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RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo conscientizar os trabalhadores, as organizações e os profissionais 
da área de Saúde e Segurança Ocupacional, entre outros, sobre a importância dos fatores 
Ergonômicos voltados a Cognição, sua relação com o trabalhador, com o seu trabalho nas 
organizações e os impactos causados a este em sua vida cotidiana. Para tanto, foi realizado um 
estudo retrospectivo, através de pesquisa bibliográfica, dados estatísticos e coletas de 
informações, fundamentadas e correlacionadas às Normas Regulamentadoras, especificamente 
com a NR 17.  O trabalho faz uma análise reflexiva da importância do estudo sobre ergonomia 
cognitiva e as reais necessidades de sua aplicação, com o intuito de prevenir o trabalhador de 
problemas sérios em sua saúde e a organização de prejuízos e passivos trabalhistas. 

 
Palavras-chave: Ergonomia; Cognição; Trabalho. 
 

ABSTRACT 
 
 
This article aims to educate workers, organizations and professionals in the Occupational Safety 
and Health, among others, about the importance of the factors facing Ergonomic Cognition, their 
relationship with the worker, with his work in organizations and the impacts this caused in their 
daily lives. To that end, we conducted a retrospective study, through literature, statistics and 
information gathering, founded and correlated to the Regulatory Standards, specifically to NR 17. 
The work is a reflective analysis of the importance of the study on cognitive ergonomics and the 
real needs of your application, in order to prevent the worker from serious problems in their 
health and the organization of labor losses and liabilities. 
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INTRODUÇÃO  

 

Desde a época do homem primitivo, a ergonomia está presente. Quando o homem 

inventou utensílios, a exemplo de vasos de barro para retirar água de cacimbas e para cozinhar 

alimentos e de tacapes para se defender ou para abater animais, utilizou princípios da ergonomia, 

ainda que sem esse conceito.  

Na revolução industrial, surgiu o termo ergonomia. Nas grandes guerras, foi determinante 

no desenvolvimento de armas e equipamentos bélicos. Na segunda Guerra Mundial, os aliados, 

exército formado com os diferentes biótipos, começaram a perceber que o armamento precisava 

ser projetado, montado, desmontado e usado de acordo com o porte físico do soldado.  

Porém, essa necessidade não se restringe ao armamento, mas a todo equipamento, desde 

as vestimentas até simples acessórios. Dessa forma, a ergonomia objetiva à harmonização entre 

estes: homem e equipamento. Defendendo que o equipamento ou a tarefa deve se adequar ao 

executor e, não, o contrário.  

Dentro da ergonomia, a ergonomia cognitiva refere-se aos processos mentais, tais como a 

percepção, memória, raciocínio e resposta motora (física), de acordo com a interação entre o 

homem e o ambiente em que está inserido3. Segundo Fialho (2001, p 58), cognição pode ser 

descrita como atividades mentais, envolvendo atividades do mais alto nível, como resolução de 

problemas, compreensão e raciocínio. 

Os esforços cognitivos do trabalhador têm afetado sua vida profissional, a realização de 

suas tarefas e os seus resultados, além de causar danos na sua vida cotidiana. Isso está 

demonstrado na literatura e em fundamentações baseadas nas Normas Regulamentadoras (NR’s) 

e na Constituição Federal, o que demonstra a preocupação com a vida dos trabalhadores, suas 

condições de trabalho e seu desempenho no ambiente organizacional. 

Todavia, esta preocupação com o trabalhador e com o ambiente organizacional não se 

restringe a esses estudos. Mas, é um dos focos do Ministério do Trabalho e do Emprego que, 
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através das NR’s, determina as normas ligadas à saúde e à segurança ocupacional do trabalhador. 

Ademais, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o princípio constitucional 

da dignidade da pessoa humana, considerado como princípio fundamental para assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, da liberdade, da segurança e do bem-estar seja físico 

ou emocional (psíquico), segundo o inciso III, art. 1º. 

Estes direitos não podem limitar a vida do próprio indivíduo, mas o contexto no qual este 

está inserido, uma vez que o homem não vive só, mas faz parte de um sistema e sente a 

necessidade de estar inserido e ser aceito por este. Então, o homem busca interagir com diversos 

componentes no sistema de trabalho: equipamentos, mobiliários, formando conexões sensoriais, 

energéticas e posturais com a organização e com o ambiente e formando conexões ambientais, 

cognitivas e organizacionais com o sistema no qual está inserido. 

Assim, o objetivo do presente trabalho é abordar a Ergonomia Cognitiva e as NR’s, em 

específico a NR 17, buscando a conscientização das organizações quanto a necessidade de 

atentar-se ao excesso dos esforços cognitivos do trabalhador, visando a vida, a saúde e a 

harmonia entre ele e o seu ambiente de trabalho. Visto que o excesso de esforços cognitivos tem 

afetado a vida organizacional, as tarefas e os resultados organizacionais do trabalhador, além de 

causar danos a sua vida pessoal.  

Este artigo foi realizado através de estudo exploratório, pesquisa bibliográfica, listas e 

coletas de dados, qualitativos e quantitativos, em acervos literários, em publicações e em meio 

eletrônico.   

 

A Ergonomia Cognitiva   

 

                  De acordo com Associação Brasileira de Ergonomia, a origem da palavra Ergonomia 

vem do grego “Ergon” (trabalho) e “nomos” (normas, regras, leis), sendo classificada em 

ergonomia física, cognitiva e organizacional”. 4  

A ergonomia física abrange a anatomia e fisiologia humana relacionadas ao trabalhador, 

ao seu ambiente de trabalho e aos seus esforços físicos. A ergonomia organizacional, por sua vez, 

envolve a cultura da empresa, os seus processos e a forma como são realizados. 
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A ergonomia cognitiva reporta-se aos processos mentais, linhas de raciocínio, respostas 

motoras, interagindo com o ambiente macro (sociedade, família, escola) e principalmente na 

organização. Com isso, há a necessidade do homem estar em harmonia com o sistema, no qual 

ele está inserido. 

Segundo Colenghi (1997, p.140), o estudo ergonômico tem como um dos seus objetivos a 

harmonização entre o homem e a máquina, buscando atender, desta forma, as necessidades físicas 

e psicológicas humanas.  

Assim, a ergonomia visa oferecer a conformidade entre o trabalhador e o seu ambiente de 

trabalho, de modo que ele possa gerar qualidade e produtividade.  

No entanto, tem-se constatado que esta qualidade e produtividade não têm acontecido 

como deveria, devido à sobrecarga de trabalho, ocasionando o cansaço mental. 

Esta carga mental de trabalho tem causado impacto nas organizações e na vida dos 

trabalhadores, destacando-se problemas na produção, na execução de tarefas, na organização do 

trabalho e no desempenho dos processos, levando ao absenteísmo, aos afastamentos e às licenças 

médicas.   

Um estudo realizado pela Universidade de Brasília (UnB) e pelo INSS mostra que o 

número de trabalhadores com problemas mentais vem aumentando nos últimos anos, a exemplo 

de bancários, de frentistas, de trabalhadores do comércio, de metalúrgicos, de rodoviários e de 

transportadores aéreos, sendo estas consideradas categorias de maior risco5. 

Segundo este estudo, 48,8% dos trabalhadores que se afastam do trabalho por mais de 15 

de dias apresentam algum tipo de doença mental.  Outro estudo, realizado pela Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) em parceria com o Ministério da Saúde e a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), evidenciou que as doenças mentais são responsáveis por cinco das dez 

principais causas de afastamento do trabalho no país, indicando a depressão como a primeira 

delas. Isso representa um gasto de R$ 2,2 bilhões por ano, o equivalente a 19% dos custos com 

auxílios-doença pagos pela Previdência Social dentro do universo de 1,5 milhões de pessoas6. 

A partir desses dados estatísticos, os autores sugerem que haja uma preocupação voltada 

para estes fatos que tem prejudicado a organização e a vida do trabalhador, causando impactos na 

sociedade, principalmente, nos cofres públicos da Previdência Social.   
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Segundo estimativas da OMS, os transtornos mentais menores acometem cerca de 30% 

dos trabalhadores ocupados no Brasil, enquanto os transtornos mentais graves, cerca de 5 a 10%. 

O INSS, que se reporta apenas aos trabalhadores com registro formal, afirma que os transtornos 

mentais ocupam a 3ª posição entre as causas de concessão de benefício previdenciário como 

auxílio doença, de afastamento do trabalho por mais de 15 dias e de aposentadorias por invalidez 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL, 2001). 

No entanto, presume-se que esses transtornos mentais não estão limitados a esses dados, 

pois existem inúmeros trabalhadores sem registro formal, o que pode aumentar o índice de casos 

de trabalhadores com transtorno mental. 

Ocorreu um aumento de 1.324% no impacto das doenças mentais, se comparado ao ano 

de 2007, segundo estudo recente do Laboratório de Saúde do Trabalhador da Universidade de 

Brasília7. Este dado demonstra o crescimento exorbitante das doenças mentais nesses últimos 

anos, existindo uma tendência a aumentar ainda mais, se nada for feito para que haja uma 

conscientização da gravidade desse problema.  

Não obstante esses dados estatísticos, aparentemente, serem vistos como compreensíveis, 

é necessário destacar os problemas cognitivos, assim como os demais problemas relacionados ao 

trabalhador, a exemplo de problemas físicos, entre eles, choque, quedas, LER/DORT. Muitas 

doenças caracterizadas como transtornos mentais não são evidenciadas de forma clara, a menos 

que haja um acompanhamento médico na vida organizacional do trabalhador. Contudo, inúmeras 

empresas ainda não têm essa preocupação com o trabalhador. 

Além de o esforço cognitivo afetar de forma grave a vida do trabalhador, também atinge a 

organização e os seus processos, pois muitas vezes as organizações apresentam gap`s (falhas, 

lacunas), originados pela falta de concentração, pelo cansaço mental e pela distração, 

ocasionando acidentes de trabalho e inúmeros outros problemas.  

Segundo Guérin et al. (1991, p. 83), o estado de saúde de um trabalhador não é 

independente de sua atividade profissional, pois as relações entre o trabalho e a saúde são 

complexas. As agressões à saúde no trabalho não são apenas as doenças profissionais 

reconhecidas ou os acidentes de trabalho, ou seja, nem sempre uma agressão à saúde do 

trabalhador levará a um nível de gravidade a ponto de ocasionar afastamento, licença médica ou 

tratamento. Assim, quando os sintomas da doença aparecem, o quadro clínico pode ser 

irreversível. 
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Muitas vezes, estes sintomas só são percebidos por estudos mais apurados do histórico do 

trabalhador e ao longo do tempo. Dessa forma, frequentemente, as doenças já atingiram um 

estágio crônico ou incapacitante, quando são diagnosticadas, levando ao afastamento do 

trabalhador.  

A análise do trabalho trata-se de localizar sinais precoces, de modo que identifique uma 

situação de trabalho que solicita de maneira crítica o organismo, as capacidades cognitivas ou a 

personalidade dos trabalhadores, antes que apareçam conseqüências irreversíveis. Pois, inúmeras 

vezes certas culturas organizacionais fazem com que os colaboradores construam defesas 

psíquicas que interferem na sua personalidade, apenas com intuito de manter seu posto de 

trabalho ou suas atividades em ritmo constante, ainda que ele não esteja psicologicamente 

preparado para tanto. 

O excesso de esforço cognitivo tem causado dano à saúde do trabalhador, como estresse, 

depressão e alto índice de afastamento por conta destas doenças, conforme os dados estatísticos 

acima citados. Com efeito, há uma necessidade da análise ergonômica voltada para a cognição, 

antes que apareçam conseqüências negativas tanto para a vida do trabalhador, quanto para 

organização. 

 

As Normas Regulamentadoras  

 

De acordo com Rapparini, a primeira lei acidentária surgiu em 1919 e considerava o 

conceito de “risco profissional” como um risco natural à atividade profissional exercida. Essa 

legislação previa a comunicação do acidente de trabalho à autoridade policial e o pagamento de 

indenização ao trabalhador ou à sua família, calculada de acordo com a gravidade das seqüelas do 

acidente8.  

Em 1972, o Ministério do Trabalho e Emprego iniciou o programa de formação de 

especialistas e de técnicos em medicina e em segurança do trabalho, tendo sido publicada uma 

portaria que obrigava as empresas a criar serviços médicos para os empregados, dependendo do 

tamanho e do risco da empresa. Essa portaria ministerial tinha como base a recomendação nº 112 

da OIT, de 1959 [...] em 1978, o Ministério do Trabalho aprovou as NR relativas à segurança e à 

medicina do trabalho9. 
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Estas normas vieram para regulamentar à segurança e à medicina do trabalho, aprovadas 

pela Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978. Elas devem, obrigatoriamente, ser cumpridas pelas 

empresas privadas e públicas que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho-CLT segundo a FIEP10 do Paraná.  

A NR-4, que trata dos serviços especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho (SESMT), é a responsável pela aplicação e pelo desenvolvimento das 

NR’s nas organizações, regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ela pode ser 

considerada a mais importante entre as 33 NR’ s, pois, se não houver o cumprimento destas 

normas na organização, ela poderá sofrer autos de infração fundamentada na NR-4. 

Mais especificamente, a NR-17, que segundo o manual de Segurança e Medicina do 

Trabalho LEI Nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, visa estabelecer parâmetros que permitam a 

adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de 

modo que proporcione um máximo de conforto, de segurança e de desempenho eficiente11. 

Por conseguinte, a NR 17 considera os esforços que comprometem a saúde e a segurança 

do trabalhador, sejam estes físicos ou cognitivos. Ademais esta NR abrange inúmeros postos de 

trabalho dando uma especial atenção a alguns postos específicos, como indica seus anexos: 

Anexo I – Trabalho dos operadores de Checkout e o Anexo II – Trabalho em 

Teleatendimento/Telemarketing.  

Neste contexto, o estudo ergonômico deve atentar-se a cognição, como parte importante 

da saúde e da segurança ocupacional do trabalhador. Mesmo que a NR 17, que trata da 

Ergonomia, em nenhum momento cite de forma explícita a ergonomia cognitiva, a cita de forma 

subentendida, quando se refere à organização do trabalho.  

Sabe-se que o homem está exposto a problemas físicos devido às atividades a que está 

sujeito. Porém, com o avanço da tecnologia, principalmente, com a automatização, nota-se que, a 

cada dia, o homem fará maior uso da sua cognição, utilizando-a como principal ferramenta de 

trabalho. 

A colheita da cana de açúcar é um exemplo muito claro dessas mudanças. Atualmente, 

para que a cana seja aceita pelo importador, é necessário que tenha o selo verde12, devido a 

preocupação com o trabalhador e com o meio ambiente. Isso significa que o trabalho não foi 

realizado de forma braçal, pois seria considerado trabalho escravo nesse setor. Assim, essa 

exigência obrigou as organizações a utilizarem a automação, em lugar da força braçal, e o selo 
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verde, que garante que a empresa está apta a exportação, mudando de forma visível o trabalho 

físico pelo cognitivo.   

No entanto, percebe-se que nessa norma e em todas as outras não se destacam com clareza 

e objetividade os esforços cognitivos. Segundo o Manual de Aplicação da NR17, a Ergonomia é 

destacada como um importante instrumento para garantir a segurança dos trabalhadores e a 

produtividade das empresas. Porém, em nenhum momento, caracteriza-se a Ergonomia como 

podendo ser também cognitiva, devendo ser levada em consideração como uma ferramenta 

aplicada ao processo do desenvolvimento do trabalho, sua organização e, principalmente, no dia-

a-dia do trabalhador.  

Todavia, os problemas apontados por esta norma regulamentadora enfatizam a Ergonomia 

física, os danos causados por excesso de esforço físico e os que têm afetado a vida e a saúde do 

trabalhador, gerando impactos negativos nas organizações.  

Por outro lado, a Constituição da República Federativa do Brasil, no inciso III, art. 1º, que 

fala sobre a Dignidade da pessoa humana, comentada por Sarle (1998, p.89), traz que: 

[...] a dignidade da pessoa humana engloba necessariamente respeito e 
proteção da integridade física e emocional (psíquica) em geral da pessoa, do que 
decorrem, por exemplo, a proibição da pena de morte, da tortura e da aplicação 
de penas corporais bem como a utilização da pessoa para experiências 
científicas. 

 

Na Revolução Industrial, na II Guerra Mundial e nos escritos de Taylor e Fayol, o homem 

sofreu várias mudanças em seus postos de trabalho e em relação as suas formas de desempenho e 

de desenvolvimento de suas atividades. Num processo em que o mercado acompanhou este 

desenvolvimento, adaptando o homem a máquina e a máquina ao homem, o que diminuiu o 

esforço físico e as doenças por ele ocasionadas. Neste ponto, pode-se identificar a evolução, a 

inovação, a tecnologia, enfim, as mudanças. Contudo, alguns fatos não têm acompanhado esta 

evolução, e, há muito tempo, não passam por uma reforma, uma revisão ou um ajuste, ainda que, 

a cada dia, perceba-se a necessidade destes. 

Ademais, nota-se que o mundo está passando por constantes transformações e, devido aos 

avanços científicos e tecnológicos, o homem tem usado muito a cognição, com a tendência de 

usá-la muito mais no futuro, pois, cada vez mais, tem sido considerada como principal ferramenta 

de trabalho.  
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A Ergonomia Cognitiva X NR 17  

 

Através da leitura da própria NR17, percebe-se que a sua elaboração foi mediante a 

apresentação de numerosos casos de problemas ocupacionais que vinham atingindo a vida dos 

trabalhadores, como tenossinovite13 no setor de processamento de dados. Porém, esta demanda 

ainda não era suficiente para a criação de uma nova norma regulamentadora. Então, foram 

acrescentadas as mais diversas situações de trabalho. Por fim, a norma foi publicada, ainda que 

limitada quanto a área de processamento de dados e quase barrada pela oposição patronal. 

A CLT Art. 198 apenas se reporta a Ergonomia em dois de seus artigos, quando se refere 

a fadiga, que não tem apenas como causa os esforços físicos, mas também por exaustão, por 

tédio, por mudanças (enfrentar situações de crise ou de decisões como divórcio ou aposentadoria) 

e por ansiedade”14. Estes problemas estão relacionados a cognição, a construção de pensamentos 

e a vida emocional do ser humano, afetando sua linha de raciocínio.  

Existiam outros inúmeros argumentos que permaneceram após a publicação da norma. 

Dessa forma, com o passar do tempo, ela ainda recebe anexos como os já acima descritos, 

ganhando mais força em relação a sua abrangência.  

Direcionando-se para Ergonomia Cognitiva, objetivo do presente trabalho, a NR 17 item 

17.1 diz que esta Norma Regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação 

das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo que 

proporcione um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente15.  

As características psicofisiológicas incluem as construções de pensamentos, os gostos, as 

preferências, a liberdade de expressão e de percepção e a correlação com o que já tem vivenciado 

ou experimentado e sua capacidade sensitiva e motora.  

Algumas características psicofisiológicas do ser humano:  

[...] prefere escolher livremente sua postura. [...] prefere impor sua 
própria cadência ao trabalho. [...] é compelido a acelerar sua cadência quando é 
estimulado pecuniariamente ou por outro meio, não levando em conta os limites 
de resistência do seu sistema musculoesquelético. [...] sente-se bem quando 
solicitados para resolver problemas ligados a execução das tarefas, logo, não 
pode ser encarado como uma mera máquina, mas sim como um ser que pensa e 
age. [...] organiza-se coletivamente para gerenciar a carga de trabalho [...]16 
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Primeiramente, deve-se analisar a palavra parâmetros que, por sua vez, sustenta apenas os 

aspectos físicos do ser humano no ambiente de trabalho, já que não se pode determinar medidas 

para os aspectos cognitivos do homem em qualquer situação de trabalho.  

Assim, as características psicofisiológicas do ser humano estão diretamente relacionadas a 

cognição, capacidade de processar informações, de adaptar-se a situações e a lugares e de ser 

capaz de promover mudanças. 

Ainda, nos itens 17.5.1 e 17.5.2 da NR-17, encontra-se o comentário sobre os aspectos 

psicofisiológicos ou intelectuais do trabalhador, não havendo ênfase aos aspectos cognitivos do 

mesmo, bem como à interface do homem com ambiente organizacional.   

O estudo ergonômico aponta a cognição como parte importante nos aspectos mentais e 

nas atividades de trabalho entre o homem, a organização e o ambiente em que se encontram e 

realizam os seus trabalhos.  

Tamanha importância dos atos de pensamento do trabalhador na execução das tarefas que 

já eram motivo de preocupação em tempos passados,  

[...] os filósofos gregos já discutiam - a importância dos atos de 
pensamento do trabalhador na consecução de suas tarefas. E com isso, 
apreendemos que os trabalhadores não são apenas simples executantes, são 
capazes de detectar sinais e indícios importantes, são operadores competentes e 
são organizados entre si para trabalhar17 

 

O grande obstáculo para o trabalhador, no campo cognitivo, é seu aspecto fortemente 

abstrato, a medida que não se vê o pensamento em si, mas apenas indícios através de seus atos no 

ambiente em que está inserido. Por essa razão, é um campo sensível, sujeito a desgastes mentais e 

difícil de ser mensurado. 

 

 

 

 

 

   Figura 1 Fonte : Profa, Thais Maria Yomoto Ferauche em seu blog.  
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Este quadro demonstra que é necessário haver uma sintonia entre os processos cognitivos 

e a ação. Se estes não estiverem de acordo e muito bem sincronizados, há um grande índice de 

erros. Para se obter um bom resultado, ou seja, uma ação eficaz é necessária preservar a 

construção dos processos cognitivos e esta construção ocorre ainda quando nossos olhos não a 

podem ver. Apenas o indivíduo terá acesso a esta construção, porém é possível interferir de forma 

direta e indireta, sendo um princípio a conscientização de que é necessário atentar-se a este fato.  

No Brasil, a legislação trabalhista compõe-se de Normas Regulamentadoras, como 

portarias, decretos e convenções Internacionais da Organização Internacional do Trabalho. 

Todavia, por estas terem surgido e se mantido à sombra da legislação, muitas organizações ainda 

não dão a devida importância a Segurança do trabalho. Ainda, existe uma gama de organizações 

que só implantam os programas exigidos por lei para ter os documentos e os papéis em seus 

arquivos, com o objetivo de apresentar aos fiscais e auditores do trabalho em caso de fiscalização. 

A negligência por parte das empresas é tão evidente que surgiu a Instrução Normativa 

INSS/PRES nº 16, de 27 de março de 2007 – dou de 28/03/2007 – revogada, que estabelece o 

instrumento Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. O NTEP é uma metodologia que 

consiste em identificar quais doenças e acidentes estão relacionados com a prática de uma 

determinada atividade profissional. Com a adoção dessa metodologia, a empresa deverá provar 

que as doenças e os acidentes do trabalho não foram causados pela atividade desenvolvida pelo 

trabalhador, ou seja, o ônus da prova passa a ser do empregador e, não, mais do empregado. 

Antes da assinatura da MP nº 316, ao sofrer um acidente ou contrair uma doença, o trabalhador 

era o responsável por comprovar que os danos haviam sido causados pela atividade que 

desempenhava18. 

Diante dos problemas de saúde ocupacional apresentados pelos trabalhadores de forma 

explícita, através dos dispositivos físicos e da negligência das organizações, é evidente a 

necessidade de conscientização de todos em relação a saúde mental do trabalhador.  

 

CONCLUSÃO 

 

A Ergonomia está buscando conquistar um espaço considerável na vida acadêmica e 

organizacional. Este espaço tem sido cedido devido as necessidades observadas pelos órgãos 

regulamentadores da Saúde e da Segurança Ocupacional, mediante as organizações. Porém, 
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observa-se que apenas a análise e o estudo Ergonômico não têm suprido a demanda de problemas 

ocupacionais relacionados ao trabalhador, a organização e ao ambiente de trabalho. 

Com base em dados estatísticos, nota-se a grande demanda de problemas relacionados à 

vida do trabalhador e ao seu ambiente de trabalho, principalmente, na saúde mental, como 

estresse e depressão entre outros. 

Entretanto, o fator saúde e segurança ocupacional têm movido o governo e os demais 

órgãos, resultando na elaboração de leis e de normas regulamentadoras que visam mensurar e 

controlar esses fatos, diminuindo a demanda e permitindo uma vida sadia ao trabalhador, além de 

melhorar a vida organizacional. 

Em contrapartida, ainda não há norma ou lei que regulamente explicitamente os esforços 

cognitivos do trabalhador, que prejudicam a sua saúde, quando realizados de forma excessiva, 

sendo evidenciados pelos altos índices de afastamentos por distúrbios mentais e problemas 

psicofisiológicos. 

Embora existam 33 normas regulamentadoras, existe uma única norma, até então, que 

traz, de forma subjacente, a cognição, como sendo um ponto que a organização deve atentar-se. 

Esta falta de clareza na descrição do fator cognitivo nesta norma regulamentadora, faz com que a 

organização fique ainda mais distante de atentar-se a este ponto, existindo uma lacuna. Como as 

organizações normalmente respeitam as leis e normas, uma vez que o não cumprimento delas 

poderá causar danos ou prejuízos a estas, através de fiscalizações e auditorias, é necessário a 

elaboração de uma lei direta e objetiva.  

Assim, as organizações detêm-se mais as questões burocráticas, não percebendo que a 

valorização do capital humano já é uma necessidade, pois a inteligência emocional tem sido um 

diferencial importante nos cargos chave das organizações. Não somente em relação a cargos 

chave, mas as organizações modernas têm buscado um colaborador que aprende, que cresce junto 

com a organização, que inova, que pensa, que argumenta, que questiona e que constrói. Para que 

estas atitudes sejam uma realidade na vida do trabalhador, este necessita dos seus aspectos 

cognitivos em perfeito equilíbrio, seja na construção de pensamentos seja nas suas ações e 

reações. O pensamento sempre será a semente das ações, pois somente externamos o que já 

estava muito bem organizado dentro de nós. 



13 
 

E quando esta organização não acontece “dentro”, na mente, nem sempre é possível 

responder de forma coesa e eficaz. Uma mente sadia produzirá ações sadias, sendo o contrário 

verdadeiro. 

O governo, as organizações, o mercado, a sociedade e o próprio trabalhador precisam 

conscientizar-se de que a mente é a principal ferramenta de trabalho. Visto que não adiantará ter 

inúmeros manuais, ferramentas, maquinários e ambiente adequado, tudo em estado fisicamente 

harmônico e sofisticado se o reconhecimento, a compreensão, a construção de pensamentos, o 

raciocínio para o aprendizado, enfim, os nossos processos cognitivos estiverem debilitados. Pois 

existiria um sentimento de incapacidade e limitação, não pela concorrência, pelo mercado, ou 

pelas pressões externas, mas pela própria cognição.  
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