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SUICÍDIO NO TRABALHO
O papel da organização na morte dos trabalhadores

Casos de suicídio no ambiente de trabalho vêm 

ganhando considerável destaque na mídia devido ao 

seu crescimento significativo nos últimos anos; isso 

indica que é hora de refletirmos sobre o assunto. 

O trabalho é o lugar onde se constroem sonhos 

e colocam em prova a capacidade de cada um. No 

entanto, uma nova organização laboral tem, muitas 

vezes, resumido chefes e subordinados a meros 

cumpridores de metas, desencadeando uma 

competição que pode promover o adoecimento e até 

mesmo ser fatal para os envolvidos.

Visão geral do suicídio

O suicídio tem sido encarado como um fenômeno chocante, pois causa na sociedade uma sensação de 

incompetência e um forte sentimento de falha. Quando alguém se suicida, é comum nos perguntarmos como não 

percebemos a condição em que aquela pessoa se encontrava e como poderíamos ter evitado essa situação.

De acordo com estudos sobre o tema, o ato de pôr fim à vida é considerado um fenômeno multidimensional e 

complexo, pois compreende aspectos filosóficos (p.ex., o sentido da vida), biológicos (o papel dos genes), sociais (os 

contextos relacionais amplos ou restritos), psicológicos (a saúde mental), jurídicos (a quem cabe o direito de escolher 

sobre a vida) e religiosos (a vida como presente divino). Muitas são as razões que levam alguém a se suicidar, o que 

reforça ainda mais a complexidade desse 

assunto.

Suicídio no âmbito do trabalho

Em relação a suicídios no ambiente de 

trabalho, no Brasil foram registradas 253 

ocorrências no setor bancário durante o período 

de 1993 a 2005. Embora haja indícios de suicídios 

em outros setores, essas mortes não costumam 

ganhar repercussão, isentando as empresas dos 

custos decorrentes da perda de imagem e de 

cobrança social mais ampla, ao passo que os 

mortos são tratados como meros casos 

administrativos.
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Cuide de sua saúde vocal!

De acordo com a Psicodinâmica do Trabalho, 

trabalhar não é a atividade de produção puramente 

objetiva, mas algo que sempre põe à prova a subjetividade 

do trabalhador. Nesse sentido, a atividade laboral exerce 

uma função psicológica ao envolver aspectos de nossa 

identidade pessoal, social e profissional, além de ser fonte 

de reconhecimento e autoestima.

A respeito das relações trabalhistas, a convivência 

em grupo pode tanto promover o sentimento de 

solidariedade, cooperação e pertinência quanto nos fazer 

esperar pelo reconhecimento de nossas habilidades 

criativas. Em suma, o trabalho possibi l ita uma 

representação de nós mesmos, dos nossos sonhos e visões 

de mundo e de nossos potenciais. Nesse sentido, 

mudanças significativas no conteúdo e em nosso ambiente 

de trabalho podem causar impactos nocivos à nossa saúde.

Portanto, as mudanças políticas, sociais e 

econômicas do mundo contemporâneo impactaram 

diretamente o contexto laboral, imprimindo-lhe 

transformações expressivas. Dessa maneira, houve uma 

rearticulação no modo de organizar o trabalho, que 

atualmente assume a seguinte face: a responsabilidade 

coletiva agora é cada vez mais individual; o tempo, antes 

um organizador das atividades laborais, passou a ser 

visto como um inimigo a ser vencido; o sentimento de 

dever cumprido e orgulho pela boa qualidade foram 

transformados em números a serem atingidos a 

qualquer custo; o coletivo de trabalho é agora 

composto por um exército de terceirizados, 

subcontratados ou temporários.

Diante desse cenário, as consequências dessas 

mudanças revelam: 1) o esvaziamento das profissões, 

do saber e da qualificação, precarizando o trabalho na 

medida em que este deixa de obedecer a lógica da 

profissão, tornando-se apenas um produto; 2) a ruptura 

dos laços coletivos e de solidariedade (a intensificação 

do ritmo de avaliação individual); 3) a busca incessante 

por resultados, facilitando álibis permanentes para 

perversidades de todos os tipos; 4) um trabalho 

submisso, sem sentido, de qualidade esquecida e em 

condições precárias e temporárias; 5) profissionais 

isolados, exaustos, desprezados, humilhados e sem 

esperança, transformados em alvos preferenciais.

Toda prevenção exige debate e divulgação. Portanto, é de extrema importância que as instituições estejam atentas quanto aos 

aspectos nocivos da organização laboral, comprometendo-se em propiciar um ambiente que promova a saúde mental do 

trabalhador. 

Nesse sentido, a Coordenação de Saúde do Trabalhador (CST) é um setor que busca 

promover a saúde mental dos servidores do IFRJ e se disponibiliza a fazer 

atendimentos individuais e coletivos, notadamente os que envolvem o campo do 

trabalho. Para saber mais sobre essa ação, entre em contato conosco, enviando e-

mail para: cst@ifrj.edu.br.

No entanto, para os que preferem apoio externo ao trabalho, há profissionais de 

saúde mental (psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais etc.), nos 

âmbitos público e privado, habilitados no acolhimento e em práticas de 

prevenção em situações de ideações ou tentativas de suicídio. Além disso, 

algumas organizações civis também têm participado de ações preventivas ao 

suicídio. É o caso do Centro de Valorização da Vida (CVV), uma associação civil 

que presta atendimento gratuito àqueles que precisam de apoio emocional e, 

sob total sigilo, querem conversar sobre suicídio. O CVV realiza atendimentos 

telefônicos (por meio do número 141), presenciais (em postos de atendimento 

do próprio centro) ou virtuais (por meio de Skype, chat e e-mail). 

Atentar-se para os efeitos negativos no contexto laboral e recorrer a 

profissionais de saúde (do próprio trabalho ou fora dele) podem ser boas 

iniciativas para a qualidade de vida do trabalhador. Pense nisso!

O SUICÍDIO TEM PREVENÇÃO?


