuamos contamos com o apoio de todos e todas para 2022, pois acreditamos que não há
alternativa para o crescimento da Ergonomia brasileira, enquanto ciência e profissão, a não ser
trabalharmos juntos. Que venham, portanto, as discussões, os webinars, o XXII Congresso
Brasileiro de Ergonomia (15) - que será híbrido, em São José dos Campos - e os artigos para a
Revista Ação Ergonômica, para que possamos mostrar ao mundo as nossas ações.
Convocamos, mais uma vez, a todos e todas, para que se mantenham associados, interativos e
participantes.

Vamos em frente, em um mundo diferente, com novos desafios e oportunidades, e que
possamos eleger, ao final do ano, um presidente que conduza o país para o povo e com o
povo, para o bem e com o bem, livre do obscurantismo e da corrupção, a favor do meio
ambiente e das pessoas, e que seja capaz de transformar o nosso país em um dos melhores
lugares para se viver.
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