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SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL
RELACIONADO AO CRESCIMENTO DO TRABALHO INFORMAL

RESUMO
O presente artigo tem como tema conhecer as condições de trabalho dos operários
da construção civil atualmente tendo como foco a informalidade em função da crise
no setor. Entretanto, a necessidade de inovação na área da construção contribui
para a substituição da mão de obra desqualificada para uma inteiramente
qualificada. Diante disso, a necessidade de uma recolocação no mercado de
trabalho, a informalidade desses operários, com a falta de investimento se
submetem ao às condições de trabalho inadequadas e inseguras. A pesquisa do
referido trabalho tem relevância à insegurança dos trabalhadores por falta de
capacitação profissional e ao desconhecimento das Normas que regem os trabalhos
na construção civil. A expressividade do trabalho se dará na coleta dos dados, que
depois de compilados, deverão revelar índices de ocorrências indesejáveis tais
como acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, que poderão contribuir para o
planejamento e campanhas visando e melhoraria das condições de trabalho no
setor, mesmo na informalidade.
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ABSTRACT
The purpose of this article is to know the working conditions of construction workers
currently focusing on informality due to the crisis in the sector. However, the need for
innovation in the construction sector contributes to the replacement of the disqualified
workforce to a fully qualified one. In view of this, the need for a return to the labor
market, the informality of these workers, and the lack of investment are subject to
inadequate and insecure working conditions. The research of this work has relevance
to the insecurity of the workers for lack of professional qualification and to the
ignorance of the Norms that govern the works in the civil construction. The
expressiveness of the work will occur in the collection of data, which, after being
compiled, should reveal indices of undesirable occurrences such as occupational
accidents and diseases, which may contribute to the planning and campaigns aimed
at improving working conditions in the sector, even in informality.
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1.

INTRODUÇÃO

A Indústria da Construção Civil não se destaca apenas por sua importância
em relação à economia do país, mas também, de acordo com dados levantados no
ano de 2012 pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócios
Econômicos (DIEESE), este é um dos setores com maiores índices de acidentes de
trabalho.
Mesmo com um aumento da divulgação em relação à segurança do trabalho
e uma maior preocupação com a saúde do trabalhador, ainda existe a persistência
em resistirem a aplicá-los no dia a dia do servidor de maneira efetiva, no entanto é
de extrema importância que sejam aderidos.
Conforme analisado por Souza (2016, p.12), diante do cenário atual referente
ao ambiente de trabalho destaca-se a importância e a necessidade de uma gestão
voltada à segurança do trabalho e saúde do trabalhador, e para que essa gestão
tenha sucesso é de suma importância o investimento na implantação das normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial a NR 18 (Condição e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), investimento esse que além de
ter reflexos positivos para as empresas e para os colaboradores, contribui para uma
sociedade melhor, melhorando as condições ambientais de trabalho e por
consequência a uma redução nos índices de acidentes nas obras.
2.

OBJETIVOS

Os objetivos gerais deste trabalho compreendem um olhar crítico para os
trabalhadores da construção civil no desenvolvimento das suas atividades laborais,
um levantamento dos índices de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais e a
realização de um amplo estudo da legislação pertinente ao meio ambiente de
trabalho. Nesta linha de pesquisa, o principal objetivo é, portanto evidenciar a
importância da segurança e saúde dos trabalhadores da construção civil, registrados
ou não, caracterizando a importância e os benefícios de um maior conhecimento e
aplicação dos conceitos no cotidiano.

3.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste trabalho foi proposta e esta sendo
implementada uma pesquisa investigativa, através da coleta de dados em
instituições voltadas a segurança e saúde do trabalhador, além de revisão
bibliográfica, onde as informações foram obtidas por pesquisas literárias retiradas de
livros; artigos; sites; revistas cientificas; legislação e normas regulamentadoras.

4.

DESENVOLVIMENTO

O trabalho foi iniciado no primeiro semestre do ano corrente e encontra-se em
fase final de revisão bibliográfica e coleta de dados, que estão sendo tabulados para
apresentação final.

5.

RESULTADOS PRELIMINARES

Pelo fato da pesquisa estar no seu inicio e em andamento, apesar da
dificuldade em se obter informações sobre o trabalho informal, até o momento temse indicativos de aumento das ocorrências com os trabalhadores informais, que
raramente observam as normas e critérios de segurança no desenvolvimento das
suas atividades.
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