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Simpósio: 16 - DIPLOMACIA DE SUSTENTABILIDADE E DIREITOS HUMANOS: UM 
OLHAR MATERIAL E INSTRUMENTAL 
  
RESUMO: A Constituição Federal do Brasil ao reconhecer o direito do trabalhador a um 
ambiente equilibrado tendo como” essencial à sadia qualidade de vida” (art. 225, caput)  
converge os direitos fundamentais à saúde e ao trabalho, com a tutela do meio ambiente e com 
o princípio universal  da dignidade da pessoa humana. Diante de tais pressupostos, é imperioso 
examinar o acidente de trabalho partindo de uma visão mais alargada, ou seja, incluir a noção 
de Estado Socioambiental de Direito consagrado nos artigos 220 e 225 da Constituição Federal 
como a função promocional do Direito no âmbito do ambiente de trabalho. Para reforçar tal 
premissa, a Constituição Federal de 1988 no art. 7º, incisos XXII, XXIII e XXVIII considerou 
como direito social de todos os trabalhadores e, portanto, dever dos empregadores e do Estado 
(através de elaboração e fiscalização de normas protetivas), independentemente de área urbana 
ou rural, o cuidado com a saúde, higiene e segurança, visando evitar todos os riscos inerentes 
ao exercício da atividade laboral. A discussão perpassa pela identificação da unidade ou não 
deste meio ambiente, bem como pelas referências ao próprio tipo de trabalho (oneroso, gratuito, 
livre, escravo, manual, intelectual, etc.). O cuidado com a saúde do trabalhador ultrapassa, 
portanto, a condição individual ganhando aspecto coletivo e exige atenção ao meio ambiente 
do trabalho que é o reflexo da integração entre o homem- trabalhador e o “habitat laboral”, 
assim podendo ser considerado como um conjunto de bens móveis e imóveis e as condições 
para a prestação daquela atividade, seja remunerada, seja voluntária. A prudência em relação a 
este assunto é a realidade da sociedade, tanto que diversos ambientes laboriosos utilizam-se não 
apenas do previsto em normas jurídicas para preservar o ambiente de trabalho como fazem uso 
da interdisciplinaridade de áreas adstritas do direito com a utilização de atendimento 
psicológico ao trabalhador e ginástica laboral, entre outros. Quando o meio ambiente laboral se 
apresentar prejudicial, causando danos a saúde do trabalhador, poderá o Estado agir, seja por 
meio do Ministério do Trabalho e Emprego, seja por meio do Poder Judiciário, inclusive, 
através da Ação Civil Pública, independentemente da prestação jurisdicional individual. A 
pesquisa acerca da relevância constitucional do meio ambiente do trabalho é de caráter 
altamente significativo e  torna-se imperativa no exercício de melhores condições de trabalho. 
O método escolhido como linha de raciocínio para abordar o problema da pesquisa é o método 
dedutivo e análise de conteúdo, com utilização de pesquisa bibliográfica, documental, 
levantamento de dados e estudo de caso. A Teoria Sistêmica de Niklas Luhmann é utilizada 
como metodologia de apoio. Por fim, os resultados da pesquisa possibilitarão subsidiar 
diretrizes que contribuam para melhoria da tutela estatal sobre a relação entre empregador e 
empregado, aprimorando os níveis de proteção social sobre as condições de saúde ocupacional, 
segurança do trabalho e qualidade de vida. 
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