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A Revista Ação Ergonômica é um periódico editado pela Associação Brasileira de 
Ergonomia (ABERGO), que teve seu primeiro volume publicado em 1999, como uma 
coletânea de textos de Alain Wisner sobre Antropotecnologia, organizados pelo então 
idealizador, primeiro editor da revista, e presidente da ABERGO na época, Prof. Mario 
Vidal.  

Desde a sua fundação, a Revista Ação Ergonômica sempre buscou propiciar aos 
pesquisadores e profissionais que atuam nas diversas áreas da Ergonomia, as bases 
conceituais, metodológicas e instrumentais que possibilitem a compreensão e melhoria 
das situações de trabalho. Atualmente, a Revista encontra-se no seu 17o

o volume e 31a 
edição, tendo assim publicado centenas de artigos em torno do tema. 

Apesar do longo período em atividade e dos esforços despendidos por vários colegas no 
desenvolvimento da Revista ao longo desses anos, a Ação Ergonômica ainda não ocupa o 
lugar que merece nas listas nacionais e internacionais de classificação de periódicos. 
Recentemente, dada a baixa quantidade de citações dos trabalhos nela publicados até 
2020, a Revista não figura na lista de classificação Qualis-Capes referente ao quadriênio 
2017-2020.  

Não é de se surpreender que isso aconteça, pois, manter uma revista científica em 
funcionamento não é tarefa fácil. Depende do trabalho voluntário de diversos editores, 
revisores e autores. Torná-la uma revista devidamente reconhecida é ainda mais difícil, 
pois depende também do engajamento da comunidade científica em torno do tema, não 
somente para submeter os seus trabalhos, como também para citá-los em suas 
publicações, já que é essa a métrica utilizada pelas classificações de qualidade dos 
periódicos. Diante dos compromissos pessoais e profissionais da vida moderna, se dedicar 
a esse trabalho nem sempre é simples ou viável.  

Apesar disso, ainda acreditamos que a existência de uma revista brasileira de ergonomia 
é um passo fundamental para nos constituirmos enquanto comunidade de prática e 
científica. Para muito além dos espaços normalmente limitados em congressos ou 
seminários, uma revista científica possibilita a divulgação de saberes pormenorizados em 
reflexões teóricas, discussões metodológicas e estudos de caso, que passaram por um 
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longo processo de reflexão dos autores, bem como por avaliação cuidadosa dos pares. 
Trata-se, assim de um valioso espaço de constituição e divulgação do saber e, como 
consequência, de criação de identidade para a comunidade em torno das questões da 
ergonomia. Por essas razões, o esforço coletivo em buscar uma revista de qualidade é 
necessário e urgente, esforço esse que, para atingir os seus objetivos, deve partir tanto do 
seu corpo editorial, quanto da comunidade em torno do tema.   

Sob essa ótica, algumas ações vêm sendo tomadas desde que assumimos, recentemente, a 
editoria executiva da Revista Ação Ergonômica. Com o apoio da ABERGO, contratamos a 
Editora Cubo para nos dar assessoria junto ao processo de edição. Substituímos o sistema 
de submissão Open Journal System (OJS), que apresentava falhas frequentes em seus 
plugins, pelo sistema Submit, da Editora Cubo, mais eficiente e de melhor usabilidade. 
Investimos em um novo site, mais intuitivo e com as informações mais claras. Inserimos 
DOI em todos os artigos a partir de 2019. Recentemente, começamos a estimular mais 
fortemente versões dos textos em inglês. Por fim, estamos atualmente em processo de 
ampliação do nosso Corpo Editorial, convidando especialistas nacionais e internacionais 
para nos auxiliarem em todo o processo de avaliação dos artigos. 

Por fim, por meio deste Editorial, fazemos um chamamento à comunidade de Ergonomia 
no Brasil, para que nos ajudem no desenvolvimento da Revista Ação Ergonômica. Por um 
lado, trabalharemos cuidadosamente na editoria executiva, de forma a termos artigos de 
qualidade cada vez melhor. Por outro, convidamos toda a comunidade a participar desse 
processo, seja na submissão, revisão ou citação dos textos nela publicados. Temos revistas 
de ergonomia já consolidadas em todo o mundo, sendo bastante referenciadas e 
reconhecidas pela sua qualidade, como a Applied Ergonomics e a Ergonomics (no Reino 
Unido), a Activités (na França) ou a Laboreal (em Portugal). Está na hora de incluirmos, 
neste grupo, também uma revista brasileira. Juntos, vamos alcançar este objetivo e 
colocar a Ação Ergonômica no lugar que ela merece. 

 


