
CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEUS IMPACTOS NA
SAÚDE NA PERCEPÇÃO DOS TRABALHADORES DA

CONSTRUÇÃO HABITACIONAL

Clara Pires do Rêgo Lobão Amor LEITE (UFMG); Sabrina Cavalcanti Barros  BARROS (UFMG);

Anizaura Lídia Rodrigues SOUZA (UnilesteMG); Livia de Oliveira BORGES (UFMG)

Objetivo: A construção civil é uma importante atividade econômica, mas conta com
uma imagem que consiste em demandar esforços dos seus trabalhadores relacionados a
um trabalho com condições inadequadas e elevados índices de acidentes. Assim, esse
estudo objetivou compreender como operários percebem suas condições de trabalho e
seus efeitos à saúde. Metodologia: Planejou-se pesquisa descritiva de campo com a
população de operários de duas empresas de construção habitacional
(aproximadamente 1.500 operários) de Belo Horizonte. A amostra foi formada de
maneira acidental (não-probabilística) em conformidade às condições de acesso nas
empresas. Aplicou-se um questionário com 42 itens estruturados e entre as diferentes
dimensões das condições de trabalho avaliadas pelo instrumento, investiga-se a
segurança no trabalho e fatores que promovem o adoecimento. O estudo contou com
204 trabalhadores com média de idades 34,9 anos, 92,2% trabalham em um regime de
44 horas de trabalho e 94,6% tem esse emprego como única fonte de remuneração.
Resultados: As análises revelaram que apesar de 51,5% alegarem cansaço provocado
pelo trabalho e 45,6% informarem sentirem dores musculares em membros superiores
ou inferiores, 98% deles não se afastou do trabalho no último ano por problemas de
saúde e 54,4% não se considera estressado. Entre 80 e 90% deles também não
apresentam sintomas relacionados a problemas de audição e visão, dificuldades
respiratórias, lesões, doença dos nervos, alterações de pressão, alergias, doenças do
coração, problemas de pele e da LER (lesão por esforço repetitivo). Os resultados
também indicaram que para 63,7% dos operários é possível realizar um trabalho bem
feito. Tais resultados aparentemente contradizem a imagem do setor compartilhada
pelo senso comum. Conclusão: A reflexão sobre esses resultados permite compreender
que incide sobre a avaliação subjetiva dos trabalhadores em torno das suas condições
de trabalho processos como a alienação, a construção de expectativas mais limitadas,
refletindo as suas experiências de vida, bem como a percepção de suas oportunidades
no mercado de trabalho.
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