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A liberdade não se dá – dizem – ela se conquista. O mesmo 

acontece com relação à organização do trabalho. É provável 

que não exista solução ideal e que, aqui, como em tudo mais, 

seja sobretudo a evolução a portadora de esperança. 

Considerando o lugar dedicado ao trabalho na existência, a 

questão é saber que tipo de homens a sociedade fabrica 

através da organização do trabalho. Entretanto, o problema 

não é, absolutamente, criar novos homens, mas encontrar 

soluções que permitam pôr fim à desestruturação de um 

certo número deles pelo trabalho. (DEJOURS, 1992, p. 139) 
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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o direito fundamental à saúde mental do 

trabalhador, sob a perspectiva de sua promoção mediante a redução progressiva dos riscos 

psicossociais presentes nos ambientes de trabalho. Argumenta-se que as metamorfoses 

produtivas ocorridas no modo de produção capitalista no cenário pós-fordista alteraram a 

organização do trabalho de um modo precarizante, objetiva e subjetivamente, trazendo alta 

nocividade para a saúde mental dos trabalhadores. Os estudos da PDT - Psicodinâmica do 

Trabalho (escola dejouriana) são tomados como referencial para a explicação de como 

essa conjunção de precarizações pode provocar um desequilíbrio sistêmico labor-ambiental 

apto a produzir sofrimento, psicopatologias e até mesmo o suicídio de trabalhadores. 

Considera-se que a aplicação de estratégias prevencionistas em múltiplos níveis de ação, 

guiada pelos postulados clássicos do Direito Ambiental, pode colaborar para preservar a 

higidez psicossocial labor-ambiental. Necessário antes superar alguns problemas nacionais 

considerados entraves para a mais adequada tutela desse direito, como a obsolescência e 

insuficiência do arcabouço normativo a ele relacionado, a alta estigmatização dos 

portadores de transtornos mentais, a escassez e inefetividade das políticas públicas em 

saúde mental relacionada ao trabalho e as soluções apresentadas a posteriori, centradas no 

paradigma da culpabilização da vítima e na monetização dos riscos e agravos. Propõe-se 

uma atuação preventiva e transdisciplinar, pautada pelo princípio da melhoria contínua ou 

do risco mínimo regressivo (artigo 4º da Convenção nº155 da OIT e artigo 7º, XXII da 

CRFB), sugerindo-se também a necessidade de modificações legislativas, administrativas e 

organizacionais, assim como a adoção de um novo olhar do Poder Judiciário para as 

questões envolvendo o tema da saúde mental relacionada ao trabalho, tudo a constituir um 

grande desafio interinstitucional para as próximas décadas. 

 

Palavras-chave: Saúde mental do trabalhador. Meio ambiente do trabalho. Prevenção dos 

riscos psicossociais labor-ambientais. Princípio da melhoria contínua. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the fundamental right to worker’s mental health from 

the perspective of its promotion through the progressive reduction of the psychosocial risks 

present in working environments. It is argued that the production metamorphoses occurring 

in the capitalist mode of production in the post-Ford era scenario have changed the 

organization of labor in a precarious manner, both objectively and subjectively, bringing 

great harm to workers’ mental health. PDTs – Labor Psychodynamic (dejouriana School) 

studies are references to explain how such instabilities can cause systemic labor-

environmental imbalance capable of producing suffering, psychopathologies and even 

worker suicides. It is considered that the application of preventive strategies in multiple 

levels of action, guided by the classic postulates of Environmental Law, can collaborate to 

preserve labor-environmental psychosocial health. But first, it is necessary to overcome 

certain national problems that are considered obstacles to the proper protection of such 

rights, such as the obsolescence and insufficiency of the normative framework related to it, 

the high stigmatization of people with mental disorders, the scarcity and ineffectiveness of 

public mental health policies related to work and the solutions presented afterwards 

centered in the paradigm of blaming the victim and in the monetization of risks and 

hazards. A preventive and transdisciplinary approach is proposed, guided by the principle 

of continuous improvement or regressive minimal risk (article 4th of Convention No. 155 

of the ILO and article 7th, XXII of the Constitution), also suggesting the need for 

legislative, administrative and organizational changes, as well as the adoption of a new 

perspective from the Judiciary to issues involving mental health related to work, all of 

which constitute a major interinstitutional challenge for the next decades. 

 

Keywords: Worker’s mental health; Working environment; Prevention of labor-

environmental psychosocial risks; Principle of continuous improvement. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema geral desta pesquisa diz respeito à proteção e promoção do direito 

fundamental à saúde mental dos trabalhadores, inserto na linha de pesquisa relacionada à 

tutela das projeções da personalidade humana no bojo das relações de trabalho (FADUSP). 

O que despertou nosso interesse para o assunto foi a constatação de uma forte 

modificação na natureza das demandas apresentadas ao Judiciário Trabalhista, no decorrer 

da última década. As outrora numerosas denúncias envolvendo a ocorrência de acidentes 

típicos (amputações, traumatismos, intoxicações químicas, perdas auditivas induzidas por 

ruído, dermatites de contato, dentre outras), foram sendo paulatinamente substituídas por 

pedidos indenizatórios e de reintegração ao emprego envolvendo patologias de sobrecarga 

como as LER/DORT, transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho 

(TMCRT), doenças de fundo psicossomático, denúncias de assédio moral, straining, 

Síndrome de Burnout, Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), Birôla (morte 

súbita de trabalhadores nos canaviais paulistas, por excesso de trabalho), além dos 

dramáticos casos de suicídios relacionados ao trabalho. Essa migração do mal-estar e 

sofrimento, que antes acometia os corpos físicos dos trabalhadores, para a esfera de suas 

mentes e psiquismo, além de indicar a baixa efetividade do direito fundamental objeto 

deste estudo, fez surgir profundo inquietamento sobre algumas questões: i) - será que essas 

morbidades psíquicas e psicossomáticas já existiam, nessa proporção, e apenas 

permaneciam alheias ao crivo do Judiciário por falta de iniciativa das partes, ou estaríamos 

presenciando fenômenos “novos”, despertados por metamorfoses no mundo do trabalho ou 

na realidade sócio-econômica subjacente? ii) Seria esse um fenômeno tipicamente nacional 

ou algo também verificável em outros países e continentes? iii) – Tratar-se-ia de uma 

tendência irreversível, natural à própria evolução do sistema econômico vigente e 

correlatas formas de organização produtiva, ou haveria possibilidade de modificação desse 

cenário de morbidade acentuada? iv) – Em caso afirmativo, como proceder para assegurar 

maior respeito à jusfundamentalidade da incolumidade psíquica obreira? Em que esfera de 

intervenção poderiam ser encontrados os meios para atenuar o problema? Haveria registro 

de experiências exitosas, nessa área, em outros ordenamentos jurídicos? v) – De modo 

mais específico, qual seria o papel do Judiciário nesse cenário, consideradas as limitações 

decorrentes da imperiosa adstrição cognitiva judicial aos limites do pedido deduzido? Até 
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que ponto a atividade jurisdicional poderia assumir cunho prevencionista, em relação à 

tutela da higidez labor-ambiental?  

São todas perguntas complexas, multifacetadas e multidisciplinares, que 

exigiram respostas elaboradas com base em diversos ramos do conhecimento, de um modo 

transdisciplinar, visando suprir o notório déficit de reflexão que existe em relação ao tema, 

no campo do Direito. No vácuo desta lacuna científica é que a presente pesquisa presente 

atuar, tendo por objetivos específicos: i) – compreender os paradoxos do trabalho 

contemporâneo, que mesmo depois de ter incorporado elevados patamares tecnológicos, 

desde a 1ª Revolução Industrial, permanece provocando precarização objetiva e subjetiva 

para quem o exerce; ii) – delinear os contornos do que possa ser considerado “normal” ou 

“patológico”, em termos de saúde mental relacionada ao trabalho; iii) – analisar as bases 

fundamentais técnico-jurídicas do direito à saúde mental do trabalhador brasileiro, 

procurando entender se a crise de efetividade desse direito decorre de insuficiência do 

respectivo arcabouço normativo ou se seriam outras as razões do problema; iv) – 

compreender se e como a qualidade do meio ambiente de trabalho pode afetar a saúde 

mental do trabalhador, e se existe alguma dimensão dessa ambiência mais acentuadamente 

relacionada a essa afetação; v) – verificar em qual extensão a malha principiológica já 

construída pelo Direito Ambiental poderia ter aplicabilidade ao meio ambiente do trabalho 

e, em qual momento essa aplicação poderia ser operacionalizada e dirigida para o efetivo 

resguardo da saúde mental dos trabalhadores; vi) – analisar se há entraves técnico-

burocráticos, jurídicos ou políticos para a implementação de um maior grau de proteção ao 

direito fundamental da saúde mental do trabalhador, e que tipo de modificações esses 

percalços estariam a desafiar, na contemporaneidade. 

Procurou-se, em suma, analisar qual seja o atual estágio de efetividade do direito 

fundamental à saúde mental do trabalhador e oferecer novos parâmetros para ações que 

possam ampliar esse patamar protetivo nacional. Adotou-se como referencial teórico os 

ensinamentos da Psicodinâmica do Trabalho (PDT), também chamada escola dejouriana, 

cujos pressupostos foram considerados aptos a promover melhor compreensão dos 

vínculos potencialmente existentes entre as novas dinâmicas produtivas, o espraiamento de 

desequilíbrios psicossociais labor-ambientais e a eclosão ou agravamento de transtornos 

mentais e comportamentais nos trabalhadores a eles expostos. 

Para atingir os fins propostos, a dissertação vem estruturada em cinco capítulos, 

sistematicamente conectados.  
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O primeiro deles aborda a dialeticidade do fenômeno do trabalho, buscando 

compreender suas diversas dimensões ônticas e respectiva dialeticidade. Foram  analisadas 

as metamorfoses ocorridas no mundo da produção capitalista, desde a década de 1970, 

buscando compreender como os sucessivos métodos adotados para a organização do 

trabalho (fordismo/taylorismo, toyotismo) e seus correlatos ideários afetaram a qualidade 

dos vínculos laborativos e que repercussões isso trouxe para a saúde mental dos 

trabalhadores. Serão apresentados dados estatísticos nacionais e internacionais 

relacionados tema e abordadas as consequências diretas e indiretas do adoecimento mental 

relacionado ao trabalho, para os indivíduos e para a sociedade. 

O segundo capítulo enfatiza a evolução dos conceitos de saúde, saúde mental e 

saúde mental do trabalhador (esta última em perspectiva biopsicossocial), relacionando 

estudos interdisciplinares sobre o tema. Apresenta-se o panorama atual do arcabouço 

normativo de proteção ao direito humano fundamental em estudo, em seus aspectos 

individuais e transindividuais, compreendendo normas de direito e normas técnicas 

aplicáveis ao tema. A hipótese levantada, ao fim, é a de que, diante da relativa insuficiência 

desse arcabouço, a aplicação de alguns dos postulados clássicos de direito ambiental 

(notadamente os da prevenção/precaução), na gestão da saúde e segurança relacionada ao 

trabalho (SST) e no proferimento das decisões judiciais, pode colaborar para a preservação 

da higidez psicossocial labor-ambiental e para a promoção da saúde mental e qualidade de 

vida dos trabalhadores. 

No terceiro capítulo são analisadas as diversas dimensões do meio ambiente do 

trabalho, apresentando-se a proposição de que, em uma compreensão holística (ou 

gestáltica), nele existe uma específica dimensão psicossocial, representada por aspectos 

imateriais ou relacionais, no bojo da qual encontram-se os “emergentes” riscos 

psicossociais labor-ambientais (RPSLA), já bastante estudados pela Psicologia da Saúde 

Ocupacional (PSO), mas ainda um enigma para a ciência do direito. A hipótese levantada é 

a de que a presença exacerbada desses riscos tenha potencial para produzir desequilíbrio 

sistêmico (ou endêmico) no meio ambiente de trabalho que, a depender do grau, induz o 

espraiamento de doenças psíquicas, psicossomáticas e agravos mentais dos mais diversos 

tipos, para os trabalhadores a eles expostos. Na ampliação desse desequilíbrio, podem 

surgir fenômenos profundamente negativos para todo o coletivo de trabalho, tendo sido 

estudadas duas situações eleitas representativas dessa afetação sistêmica: o assédio moral 

organizacional e a síndrome loco-neurótica (SLN). 
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O quarto capítulo busca compreender como ocorre a evolução, desde a etapa pré-

patológica, do “sofrimento” no trabalho (tomada essa expressão segundo concepção da 

Psicodinâmica do Trabalho, em suas diversas formas e desdobramentos), até a fase em que 

efetivamente desenvolvidas doenças psicossomáticas ou transtornos mentais e 

comportamentais relacionados ao trabalho. Para exemplificar essas conexões, são 

analisados os resultados de três estudos empíricos desenvolvidos à luz do referencial 

teórico dejouriano, levados a cabo junto a distintos coletivos de trabalho (magistrados 

brasileiros, jornalistas e funcionários de uma empresa francesa com alta epidemiologia 

suicidária), cujas conclusões corroboram a possibilidade de eclosão de variadas 

descompensações fisiopsíquicas, a depender das amplitude das fragilidades organizacionais 

subjacentes ao evento, das predisposições psicofísicas individuais e das circunstâncias de 

elaboração do sofrimento individual e coletivo. 

O quinto e último capítulo propõe que a redução progressiva dos RPSLA, realizada 

mediante estratégias pautadas pelos princípios da melhoria contínua e da eliminação dos 

riscos na fonte, tem potencial para prevenir e promover o direito fundamental à saúde 

mental do trabalhador. São investigados alguns problemas nacionais contemporâneos 

considerados elementares para a configuração da atual crise de efetividade desse direito e 

quais desafios interinstitucionais ainda demandam superação, para que saúde mental, 

higidez psicossocial labor-ambiental e qualidade de vida ocupacional possam vir a ser, 

mais do que abstratas previsões do ordenamento jurídico, reais possibilidades em nosso 

País. Sugere-se a necessidade de ruptura com o paradigma vigente, centrado na doença e 

nas disfuncionalidades (patogênico), rumo a uma atuação salutogênica, i.e., focada na 

saúde biopsicossocial e que procure alcançar a máxima performance dos indivíduos e das 

organizações de trabalho. Para tal desiderato, leva-se em conta o caminho sugerido pela 

OMS para a manutenção de ambientes de trabalho saudáveis, com ênfase na recomendação 

de atenção “integral e integrada” às necessidades dos trabalhadores, convocados a forte 

protagonismo na gestão da Saúde e Segurança no Trabalho (SST), com destaque para a 

obrigatoriedade de as intervenções prevencionistas-precaucionárias serem levadas a efeito 

em três níveis de ação junto ao microssistema ambiental organizacional (primário, 

secundário e terciário), sob pena de sua ineficácia.   

Ao fim, são apresentadas as conclusões gerais extraídas da pesquisa. 

Diante da amplitude do tema e da multidisciplinaridade a ele inerente, a pesquisa 

teórica empregou dados de revisão bibliográfica com base histórica e contemporânea. A 
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demonstração das hipóteses formuladas foi alcançada pelo método dedutivo, a partir de 

reflexão interpretativa dos dados colhidos. Foram exploradas as seguintes fontes de 

pesquisa: livros, ementários, periódicos, edições eletrônicas, sítios virtuais de Tribunais, 

edições legais, inclusive comentadas, notícias de jornais e periódicos, nas seguintes áreas 

de conhecimento: Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, Direito Ambiental, 

Economia, Sociologia, Psicologia do Trabalho, Psiquiatria, Psicanálise, Ergonomia e Saúde 

Ocupacional. A escassez doutrinária e jurisprudencial nacional a respeito de alguns 

aspectos do tema exigiu a consulta de autores e legislação estrangeiros, conforme 

registrado nas referências bibliográficas listadas ao fim do trabalho. Foram também 

empreendidas buscas de materiais de referência em bases de dados de bibliotecas 

eletrônicas relacionadas às áreas de conhecimento anteriormente elencadas, especialmente 

o Portal DEDALUS da USP e suas bibliotecas; a Scientific Eletronic Library Online – 

SciElo; a BVS – Biblioteca Virtual em Saúde e o Portal de Periódicos da Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), dentre outras. Índices 

estatísticos e informações diversas foram obtidos junto a Tribunais, Associações, 

Organismos Internacionais (ONU, OIT, OMS, OEA, EU-OSHA, NIOSH), além de 

trabalhos científicos divulgados por órgãos como CESIT, INSS, FUNDACENTRO. Os 

resultados respectivos foram dispostos em tabelas, para auxiliar a interpretação dos 

fenômenos por eles apontados. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Enfrentamos tempos de tecnologias disruptivas, que impõem novas formas de 

trabalhar e diversos modos de sofrer. A modernização dos sistemas produtivos trouxe 

conforto ergonômico para alguns tipos de trabalho mas, paradoxalmente, também fez com 

que, em certos tipos de atividade, o sofrimento do corpo fosse transmudado em agruras 

para o psiquismo (algo mais cruel, porque menos visível e dificilmente mensurável de 

forma objetiva), mas que opera de forma igualmente intensa e prejudicial à saúde 

transindividual dos trabalhadores. 

A globalização econômica, ao impor competitividade empresarial acirrada, exige 

dos trabalhadores cada vez maior produtividade e perfeição técnica, além de um forte 

engajamento subjetivo aos objetivos empresariais. A necessidade de alcançar o menor 

custo de produção conduz ao corte de gastos e enseja dispensa massiva; a produção se 

desenvolve com quadro de pessoal cada vez mais reduzido e precarizado; há diminuição de 

empregabilidade, concorrência interpessoal acirrada, queda geral de rendimentos. Entram 

em cena trabalhadores informais, temporários, part-time, pseudocooperados, pejotizados, 

uberizados, teleworkers e tantos outros precarizados. Banaliza-se a gestão por estresse, que 

incrementa os ritmos e a pressão de tempo, impõe longas jornadas, monotonia de tarefas, 

conflitos de papéis e baixo poder de decisão. A atividade realizada em meio aos 

constrangimentos de uma organização do trabalho que não cede espaço à invenção, 

criatividade e auto-expressão individual, torna “normopáticos” os trabalhadores – ainda 

não doentes, mas espécies de mortos-vivos, zumbis à mercê de um processo produtivo que 

não respeita seus limites psicofísicos. Tornam-se insensíveis ao sofrimento próprio e alheio 

para não ter que suportar, conscientemente, as agruras de ambientes neurotizantes, rotinas 

estafantes, chefias abusivas e desrespeitosas. Recorrem a soníferos, calmantes, 

psicoestimulantes (legais e ilegais), a todo tipo de recurso químico, enfim, que prometa 

alguma dose de felicidade instantânea ou amortização ao sofrimento e desgaste acentuado. 

Para “tolerar o intolerável”, criam estratégias defensivas (individuais e coletivas), até o 

ponto em que seja possível essa esquiva. Essa é, segundo a teoria dejouriana, a etapa do 

“sofrimento”, correspondente ao campo do pré-patológico. Sem que haja uma adequada 

elaboração de estratégias defensivas individuais ou coletivas e, restando superado o limite 

biopsicofisiológico de tolerância individual ao fator específico de agressividade laboral, 



234 

 

existe a possibilidade de transbordamento de grau, adentrando-se o campo do patológico, 

propriamente dito. 

Esse complexo cenário sócio-econômico da atual etapa da modernidade impõe uma 

nova compreensão do fenômeno saúde ocupacional e uma nova interpretação para a 

configuração do meio ambiente de trabalho e suas múltiplas confluências.  

Resta claramente ultrapassada a concepção “unicausal” do adoecimento mental; a 

particular etiologia dos agravos mentais relacionados ao trabalho exige estudo multifatorial 

dos agentes deflagradores das enfermidades, devendo ser levados em conta os 

determinantes sociais e as questões subjetivas relacionadas ao exercício laboral, agrupados 

em quatro grandes categorias: estilo de vida, ambiente, organização dos cuidados à saúde e 

biologia humana. As investigações relacionadas à higidez mental ocupacional devem 

sempre levar em conta a multidimensionalidade do ser (biológica, social, histórica), com 

ênfase nos aspectos relacionados à Gestalt labor-ambiental, a cujas confluências o 

indivíduo permanece exposto durante pelo menos um terço de sua vida útil.  

Uma visão sistêmica e dinâmica do habitat laboral exige nele vislumbrar uma 

dimensão imaterial, psicológica ou relacional (dimensão psicossocial), no seio da qual 

encontram-se fatores de risco ditos “emergentes” (os riscos psicossociais labor-ambientais 

- RPSLA), ainda uma novidade para o mundo do Direito do Trabalho, mas já bastante 

estudados em outras áreas do conhecimento. Esses riscos envolvem circunstâncias 

relacionadas às próprias condições de desenvolvimento laborativo, à forma de organização 

do trabalho e à qualidade das interações socioprofissionais, elementos que, unidos, formam 

uma constelação passível de provocar desequilíbrio sistêmico, tornando adversas as 

características do meio ambiente laboral para a saúde dos trabalhadores. A hipótese que 

restou confirmada neste estudo é a de que essa forma de degradação da dimensão 

psicossocial labor-ambiental não constitui um fenômeno irreversível, ao qual cabe o 

trabalhador simplesmente se submeter, passivamente. Tal qual ocorre com os tradicionais 

fatores de risco, é possível promover adequada identificação e mensuração dos RPSLA, 

com sua inclusão no mapa geral de riscos, além de sua oportuna consideração nas 

estratégias preventivas e corretivas organizacionais, mediante sua adequada abordagem e 

manejo por meio de ferramentas apropriadas.  

Considera-se demonstrada, ademais, a importância de incorporar uma visão 

prevencionista-precaucionária em relação a esses riscos psicossociais, guiada por uma 

atuação integral e integrada de órgãos governamentais e outros interlocutores sociais na 
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conquista de saúde mental e qualidade de vida no trabalho, num continuum que pode 

beneficiar a todos: indivíduo, organizações, Estado e sociedade. Essa forma de atuação tem 

respaldo no modelo concebido pela Organização Mundial de Saúde para conquista de 

ambientes saudáveis. Fala-se em atuação “integral”, porque deve contemplar os vários 

aspectos envolvidos na atividade profissional, abrangendo o ambiente físico (material) e o 

psicossocial, além dos recursos para a saúde pessoal, levando em conta as múltiplas 

dimensões da saúde: física, emocional, social, profissional; é uma atuação “integrada”, 

porque envolve interação entre vários atores sociais, englobando as equipes de segurança e 

de saúde (SESMT), os setores de recursos humanos, a equipe de produção, as equipes 

jurídicas, sindicatos e outros setores da organização social, criando uma verdadeira cultura 

voltada à prevenção dos ambientes de trabalho saudáveis. Essa ações integrais e integradas 

devem ser baseadas em forte interinstitucionalidade e acentuado protagonismo dos 

próprios trabalhadores no processo de identificar e compreender como interagem os fatores 

que favorecem o adoecimento relacionado ao trabalho, o que implica sair da periferia do 

problema para atuar em suas verdadeiras causas, i.e., abandonar o tradicional paradigma 

patogênico (focado na medicamentalização da vida e na correção dos danos, depois de 

consumados), rumo à adoção de uma atitude salutogênica, que evite os problemas de saúde 

quando isso ainda seja possível e que promova qualidade de vida no trabalho. 

Para que essa atuação integral e integrada, promotora e prevencionista da saúde 

mental ocupacional seja uma realidade no Brasil, muito ainda é preciso evoluir. O estudo 

destaca diversos fatores considerados entraves à conquista da SMRT plena, dentre os 

quais, a obsolescência e insuficiência do arcabouço protecionista nacional, uma cultura 

disseminada de estigmatização dos portadores de psicopatologias relacionadas ao trabalho, 

a ineficácia do aparato governamental fiscalizatório às infrações patronais, uma preferência 

cultural pela monetização dos agravos e danos já consumados. Para que esses problemas 

sejam superados, muito há a fazer.  

O tratamento das questões relacionadas ao bem-estar dos trabalhadores no local de 

trabalho precisa evoluir significativamente, de um mero cipoal desconexo de normas 

parcialmente protetivas – esparsas e insuficientes a uma proteção integral - para uma 

formulação mais coerente, dotada de organicidade e integração, que constitua propriamente 

um microssistema jurídico, subordinado ao bem da vida constitucionalmente tutelado nas 

regras do artigo 6º, artigo 7º, inc. XXII, artigo 200, inc. VIII e artigo 225, todos da Lei 

Maior. Reputa-se urgentemente necessária uma regulamentação legal dotada de 
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organicidade e coerência, e que, a exemplo do quanto já realizado em relação aos 

tradicionais riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentários, estabeleçam 

parâmetros para o reconhecimento, avaliação e controle dos riscos psicossociais 

ocupacionais, com ênfase na questão da organização do trabalho, para que seja ela 

adaptada ao homem (e não o contrário, como tem ocorrido na prática), com a determinação 

de práticas que preservem a saúde do trabalhador em sua inteireza, i.e., em sua dimensão 

biopsicossocial. 

Também urge que sejam editadas políticas públicas específicas quanto ao tema, eis 

que as existentes, além de serem voltadas à saúde em geral (e não à saúde mental dos 

trabalhadores) consubstanciam algo mais próximo de um “protocolo de intenções”, 

composto por previsões abstratas e desprovidas de força cogente para incentivar os 

empresários à adoção de medidas concretas de prevenção e precaução ao adoecimento 

mental. Devem ser implementadas novas práticas governamentais e patronais, guiadas pelo 

paradigma salutogênico, que prestigiem a investigação, reconhecimento e manejo dos 

múltiplos fatores determinantes do adoecimento, que difunda gradativamente nova cultura 

entre os profissionais envolvidos na questão da Saúde e Segurança do Trabalho, 

envolvendo um treino interdisciplinar e transversalizante, compreendendo diversas áreas 

do saber, como as da Psicologia da Saúde Organizacional (PSO), da Saúde Mental 

Relacionada ao Trabalho (SMRT) e da Psicodinâmica do Trabalho (PDT ou escola 

dejouriana), tratados no decorrer desta pesquisa. Precisam ser formuladas e implantadas 

medidas preventivas e de disseminação de informações sobre boas práticas nos ambientes 

de trabalho e para além deles, criando-se uma rede ampla em vigilância à saúde mental do 

trabalhador.  

Entendemos ter também demonstrado que a sugerida implementação de melhorias 

labor-ambientais pode alcançar maior eficácia se for guiada pela aplicação da malha 

principiológica do Direito Ambiental (com ênfase nos princípios da informação, 

colaboração, transdisciplinaridade, prevenção e precaução), realizada em níveis 

progressivos de intervenção no coletivo de trabalho (primária, secundária, terciária) e que 

permita a incorporação do mais avançado estado da técnica haurido em cada ramo do 

conhecimento (princípio da melhoria contínua), tudo direcionado à busca de um patamar 

protetivo mais efetivo e eficaz à jusfundamentalidade da saúde mental do trabalhador. 

Imperioso que se conheça a fundo a organização do trabalho, para poder transformá-la 

positivamente e para construir o saber operário por meio de informação, diálogo,  
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treinamento e participação ativa de trabalhadores e seus sindicatos, a fim de que também se 

assumam protagonistas desse processo de construção da melhoria contínua labor-

ambiental. 

Embora não seja possível reverter os efeitos da tendência crescente à 

superexploração do trabalho humano na atual etapa do capitalismo predatório, certo é que 

adoecimento mental e sofrimento não podem continuar a ser vistos como simples “danos 

colaterais” dos processos de produção. Normalizar o sofrimento e aviltar a dignidade do 

trabalhador em nome da competitividade e lucro empresarial são formas intoleráveis de 

banalização do mal. A obsolescência programada de produtos não pode ser transposta para 

os seres humanos. Aposentação precoce, adoecimento e descartabilidade daqueles que, 

depois de maltratrados pelas agruras de um trabalho realizado sem respeito aos limites 

psicofísicos da “máquina” humana, passam a ser considerados redundantes ao processo 

produtivo, é um fenômeno cruel e que impõe pesado fardo sobre toda a sociedade, em 

razão dos custos diretos e indiretos da epidemiologia dos adoecimentos, expostos 

minudentemente neste estudo.   

É preciso compreender que não existe desenvolvimento sustentável sem respeito 

aos direitos humanos fundamentais. A saúde mental do trabalhador, enquanto fração dessa 

jusfundamentalidade, é dotada de irrenunciabilidade e deve ser protegida e promovida em 

suas diversas dimensões, i.e, enquanto direito individual de manutenção da saúde no 

trabalho, pelo trabalho e para o trabalho, de modo a assegurar não apenas o direito à 

conservação do grau de saúde mental já conquistado, mas também o de ir sempre adiante, 

rumo à autorrealização profissional, crescimento pessoal e consecução dos projetos 

existenciais individualmente eleitos, mantidos a salvo de intercorrências acidentárias ou 

adoecedoras. Como assegurar efetividade a esse desiderato constitui enorme desafio 

contemporâneo para juristas e demais profissionais envolvidos com o tema da Saúde 

Mental Relacionada ao Trabalho.  

Entende-se necessário um novo olhar do Judiciário para a regulação jurídica das 

relações entre capital e trabalho. É chegado o tempo de, em vez de lamuriar a 

incompletude e insuficiência do arcabouço jurídico-normativo em relação ao tema, ao 

confrontar-se o magistrado com tal deficiência, buscar extrair o melhor resultado possível 

em matéria de proteção à dignidade do ser humano trabalhador, afastando-se do 

improfícuo conservadorismo hermenêutico e recorrendo, quando necessário, aos princípios 

gerais de direito e aos princípios específicos do Direito do Trabalho e do Direito Ambiental 
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(dentre outros), guiando-se pela bússola dos juízos valorativos que prestigiem a máxima 

eficácia dos preceitos constitucionais e alcancem justiça social e bem estar a quem clama 

pela tutela jurisdicional, prestigiando, sempre que possível, as medidas de caráter coletivo 

e de cunho preventivo-inibitório, tendencialmente mais favoráveis à proteção do meio 

ambiente de trabalho saudável e isento de riscos, com benefício para as presentes e futuras 

gerações de trabalhadores. 

É preciso, em suma, reconhecer a essencialidade e centralidade do trabalho na vida 

social e na busca da autorrealização pessoal, para que a sentença insculpida em ferro sobre 

os portões de Auschwitz (arbeit macht frei – o trabalho liberta) jamais soe como nefasta 

ironia, a pesar sobre os ombros de quem, ao fim e ao cabo, apenas encontra no trabalho 

fonte de sofrimento, dor e morte. Por meio do labor digno e saudável, equilibrante e 

vitalizador, deve haver a oportunidade de conquista de efetivo processo emancipatório 

individual, o que significa “honrar a vida” em toda a sua multidimensionalidade. 

Lutar pelo meio ambiente de trabalho seguro e saudável significa, sobretudo, dar 

cumprimento ao princípio n.1 da Declaração-1992 do Rio de Janeiro, segundo o qual “os 

seres humanos devem estar no centro da preocupação para com o desenvolvimento 

sustentável”, assim como ao mandamento contido na regra do artigo 225 da CRFB, que 

impõe ao Poder Público e à coletividade, o dever de defender e preservar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado “para as presentes e futuras gerações”. A palavra de ordem 

deve ser o respeito máximo à dignidade da pessoa humana, núcleo irredutível de toda a 

ordem jurídica. Somente um esforço prevencionista e precaucionário conjugado, com 

adoção de ações nos campos político, jurídico e social,  guiadas por interinstitucionalidade, 

transdisciplinaridade e pelos princípios de direito destacados nesta pesquisa permitirá 

algum dia dizer que, em nossa nação, o trabalho deixou de ser fonte de adoecimento, 

loucura e morte.  
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