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RESUMO
O artigo aborda o problema do nexo causal entre a orga-
nização do trabalho bancário e o desenvolvimento de pro-
blemas de saúde. A partir de evidências sobre a existên-
cia de quadros que atingem de forma específica e com
mais intensidade os indivíduos que atuam no setor bancá-
rio, a autora propõe uma abordagem metodológica para o
estabelecimento do nexo entre tais quadros e as ativida-
des exercidas no setor.
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ABSTRACT
The article approaches the problem of the causal nexus
between the organization of banking work and the develop-
ment of health problems. From evidences of the existence
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sector, the author proposes a methodological approach
toward establishing the nexus between such situations
and the activities performed in the sector.
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INTRODUÇÃO

Recentemente, ao ler uma entrevista de uma
bancária de 35 anos que trabalha no setor priva-
do e apresenta um quadro de Transtorno de
Adaptação (CID XX - 4322), chamou minha aten-
ção um problema que ela constata, tanto a partir
do seu cotidiano profissional, quanto através de
suas atividades como diretora do sindicato: ela
afirma que tem aumentado o número de bancá-
rios com transtornos mentais graves, atribuindo
esse problema a algumas mudanças introduzidas
nas políticas dos bancos. Segundo ela, dentre ou-
tras coisas, essas mudanças estariam favorecendo
o assédio moral e, conseqüentemente, a emer-
gência de novas formas de adoecimento.  E acres-
centa que, anteriormente, observava-se um nú-
mero maior de bancários com Lesões por Esfor-
ços Repetitivos (LER), mas, hoje, prevalecem as
queixas de transtornos mentais, sendo que um
número cada vez maior de profissionais dessa ca-
tegoria tem procurado tratamento psicológico,
necessitando, muitas vezes, o acompanhamento
de um psiquiatra.

Embora tal informação não tenha vindo acom-
panhada de uma estatística mais precisa sobre o

problema, não se pode negligenciar o fato de que
ela está baseada na experiência de alguém que atua
profissionalmente no meio e representa sua cate-
goria junto ao sindicato. Portanto, trata-se de uma
pessoa bem situada para observar, acolher e avali-
ar as queixas dos colegas, podendo constatar, com
certa segurança, uma mudança no seu padrão de
desgaste. Ao invés de ocorrer sob a  forma de uma
queixa essencialmente física, esse desgaste esta-
ria, segundo ela, se manifestando através do sofri-
mento psíquico e culminando em transtornos men-
tais graves.

No entanto, uma pesquisa recentemente di-
vulgada pelo Sindicato dos Bancários de Pernam-
buco1 , veio dar um respaldo científico ao depo-
imento dessa bancária. Trata-se de ume estudo
em âmbito nacional, alcançando 25 estados brasi-
leiros e 28 diferentes bancos, sendo  48,14% do
setor público e 51,86% do setor privado. A par-
tir de uma amostra de 2609 sujeitos, o estudo
concluiu que 4 em cada grupo de 100 bancários,
já pensaram em suicídio. Além disso, 40% consi-
deram que já foram vítimas de assédio moral, sen-
do que, entre estes, 60,72% sentem os reflexos
dessa experiência na sua saúde, apresentando
tensão, nervosismo, cansaço, tristeza, insônia e

1 A pesquisa, intitulada “Assédio moral no trabalho: impactos sobre a saúde dos bancários e sua relação com gênero e raça”, foi divulgada, em 2/09/2006, no
portal do Instituto Observatório Social: www.observatoriosocial.org.br/portal/content/view.
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dores de cabeça. O estudo registrou várias quei-
xas que remetem ao sofrimento psíquico e que
poderão, cedo ou tarde, se traduzir em algum
tipo de transtorno mental. Assim, 61% disseram
que sentem-se nervosos, tensos ou preocupados;
42% relataram que dormem mal; 37% queixa-
ram-se de dores de cabeça freqüentes; 38% ad-
mitiram que têm se sentido tristes ultimamente
e 19%, que têm chorado mais. Finalmente, 37%
sentem dificuldade em realizar com satisfação suas
atividades, 26% não conseguem pensar com cla-
reza e 22% se queixam de alguma dificuldade no
serviço. A secretária geral do sindicato e coorde-
nadora da pesquisa, Suzineide Rodrigues Medei-
ros, traduziu, assim, o impacto desses resultados:
“Ficamos chocados. São relações autoritárias, que
provocam adoecimento físico e mental. É uma reali-
dade cruel.”

Cabe ressaltar que essas queixas não são to-
das recentes. Basta consultar algumas publicações
voltadas para esse tema,  para se constatar que,
há muito tempo, os bancários falam sobre os im-
pactos do seu trabalho na saúde, tanto física, quan-
to mental. Em uma dessas publicações, datada
de 1993, os organizadores afirmam que

talvez, mais do que qualquer outra categoria pro-
fissional, a bancária é a que melhor parece ex-
pressar a condição moderna do desgaste humano
no processo de trabalho. Intimamente vinculada
à introdução de novas tecnologias no país, a ativi-
dade bancária envolve agravos à saúde, cuja inves-
tigação ainda está por ser plenamente esgotada
(A SAÚDE..., 1993).

Mas concluem também que não se trata de
um problema recente ao sinalizarem que

data da década de 30 [...] a primeira luta unificada
nacionalmente pelos bancários: uma campanha

pela jornada de 6 horas, acredita-se que impulsi-
onada pela preocupação dos trabalhadores com
as más condições de trabalho no setor (A SAÚ-
DE..., 1993).

No entanto, embora algumas queixas expos-
tas acima sejam antigas, não se pode negligenciar
o fato de que a introdução massiva de inovações
tecnológicas no setor bancário, acompanhada de
importantes mudanças na organização do traba-
lho e nas políticas de gerenciamento do pessoal,
trouxe novos problemas que podem se traduzir
em padrões diferentes de desgaste. Assim, aos
fatores agressivos já identificados, vieram se so-
mar outros, acarretando novos agravos à saúde
física e mental do bancário ou reforçando aqueles
já existentes. As Lesões Por Esforços Repetitivos
(L.E.R.) têm sido apontadas como o exemplo
maior do primeiro tipo de agravo e alguns trans-
tornos mentais, como o Estado de Estresse Pós-
Traumático, a Neurastenia, os Transtornos de
Adaptação, a Síndrome do Pânico, dentre outros,
ilustram bem o segundo. Cabe ressaltar que to-
dos esses quadros já estavam descritos na litera-
tura médica e psiquiátrica há bastante tempo, mas
só assumiram um caráter epidêmico no decorrer
das duas últimas décadas, em função das mudan-
ças introduzidas no setor. Estas parecem ter fa-
vorecido, sobretudo, os transtornos mentais cuja
extensão e gravidade, entre os bancários, têm
assumido proporções preocupantes2 .

Embora todos os dados acima reportados se-
jam relevantes, ainda resta um problema a ser
resolvido: o estabelecimento do nexo causal en-
tre as condições de trabalho bancário e a emer-
gência de quadros nosológicos específicos. Ou
seja,  ainda que tais evidências sejam importantes
indicadores da existência de problemas graves na
categoria, elas ainda são insuficientes para se afir-
mar o nexo.

2Em 1997, foi realizado um simpósio, em Vitória - ES, que trouxe importantes elementos para se compreender as mudanças acarretadas pela reestruturação no sistema
financeiro brasileiro e seus impactos na saúde mental dos bancários. O fato de ser um evento exclusivamente voltado para o tema saúde mental e trabalho bancário já
revela por si só a gravidade que esse problema assumiu, para a categoria, no decorrer dos últimos anos (SIMPÓSIO SAÚDE MENTAL E TRABALHO BANCÁRIO, 1997).
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O propósito deste artigo é o de refletir sobre
essa questão crucial, cuja solução ainda está longe
de ser alcançada. Pois se o estabelecimento do
nexo parece ser menos complicado quando esta-
mos lidando com queixas físicas, ele se torna uma
tarefa espinhosa quando se trata de transtornos
mentais ou de distúrbios psicossomáticos. De um
lado, dificilmente conseguimos que os responsá-
veis pelas perícias médicas ou pelos julgamentos
de processos encaminhados à justiça admitam esse
tipo de nexo. De outro, quando se trata de trans-
tornos mentais, temos que enfrentar uma polêmi-
ca dentro do nosso próprio campo de estudos. Ou
seja, não é apenas uma dificuldade de diálogo com
outras áreas do conhecimento, mas um dilema cri-
ado no interior de nossa disciplina e que não pare-
ce vislumbrar uma solução em curto prazo. Quan-
to aos distúrbios psicossomáticos, a maior dificul-
dade encontra-se no verdadeiro emaranhado de
teorias que se propõem a explicar esses fenôme-
nos, sendo muitas de caráter meramente especu-
lativo e, portanto, incapazes de dar conta do pro-
blema, na sua complexidade.

Desta forma, o estabelecimento do nexo
pode ser visto como a questão mais decisiva que
devemos enfrentar no campo da saúde do traba-
lhador, já que afeta a vida de muitas pessoas hoje
acometidas de afecções graves e que sofrem por
não saber a quem recorrer ou como fazer valer
os seus direitos. A maioria acaba sendo encami-
nhada para os hospitais ou serviços de psiquiatria,
com diagnósticos de doenças comuns, ou seja, sem
qualquer relação com suas atividades profissionais.

PRINCIPAIS DIFICULDADES NO
ESTABELECIMENTO DO NEXO

A primeira dificuldade neste campo concer-
ne à profusão de teorias em torno da gênese das

doenças físicas e mentais, que desconsideram a
complexidade do fenômeno e terminam por cair
em perspectivas reducionistas, ao tratarem os
processos fisiológicos ou psicológicos isoladamen-
te, e deixarem de perceber o nexo biopsíquico,
dentro de um contexto sócio-histórico específi-
co3 .

Tais teorias ganham, muitas vezes, uma gran-
de proeminência, influenciando a maneira de se
diagnosticar e tratar os processos patológicos e,
conseqüentemente, dificultando o estabelecimen-
to do nexo entre tais processos e o trabalho. A
atividade laboral pode ser reduzida à condição de
fator contribuinte ou nem ser considerada pelos
adeptos dessas visões tradicionais sobre os pro-
cessos saúde/doença.

Ao abordar de forma simplista as queixas de
saúde que chegam até eles, os profissionais que
aderem a essas perspectivas reducionistas, termi-
nam por camuflar o papel do trabalho na gênese,
manutenção ou agravamento das patologias. Estas
passam a ser vistas, por exemplo, como fruto de
“predisposições” orgânicas ou psíquicas e, portan-
to, como um fenômeno sem qualquer vínculo com
o meio, no sentido mais amplo. Não é preciso di-
zer que tal visão favorece bastante o capital e seus
representantes, que podem continuar a explorar
os assalariados sem qualquer tipo de controle e,
mais do que isto, com amparo da “ciência”.

A segunda dificuldade concerne aos próprios
recursos de que dispomos atualmente, no campo
das ciências da saúde, para estabelecer de forma
efetiva esse nexo. Ou seja, mesmo aqueles que
admitem a complexidade do problema, podem
não ser ainda capazes de tratá-lo adequadamen-
te, uma vez que, para o estabelecimento ade-
quado do nexo causal, torna-se necessário iden-
tificar todos os mediadores que vão do exercício
de certas atividades até o adoecimento.

Le Guillant (2006) estava ciente disso e já

3Sobre esta questão, ver as discussões propostas pelos autores da Epidemiologia Social, sobretudo Laurell e Noriega (1989), mas também a visão daqueles que
levam em conta a dimensão social do psiquismo, tais como Politzer (1998) e Le Guillant (2006).
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constatava, à sua época, a grande dificuldade em
se demonstrar concretamente como se dava a
passagem entre certas experiências de vida e de
trabalho e a emergência de certos distúrbios ner-
vosos ou funcionais, que ele identificava em suas
investigações. Infelizmente, não avançamos mui-
to, desde então, sendo que, em alguns aspectos,
parece ter ocorrido até mesmo um retrocesso,
conforme  revela o teor da polêmica que será
exposta, a seguir.

A POLÊMICA EM TORNO DO NEXO
CAUSAL ENTRE TRANSTORNOS
MENTAIS E TRABALHO

Esta polêmica, que será exposta de forma bem
resumida, foi desencadeada na França e envolve
basicamente dois grupos de teóricos: de um lado,
estão aqueles que admitem a existência de trans-
tornos mentais decorrentes do trabalho, apresen-
tando evidências de que existem formas de des-
gaste psíquico, afetando um número importante
de trabalhadores pertencentes às mesmas catego-
rias profissionais, às mesmas empresas ou subme-
tidos a condições semelhantes de trabalho. Do
outro, estão aqueles que negam essas evidências
afirmando que os transtornos mentais têm origem
essencialmente orgânica ou psíquica.

Fica evidente que esta polêmica decorre, aci-
ma de tudo, das concepções que esses teóricos
têm a respeito da gênese da doença mental, ten-
do aqueles que acham que ela advém, sobretu-
do, de fatores orgânicos, adotado uma perspecti-
va essencialmente organicista, outros, que defen-
dem a tese de uma origem exclusivamente psi-
cogênica, desconsiderando suas dimensões orgâ-
nicas e, em certa medida, sociais e, finalmente,
aqueles que concebem o transtorno mental como
sendo resultante de um conjunto de fatores bi-
opsicossociais. Estes últimos tentam evitar uma
visão simplista e enviesada do problema, respei-
tando sua complexidade e entendendo que se

trata de um fenômeno muldimensional. O maior
representante do primeiro grupo, no campo da
Saúde Mental e Trabalho – SM&T, na França, é
Paul Sivadon (1993); aquele que representa me-
lhor o segundo grupo é Christophe Dejours (1987,
2000) e o que melhor traduz o último é Louis Le
Guillant (2006).

Christophe Dejours, médico, psiquiatra e psi-
canalista francês, que se interessou pelo campo
da SM&T na década de 1980, além de melhor
representar a corrente psicogênica foi também
quem desencadeou esta polêmica. Sua obra tem
tido enorme influência no Brasil, sobretudo por
ter sido seu livro “A loucura do trabalho – estudo de
Psicopatologia do Trabalho”, o primeiro a discutir o
tema de forma ampla no nosso país.

É importante ressaltar que, embora este
autor tenha, sem dúvida, o mérito de ter intro-
duzido esse tema no nosso país, trazendo à luz
um problema de extrema relevância, a publica-
ção do seu livro, parece ter gerado, entre nós,
uma visão equivocada a respeito da evolução da
disciplina. Trata-se, efetivamente, da primeira
obra sobre o tema divulgada no Brasil, mas, na
França, ela veio cerca de 30 anos após um movi-
mento, intitulado Psiquiatria Social, que produziu
trabalhos de grande relevância. Além de Louis Le
Guillant, outros teóricos como Paul Sivadon, Fran-
çois Tosquelles e Claude Veil, atuaram neste
movimento e foram fundamentais na consolida-
ção do campo da SM&T, na França. Seus estudos
preservam sua importância, sendo de grande con-
sistência para se compreender até mesmo os atu-
ais processos de trabalho. Portanto, conhecer em
profundidade as produções desses teóricos é uma
condição essencial para aquele que deseja com-
preender o verdadeiro lugar ocupado por Dejours
na construção desse campo e sua real contribui-
ção para os avanços alcançados pelo seu país.

Embora seja ambivalente em relação à utili-
dade da teoria psicanalítica para a compreensão
da relação homem/trabalho, são suas premissas
que Dejours termina por adotar em suas refle-
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xões. Assim, no seu livro “A loucura do trabalho”
(DEJOURS, 1987, p. 122),  ele diz:

Contrariamente ao que se poderia imaginar, a
exploração do sofrimento pela organização do tra-
balho não cria doenças mentais específicas. Não
existem psicoses do trabalho, nem neuroses
do trabalho. Até os maiores e mais ferrenhos
críticos da nosologia psiquiátrica não consegui-
ram provar a existência de uma patologia mental
decorrente do trabalho.

E para Freud (apud DEJOURS, 1987, p. 122)
“As descompensações psicóticas e neuróticas de-
pendem, em última instância, da estrutura
das personalidades, adquirida muito antes do
engajamento na produção”. (grifos do autor).

Em seguida, esclarece que a estrutura da per-
sonalidade pode explicar a forma sob a qual apa-
rece a descompensação e seu conteúdo, mas não
é suficiente para explicar o momento “escolhi-
do” para sua ocorrência. Assim, admite, no máxi-
mo, que o trabalho favoreça as descompensações
psiconeuróticas (DEJOURS, 1987, p. 122)4 .

Diante desta “impossibilidade”, segundo o
autor, de se comprovar o nexo entre transtornos
mentais e trabalho, o nome da disciplina deveria
ser mudado. Assim, ele propõe que, ao invés de
“Psicopatologia do Trabalho”, um nome que re-
mete claramente à doença mental caracterizada,
a disciplina passasse a ser chamada “Psicodinâmi-
ca do Trabalho”, título mais amplo, que abrange-
ria o prazer e o sofrimento, mas que, sobretudo,

 4Cabe esclarecer que esta posição é defendida por ele até hoje, sendo que, em 1993, ao escrever o posfácio à segunda edição do seu livro, na França, ele foi ainda
mais incisivo a este respeito, recusando claramente todo e qualquer enfoque sobre as doenças mentais e propondo que o foco passe a ser o sofrimento e as defesas
contra o sofrimento, isto é, que nosso olhar seja direcionado para aquém da doença mental descompensada e que a normalidade é que se configure como o verdadeiro
enigma no campo da Saúde Mental & Trabalho (DEJOURS, 2000).
5 De acordo com o Manual de Doenças Relacionadas ao Trabalho (BRASIL, 2001), esse transtorno consiste em uma resposta a eventos ou situações estressantes de
natureza excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica e que causaria extrema angústia nas pessoas a eles expostas. Nos contextos de trabalho, ele ocorre com
freqüência em trabalhadores submetidos a atividades de alto risco e que sofreram ou presenciaram acidentes graves; em profissionais responsáveis por vidas humanas,
como aqueles que atuam em sistemas de transporte; além daqueles que trabalham expostos ao risco de perder a própria vida, como bombeiros, policiais, ou que
podem sofrer assaltos, como os bancários. Estes últimos têm sido freqüentemente vítimas dessa patologia, devido à sua forte exposição à violência que se alastrou,
de forma descontrolada, nos pequenos e grandes centros urbanos brasileiros. Sobre isto, não posso deixar de acrescentar que, enquanto escrevia este artigo, ocorreu
um violento assalto em uma agência bancária em São Paulo, durante o qual a sub-gerente foi assassinada com um tiro no rosto. Não é difícil antever as conseqüências
nefastas, do ponto de vista da saúde mental, para os funcionários dessa agência.

retiraria o foco do transtorno mental.
No entanto, devo ressaltar aqui um aspecto

curioso, claramente observado na obra de De-
jours e que é também o mais importante para a
problemática aqui analisada: ele admite a exis-
tência de uma única descompensação mental cujo
nexo com o trabalho estaria claramente configu-
rado. Trata-se de um problema grave e que ocor-
re com bastante freqüência nos contextos de tra-
balho de alto risco, chamado por ele de Síndrome
Subjetiva Pós-Traumática e que, entre nós, cos-
tumamos chamar de Estado de Estresse Pós-Trau-
mático5 .

Dejours afirma, após discorrer longamente
sobre esse transtorno e admitir que ele atinge
“anualmente milhares de trabalhadores acidentados”,
que se vêem vítimas de uma “verdadeira afecção
psiquiátrica” e envolvidos em um “círculo vicioso
de incompreensões”: “A síndrome subjetiva pós-trau-
mática é (...) a única entidade clínica reconhecida-
mente de origem bem limitada à organização do tra-
balho” (DEJOURS, 1987, p. 125). Ou seja, ape-
nas três páginas após ter afirmado de forma tão
contundente que não existem transtornos men-
tais decorrentes do trabalho, nosso autor fez re-
ferência a uma afecção psiquiátrica grave, cuja
gênese estaria nos contextos laborais.

Diante disso, fica visível um dilema, ou mais
do que isto, uma contradição, em sua obra, que o
impede de propor uma visão coerente a respeito
do nexo causal entre transtornos mentais e tra-
balho. No meu entender, ao invés de contribuir
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para o avanço na solução do problema, esta ma-
neira de tratá-lo pode levar a um retrocesso, ge-
rando mais confusão do que esclarecimentos. Seja
como for, ao admitir essa exceção, Dejours ad-
mitiu, ao mesmo tempo, uma falha na sua teoria
de base e, portanto, a necessidade de revê-la e
adequá-la à nova evidência. Em outras palavras,
ao propor a Síndrome Subjetiva Pós-Traumática
como uma afecção gerada por uma dada forma de
organização do trabalho, toda a sua argumentação
sobre a inexistência de patologias mentais decor-
rentes do trabalho tornou-se cientificamente in-
sustentável e necessitaria ser revista.

QUE POSIÇÃO ADOTAR DIANTE
DESTA POLÊMICA?

Antes de mais nada, cabe esclarecer que não
se pode enfrentar esta visão de  Dejours sobre o
problema aqui tratado, apenas apontando suas in-
coerências ou contrapondo-a a novos argumen-
tos. Trata-se, acima de tudo, de trazer evidências
de que tal nexo efetivamente existe e, mais do
que isto, de demonstrar concretamente como ele
se dá.

A esse respeito, devo dizer que os resulta-
dos das pesquisas realizadas pela nossa equipe, na
UFMG, têm nos conduzido, de forma consisten-
te, à conclusão de que condições adversas de tra-
balho podem favorecer a emergência de trans-
tornos mentais específicos. Temos nos deparado
com quadros patológicos diversos, que se encai-
xam ou não nas classificações nosológicas comu-
mente descritas nos manuais de psiquiatria. São
quadros depressivos e de fadiga nervosa, síndro-
me do pânico, transtornos relacionados ao alcoo-
lismo, estados de estresse pós-traumático, trans-
tornos orgânicos de personalidade, dentre outros.

Muitas vezes esses quadros atingem um gran-
de número de empregados de uma mesma em-
presa. Recentemente, fizemos o diagnóstico de di-
versos trabalhadores de uma grande siderúrgica,

afastados com quadros de fadiga nervosa, depres-
são, alcoolismo, acompanhados ou não de tentati-
vas de suicídio, além de um considerável número
de pessoas com estresse pós-traumático, uma vez
que o índice de acidentes graves aumentou muito
nessa empresa após sua privatização.

Mas eles podem atingir também muitas pes-
soas pertencentes à mesma categoria profissio-
nal. Uma pesquisa que realizamos nos hospitais e
clínicas psiquiátricos de Barbacena (MG) sugere
uma forte presença de certos distúrbios mentais
em categorias profissionais específicas (LIMA,
2004). O mesmo estudo está sendo reproduzido
em um hospital psiquiátrico de Belo Horizonte,
sendo que os primeiros resultados apontam para
uma grande incidência de quadros de alcoolismo
e de suicídio entre profissionais pertencentes a
uma mesma instituição, como é o caso dos polici-
ais militares (NOGUEIRA, 2005). A partir da pes-
quisa de Barbacena, temos realizado vários estu-
dos qualitativos em torno do alcoolismo no traba-
lho (GISCHEWSKI, 2004), com a finalidade de
identificar os mediadores e estabelecer o nexo
causal. Os resultados são igualmente interessan-
tes, sugerindo a existência deste nexo em algu-
mas categorias profissionais, tais como motoris-
tas e trocadores de ônibus urbanos e trabalhado-
res da construção civil (SILVA, 2004; TENAGLIA,
2004; AMARAL, 2005; PORTES, 2006).

Temos constatado, igualmente, a presença de
transtornos muito semelhantes atingindo trabalha-
dores pertencentes a empresas diferentes, mas que
participam da mesma cadeia produtiva, como é o
caso dos quadros graves de fadiga nervosa que di-
agnosticamos entre trabalhadores do setor auto-
motivo, mas que atingem também o pessoal das
“terceiras”, ou seja, as fabricantes de peças para
as montadoras e que, portanto, sofrem influência
direta do ritmo de produção imposto pela empre-
sa-cliente (LIMA, M. E. A. et al., 2003).

Portanto, os resultados dos estudos realiza-
dos pela nossa equipe têm ido na contramão das
conclusões de Dejours, ao sugerirem a existência
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de um nexo entre certas situações adversas de tra-
balho e a emergência de transtornos mentais espe-
cíficos. É importante ressaltar que não estamos iso-
lados nesse tipo de resultados e sequer somos os
primeiros a obtê-los. Conforme já disse, os traba-
lhos pioneiros de Le Guillant, para ficar em apenas
um exemplo, são ricos em evidências semelhantes
às nossas. Além disso, o reconhecimento formal
deste problema está no Manual de Doenças Relaci-
onadas ao Trabalho (BRASIL, 2001), cujo capítulo
10 é dedicado aos Transtornos Mentais e do Com-
portamento Relacionados ao Trabalho.

COMO ESTABELECER O NEXO?

Conforme disse anteriormente, o maior pro-
blema com o qual nos defrontamos, atualmente,
consiste na construção de uma abordagem capaz
de permitir o estabelecimento adequado do nexo
entre trabalho e doença. Nossa experiência com
o assunto tem nos conduzido ao cumprimento de
algumas etapas que concluímos serem fundamen-
tais, se quisermos alcançar um mínimo de certe-
za sobre a existência deste nexo. Cabe advertir,
desde já, que se trata de um método ainda em
construção e que não oferece respostas definiti-
vas a todos os problemas que se apresentam.
Apesar disso, tem sido de grande utilidade e tem
permitido o alcance de resultados no mínimo ins-
tigantes a respeito da gênese do adoecimento nos
contextos de trabalho.

As etapas propostas são as seguintes:
1) Em primeiro lugar, buscar evidências epide-

miológicas, de modo a identificar possíveis focos

de problemas. Por meio delas, podemos
identificar a incidência importante de cer-
tos quadros nosológicos atingindo categori-
as profissionais ou grupos de trabalhadores
específicos;

2) Em seguida, dirigir-se aos locais onde esses
profissionais se encontram e realizar estudos
ergonômicos, avaliando suas atividades reais
de trabalho, ou seja, tentando compreender
como efetivamente se organizam para dar
conta de suas responsabilidades, as exigências
que lhes são apresentadas e como respondem
a elas, além da forma como lidam com a dis-
tância entre o trabalho prescrito e o real;

3) Resgatar a história de vida desses profissio-
nais, da forma mais detalhada possível, pas-
sando pela suas experiências anteriores e
posteriores à sua entrada no mundo do tra-
balho e verificando, inclusive, a percepção
que eles próprios têm das causas do seu
adoecimento6 ;

4) Complementar todas essas informações
com exames médicos e psicológicos neces-
sários, além de dados coletados junto às
entidades de classe e outros que possam
ajudar na compreensão do problema7;

5) Tentar identificar os mediadores que per-
mitam compreender concretamente como
se dá a passagem entre a experiência vivi-
da pelos sujeitos e o seu adoecimento, so-
bretudo durante a segunda e a terceira eta-
pas descritas anteriormente8 ;

É claro que estou ciente das dificuldades
presentes no cumprimento dessas etapas, mas
receio que, sem cumpri-las, não conseguiremos

6 - Uma boa ilustração desse método, nomeado por Le Guillant “Método Biográfico”, encontra-se no Caso Marie L (LE GUILLANT, 2006, cap. 6, Parte II). Nós
nos inspiramos neste caso quando analisamos a história de um trabalhador com transtorno mental grave, publicado com o título “Aprisionado pelos ponteiros de
um relógio - o caso de um transtorno mental desencadeado no trabalho”, In: CODO, W.; JACQUES, M. G. (Org.). Saúde Mental e trabalho: leituras. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2002.
7 - Trata-se da abordagem muldimensional, proposta por Le Guillant, e que recorre a todas as informações que possam ajudar a iluminar a situação analisada. Ao estudar
as incidências psicopatológicas que acometem as empregadas domésticas (Capítulo 4 - Parte II da coletânea citada), este teórico revela a amplitude desta abordagem,
dizendo que recorreu à literatura técnica sobre o assunto, mas também à literatura, em geral (romances, poemas, etc).
8  - Um bom exemplo de como trabalhamos na identificação desses mediadores na categoria bancária, encontra-se em Araújo, Lima e Lima (1997) L.E.R. -
Dimensões Ergonômicas e Psicossociais, no qual incluímos um capítulo dedicado a essa categoria e aos fatores presentes no seu trabalho que favorecem essa
forma específica de adoecimento.
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respaldar nossa prática no campo da saúde ocu-
pacional. Isto significa que não se trata de uma
tarefa reservada aos pesquisadores e, portanto,
restrita ao âmbito acadêmico, mas algo que deve
fazer parte do cotidiano de qualquer profissional
que atua nesse campo.

Pode-se verificar também que o caminho pro-
posto acima exige a participação ativa dos traba-
lhadores e envolve diversos profissionais da saúde
ocupacional: o médico e o psicólogo do trabalho,
o ergonomista, dentre outros. Para isto, torna-se
necessário criar equipes interdisciplinares para re-
alizar diagnósticos, propor medidas preventivas ou
soluções nos ambientes de trabalho, e verificar
os nexos causais entre os problemas de saúde e o
exercício das atividades laborais.

Não tenho dúvida de que o destino de cente-
nas de trabalhadores vai depender de nossa capa-
cidade de somar esforços. Cabe ressaltar que, na
maioria dos casos, eles não têm sido sequer acolhi-
dos e respeitados nas suas queixas, sendo, muitas
vezes, acusados de simuladores, farsantes, ou en-
tão, quando se reconhece que estão doentes, o
máximo que tem sido feito é classificar seu quadro
como “doença comum”, ou seja, como um pro-
blema de saúde que não decorre do trabalho.

À GUISA DE CONCLUSÃO

Uma das maiores dificuldades para se esta-
belecer o nexo entre uma afecção (física ou men-
tal) e o trabalho, consiste no perigo de cair em
algum tipo de viés, seja ele psicologizante ou so-
ciologizante. Pode-se também adotar uma pers-
pectiva organicista ao se entender a doença como
decorrente, na sua essência, de predisposições
orgânicas. É, portanto, contra esses três tipos de
vieses que devemos nos precaver ao tentar lidar
com as demandas nesse campo.

Dejours (1987), acusou de simplistas aque-
les que atribuíam à sociedade a paternidade de

9Àqueles que se interessarem por uma reflexão mais aprofundada sobre esta questão, sugiro a leitura de LIMA, M.E.A. Esboço de uma crítica à especulação no campo
da SM&T. In: JACQUES, M. G.; CODO. W. Saúde mental e trabalho: leituras. Petrópolis: Vozes, 2002.

todas as doenças mentais. Naturalmente, ele di-
rigiu essa crítica aos fundadores do campo da
SM&T, na França, dentre eles, Louis Le Guillant.
Mas todos que conhecem bem a obra deste au-
tor sabem que jamais foi essa a perspectiva ado-
tada por ele. Ao contrário, Le Guillant sempre
teve o cuidado de evitar qualquer viés sociologi-
zante, dizendo, na maioria dos seus textos, que
não tinha a pretensão de fundar uma corrente de
compreensão socio-genética dos distúrbios men-
tais. (LE GUILLANT, 2006). Sua preocupação
constante era a de evitar cair em qualquer visão
extremista do problema: seja pela supervaloriza-
ção da influência do meio, seja pela ênfase exces-
siva em suas dimensões subjetivas. Assim, sua
perspectiva era a de considerar o papel do meio,
mas sem negligenciar aquilo que singularizava o
paciente.

Portanto, se não posso discordar de Dejours
quando acusa de simplistas aqueles que defen-
dem as teses sobre a determinação exclusiva dos
fatores sociais na gênese das doenças mentais, é
impossível concordar com ele quanto ao alvo contra
o qual direcionou tal crítica. E, mais importante
ainda: considero equivocada a perspectiva adota-
da por esse autor sobre as estruturas prévias de
personalidade como os únicos elementos que nos
permitiriam compreender essas afecções. No meu
entender, esta visão é tão simplista quanto aque-
la que ele atribui aos adeptos da Psiquiatria Soci-
al, além de ser incapaz de explicar as evidências
acima reportadas. Dessa forma, o referencial te-
órico proposto por Le Guillant parece o mais ca-
paz de dar conta deste fenômeno, ao tentar apre-
endê-lo, a partir de suas dimensões objetivas e
subjetivas, coletivas e singulares, evitando cair no
sociologismo ou no psicologismo, vieses que iden-
tificou em sua época, mas que ainda permane-
cem nas produções teóricas contemporâneas9 .

Mas, cabe ressaltar que esta não é a única
objeção à obra de Le Guillant. Ao contrário, não
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foram raras as vezes em que teve de responder
às críticas dirigidas ao seu trabalho. Uma delas
referia-se aos resultados que obteve nos seus es-
tudos em torno das telefonistas e dos mecanó-
grafos. Aqueles que se opunham a tais resultados
diziam que, na verdade, eles eram decorrentes
das condições gerais de vida desses indivíduos e
não de suas atividades profissionais. Le Guillant
costumava responder a essa crítica com um argu-
mento simples e, ao mesmo tempo, decisivo. Ele
admitia que seus opositores não estavam total-
mente incorretos, mas acrescentava que tal ob-
jeção deveria ser posta no seu devido lugar, pois

é certo que o trabalho corresponde a apenas uma
parte da existência das telefonistas e dos meca-
nógrafos e por isto é fácil atribuir a suas condi-
ções de vida os distúrbios que apresentam. No
entanto, acrescentava ele, se um estudo compa-
rativo revela um índice de morbidade (ou de for-
mas particulares de afecções, por exemplo, dis-
túrbios mentais) mais elevado nessas duas cate-
gorias, a idéia do caráter nocivo de sua profissão
estará seriamente confirmada (LE GUILLANT,
2006).

Ao concordar com esse autor, só posso con-
cluir que as evidências expostas no decorrer des-
te artigo indicam que o exercício de certas pro-
fissões expõe os indivíduos a elementos nocivos à
sua saúde física e mental. Neste caso, os resulta-
dos divulgados recentemente pelo Sindicato dos
Bancários de Pernambuco, podem perfeitamen-
te indicar uma nova forma de desgaste que vem
acometendo sua categoria profissional. A ação dos
especialistas deve, portanto, voltar-se para a iden-
tificação dos elementos envolvidos nesse desgas-
te, compará-los com aqueles presentes em ou-
tros contextos laborais, comprovar seu nexo com
a atividade bancária e, em seguida, propor medi-
das preventivas nos ambientes de trabalho, já que
a prevenção deve ser o principal objetivo daque-
les que lidam com a doença em todas as suas for-

mas de manifestação.
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