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RESUMO 
 

 
O aumento da conscientização da sociedade sobre as condições de vida das pessoas 
e a crescente mudança da competitividade nas empresas da construção civil, exigem 
das indústrias construtoras, melhorias nas condições de trabalho. Neste contexto, o 
desenvolvimento de uma sociedade está ligado à qualidade de vida das pessoas. 
Segundo Sen (2010), para haver desenvolvimento é necessária a eliminação das 
privações de liberdades que impossibilitam que as pessoas tenham escolhas e 
oportunidades de agirem como desejam e como necessitam. O desenvolvimento 
deve ter como foco a expansão de melhorias humanas e sociais, sendo considerado 
que o crescimento e o desenvolvimento econômico têm como função, auxiliar, como 
um dos meios, para que haja o desenvolvimento social e desenvolvimento humano. 
As indústrias da construção civil são responsáveis por abraçarem grande parte dos 
empregados no país, assim, se tornam influência direta na melhoria da vida de seus 
empregados e familiares. A Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho auxilia as 
empresas da construção civil como um dos pressupostos centrais, na iniciativa de 
participação, junto aos empregados, como membros ativos nas transformações das 
condições de segurança e saúde do trabalho, garantindo a capacidade de trabalho 
do indivíduo, o que promove condições de qualidade de vida. Na escolha do tema 
para a elaboração da dissertação de mestrado a opção foi desenvolver um estudo 
que trouxesse respostas aos seguintes questionamentos: 1) Os Sistemas de Gestão 
de Segurança e Saúde do Trabalho implantados nas empresas da construção civil 
podem promover o desenvolvimento social e humano?; 2) Até que ponto os acidentes 
e as doenças de trabalho, nos canteiros de obras, são responsáveis pela diminuição 
da capacidade de trabalho e da qualidade de vida dos empregados?; 3)Em que 
medida os Programas de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, nos canteiros 
de obras, expandem os benefícios e as oportunidades para a vida dos empregados 
e seus familiares? O objetivo geral da pesquisa é a compreensão mais aprofundada 
da possibilidade de haver desenvolvimento social e desenvolvimento humano, por 
meio de Programas de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho em uma empresa 
da construção civil. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa exploratória de cunho 
qualitativo, com empregados de uma empresa do setor da construção civil. Os dados 
foram avaliados através de categorias de análise: 1) O trabalhador na construção 
civil, os resultados demonstraram que o trabalhador quanto ao acesso à renda, 
somente terá garantias de melhorias de qualidade de vida humana, se houver a 
expansão de oportunidades; 2) A segurança e a saúde do trabalhador no trabalho, 
ocorrem quando há condições adequadas de saúde, educação e renda, e garantem 
a ampliação das capacidades dos empregados; e 3) Perspectiva de desenvolvimento 
social e humano, pode ser efetivo quando promovido de forma eficaz e eficiente pelos 
Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho, por empresas da construção 
civil que buscam a melhoria da qualidade de vida dos empregados. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Humano. Segurança e 
Saúde do Trabalho. Construção Civil. 
 

 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 
Increasing society's awareness of people's living conditions and the increasing change 
in competitiveness in construction companies require building industries and 
improvements in working conditions. In this context, the development of a society is 
linked to the quality of life of people. According to Sen (2010), in order to be developed 
it is necessary to eliminate deprivations of liberties that make it impossible for people 
to have choices and opportunities to act as they wish and need. Development should 
focus on the expansion of human and social improvements, and it is considered that 
growth and economic development have the function of helping, as one of the means, 
for social development and human development. The construction industry is 
responsible for embracing a large part of the employees in the country, thus, they 
become a direct influence in improving the lives of their employees and their families. 
Occupational Safety and Health Management assists construction companies as one 
of the central assumptions, in the initiative of participation, with the employees, as 
active members in the transformations of the conditions of safety and health of the 
work, guaranteeing the work capacity of the single, Which promotes quality of life 
conditions. In choosing the theme for the elaboration of the master's thesis the option 
was to develop a study that would answer the following questions: 1) Can the 
Occupational Health and Safety Management Systems implemented in civil 
construction companies promote social and human development? ; 2) To what extent 
are accidents and occupational illnesses on the jobsite responsible for reducing the 
work capacity and quality of life of the employees? 3) To what extent do the 
Occupational Health and Safety Management Programs in the construction sites 
expand the benefits and opportunities for the lives of employees and their families? 
The general objective of the research is the more in-depth understanding of the 
possibility of social development and human development through Health and Safety 
Management Programs in a construction company. In this sense, an exploratory 
qualitative study was carried out, with employees of a company in the civil construction 
sector. The data were evaluated through categories of analysis: 1) The worker in 
construction, the results showed that the worker regarding access to income, will only 
have guarantees of improvements in the quality of human life, if there is the expansion 
of opportunities; 2) The safety and health of the worker at work occur when there are 
adequate health, education and income conditions, and guarantee the expansion of 
the capacities of the employees; And 3) Perspective of social and human development, 
can be effective when effectively and efficiently promoted by the Occupational Health 
and Safety Management Systems, by construction companies that seek to improve the 
quality of life of employees. 
 
Keywords: Social Development. Human development. Health and Safety at Work. 
Construction. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As constantes e crescentes mudanças no contexto social e econômico 

no mundo, se refletem nas mudanças na competitividade das empresas da construção 

civil, obrigando as organizações construtoras a assumirem sua importância e 

influência no desenvolvimento da sociedade. 

Com isto, o trabalho passa a ser liderado para garantir que o processo 

produtivo responda às mudanças na competividade do mercado do setor da 

construção civil, acelerando o ritmo e aumentando as atividades de trabalho dos 

empregados, nos canteiros de obras, e consequentemente, proporcionando 

problemas vinculados à segurança e saúde do trabalhador. 

No entanto, a falta de mão-de-obra qualificada nos canteiros de obras, 

as precárias condições da saúde dos empregados, atrasos na execução de obras, 

prejuízos financeiros e desmotivação dos funcionários, ocorridos pelo não 

cumprimento das normas de segurança exigidas pelo Ministério do Trabalho, são os 

possíveis causadores de inúmeros problemas em relação às legislações trabalhistas 

e à qualidade de vida dos empregados, além de gerar prejuízos ao desenvolvimento 

da indústria da construção civil, o que pode influenciar de forma negativa ou 

significativa, no desenvolvimento das comunidades e da sociedade em geral.  

O sucesso de qualquer atividade empresarial pode depender da 

qualidade das condições de trabalho e saúde do trabalhador, o que poderá refletir no 

ideal de qualidade e produtividade. Todo trabalho apresenta risco de acidente e/ou 

doenças ocupacionais, que podem prejudicar a integridade física e mental dos 

empregados, e para garantir a segurança dos empregados, o ideal é prevenir os 

acidentes de trabalho e garantir condições adequadas de trabalho nas empresas. 

Os Programas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho, visam 

garantir as condições adequadas de trabalho aos funcionários, porém, é necessário 

saber se as ações com o objetivo de conscientização e melhorias das condições do 

trabalho, estão garantindo a qualidade de vida dos indivíduos e promovendo o 

desenvolvimento de comunidades. 

Com frequência, notícias vinculadas nos meios de comunicação 

apresentam as perdas sociais, humanas e econômicas, ocasionadas pelas más 

condições dos ambientes de trabalho nas empresas construtoras, o que acarreta 



13 

 

 

inúmeros acidentes e doenças ocupacionais que prejudicam a capacidade de trabalho 

dos servidores, e acabam diminuindo as garantias de qualidade de vida humana e o 

desenvolvimento social e humano de uma comunidade. 

A realidade que conhecemos levou-nos a inúmeras inquietações que 

foram se constituindo nos questionamentos a seguir:  

• Até que ponto os acidentes e as doenças de trabalho, nos 

canteiros de obras, são responsáveis pela diminuição da 

capacidade de trabalho e da qualidade de vida dos empregados? 

• Os problemas na qualidade de vida dos indivíduos podem estar 

relacionados com a precarização do ambiente de trabalho? 

• Os Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho 

implantados nas empresas da construção civil podem promover o 

desenvolvimento social e humano? 

• Em que medida os Programas de Gestão de Saúde e Segurança 

do Trabalho, nos canteiros de obras, expandem os benefícios e 

as oportunidades para a vida dos empregados e seus familiares? 

Sen (2010) diz que o desenvolvimento tem como objetivo principal, as 

conquistas sociais e humanas, em que, as pessoas tenham condições de escolha de 

qual tipo de vida querem, e tenham acesso ao que seria basicamente necessário à 

sobrevivência de um indivíduo em uma sociedade, como educação, saúde, renda, 

moradia e alimentação, e que o crescimento econômico sendo um dos fatores 

importantes para o desenvolvimento, deve ser visto como um meio, que possibilita a 

expansão das liberdades humanas. 

Os fatores sociais são capazes de contribuir para o aumento do risco de 

acidentes de trabalho. Os empregados sem qualificação profissional, em alguns 

casos, analfabetos, desnutridos e mal remunerados, são candidatos a vítimas de 

acidentes do trabalho. A construção civil é um dos segmentos de maior absorção de 

mão-de-obra, e o maior desafio é o processo de transformação cultural para 

empresários, empregados e entidades envolvidas, que necessita ser 

sistematicamente incorporado ao cotidiano das pessoas e das instituições e ao 

processo produtivo da Construção Civil. 

Considerando este contexto, o objetivo geral desta pesquisa é alcançar 

uma compreensão mais aprofundada das possibilidades de promoção de 
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desenvolvimento social e humano de empregados, através da influência de 

Programas de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho em uma empresa da 

construção civil.  

Os objetivos específicos são: 

• Ampliar conhecimentos sobre Sistemas de Gestão de Segurança 

e Saúde do Trabalho na construção civil; 

• Compreender a influência de Sistemas de Gestão de Segurança 

e Saúde do Trabalho para a promoção do desenvolvimento social 

e humano; 

• Avaliar as possibilidades de desenvolvimento através da 

segurança e saúde do trabalho na construção civil; 

• Refletir sobre a relação do homem com o trabalho. 

Nossa formação profissional como Engenheiro Civil e Engenheiro de 

Segurança do Trabalho e a vivência no setor da construção civil possibilitaram a 

percepção da importância do tema para estudos e pesquisa. Por outro lado a afinidade 

acadêmica com a carreira docente nas áreas de Engenharia Civil e Engenharia de 

Segurança e Saúde do Trabalho, serviram de motivação para a elaboração desta 

pesquisa sob a perspectiva do desenvolvimento social e humano, através da saúde 

do trabalho na construção civil. Na mesma perspectiva, o que motivou o estudo desta 

problemática foi pesquisar e ampliar o conhecimento sobre a importância da qualidade 

de vida dos trabalhadores. 

Esta pesquisa refere-se a análise de um Sistema de Gestão de 

Segurança e Saúde do Trabalho na construção civil, através da prática de 

procedimentos, treinamentos e conscientização de prevenção de risco e doenças 

ocupacionais nas empresas da construção civil, visando ganhos. 

O trabalho foi estruturado em capítulos, da seguinte forma. 

O capítulo 1, apresenta a Introdução. 

No capítulo 2, abordamos o conceito de desenvolvimento em diferentes 

dimensões. Destacamos o conceito de desenvolvimento econômico e apontamos a 

dimensão social e humana como objetivo primordial para que haja desenvolvimento 

de uma sociedade, considerando o desenvolvimento econômico como um dos fatores 

determinantes para o surgimento do desenvolvimento social e humano. 
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No capítulo 3, trabalhamos o conceito de liberdade e liberdades, 

enfocando a relação destas liberdades com as garantias de melhorias da qualidade 

de vida das pessoas, buscando a relação do desenvolvimento com as formas de 

expansão das liberdades. 

No capítulo 4, referenciamos que a segurança e saúde do trabalho visam 

agir através de medidas que garantam condições mínimas de segurança nos 

ambientes de trabalho, ou por exigências de condições básicas de higiene, ou pela 

regulamentação dos efeitos jurídicos dos acidentes e doenças do trabalho. 

No capítulo 5, apresentamos as informações alusivas à pesquisa de 

campo indicando o tipo de pesquisa, o Lócus onde a pesquisa foi desenvolvida, os 

participantes, o instrumento de coleta de dados, os procedimentos adotados, o pré-

teste, e por fim registramos os aspectos éticos. 

No capítulo 6, procedemos a apresentação da análise dos dados 

coletados e dos resultados alcançados.  

Por fim, no capítulo 7, tecemos a Conclusão da pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 
 
2 PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

Neste capítulo tratamos do tema desenvolvimento. Destacamos 

inicialmente o entendimento do conceito de desenvolvimento econômico considerado 

primordial para que haja desenvolvimento de uma sociedade, pois o desenvolvimento 

econômico constitui-se em um dos fatores influenciadores do surgimento do 

desenvolvimento social e humano. 

No decorrer da história do capitalismo contemporâneo, pensadores de 

diversas áreas vêm discutindo a questão do desenvolvimento. Porém não há uma 

compreensão universal sobre o conceito de desenvolvimento. Alguns pensadores e 

intelectuais acreditam na relação entre desenvolvimento econômico e produção. 

De modo simplificado a produção cria um excedente de apropriação, por 

um grupo minoritário que através da acumulação, incrementa a produtividade com a 

incorporação do excedente ao processo produtivo. 

Para Furtado1 (1963), desenvolvimento envolve o aumento do fluxo de 

renda real. Contudo, o crescimento de renda a longo prazo ocorre com o aumento da 

capacidade produtiva. 

Furtado (1963) diz que, ao longo do tempo, as riquezas acumuladas 

pelas economias pré-industriais, não foram somente transformadas em tesouros, 

foram também utilizadas para financiamentos de guerras e obras improdutivas, como 

pirâmides no Egito e catedrais medievais, o que influenciou a necessidade de 

ampliação de mão-de-obra escravista com o objetivo de aumentar a capacidade de 

produção excedente e geração de renda e riqueza.  

Furtado (1963) mostra que as economias comerciais diferentemente das 

econômicas escravistas, baseadas em sistema de apropriação, aumentavam sua 

produção através de correntes comerciais; quanto maior o lucro maior o poder, o que 

aumentava o desejo de expansão do comércio. No período feudal, o antigo escravo 

                                                           
1 Celso Furtado – Viveu no século XX (1920-2004). Economista brasileiro, se destacou no país como 
um intelectual renomado. Suas considerações sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento 
reforçavam o papel do Estado na economia do país através de  um modelo de desenvolvimento 
econômico. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subdesenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intervencionismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
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que trabalhava sobre rígida disciplina no latifúndio romano, se transformou em servo 

orientado por uma rotina tradicional. Os dirigentes das correntes comerciais formaram 

uma nova classe, a burguesia, formada pelos habitantes das cidades, dissociados das 

elites dominantes do mundo feudal. 

O autor aponta que, a partir do século XIV, o comércio entre regiões 

vizinhas e integradas politicamente na Europa, começavam a apresentar sintomas de 

saturação, e para que estas concorressem com empresas locais, protegidas e cada 

vez mais organizadas, era necessário a redução de custos, surgindo assim, as 

organizações coletivas ou fábricas com o objetivo de intensificar o uso dos 

instrumentos de trabalho e o controle da matéria–prima. Uma das consequências 

deste sistema foi a corrida contra o salário real dos artesãos transformados em 

operários. 

Os custos da produção constituem-se em problemas básicos da 

economia industrial. O avanço tecnológico colocou a técnica produtiva em primeiro 

plano, o que diminuiu os custos necessários à produção, determinando uma economia 

industrial contrária às economias comerciais, que dependiam das fronteiras 

geográficas para crescer. Neste contexto, os empresários industriais começam a ter 

que evitar e liquidar os estoques, e passavam a participar de um mercado de 

concorrência que exige articulações de preços de uma indústria de equipamentos com 

maturidade. 

Ainda, conforme Furtado (1963), diferente do desenvolvimento, o 

subdesenvolvimento é um processo histórico autônomo, e não uma etapa pela qual 

tenham, necessariamente, passado as economias que já alcançaram grau superior 

de desenvolvimento. Este processo é resultado da penetração de empresas 

capitalistas modernas em estruturas arcaicas, em que países economicamente 

subdesenvolvidos, dedicam sua produção de bens de capital para suprir a produção 

de bens de consumo que serão em sua maioria exportados para outros países, e que 

acabam importando de outros países outros bens de consumo, o que origina um 

desiquilíbrio nas economias subdesenvolvidas. 

Brandão (2007) afirma que com a colonização do Brasil e o custoso 

desenvolvimento econômico em áreas remotas, aliados ao surgimento de diversos 

ciclos de produção, originaram diversos núcleos regionais. Após a passagem da 
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economia mercantil escravista nacional para economia exportadora capitalista, as 

cidades se tornaram sedes do controle do capital mercantil e do poder político.  

Brandão (2007) continua destacando que o crescimento do mercado 

interno no Brasil, exigiu adequação dos sistemas de transporte, e que a partir do 

século XX, houve uma aceleração do avanço da infraestrutura nos países, o que torna 

o espaço urbano sede do mercado e o espaço rural se torna espaço itinerante. Devido 

a desigual distribuição de renda a industrialização brasileira tem início apenas em 

algumas regiões. A exportação de produtos agrícolas e a exploração de recursos 

naturais se mantém no desenvolvimento econômico brasileiro.  

As rápidas mudanças econômicas e políticas, no Brasil, originaram uma 

crescente sociedade capitalista e desigual. 

Brandão (2007) diz ainda que, padrões produtivos periféricos receberam 

poucos incentivos estatais, tanto para seu crescimento econômico como social, e ao 

mesmo tempo foram minados para suprir as demandas do mercado internacional, o 

que iniciou no Brasil um vácuo no processo do desenvolvimento regional e urbano.  

Rattner (1979) destaca que investimentos na infraestrutura econômica, 

podem incentivar novas atividades econômicas, porém, este efeito é amortecido com 

o aumento descontrolado da população nas áreas metropolitanas.  

De acordo com Schumpeter2 (1982), o desenvolvimento está 

relacionado com os fenômenos das mudanças produtivas da economia de uma 

sociedade, e não está relacionado às mudanças reorganizadoras de fatores de 

produção, mas às reais inovações das técnicas de produção o que aperfeiçoa os 

processos habitualmente realizados. O processo de mudança econômica é iniciado 

pelo produtor, enquanto os consumidores são incentivados ao desejo de querer novas 

ou diferentes coisas. 

Schumpeter (1982) completa que apoiado na necessidade de inovações 

constantes, o crédito torna-se fundamental para o desenvolvimento econômico, sendo 

ele o meio de agrupar os recursos necessários à realização dos aperfeiçoamentos 

produtivos. Essas mudanças são realizadas, por sua vez, pela figura do "empresário", 

                                                           
2 Joseph Alois Schumpeter – De origem austríaca, viveu de 1883 a 1950, e foi considerado um dos 
mais importantes economistas da primeira metade do século XX, e foi um dos primeiros a considerar 
as inovações tecnológicas como motor do desenvolvimento capitalista. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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um perito técnico que não necessariamente o próprio capitalista, cuja função essencial 

é "levar a cabo as novas combinações", ou seja, ser a força motriz desse processo. 

Confrontando-se com as suposições fictícias prontas e racionalmente 

adotadas pela doutrina habitual, a vida econômica é levada, então, a descobrir novas 

possibilidades de conhecimento, em que cada passo fora da rotina diária encontra 

certas dificuldades, bem como um elemento de inovação, entendido sob o formato de 

liderança. Em que pese a figura do líder, diferente daquela do líder empresarial, sua 

função será "assumir coisas novas", inovadoras. 

Do ponto de vista de Schumpeter (1982), o desenvolvimento econômico 

é baseado, finalmente, no desejo de caráter essencialmente não hedonista que o líder 

tem em inovar, antes mesmo de promover a mudança, mas tudo isso desde que esteja 

disposto a enfrentar as seguintes dificuldades: a incerteza sobre os dados para a 

tomada de decisões e regras de conduta que geralmente são conhecidas, a psique 

subconsciente de relutar automaticamente em adotar um novo método ou ponto de 

vista em relação aquilo que é conhecido e testado pela experiência e a reação do meio 

ambiente social ante um desvio de costume daquele que deseja fazer o novo. 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO E CONDIÇÕES DA VIDA HUMANA 

 

A definição de desenvolvimento deve ser formulada além das ideias 

tradicionais e frequentemente baseadas em aspectos economicistas. Deve considerar 

as implicações para o trabalho, o ambiente de trabalho e a saúde do trabalhador e 

buscar as relações que estes aspectos influenciam a produção e reprodução da ideia 

de desenvolvimento. 

Assim é importante destacar, a visão de desenvolvimento que não se 

prende unicamente à ideia de desenvolvimento econômico. 

Rigoto (2004) comenta, apoiando-se em Weber: 
 
Também crítico à irracionalidade da acumulação de capital como um 
fim em si mesmo. Weber tem uma visão mais ambivalente e resignada 
do modo de produção capitalista. Ele recusa as ilusões do progresso 
e da modernização – tão poderosas na consciência europeia do início 
do século XX; critica a adoção do lucro como o fim a que o homem se 
propõe, sem considerar suas necessidades e sua felicidade; a perda 
de liberdade para um sistema que o próprio homem criou e que 
determina suas necessidades e estilo de vida, levando ao declínio da 
autonomia do indivíduo. Weber não teria percebido a extraordinária 
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racionalidade econômica da dominação das atividades de troca na 
sociedade (RIGOTO, 2004, p.79). 

 

Souza (1997) vai além e mostra que o desenvolvimento econômico é a 

conjunção do crescimento expresso através de um aspecto quantitativo, mensurado 

e incrementado por meio do Produto Interno Bruto (PIB), do Produto Nacional Bruto 

(PNB) ou renda nacional per capita e aspectos qualitativos, como o progresso técnico 

e crescente integração intersetorial, exemplificando e traduzindo aspectos do aumento 

da capacidade e produtividade média do trabalho.  

Neste contexto, fatores como melhorias na educação e na saúde dos 

empregados se tornam objetivos significativos para o desenvolvimento econômico.  

Veiga (2008), critica que o desenvolvimento visto como crescimento 

econômico é mensurado unicamente através de indicadores como o PIB e PNB. Até 

a década de 1960, o crescimento econômico não era medido em muitos países, já 

que naquele período, havia poucas nações ricas e industrializadas. Veiga (2008) diz 

que, com a criação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), ficou difícil realizar 

a análise do aspecto econômico como única influência para o desenvolvimento. 

Bonfim (2012) afirma que a relação entre crescimento econômico e 

desenvolvimento humano merece atenção, já que países com altas taxas de 

crescimento do PIB falharam na redução das privações socioeconômicas, 

diferentemente de países com rendas baixas, que demonstravam aumento do 

desenvolvimento humano e das capacidades humanas. 

Souza (1997, p. 14) questiona:  
 

Se a renda per capita bem pode representar uma ficção estatística, 
uma vez que nada revela sobre a distribuição da riqueza socialmente 
produzida, qual é, então, a sua utilidade como indicador de nível de 
bem-estar, ainda que meramente material? (SOUZA, 1997, p.14). 

 
Para a autora é interessante enxergar que o crescimento econômico 

gera empregos, visto através de um aspecto social, isto se não for considerado que o 

crescimento não é empurrado por um processo técnico poupador de desemprego, 

uma vez que, os empregos novos gerados pelo crescimento não compensam 

quantitativamente e nem qualitativamente os empregos perdidos. 

Neste contexto, Vargas (2007) destaca a relevância em distinguir os 

conceitos de capital humano e capacidade humana. A relevância do capital humano 
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para o processo de desenvolvimento da qualidade produtiva dos indivíduos, assim 

como, aqueles proporcionados pela educação, especialização e aprendizado, 

contribuem para o processo de desenvolvimento da economia.  

Este conceito é baseado em uma análise em que o desenvolvimento 

está relacionado à ideia de acumulação de capital, e a ideia de capacidade humana 

está relacionada em concordar que aumento da produtividade humana está 

diretamente ligado à criação dos produtos e na acumulação de capital, o que pode 

proporcionar liberdades e realizações de vida. 

Vargas (2007) fala ainda que: 
 
O desenvolvimento humano não pode ser encarado apenas do ponto 
de vista da expansão da riqueza material, mas também do próprio 
desenvolvimento social, como melhoria nas condições de educação, 
saúde, assistência médica, lazer etc. Esses desenvolvimentos sociais 
ajudam o povo a ter uma vida mais longa, mais livre e mais proveitosa 
(VARGAS, 2007, p. 30). 

 
Desta forma, Rigoto (2004) indaga se realmente existe desenvolvimento, 

analisado no contexto de um mundo globalizado, homogêneo em relação à superação 

dos limites entre o espaço e o tempo, caracterizado por um processo estrutural 

assimétrico, no qual papéis e limites específicos são impostos para cada povo, 

segmento social, país, região ou local, baseado em uma nova divisão internacional do 

trabalho, enraizando ainda mais as desigualdades entre os seres humanos. 
 

As sociedades são desenvolvidas na medida em que nelas mais 
cabalmente o homem logra satisfazer suas necessidades e renovar 
suas aspirações. O estudo do desenvolvimento tem, portanto, como 
tema central, a invenção cultural, em particular a morfogênese social 
(FURTADO, 1980, p. 9). 

 
De acordo com Amorim (2000), o trabalho pode gerar alienação, quando 

realizado sob condições autoritárias, e pode também ser uma forma de libertação, se 

realizado com autonomia. Tal liberdade somente é possível, através de processos de 

revolução e transformação, além do mundo do trabalho. Dando origem à sociedade 

democrática e autogestionária, garantido as igualdades de condições e superando as 

hierarquias existentes. 

Rigoto (2004) defende: 
 

A construção de uma sociedade democrática, aqui entendida como 
a efetivação do direito de todos de participarem da condução dos 
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caminhos a serem seguidos por ela, desde o plano global até os 
locais de trabalho e moradia, supõe o acesso à educação e à 
informação, mecanismos de equilíbrio de poder entre os atores 
sociais, instâncias de diálogo e negociação, instituições de 
governança legítimas, etc. Supõe desenvolvimento? O devir não está 
dado. Se queremos usufruir coletivamente dos potenciais benefícios 
da ciência e da técnica, se queremos ver cumpridas as promessas 
da modernidade, teremos que encontrar respostas e viabilizar 
caminhos (RIGOTO, 2004, p. 124). 
  

Para Coimbra (2012), o desenvolvimento deve estar presente em todos 

os territórios, através de um processo contínuo que leve ao bem-estar e à qualidade 

de vida dos povos. 

Souza (2015) observou o quanto Furtado percebeu sobre as 

particularidades mais profundas do desenvolvimento, e como ele já percebia que o 

desenvolvimento depende de um processo em que haja a transformação da 

sociedade, tanto ao nível dos meios, como também dos fins. 

Souza (2015) observou também, que as teorias de Sen e de Furtado, 

estão em sintonia, de forma que ambos entendem que desenvolvimento não é apenas 

garantir renda que possibilite ao indivíduo ter e realizar determinadas coisas, mas que, 

o indivíduo possa desenvolver melhor suas potencialidades e capacidades. 

Mascarenhas (2010) constatou que existe a influência da liberdade na 

atmosfera do trabalho, considerando o aspecto econômico, em diversas outras 

atmosferas, como na vida familiar, no aperfeiçoamento educacional, na vida cultural, 

no meio ambiente. Aponta Sen (2010) que a interligação destas liberdades se interage 

de forma que uma complete a outra. Na economia é frequente que as mudanças das 

atividades de trabalho, modificam e criam culturas e valores próprios, que influenciam 

outras esferas da vida dos empregados.  

Para o referido autor as condições mais dignas de trabalho e a 

valorização do ser humano, respeitando suas opiniões e ações, incentivam e 

aprimoram novas posturas. A liberdade e seus limites são interdependentes, isto é, as 

regras e responsabilidades assumidas são determinantes para que haja liberdade no 

cotidiano do trabalho, seja na produção ou na gestão. A liberdade no trabalho contribui 

para a expansão das liberdades em outras atmosferas, como as do âmbito doméstico, 

educacional, cultural e ambiental. 

Considerando que o desenvolvimento depende das influências das 

liberdades, como o meio e o fim, que garantam condições adequadas de 
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sobrevivência ao indivíduo, e que o trabalho humano influencie no crescimento 

econômico, como o meio, através da mão de obra produtora de bens e de serviços, 

garantir melhores condições de vida no ambiente de trabalho do ser humano pode 

proporcionar desenvolvimento em qualquer dimensão espacial em que haja trabalho 

humano. 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA 

 

No decorrer da evolução de algumas sociedades humanas ocorreram 

diversas transformações, que contribuíram para o desenvolvimento social que vem 

influenciando o crescimento desses países. 

Neste momento, se torna necessário definir desenvolvimento social, e 

apontar qual a relação do desenvolvimento com as melhorias da qualidade de vida 

humana. 

Para Coimbra (2012), o desenvolvimento social implica em garantir 

mínimas condições sociais, como a promoção da dimensão social do bem-estar, para 

que haja avanço no desenvolvimento social de uma comunidade. Já Amaro (2004) 

mostra que o desenvolvimento social está ligado aos Direitos Humanos, associados 

ao respeito e às garantias mínimas de sobrevivência e de dignidade humana. 

Amaro (2003) explica que o desenvolvimento social é um processo de 

mudanças em uma comunidade, que responde às necessidades básicas de 

sobrevivência humana a partir da participação da população, com o apoio de 

instituições e recursos, considerando que os impulsionadores do desenvolvimento 

social são os laços que unem as pessoas em uma comunidade. Conforme Coimbra 

(2012, p.28), “o conceito de Desenvolvimento Social implica uma mudança e uma 

busca por melhores condições de vida”. 
 
O desenvolvimento social parece, na experiência concreta, um 
processo vital para que possa existir um desenvolvimento econômico 
sustentado. Os investimentos em capital humano e capital social e 
melhoria da eqüidade, além de fins em si mesmos a partir da 
perspectiva de sociedades democráticas, são necessários para que o 
crescimento econômico possa ter bases firmes (KLIKSBERG, 1998, 
p.33). 
 

O desenvolvimento social se relaciona com o desenvolvimento 

econômico a partir do momento que sejam proporcionadas melhores situações de vida 
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a uma comunidade, através de acessos aos bens e serviços, além de proporcionar 

garantias de igualdade e oportunidades. 

Desta forma, Kliksberg (1998) afirma que é necessário que haja 

desenvolvimento social para haver desenvolvimento econômico. É possível que o 

crescimento econômico, estabilidade monetária e equilíbrio econômico existam sem 

o apoio do desenvolvimento social, porém o desenvolvimento econômico não se torna 

sustentável a longo prazo sem que exista o desenvolvimento social. 

O termo desenvolvimento social está relacionado ao fato de uma 

sociedade adquirir melhores condições de vida, de forma sustentável. Do ponto de 

vista econômico, as melhores condições de vida de uma população estão 

relacionadas por um lado, com uma produção de bens e serviços, já por outro lado, 

para que uma comunidade tenha desenvolvimento na qualidade de vida, seja 

necessário que todos os indivíduos dessa comunidade, tenham acesso à moradia, 

educação, alimentação, justiça, liberdades, democracia, igualdade e lazer.  

Minayo e al (2000) contribuem, esclarecendo o conceito de qualidade 

vida: 

 
Qualidade de vida é uma noção eminentemente humana, que tem sido 
aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, 
amorosa, social e ambiental e à própria estética existencial. Pressupõe 
a capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os elementos 
que determinada sociedade considera seu padrão de conforto e bem-
estar. O termo abrange muitos significados, que refletem 
conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades 
que a ele se reportam em variadas épocas, espaços e histórias 
diferentes, sendo, portanto, uma construção social com a marca da 
relatividade cultural (MINAYO et al, 2000, p. 2). 
 

Neste sentido, o que define o desenvolvimento social é a existência de 

qualidade de vida de uma população. 

 

2.3 DESENVOLVIMENTO HUMANO E AS POSSIBILIDADES HUMANAS 

 

A definição de desenvolvimento humano não está concentrada em 

medidas do crescimento econômico, mas sim, está diretamente relacionado aos seres 

humanos. Conforme Sen (2010), o conceito de desenvolvimento humano está 

relacionando com o questionamento sobre as possibilidades de que cada indivíduo 
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possa alcançar suas capacidades, como ter acesso a uma vida longa e saudável, além 

de ser aceito e reconhecido socialmente. Deste ponto de vista, o desenvolvimento 

humano é um processo de enriquecimento das possibilidades humanas. 

Para Fukuda-Parr (2002), desenvolvimento está relacionado com a 

possiblidade de melhoria da vida dos indivíduos, e que para isto é necessário expandir 

as possibilidades de fazer e de ser dos indivíduos; o autor diz que as capacidades que 

são consideradas como a possibilidade de ser saudável, bem nutrido, ter 

conhecimento e participar da vida da comunidade, contribuem de forma significativa 

para que o desenvolvimento remova obstáculos que impeçam as pessoas de fazerem 

aquilo que desejam ou necessitem em suas vidas, tais como analfabetismo, falta de 

saúde ou falta de acesso a recursos, ou ausência de liberdades civis e políticas.  

O’Donnell (2013) diz que, a conquista e a expansão das capacidades 

básicas para garantir melhores condições de vida é um direito moral de todos os 

indivíduos e está inteiramente vinculado aos conceitos de desenvolvimento humano, 

tanto mundiais como regionais. Esta afirmação direciona a convergência entre as 

conquistas de certas capacidades básicas, como saúde e alimentação, definidos 

como direitos humanos e aos interesses humanos, como a integridade física. 
 

Em contraponto ao PIB como indicador do crescimento econômico, a 
Organização das Nações Unidas (ONU) criou o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), considerando a longevidade, 
alfabetização e rendimento dos cidadãos de um país. Neste aspecto, 
o Brasil, a exemplo de outros países da América Latina, amarga uma 
posição preocupante, localizando- -se na 84ª posição no ranking 
mundial referente a 2011 (CITOLIN E LASKOSKI, 2013, p. 166). 
 

Citolin e Laskoski (2013) afirmam que o desenvolvimento humano é um 

processo de expansão das escolhas e das oportunidades do indivíduo, e estas 

escolhas podem se modificar com o tempo. Consideram ainda, que entre as escolhas, 

haja a vontade de levar uma vida longa e saudável, além de obter acesso a recursos 

para manter um padrão de vida decente, o que aumenta a possibilidade de existência 

de muitas outras oportunidades. 

Conforme Citolin e Laskoski (2013), o desenvolvimento humano inclui a 

visão dos direitos humanos, cujo principal objetivo é a liberdade do indivíduo. Neste 

ponto de vista, as liberdades se tornam vitais para que haja a expansão das 

capacidades e da realização dos direitos humanos. Enfim, as pessoas necessitam de 

liberdades para terem escolhas e para participarem de decisões que possam afetar 
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suas vidas. O desenvolvimento humano reforça e ajuda o indivíduo a garantir 

melhores condições de qualidade de vida, de bem-estar, de dignidade e de respeito 

próprio. 
 
O valor moral substantivo da liberdade é indispensável para a 
estruturação e a avaliação da justiça, porque identifica as relações 
entre as pessoas, a organização das instituições sociais, o modelo de 
desenvolvimento sustentável, os valores que sustentam o 
ordenamento social e as relações internacionais a partir da garantia e 
do exercício das liberdades substantivas. A pessoa, desse modo, está 
na condição de agente e sujeito ativo, com as categorias essenciais 
para poder participar e influenciar a organização da sociedade, 
independentemente do acesso aos bens e aos recursos de que dispõe 
ou dos interesses previamente estabelecidos (ZAMBAM, 2009, p.14). 
 

O desenvolvimento humano se relaciona com o processo que expande 

as escolhas das pessoas, para que elas tenham capacidade e oportunidades de 

serem aquilo que desejam ser. O conceito de desenvolvimento humano parte da ideia 

de que para medir a expansão da qualidade de vida de uma sociedade é necessário 

extrapolar a ideia de crescimento econômico e considerar as demais características 

sociais, políticas e culturais que possam influenciar a qualidade de vida das pessoas. 

 

2.4 DESENVOLVIMENTO E A EXPANSÃO DAS CAPACIDADES 

 
Conforme as reflexões de Zambam (2009) sobre os recursos humanos, 

as diferentes liberdades incidem diretamente sobre as capacidades das pessoas, e 

desta forma influenciam na expansão dessas liberdades. Neste contexto, o 

crescimento econômico, expande a renda, promove o acesso aos bens de consumo 

e serviços, fortalece as oportunidades sociais, além de garantir ao Estado a 

possibilidade de investimentos em programas de seguridade social. Fukuda-Parr 

(2002) completa dizendo que, o conceito de desenvolvimento de recursos humanos 

está relacionado à produção, uma vez que um trabalhador mais saudável se torna 

mais produtivo.  

Para Vargas (2007), a capacidade é um tipo de liberdade que possibilita 

uma pessoa a ter escolhas. Como por exemplo, “... [a pessoa] abastada 

financeiramente pode escolher entre bem nutrir-se ou fazer jejum. Já a pessoa sem 

recursos não tem essa capacidade de escolha” (VARGAS, 2007, p. 29). 

Cardoso e Pinto (2015) afirmam:  



27 

 

 

 
Da perspectiva do trabalhador, o resultado de seu trabalho individual 
se destina não à saciedade de suas necessidades, ou mesmo às de 
sua comunidade, mas ao prazer de um ser outro, externo, o qual 
apenas interessa ao produtor na condição de comprador de sua 
mercadoria. As necessidades as quais motivam a obtenção de sua 
produção pouco ou nada importam ao vendedor desde que este 
encontre demanda por seus produtos. Sua atividade não é sua, mas 
sim do outro para o qual a transfere. A ele cabe o pagamento por esta 
atividade, a qual poderá usar para adquirir o trabalho de um terceiro e, 
aí sim, poder se sentir satisfeito. (CARDOSO E PINTO, 2015, p. 5). 

 
Vargas (2007) define que o capital humano é para o desenvolvimento 

um influenciador como uma forma produtiva, e que esta forma produtiva tem sua 

qualidade garantida pelas influências proporcionadas pela educação, especialização 

e aprendizado, contribuindo para a expansão do processo econômico.  

Por outro lado, Vargas (2007) explica também que a capacidade 

humana, está relacionada à aceitação de que a expansão da produtividade humana 

possa proporcionar a criação de mercadorias e acumulo de capital, o que pode 

proporcionar maior liberdade de escolhas e realizações na vida, considerando que as 

garantias de participação social, moradia, saúde, lazer, educação, e renda permitam 

o desenvolvimento das capacidades humanas, através de uma aliança entre 

crescimento de renda, distribuição da renda e desenvolvimento social. 

 
O reconhecimento do papel das qualidades humanas na promoção e 
sustentação do crescimento econômico – ainda que importantíssimo 
– nada nos diz sobre a razão de se buscar o crescimento econômico 
antes de tudo. Se, em vez disso, o enfoque for, em última análise, 
sobre a expansão da liberdade humana para levar o tipo de vida que 
as pessoas com razão valorizam então o papel do crescimento 
econômico na expansão dessas oportunidades tem de estar integrado 
à concepção mais fundamental do processo de desenvolvimento como 
a expansão da capacidade humana para levar uma vida mais livre e 
mais digna de ser vivida (SEN, 2000 p. 334). 

 
De acordo com Fukuda-Parr (2002, p.4), “... [a teoria neoclássica] 

baseia-se no conceito utilitário do bem-estar”. Sen (2010) limita este enfoque, 

defendendo que as capacidades podem ser bloqueadas ou restringidas pelo 

negligenciamento das liberdades. Para a definição do bem-estar humano, as 

necessidades básicas, são definidas como uma forma de suprir serviços e 

comodidades ao invés de uma base de capacidade. Fukuda-Parr (2002) afirma que 
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os seres humanos são agentes capazes de fortalecer o potencial produtivo, através 

da ação individual, do acesso à educação e à saúde. 

Por fim, Zambam (2009) mostra que existem diferenças entre os 

caminhos buscados para garantir uma sociedade com um comportamento justo e ético 

no mundo do mercado, respeitando as capacidades humanas, para que, o trabalhador 

possa ser visto como humano e exercer a razão prática de interagir para garantir o 

reconhecimento dentro de uma sociedade. Por outro lado, a inadequada atenção às 

situações de trabalho, pode acarretar efeitos danosos para o equilíbrio da estrutura 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



29 

 

 

CAPÍTULO 3 
 

3 LIBERDADE E AS LIBERDADES 
 

Neste capítulo apresentamos incialmente o conceito de liberdade e sua 

relação com as garantias de melhorias da qualidade de vida das pessoas, buscando 

a relação do desenvolvimento com a expansão das liberdades. 

Para Sen3 (2010), o conceito de liberdade está relacionado a partir das 

garantias de se suprir as necessidades, os desejos e as escolhas dos indivíduos, que 

através da participação ativa na vida social, podem influenciar o rumo de suas próprias 

vidas. 

Zambam (2009) afirma que a liberdade é uma referência essencial para 

que a sociedade se ordene de forma segura, e contribua para a melhoria da qualidade 

de vida do indivíduo e para o processo de desenvolvimento em suas diferentes 

dimensões. Tal referência é de extrema importância para que haja o equilíbrio das 

relações dos indivíduos com os objetivos traçados pelas organizações da sociedade. 

“As linhas iniciais do primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano, 

publicado em 1990 afirmavam que os indivíduos são a verdadeira riqueza de uma 

nação”. (FUKUDA-PARR, 2002, p.6). Entendemos assim que o ser humano necessita 

ter liberdade para se desenvolver tanto no sentido humano como social.  

O conceito de liberdade envolve variáveis mencionadas por Sen que nos 

levam a considerar e analisar o conceito de liberdades. 

Fukuda-Parr4 (2002) afirma que os indivíduos através do uso de suas 

liberdades podem ser agentes de mudanças, que promovem o aumento do potencial 

de produção, conhecimento, melhorias da saúde, e mudanças políticas. 

                                                           
3 Amartya Kumar Sen – Escritor e economista indiano que foi premiado com o Prémio de Ciências 
Econômicas em memória de Alfred Nobel no ano de 1998.  A sua maior contribuição foi destacar que 
o desenvolvimento de um país está ligado às oportunidades de sua população ter acesso às escolhas 
e a cidadania. Nascido em 3 de novembro de 1933.  
 
 
4 Sakiko Fukuda-Parr – É uma economista do desenvolvimento, que ganhou reconhecimento por seu 
trabalho com o “Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas”. Nascida em Tóquio no Japão em 
1950. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Development_Programme&usg=ALkJrhhRjmNf4o6qHNi6kJLaEBMWJ7OfJw
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Sen (2010) aponta que o desenvolvimento tem origem e é sustentado 

através de estratégias que determinam o desenvolvimento humano como um fim, ou 

seja, o objetivo principal, é colaborar com o processo de desenvolvimento, sendo o 

crescimento econômico um dos fatores que influenciam o desenvolvimento humano.  

Estudando as capacidades humanas na abordagem de Amartya Sen, 

Pinheiro (2012) associa a liberdade como o bem das pessoas, como fim último do 

desenvolvimento, isto é, associa a liberdade à potência pessoal de conquistar a vida 

almejada. Neste sentido, a liberdade é pensada positivamente como poder, autonomia 

e autodeterminação.  

O desenvolvimento também pode ser associado ao conceito de 

diferentes tipos de liberdades que como veremos a seguir, se relacionam entre si de 

maneira que uma contribua positivamente à outra. 

Zambam (2009) associa as liberdades à sociedade, dizendo:  
 

A realização de uma pessoa e sua efetiva participação na sociedade 
dependem, em grande medida, do exercício da liberdade individual, 
que tem implicações decisivas nas diferentes relações que estabelece 
com os demais atores sociais. A organização e o desenvolvimento de 
uma sociedade estão diretamente relacionados com o acesso e o 
exercício da liberdade individual, já que identifica a pessoa como 
sujeito e em condições de influenciar decisivamente nos seus destinos 
(ZAMBAM, 2009, p 24). 

 
Sen (2000) afirma:  

 
A ligação entre liberdade e realização do desenvolvimento social vai 
muito além da relação constitutiva – por mais importante que ela seja. 
O que as pessoas conseguem positivamente realizar é influenciado 
por oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e 
por condições habilitadoras como boa saúde, educação básica e 
incentivo e aperfeiçoamento de iniciativas. As disposições 
institucionais que proporcionam essas oportunidades são ainda 
influenciadas pelo exercício das liberdades das pessoas, mediante a 
liberdade para participar da escolha social e da tomada de decisões 
públicas que impelem o progresso dessas oportunidades (SEN, 2000, 
p 19). 

 
Para Sen (2010), o desenvolvimento é visto como a expansão das 

liberdades substantivas (liberdade de sobreviver, liberdade política e de exercício dos 

direitos civis) e o alargamento das capacidades do indivíduo (compreende o que a 

pessoa é capaz de ser e fazer). 
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Sen (2010) destaca que a liberdade substantiva é de grande importância 

para o enriquecimento da vida humana. E define as liberdades substantivas como as 

capacidades elementares, que proporcionam condições para evitar privações como: 

a fome, a subnutrição, a morbidez evitável, a morte prematura, o acesso à educação, 

à participação política e à liberdade de expressão. 

Zambam5 (2009) diz que a liberdade substantiva representa o meio e o 

fim para o desenvolvimento da sociedade, e que o crescimento econômico é um 

complemento, que deve interagir com a liberdade substantiva, com o objetivo de 

melhorar as condições de vida do indivíduo, de maneira que esta interferência não 

ocorra de forma negativa nas condições de vida das pessoas, principalmente, nos 

direitos políticos e civis.  

Vargas (2007) foca o desenvolvimento através de melhorias econômicas 

e sociais, além de identificar algumas variaríeis atuantes na melhoria das condições 

de vida do indivíduo, e explica que tais variáveis, mencionadas por Sen (2010) são 

definidas como liberdades instrumentais, definidas como liberdades políticas, 

facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparências e 

segurança protetora, que agem como o meio e o fim do desenvolvimento, e que 

podem ser utilizadas como indicadores da expansão das liberdades do indivíduo. 

Vargas (2007) reflete sobre a utilização das liberdades como indicadores 

para mensurar o desenvolvimento, e diz: 
 
O termo “desenvolvimento como liberdade” indica que existe um fator 
essencial para que o desenvolvimento ocorra: a liberdade. Sen buscou 
mensurar o conceito de liberdade a partir da instrumentalidade 
econômica que caberia no conceito mais genérico de liberdade 
(VARGAS, 2007, p.27). 

 
Para Sen (2010), as liberdades instrumentais definem os diferentes tipos 

de direitos e oportunidades do indivíduo, com a função de contribuir para a expansão 

das liberdades humanas e assim promover o desenvolvimento. 

Sen (2010) distingue a liberdade substantiva e liberdade formal, 

definindo a liberdade substantiva como o poder de escolha do indivíduo e a liberdade 

formal significa o não enfrentamento de constrangimentos nas escolhas feitas pelo 

                                                           
5 Neuro José Zambam – Mestre e Doutor em Filosofia. Atua principalmente nos seguintes temas: justiça, 
democracia, multiculturalismo, e do direito, antropologia jurídica, liberdade e pluralismo. 
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indivíduo. As liberdades instrumentais são alternativas, meios e capacitação de 

realizar escolhas, que sevem de instrumento para auxiliar a mensurar o 

desenvolvimento de uma comunidade. 

Sen (2010) defende que, ao se considerar o desenvolvimento não 

somente como o aumento do produto interno bruto ou das rendas de cada indivíduo 

de uma nação, mas sim também enxergar o desenvolvimento como um processo de 

inclusão social, cultural e político, será possível identificar a importância das 

liberdades como meio e fim do processo de desenvolvimento. 

Da mesma forma que a expansão das liberdades substantivas é vista 

por Sen (2010) como o objetivo maior do desenvolvimento, as demais liberdades 

também podem ser hábeis instrumentos para se alcançar o desenvolvimento.  

Sendo o desenvolvimento, visto aqui, por meio de aspectos culturais, 

sociais, políticos e econômicos relevantes para as melhorias na qualidade de vida dos 

indivíduos, garantir melhores condições de vida ao trabalhador estimula o 

desenvolvimento da sociedade que depende de pessoas trabalhadoras para se 

desenvolver. 

A seguir priorizamos a reflexão sobre as liberdades individuais e 

coletivas, e as liberdades individuais. 

 

3.1 LIBERDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS 

 

As liberdades, coletiva e individual, estão relacionadas com a noção de 

justiça e oportunidades, considerando a moral e a ética como referências de índole, 

de qualidade do ser humano que influenciam nas condições de vida de uma 

sociedade. 

Bicca (2012) menciona que as liberdades já foram pensadas, em tempos 

passados, através de fundamentos e fatores como o sentimento e as paixões do 

sujeito. Sobretudo nos tempos modernos, a liberdade é considerada como algo 

familiar, algo que a pessoa possa possuir ou acreditar. Os princípios das liberdades 

subjetivas, imperam nas teorias e doutrinas dos tempos modernos. 

Bicca (2012) continua dizendo que somente é possível existir liberdade 

com a existência das relações de direito e justiça. Desta forma, não basta definir a 

importância da liberdade, mas sim questionar quais condições são oferecidas para 
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sua concretização. Neste contexto, não basta reduzir a subjetividade do indivíduo à 

esfera da sociedade, mas integrar a liberdade nas condições reais e concretas da 

sociedade e da formação do cidadão. 

As liberdades tanto coletivas quanto individuais devem ser consideradas 

como fundamentos da vida em sociedade, associados aos princípios de moral e ética 

humana. A liberdade deve ser considerada como o princípio que regulamenta e 

converte o indivíduo como parte de um todo, como um representante da sociedade e 

da espécie humana. 

Santos (2010) relata que, em períodos como o da sociedade medieval o 

pensamento em relação ao indivíduo era fechado, em que o indivíduo permanecia 

integrado ao meio social, o que proporcionava uma certa estabilidade social, diferente 

das sociedades capitalistas, nas quais o indivíduo é emancipado. Nas sociedades 

modernas o trabalho passa a ser livre, e o trabalhador adquire o poder de escolha 

para vender sua força de trabalho, surgindo assim o ideal de que o fundamental é ter 

a liberdade de busca das potencialidades humanas e ser independente. 

Conforme Pinheiro (2012), as liberdades individuais são elementos 

importantes para o desenvolvimento. Em termos gerais, as liberdades individuais se 

relacionam e se completam com liberdades coletivas, já que a privação da liberdade 

de um indivíduo pode interferir negativamente para toda uma comunidade. 

Para Pinheiro (2012) as liberdades individuais estão relacionadas a 

aspectos como as oportunidades, as alternativas ou as opções de escolha que o 

indivíduo possa ter em seu estilo de vida e ou pensamentos, como acesso a moradia, 

alimentação, lazer, trabalho e saúde. 

Conforme Espirito Santo (2011), em uma sociedade onde existem leis, a 

liberdade não pode ser conceituada em poder fazer o que se deseja, por meio de 

escolhas livres. A liberdade coletiva está relacionada aos direitos controlados por lei, 

a liberdade de democracia, aplicadas por uma sociedade, as liberdades de igualdade 

e justiça, que estão relacionadas ao equilíbrio e à harmonia da sociedade, onde o 

indivíduo é considerado como um valor supremo do todo. 

A liberdade entendida como um bem individual, em que o indivíduo tem 

o acesso a escolhas e oportunidades que garantam condições confortáveis de vida, 

somente será possível se for garantida e protegida pela justiça e pela democracia 

instrumentada pelas liberdades coletivas, em que o cidadão possa ter o direito de 
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fazer o que deseja e de garantir suas necessidades de bem-estar físico e mental. Esta 

relação dialética, em que as liberdades individuais e coletivas se incluem é de extrema 

importância, para o equilíbrio da relação dos indivíduos com a sociedade, e as 

garantias do bem-estar. 

 
3.2 LIBERDADES INSTRUMENTAIS 

 
As liberdades instrumentais são instrumentos importantes que auxiliam 

na implantação de ações que são decisivas para o exercício da liberdade global. 

Sen (2010) defende que as liberdades podem ser mediadas por um 

conjunto de instrumentos que auxiliam as pessoas a realizarem suas escolhas. Para 

Sen (2010), as liberdades instrumentais são divididas em cinco categorias: liberdades 

políticas, facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantia de transparência e 

segurança protetora.  

Sen (2010) diz que o papel da liberdade instrumental está relacionado 

com os direitos, com as oportunidades e as habilidades que promovem a expansão 

da liberdade humana e, dessa forma, são essenciais para o desenvolvimento social.  

Sen (2010) acredita que as condições de justiça numa sociedade podem 

ser avaliadas por instrumentos (liberdades instrumentais) que auxiliam na mediação 

para a realização de melhorias das condições de vida humana dentro de uma 

sociedade. Neste contexto, a participação e a integração caracterizada pela 

expressão da liberdade individual com as demais instâncias da organização social se 

tornam essenciais. 

Zambam (2009) propõe a seguinte reflexão: 
 
Cada uma das liberdades instrumentais tem valor próprio, mas é pela 
intensidade com que acontecem a integração e a complementaridade 
que o desenvolvimento se fortalece. Em determinadas situações e 
contextos, a prioridade ou promoção de um tipo de liberdade pode ser 
decisiva para o aprimoramento e a garantia do conjunto das 
liberdades. A fim de que as liberdades instrumentais possam se 
efetivar como integrantes das relações entre as pessoas e na 
estruturação do desenvolvimento da sociedade, faz-se necessária a 
inclusão de diversos mecanismos e instrumentos que sustentem, 
fortaleçam e contribuam para o crescimento da liberdade humana. A 
inter-relação entre as liberdades instrumentais é necessária, 
percebida e sedimentada nos encadeamentos empíricos que se 
processam no interior das relações sociais, que, sem se subordinar 
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umas às outras, reforçam-se mutuamente, aperfeiçoando a relação 
conjunta em vista do objetivo primordial (ZAMBAM, 2009, p. 34). 

 
Sen (2010) aprofunda a análise do desenvolvimento com foco em 

melhorias econômico-sociais ao identificar e instrumentalizar algumas variáveis que 

atuam conjuntamente para a melhoria das condições de bem-estar social. Estas 

variáveis são aquelas definidas como liberdades instrumentais, que agem como fim e 

meio do desenvolvimento. As liberdades instrumentais são indicadores que garantem 

a expansão das liberdades reais.  

De acordo com Sen (2010, p.52), “o desenvolvimento é um processo de 

expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam”. 

Vargas (2007) destaca os conceitos de Sen (2000) que definem que as 

liberdades instrumentais, atuando mutuamente, geram um grau de liberdade cada vez 

mais expansiva, influenciando no avanço do desenvolvimento, onde a riqueza gerada 

pelas pessoas se reverte em oportunidades igualitárias e justas à sociedade e 

melhoram os indicadores sociais. 

Zambam (2009, p.34) mostra que “as características específicas e a 

importância das liberdades instrumentais expressam o seu vigor na medida de sua 

integração com a garantia e a promoção das liberdades substantivas”.  

Para Zambam (2009), sobre o tema destaca: 
 

As liberdades instrumentais têm incidência direta sobre a capacidade 
das pessoas de forma a se caracterizarem como interdependentes e, 
com isso, reforçarem umas às outras. As políticas de desenvolvimento 
são fortalecidas a partir da garantia e da operacionalidade das 
liberdades instrumentais. A partir disso, o crescimento econômico, de 
forma inter-relacionada, aumenta a renda e o acesso aos bens e dá 
condições ao Estado para investir nos programas de seguridade social 
da população. O fortalecimento dessas relações condiciona, direta e 
indiretamente, o surgimento de oportunidades sociais que melhoram, 
significativamente, as condições de vida das pessoas, aprimoram e 
sedimentam o ordenamento social e institucional da sociedade. 
(ZAMBAM, 2009, p. 35) 

 
Ainda, de acordo com Zambam (2009), as liberdades instrumentais são 

os alicerces de uma sociedade e servem de apoio para as várias ações implantadas 

pelas organizações públicas e privadas. Nas sociedades com maior liberdade de 

expressão existem maiores possibilidades de desenvolvimento, por garantirem maior 

poder de escolha do cidadão, o que promove e garante a expansão da liberdade 

econômica e das condições necessárias à sobrevivência. 
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Fukuda-Parr (2002) defende que o desenvolvimento de recurso humano 

é importante para o aumento da produção, já que o trabalhador mais saudável se torna 

mais produtivo. Mas o conceito de desenvolvimento por meio de recursos humanos 

depende das participações políticas, do acesso à educação, ao direito de votar, às 

condições decentes de trabalho, fatores importantes para a promoção do 

desenvolvimento humano. 

 

3.2.1 Tipos de liberdades instrumentais 

 

Sen (2010) considera que as liberdades instrumentais conduzem à 

liberdade social, em que as riquezas geram oportunidades igualitárias dos indicadores 

de desenvolvimento social, e identifica cinco tipos de liberdades instrumentais, que 

possibilitam a mensuração da expansão das liberdades, além de auxiliar o aumento 

da capacidade de uma pessoa viver com liberdade e ter acesso a seus direitos e 

oportunidades, fatores importantes para a promoção do desenvolvimento social.  

As liberdades instrumentais de Sen (2000) são definidas através das 

cinco categorias:  

1- Liberdades políticas: é o direito da população em participar e escolher 

governantes, fiscalizar e criticar autoridades; 

2- Facilidades econômicas: usar recursos econômicos como propósito 

do consumo, produção, troca e distribuição de renda; 

3- Oportunidades sociais: acesso à educação e a saúde, com o intuito 

de evitar o analfabetismo e a morbidez; 

4- Garantias de transparências: a transparência e a necessidade de 

sinceridade com o objetivo de inibir a corrupção, a irresponsabilidade 

financeira e transações ilícitas; e 

5- Segurança protetora: são disposições institucionais fixas, como 

benefícios aos desempregados e suplementos de renda 

regulamentares para os indigentes, distribuições de alimentos em 

crises de fome coletiva, evitando que a população afetada seja 

reduzida à miséria ou levada à fome e à morte. 
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Ainda conforme o autor ampliar as liberdades instrumentais aumenta o 

potencial dos indivíduos de cuidar de si próprios e influenciar para melhorias no 

mundo. 

As liberdades políticas são descritas por Zambam (2009) como a 

primeira categoria das liberdades instrumentais de Sen (2010), e são referidas como 

o exercício da cidadania, se referindo às participações da sociedade junto às ações 

do governo. Destacando a importância ao direito de votar e ser votado, a livre escolha 

de partidos políticos, a liberdade de imprensa, a liberdade de escolha dos governantes 

e o direito de fiscalização dos governantes.  

Santos (2007) em sua dissertação de mestrado contribui esclarecendo: 

 
As liberdades políticas, incluindo os direitos políticos e civis, referem-
se às oportunidades que os indivíduos têm de escolher seus 
governantes e seu partido político, à possibilidade de fiscalizar e 
criticar as autoridades que os representam, de se expressar 
politicamente sem interferência da censura, dentre outras. Tratam-se 
de direitos políticos e civis associados às democracias no sentido 
amplo (SANTOS, 2007, p.39).  
 

O ponto de vista de Sen (2010): 
 
As liberdades políticas, referem-se às oportunidades que as pessoas 
têm para determinar quem deve governar e com base em que 
princípios, além de incluírem a possibilidade de fiscalizar e criticar as 
autoridades, de ter a liberdade de expressão política e uma imprensa 
sem censura, de ter a liberdade de escolher entre diferentes partidos 
políticos, etc. Incluem os direitos políticos associados às democracias 
no sentido mais abrangente (abarcando as oportunidades de diálogo 
político, dissensão e crítica, bem como o direito de voto e seleção 
participativa de legisladores e executivos). (SEN, 2010, p.58). 
 

As facilidades econômicas são descritas por Zambam (2009) como a 

segunda categoria das liberdades instrumentais de Sen (2010) e se referem às 

oportunidades econômicas e ao acesso das pessoas aos recursos econômicos, 

conforme as suas necessidades e a disponibilidade do mercado ou da natureza, 

incluindo as condições de participação das pessoas nas relações do mercado, na 

distribuição de renda e aos programas de crédito e à renda. 
 

As facilidades econômicas representam as oportunidades que as 
pessoas têm para utilizar recursos econômicos destinados ao 
consumo, produção ou troca. O crescimento da renda, o bom 
funcionamento dos mercados, a estabilidade dos preços relativos e a 
disponibilidade de acesso ao crédito e à terra contribuem muito 
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favoravelmente para expansão dos intitulamentos econômicos de uma 
pessoa (Santos, 2007, p.39). 
 

Conforme Sen (2010): 
 
As facilidades econômicas são as oportunidades que os indivíduos têm 
para utilizar recursos econômicos com propósitos de consumo, 
produção ou troca. Os intitulamentos econômicos que uma pessoa tem 
dependerão dos seus recursos disponíveis, bem como das condições 
de troca, como os preços relativos e o funcionamento dos mercados. À 
medida que o processo de desenvolvimento econômico aumenta 
a renda e a riqueza de um país, estas se refletem no correspondente 
aumento de intitulamentos econômicos da população. Deve ser óbvio 
que, na relação entre renda e riqueza nacional, de um lado, e, de outro, 
os intitulamentos econômicos dos indivíduos (ou famílias), as 
considerações distributivas são importantes em adição às agregativas. 
O modo como as rendas adicionais geradas são distribuídas claramente 
fará diferença. A disponibilidade de financiamento e o acesso a ele 
podem ser uma influência crucial sobre os intitulamentos que os agentes 
econômicos são efetivamente capazes de assegurar. Isso se aplica em 
todos os níveis, de grandes empresas (onde podem trabalhar centenas 
de milhares de pessoas) a pequenos estabelecimentos, que operam 
com base em microcréditos. Um arrocho no crédito pode afetar os 
intitulamentos econômicos que dependem desse crédito (SEN, 2010, 
p.59). 
 

As oportunidades sociais são descritas por Zambam (2009) como a 

terceira categoria das liberdades instrumentais de Sen (2010), e se referem às 

oportunidades, oferecidas por uma estrutura social, ao acesso às áreas que 

possibilitem melhorias na qualidade de vida das pessoas, assim como ao acesso à 

educação, saúde e a participação intensa do cidadão nas instâncias sociais. Zambam 

(2009) ressalta a importância dos programas de saúde e da erradicação do 

analfabetismo, como instrumentos promotores das liberdades. 

Neste sentido Santos (2007) diz: 
 
Oportunidades sociais incluem as disposições nos sistemas de 
educação, saúde, etc., as quais são importantes não só para 
qualidade de vida individual como também para participação na vida 
política e econômica. (Santos, 2007, p.39). 
 

A definição de Sen (2010) é esclarecedora: 
 
As oportunidades sociais são as disposições que a sociedade 
estabelece nas áreas de educação, saúde, etc., as quais influenciam a 
liberdade substantiva de o indivíduo viver melhor. Essas facilidades são 
importantes não só para a condução da vida privada (como por exemplo 
levar uma vida saudável, livrando-se de morbidez evitável e da morte 
prematura), mas também para uma participação mais efetiva em 



39 

 

 

atividades econômicas e políticas. Por exemplo, o analfabetismo pode 
ser uma barreira formidável à participação em atividades econômicas 
que requeiram produção segundo especificações ou que exijam 
rigorosa controle de qualidade (uma exigência sempre crescente no 
comércio globalizado). De modo semelhante, a participação política 
pode ser tolhida pela incapacidade de ler jornais ou de comunicar-se 
por escrito com outros indivíduos envolvidos em atividades políticas 
(SEN, 2010, p.59). 
 

As garantias de transparência descritas por Zambam (2009) como a 

quarta categoria das liberdades instrumentais de Sen (2010) se referem às relações 

de confiança entre as pessoas, a sociedade e aos mecanismos regulamentadores que 

garantem a clareza destes relacionamentos institucionais. A transparência nos 

relacionamentos garante a confiança e a clareza das ações e decisões que ocorrem 

em uma sociedade, apoiadas por instrumentos jurídicos e pelas instituições, que 

contribuem combatendo a corrupção, as irresponsabilidades financeiras e as 

transações ilícitas. 

Também aqui Santos (2007) corrobora: 
 

As garantias de transparência estão associadas às relações de 
confiança que as pessoas estabelecem entre si em uma comunidade, 
ou seja, ao capital social. Esta confiança amplia a liberdade de as 
pessoas se relacionarem sob garantias de sinceridade e clareza, 
contribuindo para redução da corrupção, da irresponsabilidade 
financeira e de transações ilícitas. (Santos, 2007, p.39). 
 

Conforme Sen (2010): 
 
As garantias de tranparência referem-se às necessidades de 
sinceridade que as pessoas podem esperar: a liberdade de lidar uns 
com os outros sob garantia de dessegredo e clareza. Quando essa 
confiança è violada, as vidas de numerosas pessoas – tanto as 
envolvidas diretamente como terceiros – podem  ser afetadas 
negativamente. As garantias de transparência (incluindo o direito à 
revelação) podem, portanto, ser uma categoria importante de liberdade 
instrumental. Essas garantias têm um claro papel instrumental como 
inibidores da corrupção, da irresponsabilidade financeira e de 
transações ilícitas (SEN, 2010, p.60). 

 
A segurança protetora é descrita por Zambam (2009) como a quinta 

categoria das liberdades instrumentais de Sen (2010), e se referem aos vários 

mecanismos institucionais que têm como objetivo social garantir que a vida das 

pessoas, em situações de risco, não se torne reduzidas a condições extremas de 

pobreza, em períodos de escassez de recursos ou por desastres naturais, como as 
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enchentes e secas extremas, assim também, como em situação de desemprego e/ou 

necessidade de vacinação devido a epidemias e falta de moradia e infraestrutura.  

Santos (2007) completa que 

 
A segurança protetora abrange uma rede de segurança social 
necessária para impedir que as camadas mais pobres atinjam a 
miséria absoluta. Incluem-se aqui os programas de transferência de 
renda como Bolsa Escola, Bolsa Família, o seguro desemprego, a 
distribuição de alimentos em caso de fomes coletivas, bem como a 
criação de empregos públicos de emergência destinados aos 
necessitados (Santos, 2007, p.39). 
 

Por fim a definição de Sen (2010) é relevante: 
 
A segurança protetora é necessária para proporcionar uma rede de 
segurança social, impedindo que a população afetada seja reduzida à 
miséria abjeta e, em alguns casos, até mesmo à fome e à morte. A 
esfera da segurança protetora inclui disposições institucionais fixas, 
como benefício aos desempregados e suplementos de renda 
regulamentares para os indigentes, bem como medidas ad hoc como 
distribuição de alimentos em crises de fome coletiva ou empregos 
públicos de emergência para gerar renda para os necessitados (SEN, 
2010, p.60). 
 

Desta forma, as liberdades são capazes de expandir e reforçar as 

capacidades e as oportunidades das pessoas, as melhorias na educação, as 

oportunidades sociais, e melhores condições de trabalho; podem também contribuir 

para a expansão econômica, e por outro lado, o crescimento econômico contribui para 

a expansão em serviços como educação, saúde e melhores condições de trabalho. 
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CAPÍTULO 4 
 

4  SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO E A CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

 

Buscando conhecer em maior profundidade a temática central desta 

pesquisa abordamos neste capítulo a importância da influência dos Sistemas de 

Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho (SGSSTs) para os empregados da 

construção civil. Ao mesmo tempo, salientamos conceitos e definições utilizadas em 

SGSSTs, bem como estudamos a relação do homem com o trabalho, o que é 

importância fundamental para as empresas, e ainda buscam ressaltar a importância 

da relação entre a construção civil e o homem. 

Gonçalves6 (2006) afirma que a indústria da construção civil está 

sofrendo modificações em sua estrutura organizacional, influenciada pela 

reestruturação do processo produtivo, ocorrido em decorrência da evolução da 

organização do trabalho a partir do Taylorismo, e de proposições marxistas. O 

processo de produção passa a ser conduzido com o objetivo de redução de estoques 

e controle do cronograma da produção. Com isto, o trabalho é liberado para que o 

processo produtivo seja cada vez mais rápido e que tenha garantias de qualidade, o 

que em muitos casos, aumenta o ritmo de trabalho e as atividades executadas pelos 

empregados, o que resulta no surgimento de problemas relativos à saúde e segurança 

do trabalhador. 

Neste contexto, Rigotto (1998) reconhece que o desemprego crescente, 

que obriga os empregados a aceitarem atividades em condições inadequadas de 

trabalho, e o aumento da terceirização da mão-de-obra na construção civil, 

influenciam para que muitas empresas construtoras não cumpram com os direitos do 

trabalhador, agravando problemas como o aumento do ritmo de trabalho, desrespeito 

com as jornadas de trabalho, expansão do tempo de exposição aos riscos 

ocupacionais. 

                                                           
6 Carmen Aparecida Herrera Gonçalves - Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho. É 
Mestre em Engenharia de Produção. Atuou como Engenheira de Segurança do Trabalho no Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador de Piracicaba, trabalho esse em parceria com o Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
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Por outro lado, 
 
É relevante o número de profissionais responsáveis pelas obras 
(engenheiros civis e arquitetos) que ainda desconhecem as medidas 
preventivas de segurança pela falta de formação nos cursos de 
graduação, e consequentemente não orientam a implementação de 
medidas de segurança (GONÇALVES, 2006, p. 162). 
 

No entanto, Gonçalves (2006) enfatiza que é responsabilidade desses 

profissionais sensibilizar os empresários da construção civil para a adoção e 

implementação de medidas de segurança do trabalho, de uma forma economicamente 

desinteressada, e também, como uma questão ética que garanta uma melhor 

qualidade de vida dos trabalhadores. 

De acordo com Benite7 (2004), o excesso de acidentes que ocorrem nos 

canteiros de obras, faz com que inúmeras empresas construtoras não se preocupem 

somente com lucros e competividade; estão incluindo em suas preocupações a ética, 

a responsabilidade pela segurança e saúde do trabalhador nos ambientes de trabalho. 

O sistema de gestão da segurança e saúde do trabalho passa a ser considerado uma 

ferramenta eficaz para as melhorias das condições de trabalho e se torna uma 

alternativa para o desenvolvimento e melhora do desempenho das empresas da 

construção civil. 

Neste sentido, Benite (2004) afirma que as empresas da construção civil 

agem como agentes sociais, contribuindo para a redução dos acidentes ocupacionais, 

porém, este comportamento ocorre devido a exigências de legislações que obrigam 

as práticas de controle de risco ambiental. 

 
No Brasil, essa tendência pode ser percebida na indústria da 
construção civil por meio das normas regulamentadoras NR-18 e NR-9 
do MTE, pois estas estabelecem respectivamente os programas 
PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção) e o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais), que devem ser implementados pelas empresas de modo 
que contemplem obrigatoriamente um processo de identificação prévia 
de perigos e riscos existentes nos ambientes de trabalho (BENITE, 
2004, p. 58). 

 

                                                           
7 Anderson Glauco Benite – Graduado em Engenharia Civil e especialização em Engenharia de 
Segurança do Trabalho. É mestre na área de Engenharia de Construção Civil e Urbana. É Especialista 
em Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho para empresas construtoras 
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Pereira Filho (2011) destaca que evitar acidentes de trabalho também 

beneficia economicamemte a sociedade, quando os custos com tratamemtos de saúde 

e aposentadorias por invalidez, são reduzidos. Um problema proveniente do aumento 

dos acidentes do trabalho, diz respeito à redução de renda dos empregados devido à 

sua perda da capacidade laboral. Para a construção civil, a redução dos acidentes do 

trabalho, reduzem os custos indiretos das obras e garantem a produtividade, o que 

benificia economicamente as empresas construtoras. 

Entretanto, Famá (2011) afirma que na construção civil os empregados 

nem sempre seguem padrões rígidos e arduos de trabalho e que grande parte dos 

treinamentos e capacitações não são adequados, o que agrava as más condições de 

trabalho, somados às excessivas jornadas de trabalho, aos baixos salários, aos baixos 

níveis de escolaridade dos funcionários e a alta rotatividade de empregados. 

Famá (2011) ressalta ainda, que a exposisão aos riscos ambientais, além 

de gerarem problemas psicológicos e físicos, como as fadigas, geram nos empregados 

a perda da capacidade produtiva, o aumento da possibilidade de erros humanos na 

execução do trabalho e o absenteismo. 

Do ponto de vista de Benite (2004), existem algumas particularidades 

que afetam o sistema de gestão de segurança e saúde do trabalhador na construção 

civil, como: o uso excessivo da mão-de-obra, uso intenso da força física, exposição 

aos riscos ocupacionais, alta rotatividade de operários, a falta de qualificação dos 

empregados, a falta de escolaridade dos operários e o ritmo acelerado das tarefas no 

canteiro de obras. 

O autor enfatiza que para que haja eficácia e eficiência em um sistema de 

gestão de segurança e saúde do trabalhador na construção civil, é necessária uma 

mão de obra com escolaridade e treinamentos adequados, de forma que todos os 

integrantes do processo produtivo tenham uma consciência participativa e em prol de 

um comportamento seguro, que garantam qualidade de vida nos canteiros de obras. 

Gonçalves (2006) relata que o setor da construção civil é um dos mais 

importantes para a economia do país, porém reforça o entendimento de que os 

operários desse setor sem formação profissional, analfabetos, desnutridos, mal 

remunerados são candidatos a acidentes e doenças do trabalho, e que devido a estes 

fatores, as entidades envolvidas com a construção civil procuram agir, em todo 
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território nacional, com o objetivo de conhecer e garantir melhores condições de vida, 

segurança e saúde nos canteiros de obras. 

Benite (2004) entende que para as empresas da construção civil 

atenderem as exigências dos clientes, é importante ter, além de um produto de 

qualidade, também, produtos produzidos por uma mão-de-obra trabalhando em 

ambiente adequado que proporcione o crescimento social e humano, e respeite a 

legislação trabalhista. Para isso, é necessário que as empresas da construção civil 

implantem sistemas de gestão integrados à segurança do trabalho, que promovam 

melhoras sociais, culturais e econômicas a todos os elementos envolvidos no processo 

produtivo das construtoras. È importante destacar que, além dos custos finaceiros, a 

falta de gestão de segurança do trabalho, tem como consequência, sofrimento e 

prejuizos aos familiares dos trabahadores que sofreram perda de suas capacidades de 

trabalho devido à acidente e doenças ocupacionais. 
 

Na época da Revolução Industrial, as preocupações na área de 
segurança não tinham o foco na prevenção de acidentes, e sim na 
reparação dos danos à saúde e à integridade física dos trabalhadores, 
cujos custos diretos eram conhecidos. Entretanto, por volta de 1926, os 
estudos do norte-americano Heinrich, já demonstravam uma relação 
entre custos indiretos e diretos da ordem de 4:1, ou seja, os custos 
indiretos eram muito mais altos do que os custos diretamente 
associados aos acidentes, evidenciando que somente a reparação 
não era suficiente, sendo necessários investimentos em prevenção 
(BENITE, 2004, p.20). 

 

Pinheiro (2009), em sua dissertação de Mestrado em Engenharia Civil, 

afirma que a segurança e a saúde do trabalho nas empresas da construção civil 

devem proporcionar ambientes saudáveis e seguros para os empregados, utilizando 

recursos como: treinamentos periódicos, acesso a ambientes adequados de trabalho, 

com áreas de vivências limpas e adequadas, água potável e sinalizações adequadas 

para a prevenção de riscos e perigos de acidentes. 

É relevante considerar que os empregados buscam no trabalho a 

oportunidade de ter melhor qualidade de vida. A higiene e segurança do trabalho é 

um setor correspondente pela atuação da prevenção e correção de acidentes e 

doenças ocupacionais, garantindo melhores condições de vida no ambiente de 

trabalho. 
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No entanto, segundo Portela et al (2011) grande parte das empresas 

construtoras se preocupam primordialmente com a competitividade do mercado. 

Para França (2009), é necessária uma mudança cultural, que atinja 

todos os funcionários de uma empresa construtora, para possibilitar uma expansão 

significativa da qualidade das empresas e da vida dos empregados. Neste contexto, 

o ambiente de trabalho deve ser planejado em condições que estimule ao trabalhador 

ter o prazer de ser saudável. Um sistema de gestão de segurança do trabalho não é 

a única solução para garantir melhorias da qualidade de vida dos empregados, porém 

é uma forma de garantir, mesmo que por meio de leis e normas, melhores condições 

de trabalho aos operários. 
 

Algumas dificuldades relacionadas ao Sistema de Segurança do 
Trabalho são vinculadas à baixa escolaridade dos funcionários das 
obras. Questões como a necessidade de se ler uma placa com 
informações (Ex: Cuidado! Não ultrapasse a faixa amarela) geram 
dificuldades, pois muitos trabalhadores não conseguem ler. Inclusive 
em algumas obras existem escolas de alfabetização (FRANÇA, 2009, 
p.172) 

 
Gomes (2001) estudando a saúde do trabalhador na construção civil em 

pequenas obras, defende que as condições adequadas de trabalho nos canteiros de 

obras dependem de fatores físicos, mas também de condições psicológicas, 

administrativas e sociais, pois diversas circunstâncias como, antiguidade profissional 

(idade), falta de aptidão profissional e influência social, influenciam para que ocorram 

situações de riscos ocupacionais, o que prejudica a qualidade de vida do trabalhador. 

Conforme Ranzani (2011, p.16), “a garantia da segurança e saúde é um 

dever das organizações na preservação de um bem de valor inestimável do 

trabalhador, que é sua vida. ” No processo produtivo das empresas construtoras, os 

empregados estão em constante exposição a riscos e perigos de acidentes e doenças 

que podem prejudicar sua integridade física e mental. O gerenciamento da saúde e 

da segurança do trabalho é capaz de controlar os diversos problemas que podem 

afetar a saúde do trabalhador. 

Temas como a competividade do mercado nas empresas da construção 

civil, que causam impactos sobre a sociedade e sobre as pessoas, são assuntos de 

discussões acadêmicas, principalmente quando se fala sobre a qualidade de vida dos 

empregados. 
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O canteiro de obras é sempre um ambiente onde os empregados estão 

sujeitos a algum tipo de risco como altas cargas de trabalho e exposição das doenças 

e acidentes de trabalho. Por isso, é legado para as empresas construtoras a missão 

de garantir melhores condições de trabalho aos seus funcionários, de forma que, o 

gerenciamento da segurança e saúde do trabalho, garanta a capacidade produtiva da 

mão de obra e a oportunidade dos empregados obterem recursos para que tenham 

melhores condições de vida, assim contribuindo para alavancar o desenvolvimento 

social e humano, tanto de um pequeno bairro, como de uma cidade ou até mesmo de 

uma região. 

 

4.1 SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO: conceitos e definições 

 
Neste item são apresentados conceitos e definições utilizadas em 

Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho (SGSSTs), de importância 

fundamental para as empresas. 

De acordo com o Art. 196, da Constituição Federal, a Segurança do 

Trabalho é definida como o conjunto de medidas que visam condições específicas de 

instalação do estabelecimento e de suas máquinas, com o objetivo de garantir ao 

trabalhador a não exposição natural aos riscos inerentes à prática da atividade 

profissional, determinando assim, que todo cidadão tem direito à saúde através de 

medidas que reduzam os riscos de doenças, além de ações que visem sua proteção.  

A segurança e a saúde do trabalho visam agir através de medidas que 

deem condições mínimas de segurança nos locais de trabalho, ou por exigências de 

condições básicas de higiene, ou pela regulamentação dos efeitos jurídicos dos 

acidentes e doenças do trabalho. Para garantir que o trabalhador tenha um local de 

trabalho apropriado, as empresas devem seguir condições mínimas estabelecidas, de 

segurança e higiene. 

 

4.1.1 Acidentes do trabalho e quase acidentes 

 

Um dos principais objetivos dos SGSST é reduzir ou eliminar a 

ocorrência de acidentes de trabalho. O termo acidente é definido pelo dicionário, 

como: “Acontecimento infeliz, casual ou não, e de que resulta ferimento, dano, 
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estrago, prejuízo, avaria, ruína, etc.; desastre” (FERREIRA, 1988, p.135). 

Conforme o Art. 2° da Lei n° 6367, de 19.10.76, o acidente do trabalho é 

definido como, qualquer acontecimento que ocorre através do exercício do trabalho a 

serviço da empresa, que possa provocar lesão corporal ou perturbação funcional e 

que cause a morte, perda, ou redução permanente ou temporária, da capacidade para 

o trabalho (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DO BRASIL, 1988). 

Esta definição propõe que o acidente é algo que pode ou não ocorrer por 

acaso, podendo ter causas conhecidas, que é um evento que resulta de situações 

imediatas ou não imediatas, considerando que, para as doenças ocupacionais, 

também consideradas acidentes, há um intervalo de tempo para que se evidenciem 

as consequências. 

Do ponto de vista mais preventivo o acidente do trabalho é uma 

ocorrência não programada que interfere no andamento do trabalho, ocasionando 

danos materiais ou perda de tempo útil (FUNDACENTRO, 1980). 

Os acidentes devem ser vistos de forma preventiva, identificando a 

existência de um problema de trabalho antes que ocorra alguma lesão corporal, ou 

mesmo a morte de algum trabalhador. Considerando esta visão prevencionista os 

acidentes são eventos inevitáveis e não surgem por acaso, porém, podem ser 

prevenidos, pelo conhecimento e eliminação, a tempo, de suas causas. 

Outro aspecto de importância para este trabalho, é uma compreensão 

mais aprofundada do quase acidente, definido pelas normas BS-8800(1996) e BSI-

OHSAS-18001 (1999), como um evento não previsto que tem potencial de gerar 

acidentes. Tal definição inclui as ocorrências que não geram morte, ferimentos, 

problemas de saúde e outros prejuízos. Observar o quase acidente, possibilita 

identificar deficiências e criar medidas para controle, eliminando ou reduzindo a 

possibilidade de que os acidentes se tornem reais no futuro.  

Os SGSSTs nas empresas devem ter como objetivo a eliminação e 

redução dos “acidentes” e dos “quase-acidentes”, criando meios que possibilitem a 

sua detecção e análise para implantação de medidas de controle. 

 

4.1.2 Condições inseguras e atos inseguros 

 

Os acidentes não são inevitáveis, podem acontecer em qualquer 
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momento e não surgem por acaso, porém podem ser prevenidos se suas causas 

forem eliminadas a tempo.  

De acordo com Zocchio (1996), o acidente é um evento simples ou a 

sequência de múltiplos eventos indesejáveis, causados por atos inseguros e 

condições inseguras, e os atos inseguros são fatores pessoais que dependem das 

ações dos homens e são fontes causadoras de acidentes. As condições inseguras 

são as condições do ambiente do trabalho fontes causadoras de acidentes. 

Para Benite (2004): 
 

Existe uma grande dificuldade em se utilizar tal classificação, pois se 
por um lado à caracterização de uma causa de acidente como ato 
inseguro é interessante para as organizações, colocando o homem 
como elemento causador dos acidentes, isentando-as de culpa, por 
outro lado a caracterização como condição insegura interessa aos 
trabalhadores, pois as empresas são as maiores responsáveis por 
estabelecer as condições de seus ambientes de trabalho (BENITE, 
2004, p. 31). 

 
Considerando uma visão prevencionista dos acidentes, os atos 

inseguros e as condições inseguras são de igual importância, devendo remover as 

causas dos dois tipos de acidentes nas organizações. 

 

4.1.3 Perigo e risco 

 
Conforme as normas BS-8800 (1996) e BSI-OHSAS-18001 (1999), 

perigo é definido como fonte ou situação com potencial de provocar lesões pessoais, 

problemas de saúde, danos à propriedade, ao ambiente de trabalho, ou uma 

combinação desses fatores. Perigo é a soma dos atos e das condições que 

proporcionam o acidente de trabalho. 

Os Riscos, de acordo com as normas BS-8800 (1996) e BSI-OHSAS-

18001 (1999), são definidos como combinação da probabilidade e das consequências 

de ocorrer um evento perigoso. Desta forma, o risco é uma característica do perigo, 

ou seja, o perigo pode ser classificado como de alto ou baixo risco. 

De acordo com Salgado et al (2011), o êxito de qualquer atividade 

empresarial depende do fato de manter o trabalhador em condições adequadas de 

saúde, chegando desta forma ao ideal de qualidade e produtividade. 
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4.1.4 Segurança e saúde do trabalho 

 
Tendo como base as definições já citadas, o termo Segurança pode ser 

entendido como o estado de estar isento de riscos que proporcionam o perigo de 

lesões corporais, problemas de saúde e danos ao ambiente de trabalho. 

O termo Saúde, de acordo com definição da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), é o estado de bem-estar mental, social e físico, e não somente a 

ausência de doenças ou enfermidades (CRUZ, 1998). 

Portanto, o conceito de Segurança e Saúde do Trabalho pode ser 

definido como o estado isento de risco que proporciona o perigo de lesões corporais, 

problemas de saúde e danos ao ambiente de trabalho, garantindo o bem-estar físico 

mental e social dos empregados. 

 
4.2 SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 

 

Ao longo da história industrial, as empresas sempre buscaram métodos 

mais eficazes de gestão. Na Figura 1, apresentada a seguir, percebe-se a transição 

dos princípios básicos à administração das organizações, dos princípios aplicados na 

administração científica de Taylor. 

 
Figura 1 - Transição dos Princípios 

 
Fonte: BENITE, 2004, p.29. 
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Através da Figura 1, é possível notar a transição de princípios da 

Administração Taylorista, setorizada e segregada, para uma abordagem mais 

sistémica. 

Na opinião de Feigenbaum (1986), a teoria dos sistemas acrescenta aos 

antigos conceitos de progressos pela divisão dos esforços, um conceito de progresso 

através da integração de esforços. 

Esta complementação do conceito de progresso através da integração 

de esforços serve de base para a definição de sistema, que é baseada no ponto de 

vista, segundo o qual o conjunto de elementos relacionados interage entre si 

funcionando como um todo, de forma unitária e satisfazendo alguma função ou 

propósito a ser desempenhado. Ali cada elemento pode afetar o desempenho do 

sistema de maneira que se inteirarão entre si de forma direta ou indireta, existindo um 

conjunto de elementos suficientes para as funções definidas para o sistema em mais 

de um ambiente. Cada um dos elementos do subconjunto é necessário, porém 

insuficiente para realização da função definida para esse sistema; o efeito de qualquer 

um dos subconjuntos de elementos sobre o sistema depende de como se comporta 

pelo menos outro subconjunto.  

 
Todo sistema deve possuir um processo de retroalimentação, ou seja, 
deve haver uma comunicação de retorno que corrija os desvios 
detectados que possam prejudicar o sistema em relação ao 
atendimento de seus objetivos (BENITE, 2004, p.36). 

 

A seguir, a Figura 2 mostra a representação de um sistema: 
Figura 2 - Representação de um sistema 

 
Fonte: BENITE, 2004, p.36. 
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A Figura 2, mostra que um sistema é um conjunto de elementos 

interligados entre si em prol de um objetivo em comum. 

O termo gestão pode ser definido, conforme a ISO-9000 (1994) como, 

atividades coordenadas com o objetivo de controlar uma organização, podendo esta, 

atuar sobre as pessoas, máquinas e ambientes, conforme a Figura 3, abaixo. De 

acordo com a norma ISO/TR 14177 (ISO, 1994), o termo gestão pode ser 

compreendido como um conjunto de atividades integradas de projeto, de 

planejamento, de organização, de controle e de avaliação de resultados, utilizados 

com o objetivo de orientar e conduzir o processo produtivo. 

 
Figura 3 - Abrangência da Gestão 

 
Fonte: BENITE, 2004, p.37. 

 

A Figura 3 mostra a relação da gestão com um conjunto de elementos 

integrados com o objetivo de controlar e dirigir um sistema com um propósito único. 

O Sistema de Gestão pode ser definido como o conjunto de elementos 

que se interagem entre si com o propósito de funcionar como um todo, com a função 

de dirigir e controlar uma organização com um objetivo determinado. 

Assim, para o termo Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no 

Trabalho, é necessário apenas acrescentar ao propósito do “Sistema de Gestão”, a 

segurança e a saúde no trabalho. Segundo a Organização Internacional do trabalho 

(OIT), o objetivo da SST é a manutenção e promoção de um elevado grau de bem-

estar físico, mental e social dos empregados em suas atividades, impedindo qualquer 

dano causado pelas condições de trabalho e o protegendo contra riscos da presença 
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de agentes prejudiciais à saúde (OIT, 2004). 

 
4.3 O HOMEM E O TRABALHO 

 

O trabalho não é apenas uma forma de ganhar dinheiro ou garantir a 

própria vida, também é um estado social, é um ambiente, um lugar, como escritório, 

chão de fábrica ou um canteiro de obras em que o indivíduo pode estar isolado ou 

integrado em uma equipe. 

Para Dejours8 et al (1993), o trabalho é parte integrante da rotina, do 

cotidiano do homem, e pode ser classificado como um emprego, um ofício, uma fonte 

de interesse, um causador de fadiga, e também um meio de desenvolvimento, 

influênciando na qualidade da saúde do indivíduo. 

Mendes estudou as contribuições de Dejours a estas questões, e afirma: 
 

O desenvolvimento industrial e a acentuação da divisão entre 
concepção e execução do trabalho, trouxe graves prejuízos à saúde 
física e mental dos trabalhadores, em consequência de prolongadas 
jornadas de trabalho, ritmo acelerado da produção, fadiga física, e 
sobretudo, automação, não participação no processo produtivo e 
parcelamento das tarefas (MENDES, 1995, p.34). 

 
Ainda que a divisão entre concepção e execução do trabalho tenham trazido 

graves prejuízos ao trabalhador, Mendes (1995), diz que, o homem reage de forma 

diferente a cada situação de dificuldade no trabalho, e que a história de vida pessoal 

de cada indivíduo interfere nestas reações. 

O trabalho não é considerado em seu sentido mais amplo pelos homens, 

como um caminho para a felicidade. O homem não se esforça em se relacionar com 

o trabalho da mesma maneira que se esforça com outras possibilidades de prazer. 

Grande parte dos indivíduos se relaciona com o trabalho por meio da pressão da 

necessidade de garantia de renda e de meios de sobrevivência. 

Por estas razões, estudos sobre a relação entre o homem e o trabalho 

demonstram que as condições do trabalho influenciam de uma forma ou de outra na 

qualidade da saúde física e mental, e da vida dos indivíduos. 

                                                           
8 Christophe Dejours – Doutor em Medicina e especialista em Medicina do Trabalho. É 
psiquiatra e psicanalista, e é considerado o pai da psicodinâmica do trabalho. Nascido em 7 
de abril de 1949. 
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O cinismo no mundo do trabalho é então considerado equivalente à 
coragem, à força de caráter. A tolerância à injustiça e ao sofrimento 
infligido ao outro é construída em valores viris, em ideologias 
defensivas da profissão. Um homem, um verdadeiro homem, deve 
para ter sucesso chegar a ignorar o medo e o sofrimento, o seu e o do 
outro. A virilidade social se mede pela capacidade de exercer sobre as 
outras violências anunciadas como necessárias, num sistema de 
construção social do masculino que desperta o medo de ser castrado, 
submetido, passivo, afastado, privado de seus atributos. Quanto mais 
as condições de trabalho se endurecem, mais as defesas se 
enrijecem, chegando a haver uma exacerbação das atitudes viris 
(GRENIER-PEZÉ, 2004, p. 8). 

 
Fell e Martins (2015) comentam que a estabilidade do equilíbrio entre a 

relação do trabalho, com a família e com o lazer, confere ao indivíduo estabilidade 

psicológica e social, o que tende a influenciar de forma positiva no rendimento do 

trabalho desse homem. Por outro lado, problemas de ordem psicológica e social 

podem interferir de forma negativa nas condições de trabalho do indivíduo.  

Os autores destacam que, a autonomia e a participação do indivíduo 

promovem, de forma motivacional, as condições para soluções adequadas e rápidas 

dos problemas que surgem no trabalho, o que contribui de forma eficaz para o bom 

desempenho das atividades do trabalho.  

Rebechi (2015) entende que a relação do homem e os meios de vida se 

dá pelo trabalho, sendo que o indivíduo se sobrepõe às condições da natureza por 

meio do trabalho. É a atividade do trabalho, o material objetivo que fabrica a realidade 

humana. 

No entanto, Dejours (1992) enfatiza que a construção da confiança é 

essencial para o sucesso da relação homem e trabalho, e que a garantia de saúde e 

qualidade de vida do indivíduo no trabalho é o resultado da construção comum de 

regras. Faz parte deste processo de confiança, a construção de acordos, normas e 

valores que se equilibram sob a forma de regras. Logo, a construção de um ambiente 

de trabalho que promova liberdades e oportunidades, que garantam adequadas 

condições de saúde e qualidade de vida do homem, requer relações de confiança que 

apenas serão produzidas quando construídas através de normas e valores éticos que 

norteiam as relações dentro de uma organização. 

 

4.4 A IMPLANTAÇÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO NOS 

CANTEIROS DE OBRAS 
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O canteiro de obras é constituído por um conjunto de instalações que 

dão suporte à construção, abriga a administração da obra, o processo de produção e 

os empregados.  

No planejamento de um canteiro de obras é necessário garantir 

condições adequadas de trabalho aos empregados, além de atender às necessidades 

da produção e as especificações da norma vigente, além de utilizar as técnicas de 

engenharia que permitam um layout que atenda as exigências da obra.  

Para a execução de uma obra são necessárias a tomada de diversas 

decisões, procedimentos devem ser estabelecidos para que as atividades transcorram 

de forma ordenada evitando que haja riscos na segurança dos empregados. Devido a 

isto, é essencial o desenvolvimento de um planejamento. 

É necessário reunir diversas informações sobre a obra para que se 

desenvolva um planejamento adequado de segurança contra riscos aos empregados. 

Estas informações podem ser obtidas através dos projetos da obra onde se torna 

possível identificar atividades como: tipo de equipamentos e mão de obra, atividades 

rotineiras e complexas, abastecimento e suprimentos necessários, serviços de apoio, 

entre outros. 

Neste sentido, Salgado et al (2011) mostram: 

 
[...] de nada adianta termos um projeto espetacular se durante a sua 
execução nos depararmos com problemas que nos diz respeito à falta 
de lugar para estoque apropriado de materiais, deslocamento de 
materiais constantemente para liberação de áreas para execução, 
dificuldade de movimentação de pessoas, equipamentos e materiais, 
acidentes constantes, falta de lugar apropriado para o descarte de 
entulhos, dificuldade na recepção de materiais devido a um fluxo 
inadequado de entrada e saída de caminhões, incômodo aos vizinhos, 
lugar inadequado ao convívio do trabalhador na hora do lazer, 
alimentação e higiene pessoal. Espaços que de alguma forma vão 
interferir no sucesso de uma empreitada, podendo ocasionar perda de 
produtividade, prazos e acima de tudo, interferindo no lucro do 
empreendedor ou do cliente (SALGADO et al, 2011, p.36). 

 

Estas condições adversas, além de prejudicarem os procedimentos de 

segurança interferem na saúde dos empregados. 

Uma visita prévia ao local da obra pode ajudar na avaliação para o bom 

desenvolvimento do planejamento de medidas de segurança no trabalho. Desta 
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forma, é possível prever e providenciar melhores condições de acesso, fornecimento 

de água, escoamento de águas pluviais, energia elétrica, coleta de esgoto, coleta de 

lixo e entulhos, segurança e atendimento ambulatorial e/ou hospitais, comunicação, 

transporte coletivo, áreas de vivência, entre outros. 

O sucesso de qualquer obra depende do fato de manter o trabalhador 

em condições adequadas de saúde, chegando desta forma ao ideal de qualidade e 

produtividade.  

Para ajudar na execução da obra de uma maneira segura ao trabalhador, 

deve ser elaborado o PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 

na indústria da construção), regulamentado pela NR18 do Ministério do trabalhador.  

É o profissional legalmente habilitado em Segurança do Trabalho o único 

que pode elaborar o PCMAT, que é obrigatório em estabelecimentos com 20 

empregados ou mais. Esse profissional é frente de obra, com funcionários 

terceirizados ou não, criando um cenário adequado para a implantação do PCMAT. 

Para a elaboração do PCMAT é necessária análise de projetos, vistoria 

local, reconhecimento e avaliação dos riscos, elaboração do Programa e implantação 

do Programa. 

Conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho em Emprego, o PCMAT 

deve conter a Comunicação prévia à Delegacia Regional do Trabalho, constando 

dados como: endereço da obra, endereço do contratante, tipo de obra, data de início 

e conclusão da obra e o número máximo previsto de empregados na obra. No PCMAT 

também deve haver dados como: descrição do local da obra, das áreas de vivência 

da obra, da lista de máquinas e equipamentos (definindo os sistemas de operação e 

de controle de segurança), sinalização vertical e horizontal, riscos de acidentes, 

procedimentos de emergência, treinamentos, procedimentos de saúde, cronograma 

da implantação do Programa e os croquis e ilustrações com os layouts do canteiro de 

obras, dos EPI’s e EPC’s, das proteções especiais, entre outros. 

No canteiro de obras, as instalações dão suporte aos empregados e à 

administração, para a construção de um edifício. Deve-se evitar ao máximo o 

remanejo das instalações na implantação do canteiro de obras durante a obra, pois 

em terrenos de área reduzida, o canteiro inicial apresenta várias deficiências. Neste 

caso, a implantação de um canteiro de obras em condições satisfatórias se realizará 

após a execução e desforma de duas ou mais lajes. É importante lembrar a 
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necessidade de deixar áreas de circulação livre com largura mínima de um metro, 

além de áreas em torno de máquinas e equipamentos, para facilitar a movimentação 

segura dos materiais e dos empregados. 

O tapume, que tem a finalidade de proteger o público, deve ter altura 

superior a dois metros e vinte centímetros, conter em sua estrutura no mínimo uma 

porta de oitenta por dois metros e dez centímetros e um portão com largura de no 

mínimo três metros e altura correspondente ao do tapume. Recomenda-se sinalização 

no portão de entrada e saída, que deve estar localizado em local que facilite as 

manobras de caminhões. Na construção de prédio no alinhamento de terreno, 

protege-se a obra com uma tela de arame galvanizado nº14, com malha não superior 

a três centímetros.  

O escritório deve ser localizado em espaço de fácil acesso, 

preferencialmente próximo da entrada e do almoxarifado da obra; o relógio de ponto 

deve estar em local que evite tumulto. Além disso, deve haver na sala do apontador a 

relação de telefones de emergência e um estojo de primeiros socorros. Já na portaria, 

que deve estar na entrada da obra, recomenda-se ter um espaço suficiente para 

estoque de material de segurança. O encarregado da portaria, além de anotar dados 

dos visitantes, não deve permitir sua entrada sem os EPI’s necessários para a sua 

segurança durante a circulação pela obra. No almoxarifado e depósitos, que devem 

sempre estar limpos e organizados. 

Para canteiros de obras onde há empregados não residentes é 

necessária a construção de vestiários (item 18.4.2.9. NR-18).  

Os alojamentos devem ter localização de fácil acesso, mantidos sempre 

em condições favoráveis de conforto e saúde, além de, estarem providos de extintores 

portáteis de incêndio, possuírem armários individuais, com fechamento ou cadeado, 

e ventilação adequada. Os sanitários, que também têm que apresentar condições 

favoráveis de conforto, saúde e segurança, devem ter pisos antiderrapantes, os vasos 

sanitários deverão estar em área do gabinete sanitário e recomenda-se a colocação 

de cabides para roupas e toalhas.  

Já as instalações sanitárias provisórias (item 18.4.2 da NR-18) devem 

atender ao número de empregados exercendo atividades no canteiro de obras, na 

proporção de um chuveiro para cada dez empregados. 

Os refeitórios (item 18.4.2.11 da NR-18) devem ter capacidade para 
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atender a todos os empregados da obra. Nos horários das refeições, não podem estar 

locados em região insalubre e perto das instalações sanitárias. Devem ter mesas de 

tampo com material impermeável e estufas para o aquecimento das marmitas dos 

empregados, além de sempre se apresentarem em estado de higiene. Caso a obra 

envolva muitos funcionários, os horários das refeições são divididos em turnos, 

reduzindo a área das refeições. Também é muito importante manter uma pia em bom 

funcionamento, para os empregados poderem lavar as mãos e um latão de lixo com 

tampa para jogar os restos de comida fora. A limpeza deve ser diária, de preferência 

entre os turnos das refeições. 

As áreas de lazer, que devem ser destinadas à recreação dos 

empregados, também podem ser utilizadas para refeições nas horas vagas. 

Em obras com cinquenta ou mais empregados alojados, deve ser 

implantado um ambulatório (item 18.4.1, h da NR-18) com um profissional treinado e 

habilitado em técnicas de primeiros socorros como responsável. Além disso, é 

imprescindível dispor de medicamentos básicos e de uma maca para o transporte dos 

empregados acidentados. 

Por fim, para que haja a implantação adequada de um planejamento de 

segurança no canteiro de obras, é importante levantar os recursos necessários para 

realização do planejamento, elaborar métodos de avaliação, elaborar listas de 

avaliação das equipes de trabalho, realizar listas de verificação do canteiro, treinar os 

funcionários, fazer avaliações regulares das equipes e divulgar as avaliações. 

 

4.5 O HOMEM E A CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

O termo construção civil, conforme Gomes (2011) teve sua origem em 

um período no qual havia duas classificações: a engenharia militar e a civil. Com o 

avanço técnico, outras especializações foram surgindo como a engenharia mecânica 

e a elétrica. No Brasil, a construção civil se divide entre o período de 1500 ao início 

do século XIX, em que a construção civil se limitava ao uso das técnicas estrangeiras, 

e se estende ao período da criação das escolas militares e de engenharia, com a 

chegada da corte portuguesa. No final da década de 1930, iniciava a utilização de 

métodos e teorias científicas no setor, com o surgimento dos institutos de pesquisa 

tecnológica, até os dias atuais. 
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Teixeira e Carvalho (2011) mencionam que, existem poucas análises 

sobre as características estruturais das obras de construção civil no Brasil. O que 

define a indústria de construção civil como um setor importante para o 

desenvolvimento do país, é o seu tamanho e o impacto econômico na sociedade. A 

indústria da construção civil está concentrada nas regiões Sul e Sudeste, apesar de 

estar distribuída em menor escala por todo o território nacional e é um vetor importante 

para a criação de emprego e renda, além de favorecer o desenvolvimento com 

melhorias do bem-estar social.  

Nas palavras dos autores: 
 

A indústria da construção civil produz infra-estrutura econômica por meio 
da instalação de portos, ferrovias, rodovias, sistemas de irrigação, energia e 
comunicação, dentre outros, serviços sem os quais as atividades 
primárias, secundárias e terciárias não podem funcionar 
adequadamente. Dessa forma, o desempenho do setor facilita o 
desenvolvimento de uma grande variedade de outras atividades 
econômicas. Estes serviços são mantidos pela administração pública 
ou por agentes privados sujeitos à fiscalização pública e se caracterizam 
pela indivisibilidade técnica e por uma alta relação capital-produção 
(TEIXEIRA E CARVALHO, 2011, p. 11). 
 

O processo construtivo da indústria da construção civil é definido por 

Cockell (2008), por um trabalho dependente principalmente da ação humana, com o 

auxílio de máquinas e ferramentas manuais. A estabilidade, a qualidade e a 

responsabilidade da indústria da construção civil dependem do grau de satisfação, 

capacitação e a qualificação da mão-de-obra. A falta de compromisso das empresas 

com a mão-de-obra nos canteiros de obras, além de causar perdas e prejuízos para 

a indústria da construção civil, também geram consequências penosas para a vida 

dos empregados, geralmente expostos a excessivas cargas de trabalho e situações 

de riscos ocupacionais. 
 

A mão-de-obra é o recurso mais precioso participante da execução de 
obras de construção civil, não somente porque representa alta 
porcentagem do custo total mas, principalmente, em função de se 
estar lidando com seres humanos, que têm uma série de 
necessidades que deveriam ser supridas (SOUZA, 2000, p.01). 
 

Entretanto, Cockell (2008) menciona que a indústria da construção civil 

possui um grande contingente de empregados informais, que trabalham em condições 
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precárias, nocivas à saúde, e sem estabilidade empregatícia, que garantam melhores 

situações de bem-estar social. 

De acordo com Costa (2013), não é um fato recente, as precárias 

situações de trabalho na indústria da construção civil. Diz o autor que, no Brasil, as 

migrações internas fomentam mão-de-obra para a construção civil, principalmente 

para as cidades mais ricas. Os jovens e os profissionais qualificados obsoletos no 

mercado de trabalho, são absorvidos pela indústria da construção civil, no entanto, 

esta migração, aumenta o contingente de empregados nos canteiros de obras, 

gerando instabilidade empregatícia. 

  Martins et al (2013) ressaltam que devido à alta competividade do 

mercado da indústria da construção civil, se torna indispensável especializar suas 

atividades e promover interação de todos envolvidos no processo, com o objetivo de 

obter maior eficiência na prestação dos serviços. 

 
O canteiro de obra revela, claramente, a dificuldade de se encadear 
atividades e de se estabelecer interfaces sobre elas. Assim, sobretudo 
em função da grande utilização de diferentes modos de organização 
do trabalho, da diversidade de técnicas empregadas e das próprias 
condições de construção é que se pode pensar o caráter específico do 
setor, se comparado a outras áreas produtivas (COSTA, 2013, p. 17). 

 
  Portela et al (2011) destacam que enquanto as empresas construtoras 

estão preocupadas apenas com a competividade do mercado, os empregados 

procuram nestas empresas em que trabalham, concretizar o desejo de alcançarem 

qualidade de vida. As mudanças organizacionais não acompanham o desejo e as 

expectativas dos empregados, sendo assim, as atividades trabalhistas vão se 

tornando alienatórias, dando origem à necessidade de reestruturação do trabalho, no 

qual a qualidade de vida se torne exaltada e em consequência as expectativas dos 

empregados poderão ser atendidas. 

  A qualidade de vida dos empregados depende do bem-estar, da saúde 

e das condições adequadas de trabalho, fatores estes estimulantes para o 

desenvolvimento das capacidades e da expansão profissional das pessoas. As 

empresas da construção civil devem estimular o aprimoramento das habilidades 

profissionais dos empregados, através de cursos e treinamentos, de forma que 

garantam o crescimento profissional, a segurança profissional, a integração social e 
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os direitos dos empregados, além de influenciar de forma positiva os avanços 

econômicos e sociais das comunidades. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Este capítulo trata dos métodos e das técnicas de pesquisa selecionados 

para a abordagem de campo. 

 
5.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa procura avaliar e compreender a possibilidade de haver o 

desenvolvimento maior de uma sociedade através da influência de um plano de 

gestão de saúde e segurança do trabalho aplicado em uma empresa do setor da 

construção civil, descrevendo os fatos através da análise de dados não numéricos. 

Optamos pela pesquisa qualitativa, que se preocupa com a 

compreensão de pensamentos, percepções e sentimentos dos indivíduos. 

 
Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao 
pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as 
ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que 
pressupõe uma metodologia própria. Assim, os pesquisadores 
qualitativos recusam o modelo positivista aplicado ao estudo da vida 
social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem 
permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa 
(GOLDENBERG, 1997, p. 34). 
 

Para Minayo9 (2001), a pesquisa qualitativa é desenvolvida através da 

compreensão dos significados, de crenças, atitudes, valores e motivos, 

correspondendo à profundidade das relações e às operacionalidades de variáveis. 

Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, 

que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, 

porém pesquisas científicas que não se baseiam unicamente na pesquisa 

bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas. Procuram também dados na 

realidade, ou seja, no que é referenciado como pesquisa de campo com o objetivo de 

recolher informações ou conhecimentos sobre o problema a respeito do qual se 

                                                           
9 Maria Cecilia de Souza Minayo – Graduada em Sociologia e Mestre em Antropologia Social. Tem 
vários prêmios por seus méritos na área de saúde dentre eles: "Medalha de Mérito da Saúde Oswaldo 
Cruz" conferido pelo Ministério da Saúde em 2009 e o Prêmio de Direitos Humanos em 2014. Atuou 
como professora, pesquisadora e orientadora principalmente nos seguintes temas: metodologia de 
pesquisa social, metodologia da pesquisa social em saúde pública, violência e saúde, causas externas, 
violência, violência auto infligida, saúde coletiva e saúde e sociedade. 
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procura a resposta, que é o caso deste trabalho, que contou com entrevistas para 

coleta de dados, visando a compreensão dos fatos. Gil (2008) menciona que os 

exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa são sobre investigações e 

ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca de um 

problema. 

Assim é que esta pesquisa envolveu levantamento e estudo 

bibliográfico, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e páginas 

de web sites e envolveu trabalho de campo. 

Na revisão bibliográfica acessamos a base de dados da Scientific 

Eletronic Library online (SCiELO). Elaboramos uma busca cruzada com as palavras-

chave: desenvolvimento, qualidade de vida; construção civil; segurança e saúde do 

trabalho. Somando que, a pesquisa bibliográfica consistiu nos estudos de diversos 

teóricos, proporcionando informações para a essência de definições que englobam a 

perspectiva de desenvolvimento através da gestão de segurança do trabalho na 

construção civil. 

 
A pesquisa bibliográfica coloca frente a frente os desejos do 
pesquisador e os autores envolvidos em seu horizonte de interesse. 
Esse esforço em discutir ideias e pressupostos tem como lugar 
privilegiado de levantamento as bibliotecas, os centros especializados 
e arquivos. Nesse caso, trata-se de um confronto de natureza teórica 
que não ocorre diretamente entre pesquisador e atores sociais que 
estão vivenciando uma realidade peculiar dentro de um contexto 
histórico-social. (MINAYO, 2001, P. 53) 
 

Optamos por desenvolver um estudo do tipo exploratório, tendo a 

participação de empregados do setor da construção civil, sobre o efeito da gestão de 

segurança e saúde do trabalho na promoção do desenvolvimento social e humano. 

Segundo Gil (2007), a grande maioria das pesquisas exploratórias 

envolve um levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas relacionadas ao 

problema pesquisado e análise de exemplos que possibilitem a compreensão, com o 

objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema pesquisado e torná-lo 

mais explícito. 

Procuramos analisar exemplos vivenciados por pessoas envolvidas com 

o tema, para permitir melhor entendimento e o envolvimento mais próximo com o 

problema da pesquisa. Conforme Gil (2007), os fenômenos humanos são entendidos 
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como parte da realidade social, em que o ser humano se diferencia não apenas por 

agir, mas por pensar sobre o que fazer e por interpretar sobre suas ações em uma 

realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 

Buscando a realidade, foi elaborada uma pesquisa exploratória, delineada 

como um estudo de caso. Este é definido como: 
 
[...] uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências 
biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um 
ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros 
delineamentos já considerados (GIL, 2007, p.54). 
 

5.2 LÓCUS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Franca, situada no nordeste do 

Estado de São Paulo. 

Sua economia é baseada na produção de calçado, na agricultura e com 

a influência da indústria da construção civil. Os benefícios trazidos à cidade de Franca, 

pela construção civil, são graças aos programas sociais implantados no município, 

como, “Minha casa Minha Vida” e financiamentos da Caixa Econômica Federal 

(FERREIRA et al, 2014, p. 22). 

Conforme Ferreira et al (2014), as várias empresas de construção civil 

estão atuando no munícipio e investindo na cidade, devido ao seu crescimento 

populacional, utilizando recursos do próprio município, como mão de obra, o que 

influência na geração de novos empregos, na melhoria das condições de moradia e 

na expansão da qualidade de vida da população francana, além de influenciar em 

investimentos em cursos profissionalizantes como faculdades e cursos técnicos 

voltados para o mercado da construção civil. 

Mesmo com vários fatores limitantes, existem ações preventivas de 

segurança e saúde do trabalhador, implantadas nas indústrias da construção civil, que 

resultam numa melhoria da qualidade de vida e nas garantias de capacidade de 

trabalho dos empregados francanos. 

A segurança e saúde do trabalho é baseada nas Normas 

Regulamentadoras descritas na Portaria 3214/78 do MTE (Ministério do Trabalho e 

Emprego). E destas normas a Norma Regulamentadora 18 (Condições e Meio 
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Ambiente do Trabalho na Industria da Construção) determina diretrizes de ordem 

administrativa para implantação de medidas de controle e de prevenção da saúde e 

segurança do trabalhador, como recomendações e práticas exigidas pelas Normas 

Regulamentadoras, no seu sentido mais amplo, para indústria da construção civil. 

Esta ação que também é uma exigência para as empresas da construção civil do 

município de Franca. 

O estudo foi desenvolvido com trabalhadores da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, unidade de Franca - SP, por 

se tratar de uma empresa responsável por atividades de infraestrutura e saneamento 

urbanos da cidade de Franca, e outras cidades, como Mococa e São João da Boa 

Vista, que assumiu os serviços de infraestrutura urbana de água e esgoto do município 

de Franca em março de 1977. 

A SABESP é uma grande empresa de economia mista do setor da 

construção civil, responsável pelo saneamento urbano, abastecimento de água, coleta 

e tratamento de esgoto de 365 municípios do Estado de São Paulo. A população 

abastecida com água totaliza 28,6 milhões de pessoas, e com coleta de esgoto totaliza 

22,8 milhões de pessoas (Disponível em: 

<http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=505>. Acesso em: 25 de 

julho de 2016). 

Assim, infraestruturas urbanas como abastecimento de água, tratamento 

e coleta de esgoto do município Franca, dependem da Empresa SABESP, que é 

composta pela Estação de Tratamento de Água Norte, que possui capacidade de 1030 

litros por segundo. Já o esgoto é processado em nove sistemas, como, Franca, Luiza, 

Paulistano I, Paulistano II, City Petrópolis, Aeroporto, Palestina, São Francisco e 

Morada do Verde, com capacidade total de 547 litros por segundo. A preservação do 

meio ambiente e garantida por meio de um esgotamento sanitário urbano para os 

Córregos dos Bagres, Capão do Embira, Palestina, Pouso Alto, Olhos D´Água e os 

Ribeirões dos Macacos e das Macaúbas (Disponível em: 

<http://site.sabesp.com.br/site/interna/Municipio.aspx?secaoId=18&id=230>. Acesso 

em: 25 de julho de 2016). 

A empresa SABESP, unidade de Franca, conta com os serviços de 

aproximadamente 400 funcionários, que atuam em diversos cargos, como, tecnólogos 

(técnico de sistema de saneamento, técnicos de segurança do trabalha, técnico em 

http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=505
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Municipio.aspx?secaoId=18&id=230
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topografia, técnico de informática, técnico de edificações, técnico de sistema de 

saneamento e outros), engenheiros (engenheiro civil, engenheiro segurança do 

trabalho e outros), agente de saneamento ambiental, motorista operador de 

equipamentos automotivos, oficial de manutenção (caldeiraria, elétrica, 

eletroeletrônica, hidráulica, mecânica, soldador, encanador, pedreiro e outros),oficial 

de manutenção, oficial de manutenção (elétrica), atendente a clientes, técnico em 

gestão e controlador de sistemas de saneamento, analista de gestão (administração 

de empresas), entre outros. 

A unidade da SABESP de Franca representa na unidade de Negócios 

Pardo e Grande, que tem a superintendência em Franca, e atende mais de 28 cidades. 

Essas cidades são divididas na Distrital, que são as cidades mais próximas de Franca, 

e as divisões, tem a divisão de Mococa e São João da Boa Vista.  

Para atender a estas divisões a empresa conta com a contribuição de 

um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho, responsável pelo 

cumprimento de uma legislação correlata às exigências de saúde ocupacional dos 

empregados, pelo controle dos acidentes ocupacionais e pela garantia da capacidade 

de produção dos empregados. 

O Setor de Segurança e Saúde do Trabalho na SABESP – Franca é 

vinculada à área de Recursos Humanos, e conta com dois técnicos de segurança do 

trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho e um médico do trabalho. 

 

5.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Participaram desta pesquisa cinco empregados de diferentes setores e 

níveis hierárquicos da referida empresa a saber: 1 engenheira do trabalho, 1 

engenheiro civil, 1 técnico de sistema de saneamento, 1 encanador e 1 pedreiro, todos 

com no mínimo um ano de experiência profissional. 

A fim de compor a amostra foi realizada uma reunião que contou com a 

nossa participação como autor desta pesquisa e com funcionários da empresa 

SABESP, por conhecerem as atividades do quadro de funcionários da empresa, para 

a definição dos empregados que foram entrevistados, de maneira que 

representassem setores e níveis hierárquicos diferentes na empresa. E fossem 

capazes de identificar a influência da gestão de segurança e saúde do trabalho para 
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o desenvolvimento social e humano dos mesmos. Como o objetivo foi desenvolver a 

pesquisa com base em problemas reais ocorridos num determinado momento, 

buscamos envolver nesta reunião pessoas que pudessem contribuir na identificação 

das questões de interesse do problema. 

Minayo (2001) fala na importância da escolha dos participantes, 

mostrando que é preciso escolher pessoas que representem a população na sua 

totalidade, não importando o número de participantes, pois a preocupação do 

pesquisador deve ser o aprofundamento da compreensão dos problemas que estão 

em estudo. 

 

5.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados através de entrevistas. Minayo (2001) diz que 

a entrevista, utilizada no sentido de comunicação verbal, com intenção restrita de 

coleta de informações sobre um tema científico é uma estratégia para o processo da 

pesquisa, e é acima de tudo, uma conversa entre interlocutores. 

Optamos pela entrevista semiestruturada, que segundo Minayo (2001), 

é aquela em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 

pesquisado sem se fixar em indagações formuladas, e que segundo Lakatos e 

Marconi (2003) permitem ao entrevistador liberdade para explorar mais amplamente 

uma questão e os entrevistados podem oferecer respostas dentro de uma 

conversação informal. 

As entrevistas foram realizadas com apoio de um roteiro de questões 

elaborado por nós para esta pesquisa, composto de questões abertas (APÊNDICE A). 

 

5.5 PRÉ-TESTE 

 

Neste aspecto Marconi e Lakatos (2003), dizem que após redigir as 

questões da entrevista é importante a realização de um teste antes de sua utilização 

com alguns elementos de uma pequena população escolhida, o que permite a 

obtenção de uma estimativa dos resultados futuros, e desta forma conseguir maior 

segurança e precisão para a execução da pesquisa. 
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Após a elaboração do roteiro de questões das entrevistas, foi realizado 

um pré-teste com dois empregados que não participaram da pesquisa, com o objetivo 

de verificar a acessibilidade das questões quanto à clareza. Ambos consideraram a 

adequação e a clareza das questões propostas. 

 

5.6 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

As entrevistas foram realizadas na empresa SABESP em julho de 2016, 

sendo previamente agendadas pela direção da empresa, com duração média de duas 

horas cada uma. 

As entrevistas aconteceram de forma tranquila e houve colaboração dos 

participantes. 

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas para análise. 

 

5.7 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi realizada através de Análise de Conteúdo. 

Conforme proposta de Minayo (2010), é necessário que se faça leituras das gravações 

dos conteúdos das entrevistas para após ser realizada uma análise mais profunda 

destes conteúdos, transcrevendo os fragmentos de maior relevância das falas, e 

formulando os resultados da pesquisa conforme os objetivos propostos. 

Minayo (2010) diz que há várias técnicas que auxiliam no sentido de 

promover a compreensão dos significados manifestos e latentes no material de 

comunicação, como: a análise categorial, que visa descobrir os núcleos de sentido 

que compõem uma comunicação, a análise de avaliação, que visa mensurar as 

atitudes do locutor quanto aos objetos de que ele fala, a análise da expressão, que 

parte do princípio da existência de uma correspondência entre o tipo de discurso e as 

características do locutor, a análise das relações, que busca retirar do texto a relação 

entre os elementos da mensagem, e a análise da enunciação, que trabalha com as 

condições de produção da palavra e com as modalidades do discurso, como, os 

silêncios, as omissões, os ilogismos e as retóricas. 
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Minayo (2010) defende que a metodologia interage com as concepções 

teóricas da abordagem, ao conjunto de técnicas que tornam possível a construção da 

realidade e a importância do pesquisador e sua inferência no objeto pesquisado. 

 

5.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Conforme orientação do Comitê de Ética em Pesquisa (COMEP-

Plataforma Brasil), do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, 

inicialmente foi solicitada autorização do responsável pela Empresa do setor da 

construção civil para a realização desta pesquisa (ANEXO A). Após, concedida a 

autorização, o Projeto de Pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa, 

acima referido, para ser avaliado do ponto de vista ético, por se tratar de uma pesquisa 

com seres humanos, em concordância com a Resolução CNS n° 466/2012. O Projeto 

foi aprovado, conforme Parecer Consubstanciado do CEP (ANEXO C). 
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6 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO 
 
Neste capítulo tratamos da análise dos dados da pesquisa e da 

discussão dos resultados alcançados, os quais são apresentados em dois itens.  

No primeiro deles, item 6.1 apresentamos o perfil dos participantes, 

trabalhadores da SABESP- unidade de Franca, através do Quadro 1, cujo objetivo é 

possibilitar ao leitor uma primeira aproximação aos participantes da pesquisa, a fim 

de conhecê-los. No item 6.2, apresentamos a categorização da análise, apontando as 

categorias constituídas a partir dos dados coletados. 

 

6.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

Nesta pesquisa as falas dos entrevistados foram analisadas buscando 

significados relacionados com a promoção de desenvolvimento social e humano 

através da influência de Programas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho 

implantadas na empresa SABESP. 
 
Todos os membros do mesmo grupo ou da mesma classe são 
produtos de condições objetivas idênticas. Daí a possibilidade de se 
exercer na análise da prática social, o efeito de universalização e 
particularização, na medida em que eles se homogeneizam, 
distinguindo-se dos outros (BOURDIEU apud MINAYO, 2010, p. 111). 
 

Desta forma, a análise da opinião de um indivíduo é o reflexo da dialética 

de frases e expressões, entre subjetivo e objetivo, já que o perfil do sujeito é o 

resultado da influência social e de sua própria essência.  

A seguir o Quadro 1: 
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Quadro 1 - Perfil dos participantes 
Participantes Função Setor Idade Sexo Estado 

marital  

Escolaridade 

 

 

A 

Engenheiro 

de 

segurança 

do trabalho 

SESMT 38 Feminino Casado Pós-

graduação 

B 

Engenheiro 

Civil 

Engenharia 57 Masculino Casado Graduação 

C 

Técnico de 

sistema de 

saneamento 

Obras e 

Saneamento 

53 Masculino Casado Tecnólogo 

D 

Encanador Manutenção 

de rede 

distribuidora 

51 Masculino Casado Segundo grau 

E 

Pedreiro Manobra 54 Masculino Casado Segundo grau 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2016 

 

Os dados do Quadro 1 demonstram que a participação nesta pesquisa, 

foi predominantemente masculina, com pessoas na faixa etária dos cinquenta anos, 

sendo apenas uma pessoa do sexo feminino, com 38 anos de idade, e quatro pessoas 

do sexo masculino, com idades entre 51 e 57 anos. Quanto ao sexo e faixa etária dos 

participantes os dados se aproximam, havendo uma reduzida variação entre a maioria 

deles; quanto ao estado marital, todos eram casados. 

Outros aspectos demonstrados na Quadro 1: diversificação dos 

participantes em relação aos setores da empresa em que trabalhavam e ao grau de 

escolaridade que possuíam, a saber: um trabalhador com pós-graduação, do setor de 

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, um 

trabalhador com graduação, do setor de engenharia civil, um trabalhador com curso 

técnico do setor de obras e saneamento e dois empregados com segundo grau, um 

do setor  de manutenção de rede distribuidora e outro setor de manobra. 

Por fim, é importante destacar que todos os participantes eram 

residentes na cidade de Franca. 

 

6.2 CATEGORIZAÇÃO DA ANÁLISE 



71 

 

 

 

Nesta etapa foi realizada a análise das falas dos entrevistos participantes 

da pesquisa, de forma a interpretar as possibilidades dos Programas de Segurança e 

Saúde do Trabalho, implantados na empresa de construção civil, na qual o estudo foi 

realizado. 

Como já foi salientado, no método qualitativo de análise de conteúdo 

durante a exploração do material, o pesquisador buscou as categorias utilizando os 

fragmentos de maior significado das falas dos entrevistados, em função de alcançar 

os resultados da pesquisa. 

Para Minayo (2010), a categorização consta em um método de redução 

dos textos transcritos em expressões, frases, temas e palavras, de maior relevância 

para uma pré-análise.  Após, o pesquisador propõe inferências e interpretações, 

realizando uma inter-relação com o quadro referencial teórico desenhado inicialmente 

ou desencadeia novas pistas em torno de outras dimensões teóricas e interpretações, 

sugerida pela leitura do material. 

O discurso dos entrevistados se torna palco onde os valores próprios 

dos sistemas sociais expõem a influência das opiniões e do contexto pesquisado. 

Desta forma, “a palavra, entendida como comunicação da vida humana é passível de 

representar estruturas sociais complexas, visto que o sujeito expressa em seu 

cotidiano o repertório de valores e sistemas de relação social” (GEA, 2015, p.115). 

Nesta abordagem, a palavra é protagonista, vista como representante 

da comunicação em sua excelência, permite a compreensão das falas, considerando 

a fala de um indivíduo como representante das falas de vários indivíduos. 

De acordo com Minayo (2010, p.219), “nas ciências sociais, as 

representações sociais são definidas como categorias de pensamento, de ação e de 

sentimentos que expressam a realidade, explicam-na, justificando-a”. 

 

6.3 AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

A palavra categoria geralmente representa uma ideia ou conceito que 

abrange elementos com características comuns ou que tenham uma relação entre si. 

Para Minayo (2010), a palavra categoria está relacionada com a ideia de classe ou 

série, e é empregada para estabelecer classificações que agrupam elementos, 
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expressões ou ideias em torno de um conceito mais abrangente. 

Desta forma, foram estabelecidas três categorias de análise:  

 

• O trabalhador na construção civil;  

• A segurança e a saúde do trabalhador no trabalho; 

• Perspectiva de desenvolvimento social e humano. 

 

6.3.1 O trabalhador na construção civil 

 

A primeira categoria, O trabalhador na construção civil partiu da 

importância da construção civil para a vida dos empregados e para a sociedade, e a 

importância dos empregados para as empresas da construção civil, construídas em 

torno da expansão das liberdades e oportunidades promovidas por Programas de 

Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho implantados na empresa SABESP. 

Quando os empregados foram questionados sobre a importância da 

construção civil tanto para suas vidas, como para as empresas, as respostas foram 

descritas através de um olhar bastante uniforme, ainda que, a realidade da influência 

da construção civil e dos Programas Saúde e Segurança do Trabalho tenham sido 

desvelados através da visão de empregados de setores e níveis hierárquicos diversos. 

O participante A, assim se manifestou: 

 
Bom, a construção civil é um setor muito fácil de entrar, 
principalmente para aqueles que têm menos estudo. Então, isso já 
é uma oportunidade para o trabalhador entrar no mercado de 
trabalho. Se ele tiver força de vontade, ele não precisa ser 
estudado, ele entra como servente e de lá ele vai aprendendo na 
prática e vai conseguindo ganhar mais. É uma área que estava 
tendo muita demanda, até, se não me engano, 2009, 2010, mais ou 
menos, e de lá vem caindo. Mas é um setor que estava super 
movimentado, empregando bastante gente, dando muitas 
oportunidades às pessoas, para quem quisesse entrar. Só que eu 
acho que a maioria das construtoras não dão muitos benefícios 
ao trabalhador, no máximo uma cesta básica, daquela bem simples, 
e não dá plano de saúde. Treinamento, eles dão, porque eles são 
fiscalizados pelo Ministério do Trabalho, ou porque eles são autuados 
ou fiscalizados.  
[...]. A maioria das empresas da construção civil, são assim, faz 
porque é obrigado por lei, não faz pensando, na segurança do 
trabalhador, porque o trabalhador para essas empresas da 
construção civil é mais número, rendimento, produção. Eu acho 
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que as maiores, sim, promovem capacidade de trabalho e qualidade 
de vida. Mas as pequenas, elas não têm nem condição para estar 
arcando com isso, porque isso gera custo. Só as maiores, as mais 
estruturadas, é, que têm já uma certificação, um programa de 
qualidade. Estas sim, talvez tenham uma mentalidade diferente. Isso 
na verdade é um investimento para você ter um retorno depois, em 
longo prazo. É o trabalhador que move a empresa construtora, é 
ele que vai lá, é ele que dá cara para atender o cliente, é ele que vai 
lá fazer o conserto no posto de visita, ou então na rede. Sem 
trabalhador a empresa não anda. Participante A (Engenheira de 
Segurança do Trabalho). 

 

A fala do participante A expressa como a construção civil influencia a 

vida dos empregados, e pode proporcionar positivamente facilidades, em relação às 

oportunidades de trabalho aos indivíduos, isto ocorre, para qualquer empresa da 

construção civil, independente da região, o mesmo ocorre nas empresas construtoras 

de Franca, que não exigem dos empregados, conhecimento e habilidades específicas 

para a realização do trabalho.  

De acordo com a fala do participante A, podemos entrever que basta a 

vontade do trabalhador em trabalhar, para que este tenha oportunidades no setor da 

construção civil. 

Como vimos no capítulo 2 e 3, desta pesquisa, “as políticas econômicas 

devem ser consideradas como responsabilidade social, de forma que se articulem 

com a intenção de proporcionar amplas oportunidades de trabalho. Portanto, a 

utilização das oportunidades de trabalho deve ser de responsabilidade individual 

(SEN, 2010) ”. 

Conforme relato do participante A, mesmo que, os empregados sejam 

essenciais para a mão de obra produtora no setor da construção civil, as empresas 

de um modo geral, não investem em benefícios que garantam expansão das melhorias 

da qualidade de vida dos empregados. 

Neste contexto, da mesma forma que as empresas expandem as 

oportunidades de trabalho e renda ao indivíduo, a oscilação do mercado da 

construção civil e os interesses em investimentos (monetários e sociais) das 

empresas, principalmente as de porte menor, não se preocupam ou não se importam, 

em proporcionar e garantir benefícios de melhorias na qualidade de vida dos 

empregados, assim como as condições adequadas dos ambientes de trabalho. 

Considerando a fala do participante B vemos: 
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Olha, eu acho assim, o trabalhador é fundamental para a 
construção civil, se não existir não tem a empresa. Ele tem que 
ser bom no que ele faz, para ele ser valorizado, tem que ser 
remunerado adequadamente por aquilo que ele faz, e a empresa 
tem que ter um resultado em cima disso. Participante B 
(Engenheiro civil). 

 

A fala do participante B completa a fala do participante A mostrando a 

importância da relação do trabalhador com a construção civil e que tanto a construção 

civil e o trabalhador possuem dependência um do outro, uma vez que, a construção 

civil necessita do trabalho do trabalhador para sua produção, e o trabalhador encontra 

oportunidade de renda na construção civil. O bom relacionamento entre ambas as 

partes pode garantir a qualidade da produção do setor da construção civil, e a 

oportunidade de renda ao trabalhador. 

Desta forma, Souza (2000) diz: 
 
A mão-de-obra é o recurso mais precioso participante da execução de 
obras de construção civil, não somente porque representa alta 
porcentagem do custo total mas, principalmente, em função de se 
estar lidando com seres humanos, que têm uma série de 
necessidades que deveriam ser supridas (SOUZA, 2000, p.01). 
 

Para Sen (2000): 
 
O reconhecimento do papel das qualidades humanas na promoção e 
sustentação do crescimento econômico – ainda que importantíssimo 
– nada nos diz sobre a razão de se buscar o crescimento econômico 
antes de tudo. Se, em vez disso, o enfoque for, em última análise, 
sobre a expansão da liberdade humana para levar o tipo de vida que 
as pessoas com razão valorizam então o papel do crescimento 
econômico na expansão dessas oportunidades tem de estar integrado 
à concepção mais fundamental do processo de desenvolvimento como 
a expansão da capacidade humana para levar uma vida mais livre e 
mais digna de ser vivida (SEN, 2000 p. 334). 
 

De acordo com o que vimos no capítulo 4 desta pesquisa, o bom 

relacionamento entre ambas as partes pode garantir a qualidade da produção do setor 

da construção civil e a oportunidade de renda ao trabalhador. O recurso mais valioso 

na participação da execução de obras na construção civil é a mão-de-obra, tanto em 

sua representação econômica e produtiva, quanto ao importante fato de se estar 

lidando com pessoas, com seres humanos, que possuem diversas necessidades e 

desejos a serem realizados (SOUZA, 2000). 
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Conforme a fala do participante C, verifica-se: 

 
A importância da empresa construtora para o trabalhador, está 
dando um sustento para ele. Você tem até pessoas formadas 
trabalhando na construção civil. Porque não tem opção de vida, não 
tem para onde ir. Então, a construção é um segmento do trabalho 
que dá muitos empregos, dá oportunidade. A construção civil 
precisa de muita mão de obra, e eles ainda não conseguiram fazer a 
máquina para substituir o homem na construção civil. A importância 
do trabalhador para a empresa da construção civil, eu vejo que a 
empresa, ela tem que ter o trabalhador, mas para ela qualquer um 
serve, ela pega um lá que tem vontade, ela põe lá e ele se vira, [...]. 
Ele o põe, o empregado lá nestas construtoras, num ponto lá, dá uma 
marmita, as vezes não dá nada para ele, ele faz a fachada, o que tem 
está bom, e chega o rei, ele ganha no fim. Participante C (Técnico de 
Sistema de Saneamento). 

 

A fala do participante C reforça as falas dos participantes A e B, 

mostrando que enquanto a construção civil proporciona a oportunidade de trabalho ou 

emprego ao indivíduo, possibilitando a ele uma renda, em contrapartida, a construção 

civil não reconhece a importância do indivíduo como trabalhador, como pessoa, 

apenas valoriza o trabalho realizado, a produção. 

Como vimos no capítulo 4, na literatura de Dejours (1987) o trabalho é 

indicado como algo estruturante da identidade do indivíduo, quando as empresas e 

instituições reconhecem e valorizam o sentido das atividades do trabalhador. Portanto, 

este mesmo trabalho pode ser a raiz de sofrimento, quando a atividade exercida não 

é significativa para o trabalhador. 

Assim como nas falas dos participantes A, B e C, a fala do participante 

D ressalta a importância do trabalhador para a construção civil como fonte de mão de 

obra, e a importância da construção civil como oportunidade de renda para o 

trabalhador. 

 
Sem o trabalhador não tem a construção. Sem recurso hoje, 
ninguém tem nada, então, na minha opinião o salário é 
importante, que se não tiver o salário você não participa do 
sistema do mundo hoje, sem dinheiro você não faz nada, dinheiro 
não é tudo, mas sem ele você não faz nada. Participante D 
(Encanador). 

 

De forma similar, as seguintes falas dos participantes A, B, C e D 

demonstram a influência da construção civil para a vida do indivíduo, uma vez que as 



76 

 

 

oportunidades são expandidas pelo fácil acesso ao trabalho no setor da construção, 

tanto para os próprios empregados do setor da construção civil quanto para seus 

familiares, que acabam sendo beneficiados pela expansão das oportunidades trazidas 

pela construção, além de garantir que estas oportunidades se expandam ainda mais, 

à medida que as capacidades de trabalho dos empregados vão aumentando ao longo 

da expansão das suas experiências e habilidades no setor da construção civil. 

Destacamos as falas mais expressivas: 
 
A influência na minha vida pessoal, a empresa toma a maior parte 
do meu tempo. Mas eu gosto de trabalhar aqui, é uma empresa 
muito boa, se você for comparar com mercado, ela em muitos 
quesitos, está acima, é uma empresa boa de trabalhar. Participante A 
(Engenheira de segurança do trabalho). 
 
Com meu pai eu aprendi, eu virei pedreiro, fiz, assentei gesso, 
trabalhei na época que não tinha oportunidade, virei gesseiro, 
aprendi eletricidade com meu tio, então falar que eu tenho uma 
profissão eu tenho. Então o pedreiro hoje, em qualquer lugar ele 
acha serviço, toda a cidade tem o pedreiro, o pedreiro está em 
qualquer lugar. Participante C (Técnico de sistema de saneamento). 
 
Eu gosto do meu trabalho, eu não gosto de ficar estático. É isso que 
eu gosto, estar sempre procurando mudar o que fazer, porque se ficar 
fazendo a mesma coisa, eu fico meio, eu perco o foco, aí eu gosto de 
estar sempre variando e aprendendo coisa nova. Não o serviço 
básico, mas o que está em volta, proporciona (mudanças). 
Participante E (Pedreiro). 

 

As falas dos participantes expressam a importância da empresa 

construtora em seu cotidiano e na expansão das oportunidades, e como esta relação 

pode interferir em suas vidas. O acesso à renda, promovido pela oportunidade de 

trabalho na construção civil, garantirá melhorias de qualidade de vida humana, 

somente se houver influência com a expansão de oportunidades como a educação, a 

saúde, o lazer e a aceitação social, além de expandir suas capacidades de possuir e 

ser o que desejar, e ter garantias de manter sua integridade física e mental. 

Conforme vimos nos capítulos 2 e 3, o trabalho faz parte do cotidiano do 

indivíduo e pode ser uma forma de promover o desenvolvimento e garantir melhorias 

na qualidade de vida (DEJOURS et al,1993). As expansões das oportunidades se 

relacionam aos recursos econômicos, disponíveis ao indivíduo para o consumo, 

produção ou troca. A relação entre as oportunidades e o rendimento econômico deve 

estar ligada com a expansão das capacidades do indivíduo, sem desconsiderar as 
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preocupações destrutivas desta relação (SEN, 2010).  

A fala do participante D demonstra que o trabalho no setor da construção 

civil também pode promover o desenvolvimento. 

 
A construção civil é uma coisa que não para, todo mundo 
depende de estrutura para morar e para trabalhar, empresas, é 
uma coisa que gera muito emprego, e automaticamente, as 
pessoas tem um ganho, para construir seu próprio imóvel, que 
construiu. A construção civil é uma das coisas mais importantes 
que tem no meio social. Para as pessoas que trabalham, o ganho 
dele, não é tão satisfatório, mas dá para o cara se manter, e ter uma 
família. Eu trabalhei em construção civil, são 18 anos dentro de 
construção. Participante E (Pedreiro). 
 

  Deste modo, a construção civil é um setor em que o indivíduo tem acesso 

fácil às garantias de renda, tanto para sua própria vida, quanto para seus familiares, 

influenciando assim, a expansão das capacidades e promovendo, ainda mais a 

expansão das oportunidades para os empregados e seus familiares, e garantindo a 

qualidade de vida do indivíduo. 

 

6.3.2 A segurança e a saúde do trabalhador no trabalho 

 

Na segunda categoria foram analisadas as falas dos participantes da 

pesquisa em relação à importância dos aspectos da segurança e saúde do trabalho, 

para a vida dos empregados e para a sociedade, e a importância dos empregados 

para os Programas de Saúde e Segurança do Trabalho. 

Em relação à gestão de Programas de Segurança do Trabalho o 

Engenheiro de Segurança do Trabalho, vinculado ao setor do SESMET, exemplifica a 

influência de Programas de Saúde e Segurança do Trabalho para a vida dos 

empregados e para a empresa. 

 
Quando a gente tem um programa de gestão, a gente começa a 
trabalhar com índice, índices de número de acidentes, taxa de 
frequência e taxa de gravidade. Quando você vê esses índices, e você 
tem o controle sobre eles, você consegue ver de onde que os 
acidentes estão saindo, quais, que, são os maiores motivos do 
acidente, e você consegue trabalhar nesses pontos. Então, eles 
aprendem como manusear um extintor de combate a princípio de 
incêndio, o que, pode acontecer na residência deles, então, eles já 
sabem o que devem fazer, isso já é qualidade de vida. E a gente tem 
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relato, também de trabalhador que fez curso de primeiros socorros. 
Nosso curso de primeiros socorros é obrigatório, tem que ser feito todo 
ano. É, não só para quem vai ser brigadista, mais para quem mexe 
com vala, espaço confinado, que são nossas atividades de risco. Têm 
relatos de trabalhadores, que aprenderam no curso de Primeiros 
Socorros, dado pela empresa, como fazer a manobra de Heimlich, 
no caso de engasgamento, e aconteceu com a esposa de um 
funcionário, que engasgou, aí, ele sabia que ela estava 
engasgada, e ele se lembrou dessa manobra do curso, fez nela, e 
conseguiu, salvou a esposa dele, então nisso você já tem um 
ganho de uma vida. Participante A (Engenheiro de segurança do 
trabalho). 

 

Na fala do participante A foi possível constatar a influência dos 

Programas de Segurança e Saúde do Trabalho para a vida dos empregados, em que, 

através de treinamentos, os empregados têm acesso a conhecimentos que possam 

ampliar a qualidade de vida dos indivíduos. Desta forma, garante-se o bem-estar e a 

saúde dos empregados, e de seus familiares. Estes fatores são capazes de ampliar 

as capacidades e a expansão profissional dos empregados, além de garantir os 

direitos trabalhistas dos mesmos. 

Nos capítulos 2 e 3, mostramos que as liberdades individuais estão 

relacionadas às escolhas dos indivíduos, afim de que todos possam ter acesso à 

moradia, alimentação, lazer, trabalho e saúde, conforme seus desejos e necessidades 

(PINHEIRO, 2012). A liberdade coletiva é pertinente aos direitos legislativos de uma 

sociedade, na qual o indivíduo é entendido como um valor soberano do todo 

(ESPIRITO SANTO, 2011). 

  Complementando a fala do participante A, a fala do participante B relata 

a relação dos Programas de Segurança e Saúde do Trabalho com as garantias da 

capacidade do trabalhador, destacando a importância das garantias físicas para a 

sobrevivência dos empregados, e garantindo assim, que o indivíduo possa estar apto 

a realizar suas atividades relacionadas aos seus desejos pessoais, à inserção e 

aceitação social, e desta forma, promover melhorias na qualidade de vida humana. 

 
A “EMPRESA”, ela tem uma responsabilidade, muito grande nisso, [...] 
ela promove qualidade de vida. Em relação à segurança do 
trabalho, tem treinamento, tem acompanhamento. [...] Para a 
empresa é o seguinte: cada empregado que afasta, é um prejuízo 
para a empresa, não só financeiramente, como ele perde o 
profissional [...]. Para o profissional é aquilo que normalmente, os 
técnicos de segurança, os encarregados, os gerentes falam todos 
os dias, o cara vem aqui para entrar, trabalhar e voltar para sua 



79 

 

 

casa do jeitinho que veio, cada vez que ele corre um risco que se 
machuca, ele é que toma o prejuízo, porque, ele não consegue 
trabalhar, muitas vezes, ele não consegue fazer o que ele ia fazer 
na casa dele, prejudica a família, prejudica sua vida, então o 
prejuízo para ele é grande. [...] quando eu machuco um dedo, rapaz 
eu fico injuriado, que eu falo que não é possível, estou tomando 
prejuízo eu mesmo, machuquei o dedo eu estava lá fazendo o negócio 
e agora já estou tendo dificuldade, não só pessoal, como me prejudica 
daquele fim, então eu olho isso, eu tento fazer as coisas 
cuidadosamente e adequadamente para não ter esse prejuízo, a perda 
física. Participante B (Engenheiro civil). 

 

No capítulo 3, vimos com Zambam (2009), as formas como uma 

sociedade procura manter um comportamento ético e justo referente ao mercado de 

trabalho, mostrando que, as capacidades humanas se tornam importantes para que o 

trabalhador seja capaz de interagir socialmente e ser reconhecido como um ser 

humano que faz parte da sociedade. 

Neste sentido, Zambam (2009) diz: 
 
O indivíduo, está na condição de agente e sujeito ativo, com as 
categorias essenciais para poder participar e influenciar a organização 
da sociedade, independentemente do acesso aos bens e aos recursos 
de que dispõe ou dos interesses previamente estabelecidos 
(ZAMBAM, 2009, p.14). 
 

Da mesma forma que as falas dos participantes A e B, as falas dos 

participantes C e D reforçam e demonstram a influência da segurança e saúde do 

trabalho nas garantias das capacidades de produção do trabalhador, e na qualidade 

de vida dos indivíduos. Desta forma, a gestão de segurança e saúde do trabalho se 

tornam importantes para que hajam garantias de melhores condições de trabalho e 

para a promoção do desenvolvimento social e humano dos trabalhadores. 
 

A gestão da segurança do trabalho é importante para a empresa 
[...]. A empresa tem que ter o funcionário trabalhando, [...]. A partir 
do momento que a empresa dá o EPI (Equipamento de Proteção 
Individual) para o funcionário ela está protegendo a vida dele, quando 
o funcionário usa o EPI dado pela empresa, a empresa está ajudando 
ele. Participante C (Técnico de sistema de saneamento). 

 
[...] a segurança e saúde do trabalho é importante para o 
trabalhador também, porque, todos os dias que eu saio tem gente me 
esperando, se eu sofrer um acidente, vou chegar em casa ou talvez 
nem vou. Participante D (Encanador). 
 



80 

 

 

Abordamos no capítulo 4, os riscos de acidentes e doenças 

ocupacionais, além de serem responsáveis por gerar perdas, também são capazes 

de trazer prejuízos à capacidade de produção do trabalhador. Consequentemente, o 

trabalhador tende a perder sua capacidade de trabalho e diminuir sua renda, o que, 

pode trazer prejuízos na qualidade de vida do trabalhador e de sua família (BENITE, 

2004). 

No capítulo 3, discutimos que os indivíduos necessitam de acesso a 

liberdade que possibilite as escolhas de um conjunto de funcionamentos essenciais 

para que haja desenvolvimento das capacidades, para que o indivíduo tenha a 

possibilidade de atuar em uma estrutura social e contribuir para que ela se torne justa 

(ZAMBAM, 2009). 
 

Para a empresa, é manter o funcionário sempre inteiro, integro, 
trabalhando, [...]. Para o trabalhador, que tem consciência de que 
é frágil, ele tem que pensar que ele é o maior prejudicado. A 
empresa se prejudica, mas ele é o maior prejudicado, se ele sofrer 
um acidente, ele vai prejudicar ele e a família, pode ter 
consequências na vida inteira, ele é o maior prejudicado. Eu me 
ponho no lugar, sou casado tenho três filhos e o sustento maior da 
minha casa das despesas é meu, depende do meu trabalho. Se por 
uma coisa simples, eu perco isso, e vou prejudicar minha família 
inteira, meu ganho, todo um projeto de vida eu jogo fora. Participante 
E (Pedreiro). 

 
Então a segurança e saúde do trabalho é importante tanto para 
mim tanto para a empresa. Para mim também é importante, 
porque desde que você trabalhe com segurança, está garantido 
que você pode retornar para sua casa a tarde, perfeito. 
Participante D (Encanador). 

 

As falas dos participantes demonstram que as empresas do setor da 

construção civil que utilizam Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho, 

garantindo condições adequadas de saúde, educação e renda, com o foco na 

especialização de suas atividades produtivas, garantias e ampliação das capacidades 

dos empregados, promovem condições que garantam a qualidade de vida dos 

indivíduos e de sua família. 

 

6.3.3 Perspectiva de desenvolvimento social e humano 

 

Por fim, a terceira categoria de análise tem como foco entender as falas 
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dos participantes a partir da possibilidade de expansão das oportunidades 

influenciadas por Programas de Segurança e Saúde do Trabalho em empresas da 

construção civil, como uma possibilidade de se promover o desenvolvimento social e 

humano, e garantir melhorias na qualidade de vida dos trabalhadores do setor. 

Partindo do conceito segundo o qual, a expansão das oportunidades está ligada às 

liberdades instrumentais: participação; rendimento econômico; acesso a recursos 

(educação, saúde, moradia e lazer); garantias de transparência (clareza de 

informações, a prevenção da corrupção e da injustiça) e seguridade social 

(cumprimento de direitos trabalhistas). 

Coimbra (2012) entende que para haver desenvolvimento social é 

necessário garantir condições sociais mínimas aos indivíduos.  

Amaro (2004), no mesmo sentido, diz que o desenvolvimento social está 

relacionado com os Direitos Humanos e as condições mínimas de sobrevivência e 

dignidade humana. 

Sen (2010), por sua vez, mostra que o conceito de desenvolvimento 

humano está ligado às possibilidades de expansão das capacidades, como garantias 

de uma vida longa e saudável, e ser reconhecido socialmente. 
Inicialmente será considerada a fala do participante A quando afirmou: 

 
Com o Programa de gestão os trabalhadores conhecem a política 
da empresa, de melhoria contínua, [...]. Se o trabalhador não ficar 
doente e não se acidentar, você tem um ganho de saúde [...]. 
Nosso índice de doença do trabalho é baixíssimo, se bobear é zero.  
Participante A (Engenheiro de segurança do trabalho). 

 

Na fala do participante A, podemos observar a influência que os 

Programas de Saúde e Segurança do Trabalho realizam para a expansão da 

qualidade de vida do trabalhador. É notório que, os Programas de Gestão de Saúde 

e Segurança do Trabalho implantados em uma empresa da construção civil 

possibilitam a expansão de capacidades, como garantias de vida mais saudável. 

Conforme vimos no capítulo 3, as oportunidades que influenciam na 

expansão das capacidades do indivíduo são capazes de promover o desenvolvimento 

social e humano, e estão relacionadas com as liberdades instrumentais, como: as 

liberdades políticas, as facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de 

transparência e segurança protetora. Para Sen (2010), as liberdades instrumentais 
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conduzem à liberdade social, uma vez que, a renda amplia as oportunidades dos 

indicadores de desenvolvimento social.  

No mesmo sentido, Zambam (2009) afirma: 
 
Cada uma das liberdades instrumentais tem valor próprio, mas é pela 
intensidade com que acontecem a integração e a complementaridade 
que o desenvolvimento se fortalece. Em determinadas situações e 
contextos, a prioridade ou promoção de um tipo de liberdade pode ser 
decisiva para o aprimoramento e a garantia do conjunto das 
liberdades. A fim de que as liberdades instrumentais possam se 
efetivar como integrantes das relações entre as pessoas e na 
estruturação do desenvolvimento da sociedade, faz-se necessária a 
inclusão de diversos mecanismos e instrumentos que sustentem, 
fortaleçam e contribuam para o crescimento da liberdade humana 
(ZAMBAM, 2009, p. 34). 
 

O autor continua: 
 
A inter-relação entre as liberdades instrumentais é necessária, 
percebida e sedimentada nos encadeamentos empíricos que se 
processam no interior das relações sociais, que, sem se subordinar 
umas às outras, reforçam-se mutuamente, aperfeiçoando a relação 
conjunta em vista do objetivo primordial (ZAMBAM, 2009, p. 34). 
 

Conforme foi apontado no capítulo 3, entre as liberdades instrumentais, 

responsáveis pela expansão de oportunidades, estão as liberdades políticas, 

relacionadas à participação do indivíduo na sociedade. 

A fala do participante B, diferente da fala do participante A, destaca que 

as facilidades econômicas e as liberdades políticas estão interligadas de forma 

sistêmica uma a outra, considerando que é necessário garantir condições que 

estimulem o trabalhador e a empresa a agirem com um único objetivo, em que 

nenhuma das partes tenha perdas. A participação e a integração dos empregados 

com a empresa, se torna assim fundamental para garantir a renda, tanto para os 

empregados quanto para a empresa. 
 
[...] incentivar o cara a fazer as coisas corretas, porque? Senão dá 
prejuízo. Então os dois itens estão abraçados, a participação e o 
rendimento, um está ligado ao outro, a empresa toma prejuízo, e 
esse funcionário também toma. [...]. Então a participação e o 
rendimento financeiro são uma coisa amarrada com a outra. 
Participante B (Engenheiro civil). 
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Conforme Sen (2010), as liberdades políticas estão relacionadas à 

participação dos indivíduos na sociedade, e as facilidades econômicas estão 

relacionadas ao acesso a recursos econômicos. 

Já as falas dos participantes C e D, destacam que as garantias de 

capacidade que garantem o acesso do indivíduo às oportunidades de trabalho, 

possibilitam o acesso a rendas, que por sua vez, impulsionam o acesso do indivíduo 

às oportunidades sociais.  

Destacamos as falas dos participantes C e D: 

 
Rendimento econômico, se ele está empregado ele tem alguma 
coisa, ou o mínimo para sobreviver. Porque se dá condições para 
ele trabalhar, vai ter condições de não se acidentar, e trabalhar, e 
receber o dele, [...]. Se você tem emprego você tem condições de 
ter educação, tem muitas empresas que tem o plano de saúde, 
moradia. Participante C (Técnico de sistema de saneamento). 
 
Se você está trabalhando você tem rendimento econômico, certo? 
Se não está, você não tem. Lazer, não sei se o que você ganha na 
construção civil é suficiente para você ter lazer, porque lazer hoje é 
caro. Participante D (Encanador). 
 

Sen (2010) explica que as oportunidades sociais estão relacionadas ao 

acesso do indivíduo à educação, à moradia, ao lazer e à saúde, com o intuito de evitar 

o analfabetismo e a morbidez. 

Por fim, a fala do participante E, complementa a fala dos demais 

participantes demonstrando a relação das liberdades instrumentais com a capacidade 

do trabalhador, em que a oportunidade de trabalho aliada à capacidade do trabalhador 

em realizar suas atividades na empresa, promovem o acesso às facilidades 

econômicas, que por sua vez, possibilitam o acesso à educação, à saúde e a moradia. 

A fala do participante E, também destaca a importância das garantias de transparência 

e da seguridade social. 

 
Rendimento econômico, se você ver, uma coisa está relacionada 
com a outra, se você não estiver apto para trabalhar seu 
rendimento econômico cai. Acesso a recursos como, educação, 
saúde e moradia, também a mesma coisa, se você não estiver 
integro, você vai perder muita coisa, você não trabalha e o ganho 
financeiro que proporciona educação, saúde, é tudo relativo, tudo 
tem relação uma coisa com a outra. O cumprimento dos direitos 
trabalhistas também aqui é cumprido à risca. Participante E (Pedreiro). 
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Para Sen (2010), as garantias de transparências estão relacionadas à 

necessidade de inibir a corrupção, e a segurança protetora está relacionada aos 

benefícios e suplementos de renda. 

Como mostramos no capítulo 3 e 4, os Programas de Gestão de 

Segurança e Saúde do Trabalho ajudam as empresas construtoras, na iniciativa de 

participação, junto aos empregados, com o objetivo de transformação das condições 

de segurança e saúde do trabalho, garantindo o acesso a oportunidades, a 

capacidade de trabalho e condições melhores de qualidade de vida, o que pode 

contribuir para promover o desenvolvimento social e humano. 

De acordo com Portela et al (2011), enquanto as preocupações das 

empresas construtoras estão relacionadas à competitividade do mercado, os 

empregados procuram no trabalho o acesso a oportunidade de melhoria na qualidade 

de vida. A segurança e a saúde do trabalho fazem parte de um setor que atua na 

prevenção de acidentes e doenças do trabalho, garantindo melhores condições de 

vida para os empregados. 

Complementando as falas dos demais participantes, a fala do 

participante D mostra a importância do trabalho tanto para sua própria vida quanto 

para a vida de seus familiares, e ressalta a importância das empresas construtoras 

manterem a integridade física e mental do trabalhador, para que este se mantenha 

apto ao trabalho e tenha garantias de acesso à renda, moradia, educação, saúde e 

integração social, para sua própria vida e de seus familiares. 

 
A influência do trabalho na vida pessoal para mim é positiva, só 
de eu ter conseguido manter minha família, eu acho que já está 
bom. Se tivesse desempregado seria muito pior. [...] até uns cinco 
anos atrás só eu mantinha a família, agora minha esposa, fez 
faculdade, eu foi eu quem pagou para ela. Hoje ela é professora 
concursada também, ela fez até pós também, para ela foi bom. 
Proporcionei para minha esposa e agora estou proporcionando 
para minhas filhas, então para mim, no meu ponto de vista o 
serviço tem uma grande influência sim na qualidade de vida. 
Participante D (Encanador). 
 

Enfim, as falas dos participantes destacam que os Programas de Gestão 

de Segurança e Saúde do Trabalho, implantados na SABESP, onde foi realizada a 

pesquisa, buscam a melhoria da qualidade de vida dos empregados. Esta busca visa 

uma melhoria contínua na qualidade, na produção e na garantia das capacidades de 
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trabalho do trabalhador. Tais garantias, influenciam na expansão das capacidades dos 

empregados, possibilitando oportunidades a eles que permitam a realização de suas 

ações do cotidiano, como, lazer, participação social e educação, além de proporcionar 

garantias de uma vida mais saudável, expandindo a longevidade e a qualidade de vida 

humana. Desta forma, se torna possível a promoção do desenvolvimento social e 

humano através de Programas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho em 

uma empresa da construção civil. 
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7 CONCLUSÃO 
 

Neste estudo, nos propusemos a avaliar e a compreender a influência 

da Segurança e Saúde do Trabalho em conjunto com o setor da construção civil como 

uma perspectiva para que haja desenvolvimento social e humano. As análises foram 

realizadas conjuntamente, destacando as particularidades das influências dos 

Programas de Saúde e Segurança do Trabalho, da construção civil, e da possibilidade 

de expansão das oportunidades, considerando os desejos e a história de cada 

indivíduo, de forma que haja expansão da qualidade de vida humana. 

A pesquisa permitiu explicitar que a construção civil é um setor de grande 

importância para a economia de um país, e faz parte de um competitivo mercado 

produtivo. Para que o setor da construção civil garanta ao mercado uma produção de 

qualidade e o cumprimento de prazos, é de extrema necessidade a busca por mão-

de-obra capacitada para atender as exigências do mercado. 

Nesta lógica, foi realizado um estudo exploratório de caráter qualitativo, 

com empregados de uma empresa do setor da construção civil. Os dados foram 

avaliados por meio de três categorias de análise. 

A primeira categoria de análise, intitulada como “O trabalhador na 

construção civil”, demonstrou que o setor da construção civil influencia na expansão 

da qualidade de vida humana, possibilitando acesso à oportunidades aos seus 

empregados, e aos seus familiares, garantindo as capacidades dos indivíduos 

realizarem seus desejos e manterem sua integridade física e mental. O trabalho na 

construção civil pode promover o acesso à renda, que além de garantir melhorias na 

qualidade de vida do indivíduo, influencia para a expansão das oportunidades de 

acesso à educação, saúde, lazer e aceitação social. 

Já na segunda categoria de análise, intitulada como “A segurança e a 

saúde do trabalhador no trabalho”, foi possível observar que com o objetivo de garantir 

a capacidade do trabalhador e assegurar a integridade física e mental do indivíduo, 

entidades envolvidas ao setor da construção civil, em todo o país, buscam otimizar a 

qualidade de vida do indivíduo e garantir condições de segurança e saúde ao 

trabalhador. 

Assim, a partir desta linha de pensamento, a falta de qualificação da 

mão-de-obra e as más condições dos ambientes de trabalho, são responsáveis por 
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inúmeros problemas, como: prejuízos na qualidade de vida dos empregados; prejuízo 

à segurança e a saúde ocupacional; falta de cumprimento das legislações trabalhistas 

e prejuízos no desenvolvimento do setor da construção civil, o que prejudica o 

desenvolvimento de uma sociedade. Para que as empresas construtoras tenham 

sucesso no mercado de trabalho é necessário garantir condições de segurança e de 

saúde aos empregados, e assim, garantir a qualidade produtiva do setor. 

E por fim a terceira categoria de análise, intitulada como “Perspectiva de 

desenvolvimento social e humano”, mostrou que as empresas construtoras devem 

compreender sobre sua influência na qualidade de vida dos indivíduos, e entender 

como a Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho pode garantir as capacidades e 

condições adequadas do ambiente de trabalho, o que pode influenciar na promoção 

do desenvolvimento social e humano. 

  Neste contexto, para que haja resultados positivos dos Programas de 

Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho implantados nas empresas da construção 

civil, e para que garanta as capacidades e as condições adequadas de trabalho, é 

importante que haja alterações culturais no ambiente de trabalho. 

Portanto, a Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho implantada nas 

empresas da construção civil influencia na qualidade de vida dos indivíduos, e nas 

garantias de produção dos empregados. Tais garantias são responsáveis pela 

expansão das capacidades de trabalho dos indivíduos, aumentando assim, o acesso 

às oportunidades do indivíduo de realizar suas atividades do cotidiano, como: lazer, 

educação e participação social, além de garantir uma vida mais saudável e longa para 

os empregados e seus familiares. 

Neste cenário, os Programas de Gestão de Saúde e Segurança do 

Trabalho, implantados nas empresas da construção civil, podem promover o 

desenvolvimento social e humano. Além de trabalhar de forma preventiva e corretiva, 

com o objetivo de diminuir os riscos de doenças e acidentes do trabalho, é essencial 

garantir a preservação e a expansão das capacidades dos empregados promovendo 

o desenvolvimento social e humano. 

Os Programas de Gestão e Segurança e Saúde do Trabalho, quando 

implantados em uma empresa da construção civil, proporcionam a expansão da 

qualidade de vida dos empregados, buscando garantir a melhoria contínua na 

qualidade de sua produção, e as capacidades do trabalhador. A expansão das 
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capacidades do indivíduo possibilita oportunidades que permitem aos indivíduos 

realizarem suas atividades cotidianas, de lazer, participação social e familiar, além de 

proporcionar melhores condições de uma vida mais saudável e longa. Desta forma, 

os Programas de Gestão e Segurança e Saúde do Trabalho quando bem planejados, 

executados e avaliados podem promover o desenvolvimento social e humano de seus 

funcionários. 

Desta forma, a qualidade de vida não está relacionada somente aos 

fatores econômicos o que torna importante considerar os aspectos sociais para que 

haja a expansão das oportunidades e promova o desenvolvimento. 

Tais fatores sociais sofrem influências e influenciam, para que os 

resultados dos Programas de Gestão e Segurança e Saúde do Trabalho sejam 

positivos, já que os sentimentos, as questões financeiras e de saúde dos empregados, 

podem interferir para as garantias das capacidades físicas e mentais do trabalhador. 

Acreditamos que o sucesso da relação do homem com o trabalho 

depende da construção do sentimento de confiança e interesses comuns, o que, pode 

garantir a saúde e a qualidade de vida do indivíduo. A construção de um ambiente de 

trabalho que expanda as oportunidades e as liberdades, garantindo a segurança e a 

saúde do trabalhador requer relações de confiança. 

Os Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho na 

construção civil, são responsáveis por garantias de condições adequadas de saúde, 

educação e renda, focando na expansão das capacidades dos empregados e 

promovendo qualidade de vida dos indivíduos e de seus familiares. 

De um modo geral, as empresas da construção civil necessitam de 

especialização para se tornarem capazes de expandir as capacidades de seus 

empregados, o que torna importante, o acesso às oportunidades de condições de 

saúde, educação, condições adequadas de trabalho e renda, que possibilitam a 

sobrevivência adequada dos indivíduos e seus familiares. 

Os indivíduos devem ter acesso as liberdades de escolha de um 

conjunto de funcionamentos primordiais para o desenvolvimento e expansão de suas 

capacidades de se constituírem em sujeitos atuantes em uma sociedade. 

E desta forma, o objetivo principal do desenvolvimento são as conquistas 

sociais e humanas, para que as pessoas tenham acesso a escolhas do tipo de vida 

que desejam e tenham acesso às necessidades básicas de sobrevivência dos 
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indivíduos em uma sociedade. Os Programas de Gestão de Segurança e Saúde do 

Trabalho implantados em uma empresa da construção civil, podem proporcionar o 

acesso dos indivíduos à educação, saúde, renda, moradia e alimentação, e promover 

assim, a expansão das liberdades humanas, e o desenvolvimento social e humano. 

Finalmente, julgamos procedente esperar que esta pesquisa possa 

contribuir para a reflexão de todos quantos tenham interesse por esta problemática 

sobre a influência de Programas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho 

implantados em empresas da construção civil para a promoção do desenvolvimento 

humano e social, e das garantias de condições adequadas de vida longa e saudável 

às pessoas que de diferentes formas atuam neste setor. 

Lembrando que os argumentos expostos e as inquietações iniciais não 

se esgotaram, mas a importância da reflexão foi apoiada na busca de novos 

conhecimentos e no reconhecimento de novas inquietações, que certamente poderão 

constituir-se em motivação para que outros estudos e pesquisas sejam realizados, 

tanto por nós, pesquisadores, como por outros interessados. 
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ANEXO B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TÍTULO: PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS DA SEGURANÇA E 
SAÚDE DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL. 

 
Convido você, _______________________________________________, 

para participar da pesquisa acima mencionada, que será desenvolvida sob minha 
total responsabilidade, cujo objetivo é investigar influência de Programas de Gestão 
de Segurança e Saúde do Trabalho, de uma empresa do setor da construção civil, 
para o desenvolvimento social e humano de uma comunidade.  

Sua participação se dará através de uma entrevista que será realizada pelo 
próprio pesquisador, com cada participante, sem a presença de outras pessoas. 
Esclareço que durante a entrevista não haverá riscos ou desconfortos ficando o 
participante livre para não responder alguma pergunta que julgar inoportuna. A fim 
de garantir sua privacidade, em hipótese nenhuma, seu nome será revelado ou ligado 
aos dados fornecidos durante a entrevista. Esclareço ainda que não haverá qualquer 
custo ou ganho financeiro pela participação na entrevista. 

Estarei sempre à disposição para qualquer esclarecimento sobre os 
assuntos pertinentes à pesquisa pelo telefone: (16) 98802-6173. 

Peço sua assinatura neste Termo de Consentimento, para confirmar sua 
compreensão e disponibilidade em participar deste trabalho, que está de acordo com 
a resolução do CNS n° 466/2012. 

Desde já e antecipadamente agradeço sua participação. 
 
 
 

Guilherme Augusto Bertelli Fernandes Clemente 
Pesquisador responsável 

 

Eu, ________________________________________________________, portador 

do RG n°________________, abaixo assinado, concordo em participar de livre 

espontânea vontade deste estudo, e autorizo a publicação das informações por mim 

fornecidas, com a segurança de que não serei identificado e de que será mantido o 

caráter confidencial das informações relacionadas com minha privacidade. 

Franca, ____/_______/ 2016.  

 

Assinatura do (a) participante da pesquisa 
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APÊNDICE A 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 
A – DADOS PESSOAIS: 
 

Idade; 
Sexo; 
Estado marital; 
Cidade onde reside; 
Escolaridade; 
 

B – QUESTÕES: 
 

1) Conte sobre sua vida 
 

• História de vida; 
• Família; 
• Lazer. 

 
2) Conte sobre seu trabalho 

 
• Trabalho (tipo de atividade, tipo de empresa, qual setor, tipo de vínculo 

empregatício, influência na vida pessoal e capacidade de trabalho). 

 
3) Conte sobre as empresas do setor da construção civil 

 
• Importância da empresa construtora para o trabalhador; 
• Importância do trabalhador para a empresa construtora (capacidade de 

trabalho); 
• Importância em sua vida. 

 
4) Conte seu ponto de vista sobre Programas de Gestão de 

Segurança e Saúde do Trabalho 
 

• Importância para as empresas (setor da construção civil) 
• Importância para o trabalhador (capacidade de trabalho, condições de 

trabalho e qualidade de vida); 
• Importância em sua vida. 

 



103 

 

 

5) Comente sobre a possibilidade de expansão das oportunidades, 
influenciada por Programas de Segurança e Saúde do Trabalho em 
empresas da construção civil que você trabalha ou trabalhou 
(influência na qualidade de vida), como 
 

• Participação; 
• Rendimento econômico; 
• Acesso a recursos (educação, saúde, moradia e lazer); 
• Garantias de transparência (clareza de informações, a prevenção da 

corrupção e da injustiça); 
• Seguridade social (cumprimento de direitos trabalhistas). 

 


