
 
 

 

Av.Athos da Silveira Ramos, 274 

CCMN/NCE – Bloco C  

 Cidade Universitária – Ilha do Fundão 

Rio de Janeiro – RJ 

CEP: 21941-916 

Carta aos Associados e à Sociedade em Geral 

 

Caros Associados Ergonomistas, 

 

A Associação Brasileira de Ergonomia vem a público manifestar-se frente aos 
acontecimentos envolvendo a pandemia do COVID-19 e suas consequências para toda a 
população. Nossa orientação é de que todos tratem de cuidar de si, cuidar dos nossos e 
cuidar dos outros. 

Cuidar de si em primeiro lugar. Precisamos estar saudáveis e ativos para enfrentar a crise 
sanitária que nos cerca. O isolamento social, a higienização pessoal, do ambiente e de 
produtos que utiliza se impõem, neste momento de transmissão comunitária. Precisamos 
evitar, de todos os modos, que a contaminação se alastre. Os cuidados higiênicos 
recomendados pelas autoridades sanitárias não podem ser negligenciados. Nossa saúde 
física e mental nos habilitará para servir e cuidar dos nossos.  

Cuidar dos nossos em segundo lugar. Familiares, amigos, colegas de trabalho e vizinhos 
constituem nossos suportes para a vida social. Externar nossa disponibilidade e expandir 
para os nossos, os cuidados que temos consigo, é a melhor forma de contribuirmos para 
atenuar os impactos desta crise. Solidariedade é a palavra-chave neste contexto. Cuidar 
de si e cuidar dos nossos nos habilitará para servir e cuidar dos outros.  

Cuidar dos outros em terceiro lugar. Mas como cuidar dos outros quando nossos braços e 
pernas não os alcançam, nossos olhos não os vêem e nossos ouvidos não os escutam? 
A utilização dos recursos das tecnologias de informação e comunicação e mídias sociais 
nos ajuda neste desafio. Utilizar esses recursos áudio-visuais-textuais, de forma 
responsável e educativa, é imperativo. Nos aproxima uns dos outros, fazendo com que o 
conhecimento sobre a realidade se amplie, para além do que é possível enxergar dentro 
dos limites do isolamento. 

Sensibilidade é a questão chave neste momento. Nossa profissão já nos ensina isto. 
Analisamos um posto de trabalho e dessa análise concluímos coisas para muitos outros 
postos. Podemos ver o grande no pequeno. Neste momento, ser sensível significa 
enxergar a vulnerabilidade dos trabalhadores e da população em geral frente à crise.  

O risco permanece elevado para um enorme contingente da população: pessoas em 
situação de rua; moradores de comunidades alta densidade habitacional e alta densidade 
por habitação; trabalhadores como carteiros, entregadores, motoristas, garis, tele 
atendentes e atendentes nos serviços essenciais, dentre outros; e principalmente, os 
profissionais de saúde. Sem os cuidados e medidas protetivas necessárias, estas 
pessoas podem contaminar-se e constituir um forte vetor de transmissão do vírus. 
Precisamos estar atentos a toda ameaça que coloque estas pessoas e toda a população 
em situação de risco.  

Assim, não basta clamar pela manutenção dos direitos constitucionais dos trabalhadores 
a da população em geral. Temos que ir além e clamar por políticas públicas que 
assegurem aos brasileiros as condições necessárias para a construção da sua saúde. 
Saúde nos termos definidos pela Organização mundial de Saúde (OMS):um estado de 
completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 
enfermidades. Cabe ao estado brasileiro assegurar os meios matérias e imateriais que 
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permitam a construção dos caminhos individuais e coletivos que nos levem ao bem estar 
físico, mental e social. 

A ABERGO se coloca à disposição para ajudar os governos e organizações para a 
construção e execução de políticas e programas de contingência, no sentido de proteger 
a saúde e segurança integral dos trabalhadores e da população em geral, orientadas 
para, no mínimo: 

- Proteger a saúde e segurança dos trabalhadores, garantido o direito à saúde, ao 
isolamento social, ao salário e ao emprego; 

- Criação de políticas públicas e meios que garantam renda aos trabalhadores autônomos 
e prestadores de serviços; 

- Ampliação dos programas sociais direcionados para as famílias de baixa renda e 
desempregados; e, 

- Criação de fontes de financiamento e desoneração para a manutenção dos pequenos 
negócios e dos empreendimentos individuais. 

A ABERGO considera que, apesar da crise, este é um momento de aprendizado, de 
reflexão, de oportunidade de pesquisa, que pode ajudar a sociedade a encontrar as 
soluções necessárias urgentemente, para mitigar a pandemia; e conclama seus 
associados a direcionarem esforços nesta direção. 

Por fim, destacamos que neste momento já vivemos uma crise sanitária, social e 
econômica. Nos cabe evitar que isto se transforme em uma crise política. Ela só interessa 
àqueles que não tem compromisso com a população e com a democracia. 

Ergonomistas não baixem a vigilância! O estado brasileiro precisa dar suporte à 
população e não precarizar ainda mais a vida sofrida de do nosso povo. Cuidar dos 
outros é cuidar dos nossos e cuidar de si.  

Certos de que estaremos juntos em breve, podendo nos encontrar presencialmente e 
debatermos nossas experiências neste delicado momento de nossas vidas e profissão, a 
ABERGO está ao lado dos ergonomistas, da classe trabalhadora e da sociedade 
brasileira. 

Fraterno abraço a todos, 

 

Rio de Janeiro/RJ, 24 de março de 2020. 
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