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Introdução: Estudos relacionados aos acidentes de trabalho ou fator humano tem sido
preocupação de várias frentes de pesquisa. Dejours (2002) classifica e percebe que
algumas destas frentes partem de um pressuposto fisicalista ou psicologista, o primeiro
vai referir ao acidente de trabalho como mero fator do comportamento, ou seja, das
faculdades mentais e fisiológicas, o que pode ser esquematizado da seguinte forma:
Ego(trabalhador)-Real(objeto de trabalho), esta relação pode ser resumida em uma
palavra “ato”, o próprio ato do trabalho; o segundo tem a percepção que a organização
do trabalho, as exigências da função e demais influencias da cultura organizacional é
suficiente para entender e prevenir os acidentes laborais, assim temos:
Ego(trabalhador)-Outro(das relações interpessoais), o que pode ser definido como
“tradicional”, uma coordenação da atividade, uma forma de fazer que é aceita
socialmente. Mas existe uma terceira relação entre os elementos citados que não pode
ser deixada de lado, esta se refere: Outro(trabalhador)-Real(objeto de trabalho), esta
condiz com a realidade do trabalho, o que deve ser realmente feito para dar conta do
mesmo, algo que se encontra para além do prescrito, algo que é “eficaz” perante a
execução da atividade. Estes três âmbitos estão relacionados entre si e são necessários
para uma análise da ocorrência dos acidentes do trabalho. A cada acidente deve-se
buscar ouvir o que o trabalhador tem a dizer de si e do seu trabalho, pois não há uma
causa linear e única, mas sempre um acontecimento singular. Objetivo: Expor de
forma sucinta, algumas referências no campo da saúde mental do trabalho que se
relacionam ao tema dos acidentes de trabalho, dando uma ênfase à Psicodinâmica do
Trabalho proposta por Christophe Dejours.   Conclusão: Esta fundamentação teórica
sobre o acidente de trabalho reflete sobre o homem e trabalho, indo além da prevenção,
pois pensa o trabalho atuando sobre a subjetividade e vice-versa. Logo um estudo dos
acidentes de trabalho exige entender cada individuo nas suas idiossincrasias e como o
trabalho se apresenta para este.
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