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RESUMO  

Atualmente, um dos setores da economia que mais cresce no Brasil é o ramo 
da construção civil. O crescimento neste setor ocorre não apenas por causa de 
investimentos privados, mas também públicos que destinam recursos pra 
programas como: Transporte; Energia; Cidade Melhor; Minha Casa, Minha 
Vida; e outros. Dessa forma, a construção civil vem se consolidando como a 
principal empregadora de mão de obra no setor econômico brasileiro. Este 
desenvolvimento reflete também, o aumento do número de acidentes nesta 
área. Uma das principais queixas dos trabalhadores da construção civil, além 
da segurança, é a alimentação, considerada por estes trabalhadores de 
péssima qualidade. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é analisar os 
significados das condições de trabalho, saúde e alimentação na construção 
civil na cidade do Salvador-Bahia, referidos pelo trabalhador. Desta maneira, foi 
realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, privilegiando as narrativas 
dos trabalhadores carpinteiros, pedreiros, armadores, eletricista entre outros a 
acerca das suas condições de trabalho, saúde e alimentação. O número de 
entrevistados foi determinado em campo e considerado satisfatório quando a 
intersubjetividade sobre o objeto de estudo se apresentou nas narrativas. Foi 
observado nas narrativas dos sujeitos que a sua rotina de trabalho é 
considerada árdua pelos mesmos, não devida à quantidade de horas 
trabalhadas, mas por causa das péssimas condições de trabalho, aos riscos 
que estão submetidos aos ambientes de trabalho, a qualidade dos 
equipamentos de segurança, as refeições oferecidas no canteiro de obras que 
são consideradas de má qualidade, pelo aspecto das preparações oferecidas, 
pelo sabor, a qualidade dos alimentos fornecidos e, sobretudo, porque não 
sustentarem estes trabalhadores para enfrentar a labuta diária. Assim, é 
importante executar programas que promovam e protejam a saúde dos 
trabalhadores que muitas vezes são submetidos às precárias e arriscadas 
condições de trabalho. Neste sentido, ações que contribuam no fomento da 
segurança, saúde e alimentação são importantes para promover a qualidade 
de vida do trabalhador da construção civil, já que os desafios e a luta destes 
sujeitos por melhores condições de trabalho parece ser um caminho árduo e 
longo. 
 
Palavras-chave: Construção Civil, Acidentes de Trabalho, Alimentação 
Coletiva; Alimentação do Trabalhador; Pesquisa Qualitativa. 
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ABSTRACT 

 
Currently, a sector of the fastest growing economy in Brazil is the branch of 
construction. The growth in this is not only because of private investment, but 
also that public resource allocated to programs such as: Transportation, 
Energy, Better City, My Home, My Life and others. Thus, the construction has 
been consolidated as the main employer of labor in the economic sector in 
Brazil, this development also reflects the increased number of accidents in this 
areas. One of the main complaints from construction workers in addition to food 
safety are also considered by these workers is of poor quality. In this sense the 
objective of this paper is to analyze the meanings of working conditions, health 
and nutrition in construction in the city of Salvador, Bahia, referred to by the 
worker. Thus, we performed a qualitative approach, focusing on the narratives 
of workers carpenters, builders, owners, electricians and others about their 
working conditions, health and nutrition. The number of respondents was 
determined in the field and considered satisfactory when the intersubjectivity of 
the subject matter presented in the narrative. Was observed in the narratives of 
the subjects that their work schedule is considered difficult for them, not due to 
the amount of hours worked, but because of poor working conditions, the risks 
that are submitted the workplace, the quality of equipment security, the meals 
provided at the construction site that are considered of poor quality, the 
appearance of preparations offered, the taste, the quality of food provided, and 
especially because it maintains these workers to face the daily grind. In this 
sense, actions that contribute in promoting safety, health and nutrition are 
important to promote quality of life of construction worker. Since the subject of 
these challenges and the struggle for better working conditions appears to be a 
long and ardouous path. 
 
 
 

 
Keywords: Construction; Accidents at work; Collective feeding; The eating 
habits of workers in construction; Nutrition programmers and policies; 
Qualitative research. 
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APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 Esta pesquisa sobre a construção civil é o produto final do curso do 

Mestrado em Saúde, Ambiente e Trabalho da Universidade Federal da Bahia 

que teve a duração de 24 meses.  

 A idéia desse projeto nasceu em pareceria com a Professora Maria do 

Carmo Soares de Freitas, motivada pela conjuntura atual, a qual se percebe, 

nos últimos anos o desenvolvimento econômico e produtivo do setor da 

construção civil, consequente de investimentos públicos e privados em 

infraestrutura, transporte e habitação.  

Dessa forma, a construção civil vem se consolidando como a principal 

empregadora de mão de obra no setor econômico brasileiro. No entanto, este 

crescimento reflete também, o aumento do número de acidentes nesta área. 

Além da segurança, uma das principais queixas dos trabalhadores da 

construção civil é a alimentação, considerada por estes trabalhadores de 

péssima qualidade. 

Neste sentido, questiona-se as condições de trabalho, saúde e 

alimentação dos operários deste setor na cidade de Salvador-Bahia. 

Em atenção aos objetivos propostos, este estudo apresenta-se dividido 

em dois artigos. O primeiro descreve o cotidiano de trabalho na construção 

civil, revelando os riscos encontrados e os sentimentos dos trabalhadores em 

relação ao trabalho, o estigma, desvalorização social, esforço físico, calor, 

exaustão, constrangimentos, dentre outros. 

 Já o segundo artigo, expõe as práticas alimentares dentro do ambiente 

de trabalho, descrevendo as refeições que são oferecidas neste setor e o que 

os trabalhadores pensam a respeito de sua alimentação no espaço laboral. 

 Assim, esta dissertação está sendo apresentado em forma de dois 

artigos como produto final para publicação, esperando que a banca de defesa, 

caso o estudo seja aprovado, faça as devidas correções e considerações. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

Objetivo Geral: 

 

 Analisar os significados das condições de trabalho, saúde e alimentação 

na construção civil na cidade do Salvador-Bahia, referidos pelo 

trabalhador. 

 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Descrever o cotidiano de trabalho destes trabalhadores e a relação 

existente entre alimentação, condições de saúde e trabalho; 

 

 Interpretar as narrativas desses sujeitos sobre seu trabalho, sua saúde e 

sua comida no ambiente de trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, um dos setores da economia que mais cresce no país é o ramo 

da construção civil. No Brasil foram incorporados neste setor 103 mil trabalhadores 

no segundo semestre de 2009, representando um crescimento de 10,2% em relação 

ao primeiro semestre do mesmo ano (BRASIL, 2010c). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

desde o ano de 2006 as empresas de construção têm sido favorecidas devido há 

algumas medidas tomadas pelo governo brasileiro: o aumento do crédito, 

crescimento da renda familiar, maior oferta de crédito mobiliário e redução de 

Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI) de diversos insumos para a 

construção (BRASIL, 2010b). 

Em agosto de 2010, foram gerados 299.415 empregos formais no país, dentre 

os principais setores da atividade econômica, a construção civil foi a que apresentou 

o maior crescimento (1,59%), acréscimo de 40.138 trabalhadores formais, 

reafirmando a expansão do setor nos últimos anos (BRASIL, 2010d). 

No entanto, o trabalho na construção civil é considerado um dos mais 

precários e perigosos do mundo e no Brasil lidera as estatísticas do número de 

acidentes fatais e não fatais (IRIART et al., 2008). 

Além da segurança, uma das principais queixas dos trabalhadores da 

construção civil é a alimentação, considerada por estes trabalhadores como de 

péssima qualidade. Uma das formas de reduzir os acidentes de trabalho e contribuir 

com a promoção da saúde do trabalhador é investir na alimentação.  

A alimentação de qualidade com o objetivo de melhorar as condições 

nutricionais dos trabalhadores pode vir a causar impactos positivos na qualidade de 

vida dos trabalhadores, reduzir acidentes de trabalho e melhorar a produtividade 

(BRASIL, 2010). 

Neste sentido, questionam-se as condições de trabalho, saúde e alimentação 

dos operários deste setor na cidade de Salvador Bahia. 

Em atenção aos objetivos propostos, este estudo apresenta-se dividido em 

dois artigos. O primeiro descreve o cotidiano de trabalho na construção civil, 

revelando os riscos encontrados e os sentimentos dos trabalhadores em relação ao 

trabalho, o estigma, desvalorização social, esforço físico, calor, exaustão, 

constrangimentos, dentre outros. 
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 Já o segundo artigo, expõe as práticas alimentares dentro do ambiente de 

trabalho, descrevendo as refeições que são oferecidas neste setor e o que os 

trabalhadores pensam a respeito de sua alimentação no espaço laboral. 

Neste sentido, este estudo interpreta narrativas dos trabalhadores da 

construção civil a respeito do seu cotidiano de trabalho e suas práticas alimentares 

dentro do ambiente laboral. A pesquisa aborda o dia-dia de trabalho, as dificuldades, 

as condições de saúde, as práticas alimentares e os valores culturais que envolvem 

a alimentação desses trabalhadores. Além de cooperar com estudos neste âmbito 

ainda escasso nos centros acadêmicos. 
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ARTIGO 01  

 

NOÇÕES SOBRE A INVISIBILIDADE DO SOFRIMENTO DO 

TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: UM ESTUDO EM SALVADOR, 

BAHIA 

 

 

 

Aisi Anne Carvalho Santana 

Dra. Maria do Carmo Soares de Freitas 
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RESUMO 

 

Atualmente, um dos setores da economia que mais cresce no Brasil é o ramo da 

construção civil. Este desenvolvimento ocorre pelo aumento do crédito, o 

crescimento de renda familiar e a maior oferta do crédito mobiliário. O crescimento 

neste setor ocorre não apenas por causa de investimentos privados, mas também 

públicos que destinam recursos para programas como: Transporte; Energia; Cidade 

Melhor; Minha Casa, Minha Vida; e outros. Dessa forma, a construção civil vem se 

consolidando como a principal empregadora de mão de obra no setor econômico 

brasileiro. No entanto, este incremento econômico reflete o aumento do número de 

acidentes nesta área. Assim, o presente artigo interpreta as narrativas dos 

trabalhadores da construção civil a respeito das suas condições de trabalho e saúde 

em seu ambiente laboral. Neste sentido, foi utilizada uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, privilegiando as narrativas dos trabalhadores carpinteiros, pedreiros, 

armadores, eletricista entre outros. Observou-se que a maioria desses sujeitos vem 

do campo, de onde são obrigados a migrar pelas precárias condições de vida e 

trabalho. Estes sujeitos vieram morar nos centros urbanos tornando-se um 

contingente de mão de obra barata e desqualificada, submetendo-se a exploração 

de trabalho, baixos salários e residindo nas periferias urbanas em condições de 

pobreza. Estes trabalhadores convivem em um ambiente de trabalho com diversos 

riscos de acidentes que é reforçado pela ausência de cursos de formação e 

capacitações no setor da construção civil. Um fator evidente nas narrativas destes 

trabalhadores é o sentimento de desvalorização que expressam em relação a sua 

profissão e a si mesmo. Os trabalhadores também reconhecem os aspectos 

positivos dos seus trabalhos na sociedade como construtor de prédios, que são para 

eles, obras de artes, estas que permanecem intactas e sólidas, monumentos 

históricos de suas autorias. 

 

Palavras-chave: Construção civil, Condições de Trabalho, Acidentes de Trabalho e 

Desvalorização Profissional. 

 

 

 



18 

 

ABSTRACT 

 

Currently, a sector of the fattest growing economy in Brazil is the branch of 

construction. This development has been favored because there are some measures 

such as credit growth, the growth of family income and greater availability of credit 

furniture. The growth in this sector is not only because of private investments, but 

also that public resources allocated to programs like: Transportation, Energy, 

“Cidade Melhor” (Better City), “Minha Casa, Minha Vida” (My home, My Life) and 

others. Thus, the construction industry has been consolidated as the main employer 

of labor in the economic sector of Brazil. However, this development also reflects the 

increased number of accidents in this area. Thus, this article examines the narratives 

of the construction workers about their working conditions and health in their work 

environment. In this sense, we used a qualitative research approach, focusing on the 

narratives of workers as: carpenters, masons, ship owners, electricians and others. It 

was observed that the majorities of these individuals comes from the countryside, 

and are forced to migrate because of poor living conditions and work. These 

individuals came to live in urban center becoming a contingent of cheap and 

unqualified labor, submitting to exploitation, low wages and living conditions in the 

outskirts of poverty. These workers live in a work environment permeated by various 

risks of accidents, what is reinforced by the absence of training courses and training 

in the construction industry. An evident factor in the narratives of these workers is the 

feeling of devaluation with respect to your profession and themselves. These workers 

also recognize the positive aspects of their work on society, for them, building are 

works of art and remain intact, conveying the history of that site generation to 

generation. 

 

Keywords: Construction, Working Conditions, Accidents at work and professional 

devaluation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, um dos setores da economia que mais cresce no Brasil é o ramo 

da construção civil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), desde o ano de 2006 as empresas deste setor têm sido favorecidas devido 

há algumas medidas tomadas pelo governo brasileito: o aumento do crédito, o 

crescimento da renda familiar, a maior oferta de crédito imobiliário e redução de 

Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI) de diversos insumos para a 

construção (BRASIL, 2010b). 

Apesar da crise internacional que atingiu o Brasil no final de 2008, 

provocando impactos negativos na economia brasileira, após o segundo trimestre de 

2009, o país retomou o crescimento e um dos setores no qual se observa este 

impulso é a construção civil (BRASIL, 2010c). 

O desenvolvimento neste ramo aconteceu não só devido aos investimentos 

privados, mas também por causa dos investimentos públicos, sobretudo, através do 

PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) criado em 2007 que tem como 

objetivo executar um conjunto de políticas públicas que acelerem o crescimento 

econômico do Brasil (BRASIL, 2010c). 

A segunda fase do PAC, que se iniciou em 2011 e irá até 2014, tem como 

prioridades consolidar as atividades executadas na primeira fase do programa, além 

de fortalecer as ações no âmbito de infraestrutura energética, logística, social e 

urbana. Até junho de 2011, foram investidos em obras no país 86,4 bilhões de reais. 

Estes investimentos são destinados a programas como: Transporte, Energia, Cidade 

Melhor, Comunidade Cidadã, Água e Luz para Todos e Minha casa, Minha Vida 

(BRASIL, 2011a). 

Diante deste contexto, a construção civil passa por um momento de 

importante crescimento, pois são obras acontecendo em todo o país, como: 

construção de estradas, rodovias, sistemas ferroviários, infra-estrutura urbana, 

saneamento e pavimentação, dentre outras. Um exemplo que podemos citar é a 

construção de edifícios, que representou um crescimento de 1,5 a 3 vezes maior que 

a média nacional, quando comparados os anos de 2006 a 2011, respectivamente 

(BRASIL, 2011a). 
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Outros fatores que têm colaborado para este desenvolvimento é a ampliação 

de linhas de financiamento habitacional, como o Programa Minha Casa, Minha Vida, 

no qual já está provisionado que até o ano de 2014 sejam criadas dois milhões de 

moradia. Dentre as ações do governo destaca-se também o fato do Brasil ter sido 

escolhido pra sediar eventos internacionais como a Copa do Mundo (2014) e as 

Olimpíadas (2016), o que requer investimento em infraestrutura a fim de oferecer um 

evento de qualidade para o público envolvido (BRASIL, 2011b). 

Nos anexos A e B, observa-se algumas reportagens que aborda o 

crescimento do setor imobiliário no ano de 2010 e seus impactos no Produto Interno 

Bruto Brasileiro (PIB). 

Dessa forma, a construção civil vem se consolidando como a principal 

empregadora de mão de obra do setor econômico brasileiro, durante o período de 

2008 a 2009, onde já foram incorporados 103 mil trabalhadores nesse ramo, 

representando um crescimento de 10,2% (BRASIL, 2010c). 

Em agosto de 2010 foram gerados 299.415 empregos formais no Brasil, e, 

dentre os principais setores da atividade econômica, a construção civil foi a que 

apresentou o maior crescimento (1,59%), com um acréscimo de 40.138 

trabalhadores formais, confirmando a tendência de expansão observada nos últimos 

anos (BRASIL, 2010d). 

Na região Metropolitana de Salvador, em agosto de 2010, observou-se um 

aumento ocupacional de 2,6%, um acréscimo de 40 mil pessoas empregadas em 

relação ao mês anterior, repartidos em cinco setores de atividades: indústria, 

construção civil, comércio, serviços e outros setores. Dentre estes setores, a 

construção civil ficou em terceiro lugar, empregando três mil trabalhadores, e 

representando um crescimento de 2,7% (BRASIL, 2010e).  

Na reportagem exposta no anexo C é possível observar o crescimento de 

emprego na Bahia, no ano de 2010 e, o setor da construção civil apresenta 

significante influencia nestes resultados. 

Os dados citados acima acerca da admissão de trabalhadores neste setor 

refletem também no número de acidentes nesta área. Os estudos realizados sobre 

os acidentes de trabalho no período de 1994 a 2004 mostram que a construção civil, 

a indústria de celulose e serviços domésticos estão entre os grupos de maior risco 

de acidentes não fatais. O trabalho na construção civil é considerado um dos mais 
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precários do mundo e o Brasil lidera as estatísticas do número de acidentes fatais e 

não fatais (SANTANA, NOBRE & WALDVOGEL, 2005; IRIART et al, 2008). 

Dados apresentados no Anuário Estatístico da Previdência Social no ano de 

2007 e 2008 demonstram que o número de acidentes do trabalho por subgrupos da 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) os que representam os trabalhadores 

da indústria extrativa e da construção civil aparecem em 4º lugar com 40.327 e 

45.862 acidentes, respectivamente (BRASIL, 2011c). 

 É importante ressaltar que os resultados supracitados são limitados aos 

trabalhadores segurados, por isso, estudiosos trazem a discussão que os dados 

apresentados pela Previdência Social são subestimados e, não revelam a realidade 

dos números de acidentes e nem de morbidade. Desta forma, os números exibidos 

no parágrafo anterior sobre acidentes de trabalho na construção civil podem ser 

superiores (SANTANA, NOBRE & WALDVOGEL, 2005). 

 Segundo o Ministério da Previdência Social o acidente de trabalho é definido 

como: 

 

Aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo 

exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou 

perturbação funcional, permanente ou temporária, que cause a morte, a perda 

ou a redução da capacidade para o trabalho. Equiparam-se também ao acidente 

do trabalho: o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa 

única, haja contribuído diretamente para a ocorrência da lesão; certos acidentes 

sofridos pelo segurado no local e no horário de trabalho; a doença proveniente 

de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade; e o 

acidente sofrido a serviço da empresa ou no trajeto entre a residência e o local 

de trabalho do segurado e vice-versa. (BRASIL, 2011c). 

 

 No estado da Bahia, foi realizada uma pesquisa, cujo objetivo era descrever 

os acidentes com óbitos que apresentavam relação com o trabalho em 2001 e, que 

foram divulgados em três jornais de importante circulação na Bahia. Com este 

estudo, pode-se observar que o ramo da agricultura estava em primeiro lugar, 

representando 30,4%, o de transporte em segundo com 29,1% e a construção civil 

em terceiro lugar com 8,9%. Vale ressaltar, que esses dados podem ter incluído 

tanto trabalhadores formais como informais, sendo esta uma das limitações do 

estudo (SOUZA, PORTINHO & BARREIROS, 2006). 
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 Santana e Oliveira (2004) traçaram o perfil dos trabalhadores da construção 

civil em Salvador-Ba e obtiveram que mais de 50% destes trabalhadores começaram 

a trabalhar com idade entre 11 a 18 anos, possuíam entre 22 a 40 anos, eram 

casados, cor da pele negra, baixo nível educacional e sócio-econômico. O baixo 

nível de escolaridade foi caracterizado pelos sujeitos que eram analfabetos ou tinha 

o 1º grau incompleto, enquanto o nível sócio-econômico pela quantidade de bens e 

equipamentos existentes na família ou domicílio, respectivamente. Estes 

trabalhadores fazem parte do grupo populacional que foram e são excluídos 

socialmente. 

Desta maneira, o presente artigo interpreta as narrativas dos trabalhadores da 

construção civil a respeito das suas condições de trabalho e saúde em seu ambiente 

laboral. 

 

 

METODOLOGIA 

  

 Este estudo reúne a descrição e a interpretação das relações existentes no 

cotidiano da construção civil. Para tanto, foi utilizada uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, privilegiando as narrativas dos trabalhadores carpinteiros, pedreiros, 

armadores, eletricista entre outros, que proporcionou uma aproximação do 

pesquisador com a realidade destes indivíduos.  

 Esta pesquisa, na busca da construção da realidade desses trabalhadores, 

através de questionamentos e indagações descreve e analisa para compreender o 

cotidiano. Para tanto, toma-se os significados expressos em suas falas na tentativa 

de analisar as mais profundas relações entre o trabalho e os sentimentos nesse 

mundo reduzido aqui estudado.  Estes dados não podem ser quantificados em 

variáveis e fórmulas, pois é impossível mensurar o cotidiano de trabalho vivenciado 

e interpretado pelos sujeitos (MINAYO, 2002; MINAYO, 2008).  

Muitos dos fenômenos como o trabalho, a saúde e as práticas alimentares, 

dentre outros, que ocorrem no mundo cotidiano se constroem junto às disciplinas 

das ciências sociais, a exemplo da antropologia interprativista (GEERTZ, 1989) que 

se propõe analisar significados como crenças, valores, atitudes em um contexto 

mais profundo das relações humanas. Nesta pesquisa, busca-se estudar o cotidiano 
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de trabalho, no qual está intrínseco um emaranhado de valores históricos, sociais e 

culturais (MINAYO, 2008). 

Para Edgar Morin, as atividades biológicas mais elementares como beber, 

defecar e comer, dentre outras, estão permeadas por valores, símbolos, mitos, que 

sofrem influências culturais. A relação do homem com suas ações mais 

rudimentares não podem ser vista de forma reducionista e descontextualizada 

(MORIN, 2005).  

Descrição, compreensão e interpretação das narrativas destes trabalhadores 

sobre o seu trabalho e saúde em um contexto histórico e social, são as fases desta 

pesquisa. Vale dizer que as narrativas de vida acontecem quando o pesquisador 

convida o entrevistado a contar sobre uma situação de sua vida. Nesse sentido, 

busca-se compreender através dos relatos um fragmento particular da realidade dos 

sujeitos e como os mesmos se relacionam com aquele objeto de estudo (BERTAUX, 

2010). 

A linguagem narrada é uma forma de se relacionar com o mundo e com os 

outros, tanto na vida social, como política. A linguagem é um tesouro da memória 

transmitida de geração a geração, uma alternativa para compreender o mundo e o 

outro (CHAUÍ, 2000).  Morin (2005) reforça as ideias de Chauí, quando afirma que a 

linguagem é constituída de cultura, meio de comunicação que transmite de geração 

a geração, saberes, crenças e mitos de um povo (MORIN, 2005).  

Para Gadamer (1997) é possível realizar a compreensão de algo através da 

linguagem, no entanto, para que isso aconteça é imprescindível a interpretação, pois 

todo o compreender é interpretar: interpretar a linguagem que o objeto fala. A 

linguagem é necessária para expressar a verdade na conversação, através dela o 

sujeito pode expor o seu ponto de vista e se colocar no lugar do outro para assim 

compreender o que é dito, através da descrição, tradução, interpretação e análise 

das vivências dos sujeitos. Esse processo de interpretação e compreensão é 

denominado hermenêutica (GADAMER, 1997). 

 Logo, escutar os sujeitos, suas histórias narradas sobre seu cotidiano de 

trabalho e saúde em seu mundo de trabalho é o instrumento deste estudo. Para 

tanto, recorre-se a autores que pesquisam e trabalham com análise de narrativas, 

entre estes se destacam Minayo (2002), Bertaux (2010) e Bauer & Gaskell (2007). 

O pesquisador foi a campo assumindo a necessidade de aprendizagem sobre 

o tema e, neste território passou-se a selecionar seus colaboradores trabalhadores 
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da construção civil, seus informantes e reais autores de narrativas sobre o objeto de 

estudo (BERTAUX, 2010). 

O número de entrevistados foi determinado em campo e considerado 

satisfatório quando a intersubjetividade sobre o objeto de estudo se apresentou nas 

narrativas. Segundo Bauer e Gaskell (2007) há um momento em que as entrevistas 

permanecem semelhantes e entrevistar mais sujeitos não irá melhorar a qualidade 

do trabalho, como se saturasse as informações. Isso ocorre porque estas 

experiências, apesar de parecerem únicas, são provenientes de interações sociais, 

apresentando similitudes de valores sobre o objeto num contexto dado (BAUER E 

GASKELL, 2007).  

Alguns estudiosos recomendam um limite entre 15 a 25 entrevistas 

individuais, mas neste estudo o ponto de saturação aconteceu com 10 entrevistas 

(BAUER E GASKELL, 2007). A abordagem técnica no campo aconteceu por meio 

de entrevista em profundidade no período de Janeiro a Março de 2010. 

A entrevista em profundidade foi utilizada para compreender o cotidiano de 

trabalho e as relações existentes neste meio. Esta técnica recebe este nome porque 

o pesquisador não elabora um questionário com perguntas estruturadas, mas a 

entrevista ocorre através da construção de um diálogo entre o entrevistador e o 

sujeito (MINAYO, 2002). 

As narrativas foram registradas por um gravador digital, o que permitiu colher 

os relatos, conservando, na transcrição, a fala original de cada entrevistado. Da 

transcrição à análise, o estudo foi rigorosamente atento aos aspectos da linguagem, 

considerando o contexto onde se deu as entrevistas. Nas análises de transcrição 

das narrativas que foram revelados a riqueza das experiências vivenciadas pelos 

sujeitos (BERTAUX, 2010). 

A fim de contribuir com a riqueza de detalhes do estudo, também foi utilizado 

como recurso o diário de campo, pois esse instrumento é de bastante relevância na 

pesquisa qualitativa, uma vez que o mesmo permite ao pesquisador anotar suas 

impressões, percepções, angústias, dúvidas e questionamentos sobre o estudo, 

utilizando-se de particularidades que o auxiliará na descrição e análise do objeto 

estudado (MINAYO, 2002). 

Para o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado foi elaborado um roteiro 

cuja finalidade foi guiar a conversa e incitar o sujeito a discorrer longamente sobre o 
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tema, usando suas próprias palavras e fazendo uma pausa para reflexão quando o 

mesmo achava necessário (BAUER E GASKELL, 2007). 

Este roteiro foi construído e dividido em quatro blocos (Apêndice 2): 

 

a) Bloco I, denominado de dados de identificação no qual se buscou os dados 

gerais do sujeito como: nome, origem, idade, escolaridade, estado civil, bairro 

onde mora e local de trabalho. 

 

b) Bloco II, classificado como ambiente e cotidiano de trabalho, que indagou a 

respeito do cotidiano, atividades desenvolvidas e problemas identificados no 

ambiente de trabalho, o sentimento pelo seu trabalho, dentre outros aspectos. 

 

c) Bloco III, nomeado de saúde do trabalhador, interpelou sobre a saúde do 

trabalhador, se o mesmo já apresentou algum problema de saúde recorrente 

do trabalho, se sente alguma dor ou desconforto quando está executando as 

atividades ou quando chega em casa a noite, se o trabalhador já presenciou 

ou já sofreu algum acidente de trabalho, dentre outros. 

 

d) Bloco IV, chamado de práticas alimentares. Este bloco discutiu a respeito da 

alimentação do trabalhador no seu ambiente de trabalho, suas preferências 

alimentares, seu entendimento sobre o Programa de Alimentação do 

Trabalhador (PAT). 

 

Para a produção deste artigo foram analisadas apenas as narrativas referentes 

aos Blocos I, II e III. 

As narrativas foram destacadas no texto e agrupadas em categorias e 

posteriormente elencadas em subcategorias que revelavam similitudes e 

diversidades do fenômeno estudado. Neste caso, as categorias foram classificadas 

em: O Trabalho, A saúde do trabalhador e as Práticas Alimentares no ambiente de 

trabalho (Apêndice 03). Ademais, foram revisitados outros estudos, os quais 

contribuíram com a análise e no qual pretendia descrever e interpretar o cotidiano de 

trabalho e as práticas alimentares dos trabalhadores da construção civil no seu 

ambiente de trabalho. 
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Inserção em Campo 

 

A inserção em campo se deu por meio do contato com o Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no Estado da Bahia 

(SINTRACOM- BA), localizado na Rua Visconde de Ouro Preto, no bairro da 

Barroquinha em Salvador- Bahia. No sindicato, foi realizada uma reunião com alguns 

dirigentes e foram explanados os objetivos do trabalho.  

Após explicar o propósito da pesquisa aos dirigentes do SINTRACOM- BA 

formou-se uma parceria entre a pesquisadora e os representantes do sindicato. Os 

mesmos ficaram responsáveis em apresentar os trabalhadores da construção civil à 

pesquisadora para a execução da pesquisa.  Essa aliança favoreceu a aproximação 

entre a pesquisadora e os entrevistados, permitindo a construção do primeiro 

contato entre ambos. 

Desta maneira, foram agendados encontros com os trabalhadores, 

intermediado pelo sindicato. Devido às dificuldades de se ter um local específico, as 

entrevistas foram agendadas em espaços públicos que facilitasse o acesso pelo 

trabalhador como: Supermercados, Praças e Dique do Tororó. 

Os sujeitos foram convidados a participar do estudo, deixando esclarecidos os 

termos necessários para a participação da pesquisa. Assim, foi apresentado e lido o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 01). Este foi assinado em 

duas cópias, sendo que uma ficava com o entrevistado e a outra com o 

entrevistador. 

 

Caracterização dos Sujeitos do Estudo 

 

Abaixo, segue a lista e a caracterização dos sujeitos que fizeram parte deste 

estudo: 

Jonas, 62 anos, sexo masculino, 2ª serie do primeiro grau, viúvo, natural de 

Conceição de Jacuípe, reside em Tancredo Neves em Salvador, trabalha no bairro 

da Graça, 43 anos de construção civil, função de armador. 

Joel, 57 anos, sexo masculino, 1ª série do primeiro grau, viúvo, natural de São 

Gonçalo dos Campos, reside no bairro de Castelo Branco, trabalha no bairro de 

Imbuí, 36 anos de construção civil, função de pedreiro. 
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Jaime, 49 anos, sexo masculino, 2ª grau completo, solteiro, natural de Irará, 

reside no Bairro de Mata Escura, trabalha no bairro do Cabula, 32 anos de 

construção civil, função de pedreiro. 

Juliano, 56 anos, sexo masculino, 3ª série do primeiro grau, casado, natural 

de Ilheus, reside no bairro do Imbuí, 40 anos de construção civil, função de 

Carpinteiro e Pedreiro. 

Valmir, 48 anos, sexo masculino, 4ª serie do primeiro grau, casado, natural de 

Santo Antonio de Jesus, reside no bairro de São Gonçalo do Retiro, trabalha no 

bairro de Stela Mares, tem 20 anos de construção civil, função de eletricista. 

Udson, 54 anos, sexo masculino, 4ª série do primeiro grau, casado, natural de 

Santa Bárbara, residente no Bairro de Mata Escura, trabalha no bairro de Brotas, 36 

anos de construção civil, função de armador. 

Josué, 53 anos, sexo masculino, 2ª série do primeiro grau, casado, natural de 

Campo Formoso, residente no bairro de São Marcos, trabalha no bairro da Pituba, 

35 anos de construção civil, função de pedreiro. 

Vivian, 46 anos, sexo feminino, 4ª série do primeiro grau, casada, natural de 

Salvador, residente no bairro de Pernambués, trabalha no bairro de Pernambués, 10 

anos de construção civil, função de rejuntadora. 

Eval, 47 anos, sexo masculino, 3ª série do primeiro grau, casado, natural de 

São Félix, reside no bairro de São Marcos, trabalha no bairro do Cabula, 27 anos de 

construção civil, função de pedreiro. 

Marcio, 52 anos, sexo masculino, 4ª série do primeiro grau, divorciado,  

natural de Campo Formoso, reside no bairro Cidade Nova, trabalha no bairro de 

Sussuarana, 35 anos de construção civil, função de carpinteiro. 

 

 Aspectos éticos 

 

Os aspectos éticos foram contemplados em conformidade com a Resolução 

CNS 196/96 do Ministério da Saúde, para pesquisa em seres humanos, em 

concomitância com a discussão com representantes dos sujeitos da pesquisa junto a 

sua organização. Dessa forma, foram cumpridas as seguintes etapas para 

procedimentos éticos:  
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1 – Aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola de Nutrição da UFBA (ENUFBA); 

 

2-Obtenção do acordo para realização do estudo junto ao Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no Estado da Bahia 

(SINTRACOM- BA); 

 

3-Confirmação da participação dos sujeitos na pesquisa, de forma voluntária, 

a partir do Consentimento Livre e Esclarecido, podendo estes desistir do 

estudo em qualquer etapa, caso lhes seja conveniente; 

 

 4-Garantia de sigilo absoluto dos entrevistados a fim de evitar 

constrangimentos e assegurar que não ocorram danos morais e econômicos 

para com os trabalhadores da construção civil informantes do estudo;  

 

5 - Os pesquisadores responsáveis se comprometeram a informar ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da ENUFBA sobre qualquer ocorrido ou fatos 

relevantes que alterassem o curso normal do estudo; 

 

6 - Apresentação da descrição das narrativas, caso fosse solicitado para que 

fizessem críticas ou indicassem supressão de partes ou mesmo do conjunto 

das entrevistas, caso desistissem da participação ou quisessem apenas 

eliminar parte das narrativas do estudo; 

 

7 - Retorno dos resultados do estudo ao sindicato e aos entrevistados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

ANÁLISE DAS NARRATIVAS 

 

Do Interior Para os Centros Urbanos 

 

Os trabalhadores da construção civil são originalmente camponeses. Vale 

lembrar que, a partir de 1930, o Brasil iniciou mudanças no campo econômico e 

político, sendo umas das principais causas, o distanciamento do poder político das 
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forças oligárquicas tradicionais representadas pelos coronéis de café. Após este 

acontecimento, o Estado adotou um modelo econômico com foco na industrialização 

liderado por Getúlio Vargas em que na região centro-sul se deu ênfase à mão de 

obra nacional. Os principais migrantes vieram do campo, de pequenas cidades 

mineiras e do Nordeste. A maioria destes trabalhadores foi absorvida por atividades 

industriais, sendo a construção civil uma das mais importantes (FAUSTO, 2011). 

Esses migrantes, expulsos do campo, devido às precárias condições de vida 

e trabalho, vieram para os polos urbanos tornando-se um contingente de mão de 

obra barata e desqualificada submetendo-se a exploração de trabalho, baixos 

salários e residindo nas periferias urbanas em condições de pobreza (FERREIRA, 

2000; BORSOI, 2007).  

A precarização das relações de trabalho é um dos elementos que contribuem 

para o quadro de exclusão social e para o deslocamento das populações pobres em 

busca de melhores condições de vida nos grandes centros urbanos (GONÇALVES, 

2001). 

As metrópoles remetem ao pensamento de uma cidade não apenas grande 

em espaço geográfico e população, mas o local que oferece melhores condições 

econômicas, sociais, políticas e culturais quando compara ao conjunto de cidades 

que está ao seu entorno. É o centro urbano que proporciona formas de viver com 

sofisticação e conforto por isso a mesma leva essa denominação e se destaca 

perante os outros centros urbanos (SANTOS, 2007). 

Segundo os dados de IBGE em 1940, apenas 12,9 milhões de pessoas 

viviam nas cidades e 28,3 milhões de pessoas na área rural. No entanto, foi a partir 

da década 60, que as cidades passaram a abrigar um maior número de pessoas do 

que o campo. Em 2000, os números demonstram uma transformação desta 

realidade, pois aproximadamente 138 milhões de pessoas moravam na zona urbana 

enquanto 32 milhões na zona rural (BRASIL, 2011d). 

Este processo migratório, no qual muitas pessoas vão embora das suas 

pequenas cidades ou da zona rural para os centros urbanos em busca de 

oportunidades de emprego e de melhores condições de vida é observado nas 

narrativas dos sujeitos que colaboraram com este estudo. Dos dez entrevistados, 

nove são naturais de cidades do interior da Bahia e apenas um nasceu na capital. 

“Moro em São Felix, aqui em Salvador eu só trabalho” (Eval). 
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No interior a gente nunca tinha o trabalho certo. Eu tinha de vir em Salvador, 
tinha parente aqui. Eu vim só e Deus. Então comecei a trabalhar aqui na Pituba, 
em construção. Fui estabilizando na área e até hoje estou aqui (Josué). 
 
Comecei a trabalhar, não conhecia nada, chegando aqui fui procurar uma 
empresa. Eu vim com mais dois colegas, que também era do interior e que 
não conheciam nada de construção civil (Udson). 
 
Foi o primeiro trabalho a não ser a zona rural, a não ser no interior, meu 
primeiro trabalho de carteira assinada foi à construção civil em 1976 (Márcio). 
 

 Estes trabalhadores se deslocaram para Salvador, incentivados por um 

parente, amigo ou colega, muitas destas pessoas já empregadas na construção civil. 

De acordo com o censo demográfico de 2000, em todas as regiões 

brasileiras, a região Nordeste é a que apresenta maior perda de pessoas, em torno 

de 760 mil, sendo que a maior parte delas se dirige para a região Sudeste (BRASIL, 

2011e). 

Desta forma, Milton Santos (2007) afirma a necessidade de olhar para a 

questão da pobreza do nosso país a fim de buscar soluções para este problema, 

pois convivemos em uma sociedade que produzem pobres e, os mandam para viver 

nas grandes cidades, que os tornam mais pobres ainda (SANTOS, 2007). 

Quando o sujeito deixa seu lar, sua família, suas referências de vida, não é 

um desejo, mas um sentimento de necessidade de buscar a sobrevivência. Para 

Gonçalves (2001), a decisão do indivíduo em migrar para outros lugares não deveria 

ser uma imposição do meio, mas uma decisão livre. Muitos, provavelmente, se 

pudessem optar, não deixariam seu lar, sua terra (GONÇALVES, 2001). 

A exclusão desses sujeitos nas cidades que chegam não se limita apenas a 

uma questão social e econômica, mas, também, cultural. Pois, estes migrantes 

deixam o seu local de origem para tentar se adaptar a vida urbana, o que significa se 

adequar a uma nova forma de viver. Durante este processo estes trabalhadores 

passam por situações de preconceitos, desvalorização e muitas vezes são 

estigmatizados, o que pode provocar um aumento da carga de sofrimento que 

influencia na saúde dos mesmos (BORGES & MARTINS, 2004). 

Os laços de solidariedade intrínseca nas relações são formas que os grupos 

pobres, que estão à margem dos benefícios proporcionados pelos centros urbanos, 

buscam para se relacionarem com as cidades no seu cotidiano. Normalmente, isto 

acontece quando estas formas de interação não estão focalizadas na violência 

(SANTOS, 2007).  
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Em composição musical feita por Lúcio Barbosa (1976), que homenageava 

seu tio operário da construção civil, do interior da Bahia e que exercia a função de 

pedreiro, o compositor explana na canção o sofrimento do trabalhador de viver em 

uma cidade onde se é excluído socialmente e que há dificuldade em se integrar na 

nova cultura: “Essa dor doeu mais forte, porque eu deixei o norte. Eu me pus a dizer 

que o pouco que eu plantava tinha direito a comer” (BARBOSA, 1976).  

Na fala de Josué, entrevistado deste estudo, é perceptível o sentimento de 

saudade do local de sua origem e de seu antigo modo de vida, pois a sua vida atual 

representa risco, perigo e pouca liberdade para criar os filhos. 

 
Eu tenho vontade de ir embora daqui de Salvador, pra meu interior e ficar lá à 
vontade pra criar meus filhos, comer as coisinhas fresquinhas. Eu não me sinto 
bem trabalhando nesse ambiente de risco. Minha vontade era pegar e 
trabalhar mesmo na roça. Lá não tem perigo (Josué). 

 

Para eles, não há como sobreviver muito tempo na enxada, sob o sol intenso 

e sem chuvas. Situação semelhante foi encontrada por Borsoi (2007) em Fortaleza, 

Ceará ao relatar os sentidos do trabalho na construção civil, com seis entrevistados, 

em que cinco eram da área rural retirantes da seca e foram aventurar na cidade 

grande, melhores oportunidades na vida e de emprego (BORSOI, 2007). 

Porém, quando chegam aos grandes centros urbanos os trabalhadores se 

decepcionam, pois o conforto e a sofisticação de viver bem, segundo a propaganda 

veiculada pela televisão, proporcionados pelas metrópoles brasileiras não é algo 

universal a todos os indivíduos, mas apenas a parcela pequena da população, 

representando, assim, um espaço de desigualdade e exclusão (SANTOS, 2007).  

Outras características marcantes do grupo de trabalhadores da construção 

civil é o baixo nível educacional e socioeconômico. Geralmente, iniciam o seu 

primeiro contato com o trabalho na infância e na adolescência para ajudar no 

sustento da família.  Para alguns trabalhadores, a construção civil é a oportunidade 

do primeiro emprego com carteira assinada (SANTANA & OLIVEIRA, 2004; 

BORSOI, 2007). 

 A baixa escolaridade, a ausência de opções de trabalho, o receio de ser 

demitido e não ter como sustentar a si próprio e de oferecer condições adequadas 

de sobrevivência à família são fatores que levam os sujeitos a aceitar as condições 

de trabalho na construção civil.  Conforme estudos sobre o assunto, para o 

trabalhador da construção civil, a escolaridade é o fator mais limitante para a 
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obtenção de empregos melhores, que ofereçam condições de trabalho e salários 

satisfatórios (IRIART et al, 2008; OLIVEIRA E IRIART, 2008). 

 

Eu comecei a trabalhar desde criança, com 7 anos. Na roça, com meus pais, 
fiquei labutando até os 20 anos. Vim para Salvador e estou aqui até hoje (Joel). 
 
No inicio eu não gostei (...) não tinha estudo, tinha que acostumar a trabalhar 
em obra. Eu não consegui estudar. Meus pais não tiveram condições de me 
botar numa escola pra estudar, perdi minha mãe com oito anos, e oito irmãos 
ficaram dependentes do pai (Udson). 
                                           
Eu gosto do meu trabalho porque não tenho estudo direito, hoje eu trabalho na 
construção civil, criei meus filhos, todos eles agora são formados e aprendi 
conforme o que eu ganho, se eu estudasse, eu ganhava mais. (Jonas). 
 
Eu não tinha curso pra trabalhar em algo melhor, passei pra construção civil 
ser servente comum, passado seis meses fui trabalhar com a parte elétrica 
(Valmir). 

 

A Aproximação com o setor da Construção Civil 

 

Iniciam a vida no mundo do trabalho desde cedo. Na roça a infância é 

marcada pelo labor da enxada. Para estes sujeitos a aprendizagem do ofício da 

construção civil aconteceu no dia-dia do trabalho, observando como se faz o serviço 

e através do contato com os colegas. Após certo período de experiência, alguns se 

qualificam e mudam de função. 

 
Eu vi minha mãe trabalhando na construção civil; eu pensava assim: então eu 
vou para obra, e Deus me abençoou. Minhas irmãs também trabalham em obra. 
Quem me ensinou foi uma colega, nos intervalos. No meu horário de almoço 
eu queria aprender, e aprendi, graças a Deus (Vivian). 
 
Comecei como ajudante braçal, quem me levou foi uns colegas que já 
trabalhavam por lá. Os colegas me explicaram como é que se conduzia e eu 
comecei a trabalhar em ferragens, aí fui me interessando e cheguei à ajudante e 
depois passei à profissional. Hoje sou armador (Jonas). 
 
Eu comecei de ajudante mesmo, e fui olhando. Sou uma pessoa otimista, gosto 
muito de conversar e sempre olhar as coisas, eu olhava os pedreiros 
trabalhando, então quando eles saiam, eu pegava a ferramenta e trabalhava. 
Quando eles chegavam o serviço deles já estavam feito, eles diziam: quem fez? 
Fui eu que fiz, então a gente vai se dedicando. Só é a gente olhar bem, se 
dedicar as coisas (Josué). 

 

Na informalidade os trabalhadores adquirem lições sobre o cimento, o reboco, 

a fiação, tijolo com tijolo no desenho mágico (BUARQUE, 1971). Outros relatam 



33 

 

semelhantes situações de aprendizagem. Na realidade não há investimento e 

incentivo de acesso a uma escola formal para ser pedreiro e servente. Ser peão que 

pega no pesado, como dizem. A obra é a primeira escola da construção civil. 

Aprende-se na prática. “Comecei como ajudante comum. Ajudante de servente 

carregando massa para os outros pedreiros. Comecei a conhecer desenho, mas não 

fiz curso nenhum” (Valmir). 

Segundo Dejours (2004), o trabalho implica no exercício do saber–fazer, na 

capacidade de refletir, interpretar e reagir às situações a fim de corresponder às 

tarefas impostas através de pressão a fim de alcançar os objetivos que lhes são 

designados (DEJOURS, 2004). 

Observa-se que existem dois conhecimentos sobre o trabalho, o que é 

prescrito pela organização formal e o compartilhado pelos trabalhadores que são 

experiências e saberes vivenciados e desenvolvidos, respectivamente, no cotidiano 

de trabalho, através das adversidades, instabilidade e complexidades deste meio. 

Ou seja, estes operários buscam soluções e saídas criativas a fim de se destacar 

como profissional e até mesmo sobreviver neste espaço (BRITO, 2011; DEJOURS, 

2004). 

Nesta profissão não há uma chamada formal para recrutar os trabalhadores. 

Os parentes e amigos que já trabalham na construção civil incentivam os 

conterrâneos desempregados a pleitearem este emprego. Uns chamam os outros, 

como uma rotina permanente, até o final da obra e o inicio de outra. “Foi meu 

cunhado que trabalhava aqui, chegou lá e falou comigo para vir, aí cheguei falei com 

meus pais e vim para cá trabalhar, no ano de 74” (Joel). 

 

A Jornada de Trabalho na Construção Civil 

 

A jornada de trabalho destes operários é extensa, pode-se chegar até 12 

horas ao dia, principalmente, quando é necessário fazer hora extra, a fim de cumprir 

metas impostas pelos seus superiores. 

No fim de 2009, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE) divulgou os resultados de uma pesquisa sobre a 

jornada de trabalho exercida pelos trabalhadores da construção civil em alguns 

estados brasileiros.  Nesse sentido, foi observado que Recife está em primeiro lugar 

apresentando jornada de 48horas semanais; Salvador em segundo com 45horas e 
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em terceiro com 44horas encontram-se São Paulo, Distrito Federal e Porto Alegre 

(BRASIL, 2010c). 

 A rotina destes trabalhadores é considerada árdua, não devida apenas à 

extensa carga horária de trabalho, mas pelas condições de trabalho aos quais são 

submetidos como: equipamento de segurança insuficiente e desgastado, relações 

entre colegas e o patrão caracterizadas no desrespeito e na ausência de 

reconhecimento, os riscos e perigos durante a jornada laboral, as refeições 

oferecidas nos canteiros de obras de má qualidade, o longo período de tempo que 

fica em jejum sem se alimentarem e até mesmo o retorno para sua casa já que 

muitos moram distante do local de trabalho.  

Todos esses fatores citados acima contribuem para um dia de trabalho 

desgastante.  A jornada laboral é tão ampla que alguns consideram que a cada dia 

eles lutam contra isso para sobreviver. 

A teoria de Dwyer propõe que existem três relações sociais que submete o 

trabalhador a aceitar as condições de trabalho existentes. Elas são classificadas 

como as relações sociais de organização, comando e recompensa (DWYER, 2006). 

A) Relação de organização envolve a contratação de indivíduos com baixa 

qualificação além de debater a rotina e desorganização do ambiente que 

pode levar os sujeitos a um estado de monotonia e desatenção do que 

está fazendo; 

B) Relação de comando aborda as relações de autoritarismo (ameaça de 

punição pra diminuir a autoridade do trabalhador), desintegração de grupo 

de trabalho (dificulta a comunicação e interação entre eles) e servidão 

voluntária (contratação de trabalhadores necessitados que aceitem 

qualquer tipo de trabalho para possuir o emprego); 

C) Relações de recompensa discutem os incentivos financeiros oferecidos 

pelos patrões aos empregados para que os mesmos aumentem a sua 

jornada de trabalho, intensificando o trabalho e assim, submetendo-os a 

irem além de suas capacidades físicas. 

 

Para Teiger et al (1973), a carga de trabalho é definida como a intensidade de 

esforço exercido pelo trabalhador para responder as exigências da tarefa, em 

relação ao seu estado e aos diversos mecanismos intrínsecos no trabalho. Já para 

Vidal (1990), este conceito representa o esforço mobilizado pelo indivíduo na sua 
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atividade de trabalho, ou seja, a demanda interna de energia necessária para a 

realização da atividade. Dessa forma, a carga de trabalho integra dimensões físicas, 

cognitivas e psíquicas ao qual o trabalhador é submetido (TEIGER et al, 1973; 

VIDAL, 1990 apud BRASIL, 2010h). 

O caminho trilhado por estes trabalhadores é avaliado como desgastante 

pelos mesmos, e muitos deles afirmam que como se trata de um trabalho pesado e 

que demanda muito esforço físico dos operários, o tempo de trabalho necessário 

para aposentar-se deveria ser reduzido. Eles também alegam que quando chega 

certa idade o corpo não aguenta mais executar todas as funções prescritas, já está 

cansado para enfrentar a labuta diária.  

A rotina de trabalho destes sujeitos é relatada nas narrativas abaixo: 
 

Um dia de trabalho eu acordo quatro. Saio ás 05h20min, pego o ônibus chego 
até o trabalho e tomo café depois eu vou cuidar das ferragens. Trabalho o dia 
todo, quando é armando pilar, é armando pilar, quando é vigamento é 
vigamento. Não paro, o dia a dia é na luta, sempre tem trabalho na 
construção civil. Entro sete horas, horário de largar não tem. Porque a gente 
trabalha até sete, até oito, ate nove, até dez da noite, vai depender do trabalho o 
importante é que o homem quer a laje pronta (Jonas). 
 
Ah! Um dia de trabalho meu, eu acordo é quatro horas da manhã e pego o carro 
cinco horas, dez para seis to chegando ao canteiro de obra, após tomo um café 
e dez pra sete passo o cartão, sete horas a sirene toca começa a atividade do 
dia, às vezes é pilar, às vezes é subir pra montar serragem no lugar. Quem 
trabalha direto principalmente eu, que é difícil ficar parado, era pra aposentar 
com nada com vinte e cinco anos de trabalho, construção civil é muito 
pesado, já pensou o cara com setenta anos pra trabalhar de acordo com meu 
serviço de armador não tem condição. Mas se for que nem as obras que eu 
estou pegando ai toda semana é uma laje o cara não agüenta. Já trabalhei numa 
empresa que fez sete lajes num mês (Udson). 

 

Para estes sujeitos, o cotidiano de trabalho também representa estar fazendo 

parte do mundo e da sobrevivência: “O trabalho ensina que a gente tem que 

trabalhar que é para sobreviver” (Jaime); “Eu acho que é um serviço pesado, mas a 

gente tem que agradecer a Deus, pois é o dia a dia nosso, o que garante nosso pão 

de cada dia” (Josué); “Todo dia é a mesma rotina, todo dia” (Joel). 

O mundo consiste em muitas realidades, no entanto, tem uma que se 

apresenta sendo a realidade de excelência, ou seja, é a que está ao alcance do 

sujeito no qual ele atua, a fim de modificá-la. Além de ser, também, o mundo que ele 

trabalha e compartilha na intersubjetividade com outros sujeitos, essa realidade é 

denominada vida cotidiana (BERGER & LUCKMANN, 1988).  
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Neste caso, os trabalhadores da construção civil vivem em um mundo comum 

com os colegas no que concerne a sua rotina diária de trabalho e é neste ambiente 

que eles contracenam uma importante parte da história de sua vida. 

 

Os Riscos existentes no ambiente da Construção Civil 

 

Outra realidade predominante na construção civil e repartida por muitos 

trabalhadores é a diversidade de riscos aos quais os mesmos estão submetidos 

dentro deste setor. Situações como estas, quando não há medidas de controle para 

reduzir ou até mesmo eliminar os perigos, podem causar ao trabalhador distúrbios 

patológicos físicos, emocionais, fisiológicos e até a morte (COSTA, et al, 2008). 

O risco é caracterizado como exposição de pessoas a perigos, isto é, 

indivíduos submetidos a uma situação que possa vir provocar danos a sua saúde 

(BRASIL, 2010h).  

Dentre os principais riscos identificados neste ambiente de trabalho podem-se 

destacar: ser atingido por objetos, contato com substâncias tóxicas e com objetos 

cortantes, cair de alturas elevadas, problemas respiratórios devido à inalação de 

poeira e tinta, dores musculares e nas articulações devido à postura incorreta e 

deslocamento de cargas pesadas, corrosão nas mãos por causa de alergia ao 

cimento, dentre outros (IRIART, et al, 2008). 

 Estudo realizado no canteiro de obras de uma pequena empresa, na cidade 

de Ponta Grossa, no Paraná detectou que atividades como carregar a massa no 

balde, deslocar os tijolos, movimentar o carrinho de mão com objetos pesados, 

assim como tarefas necessárias para o levantamento de paredes, são ações que 

oferecem riscos ergonômicos aos indivíduos expostos neste ambiente (SAAD, 

XAVIER & MICHALOSKI, 2006). 

 Alguns trabalhadores da construção civil desenvolvem reações alérgicas 

quando em contato com o cimento provocando na pele ressecamento, irritação e 

ferimento, sobretudo na região das mãos e pés, locais do corpo que frequentemente 

estão em contato com esse produto por isso é necessário o uso de equipamento de 

proteção individual como luvas e botas, muitas vezes deixado de lado por esses 

trabalhadores, aumentando à exposição ao produto (BRASIL, 2010g).  

 Segundo Dias et al (2009), o modo de produção no qual um grupo está 

submetido determina a relação existente entre trabalho, ambiente e saúde. Dessa 
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forma, os sujeitos que compartilham das mesmas relações sociais, culturais e 

produtivas apresentam semelhantes perfis de adoecimento e morte (DIAS, et al,  

2009). 

As narrativas abaixo relatam algumas situações de risco no qual o trabalhador 

da construção civil está exposto: 

 

Têm muitos, têm muitos riscos na construção civil que podem causar 
acidente, então você tem que evitar e olhar onde está pisando pra não pisar em 
cima de um prego, não vim um bloco e cair na cabeça, cair de um andaime, tem 
que usar cinto de segurança, áreas abertas tem que fechar para não cair, todo 
setor tem risco, o trabalho é isso (Jaime). 
 
Em primeiro lugar, vamos começar pelo que tem mais risco, hoje o maior risco 
dentro da obra é queda de altura, segundo são os andaimes mal armados, 
o terceiro fio de energia pelo chão descascado isso é um perigo total, 
quarto prego, muitos pregos. Têm muitas coisas que já estão sendo 
resolvidas, mas ainda tem muito risco (Márcio). 
 
Eu conheço colegas que são aposentados por causa de cimento porque a 
pele dele não aceita, outros que já saiu de dentro do setor da construção civil 
justamente por causa do cimento, às vezes tem gente que sente, mas tem que 
trabalhar pra da comida a família (Jaime). 

 
E tem também o poço do elevador que é outra área de risco também. Que 
se deixarmos aberto pode vir um distraído de lá pra cá e cair no fundo do poço 
(Juliano). 
 
Acontece muita coisa na obra, através da obra a pessoa adoece e não sabe 
por que, causado pela obra mesmo, então o que precisa ter dentro da obra é 
fiscalização principalmente na parte de Delegacia Regional do Trabalho (DRT) 
porque o sindicato chega, às vezes não deixa o sindicato entrar na obra, já a 
DRT eles não podem embargar (Udson). 
 

 Os trabalhadores reconhecem e identificam os riscos de acidentes aos quais 

estão expostos no seu ambiente de trabalho e as doenças que os mesmos podem 

gerar. Assim, estes sujeitos expõem sobre a importância de ter uma fiscalização 

nestes setores a fim de fazer com que as regras sejam cumpridas no local de 

trabalho, sobretudo no que diz respeito à Norma Regulamentadora 6 e 18, do 

Ministério do Trabalho, que estabelece regras de uso de equipamento de proteção 

individual e medidas de controle e sistemas preventivos de segurança no ambiente 

de trabalho da Indústria da Construção, respectivamente (BRASIL, 2010a; BRASIL, 

2011b).  

Outros fatores que tornam o ambiente destes trabalhadores desgastante e 

difícil são o baixo grau de comunicação entre os empregadores e os empregados, a 
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realização do trabalho que muitas vezes é feita ao ar livre, o prazo curto para a 

execução das atividades, a necessidade das horas extras, os baixos salários, as 

precárias condições de segurança e dos equipamentos de proteção individual, a 

ausência de um ambiente limpo e a falta de organização dentro do setor (COSTA et 

al, 2011). 

 Nas entrevistas, os sujeitos relatam as inadequadas condições aos quais 

estão submetidos no seu ambiente de trabalho, no que refere à estrutura física do 

local, a higienização, a qualidade e quantidade dos equipamentos de proteção 

individual, dentre outras.  

 

Os problemas que eu acho é a falta de organização, a falta de limpeza 
(enfático), a falta de banheiro pra tomar banho. Hoje a empresa só liga mais 
pra parte do trabalho não liga pra parte da limpeza. Se a comida dê um 
problema de intestino tem que fazer o trabalho no mato porque só tem três vasos 
para 100 pessoas. Chuveiro só esta funcionando também três, dois estão 
quebrados. Não tem uma pia, você tem que abrir o chuveiro pra lavar a mão, 
lavar um rosto e escovar os dentes. Tem a exigência deles, a exigência de 
horário, a exigência de você ficar ate mais tarde, se você não ficar tem aquela 
ameaça de mandar embora (Jonas). 
 
Toda construção civil tem problema de saúde, já começa pela obra porque 
tem obra que a pessoa trabalha porque não tem jeito, pois tem obra que é 
causadora de muitos tipos de doença, porque às vezes o setor é muito infectado, 
não tem segurança pra olhar sujeira, poço com  água, rato, esse tipo de coisa 
causa acidente (Udson). 

 

As condições de trabalho incluem dois eixos: um que está voltado para a 

relação empregador e empregado e o outro focado nas pressões e 

constrangimentos existentes no ambiente físico e organizacional onde as atividades 

de trabalho são realizadas (ASSUNÇÃO, 2001). 

Alguns fatores que estão relacionados com as condições de trabalho incluem 

ambiente físico (luminosidade, temperatura, barulho); ambiente químico (poeiras, 

vapores, gases e fumaças); ambiente biológico (presença de vírus, bactérias, 

fungos, parasitas), além de higiene, segurança, alimentação e outros. Todos estes 

elementos quando presentes inadequadamente no local de trabalho podem provocar 

problemas e sofrimento à vida do operário (RODRIGUES, ALVARO & RONDINA, 

2006). 
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Aspectos que envolvem a Segurança 

 

 Segundo a NR 18, os canteiros de obras devem dispor de instalações 

sanitárias, vestiários, alojamento, local de refeições, lavanderia, área de lazer, 

dentre outras. A mesma norma determina que as instalações sanitárias devem ser 

mantidas em bom estado de conservação e higiene, constituída de lavatório, vaso 

sanitário e mictório na proporção de um conjunto para 20 trabalhadores, bem como 

o chuveiro na proporção de uma unidade para cada grupo de 10 trabalhadores 

(BRASIL, 2010a). 

 Diante destes relatos é possível notar, também, que os equipamentos de 

proteção individual não são acessíveis a todos os trabalhadores e, alguns destes 

equipamentos, estão em más condições de uso. Isso implica em risco de acidente 

que pode ser até fatal. “Você trabalha com o calçado estragado quando vai procurar 

trocar é aquela dificuldade, luva eles não querem comprar porque acha que a obra 

esta no fim” (Jonas). 

 

Solicita duzentos metros de corda vem dez, pede mil metros de tela e vem cem. 
Tem quinhentos funcionários pede quinhentos pares de botina vem cinqüenta, 
tem que ter pelo menos cem cintos de segurança o cara manda vinte. Então a 
segurança envolve custos, quando as empresas pega a obra na mão do 
governo federal, estadual, municipal ela põe tudo isso. Logo, se ela não investe 
não esta tendo a segurança que precisa (Márcio). 
 
Esse balancinho mesmo, que o rapaz estava que caiu na Pituba na sexta feira o 
que foi? Uma corda velha, uma corda velha que quebrou e, o rapaz foi abaixo 
fazendo limpeza (Jonas). 

  

 De acordo com a NR 6, considera-se Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) todo o dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, 

destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 

trabalho. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI em 

perfeito estado de conservação e funcionamento. Também é responsabilidade da 

mesma exigir o uso do equipamento, fornecer, orientar e treinar o trabalhador sobre 

o uso adequado e conservação, substituir imediatamente o equipamento quando 

danificado ou extraviado, dentre outras responsabilidades (BRASIL, 2011b). 

A palavra acidente dá uma idéia de que foi um evento ocorrido devido ao 

acaso ou na maioria das vezes coloca-se a responsabilidade nas falhas humanas, 

sobretudo no que diz respeito ao trabalhador com relação ao descumprimento das 
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normas prescritas.  No entanto, os acidentes de trabalho em sua maioria podem ser 

previsíveis e prevenidos, e é caracterizado pela ocorrência de um evento que resulta 

em dano a saúde e a integridade física dos trabalhadores (BRASIL, 2010h). 

 Estudo realizado por Possamai e Guareshi (2011) que buscaram estudar a 

compreensão dos trabalhadores a cerca dos acidentes de trabalho identificou-se que 

uma parte destes indivíduos atribuem os acidentes a sua culpa, quando cometeu 

algum descuido, falha pessoal ou desatenção. Já outro grupo apreende que o 

acidente foi uma obra do destino, remete a explicações fatalistas e inevitáveis, a 

“sorte” já está traçada, um evento que estava marcado pra acontecer (POSSAMAI E 

GUARESHI, 2011).  

Tais atribuições também são encontradas nos relatos abaixo, neste caso, 

responsabilizando as ações dos colegas sobre os acidentes de trabalho, 

concedendo adjetivos como teimosos, desatentos, ignorantes e autoconfiantes: “O 

que existe sobre a falta de cuidado sobre si mesmo é a ignorância. Porque a 

ignorância é a falta do cuidado da pessoa” (Josué); “A consciência de cada um. Não 

podemos executar a consciência, eu vou executar sua consciência? Não” (Jaime); 

“Ele era muito teimoso, subiu sem colocar o cinto de segurança, o balancinho 

destravou e descarreou de vez” (Udson). 

 

Mas tem pessoas que usam aquilo, a autoconfiança. A autoconfiança é aquilo 
na minha área, por exemplo, isso aqui não me vai acontecer nada que eu já 
tenho costume de fazer. Mas o acidente ele não avisa pra gente quando ele 
vem é igual uma doença. A doença não fala assim, “eu estou indo”, quando 
chega é de surpresa (Juliano). 
 
Deve prestar bem atenção, prestar atenção nos colega, se tem alguma coisa 
de risco ali, pra que não aconteça um acidente. O dia a dia de serviço, de 
acidente na obra, não tem hora, não tem momento pra acontecer, por mais 
que a gente se cuide, mas o acidente não avisa que vai acontecer naquele 
momento, naquela hora, naquele dia. (Valmir). 

 

No setor de trabalho há normas e prescrições que são responsáveis em 

conduzir o trabalhador dentro do seu setor com intuito de reduzir riscos, perigos e 

evitar danos a saúde dos mesmos. No entanto, em alguns locais estas regras não 

são cumpridas ou estas prescrições não são capazes de considerar todas as 

situações imprevisíveis e inesperadas que podem acontecer no ambiente de 

trabalho, levando o sujeito a fazer adaptações e ajustes dentro na rotina de trabalho, 
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desta forma, quando o acidente ocorre, muitas vezes é percebido como o acaso ou 

descuido (DEJOURS, 2004). 

 É observado que as medidas corretivas aplicadas a fim de reduzir os 

acidentes de trabalho são focadas em punições ou em treinamento aos 

trabalhadores (BRASIL, 2010h). 

 O anexo G apresenta algumas reportagens sobre a falta de EPI em um 

canteiro de obras na cidade de Salvador e sobre uma análise de alguns dispositivos 

legais que não foram cumpridos e que pode ter provocado acidentes fatais no setor. 

Pode-se notar nas narrativas abaixo que a ausência de cursos de formação e 

capacitações no setor da construção civil também é um fator que leva os indivíduos 

a estarem propícios aos acidentes de trabalho. Estes trabalhadores reconhecem a 

importância de se atualizarem para oferecer um serviço de qualidade, já que, a cada 

dia, surgem novidades na área. “Cada dia vem uma coisa diferente da parte elétrica, 

por isso que hoje em dia tem curso e se você não sabe você pode passar 

despercebido” (Valmir). 

 

Eu já presenciei um acidente que o pedreiro foi mexer na serra e ele não era 
qualificado nessa área, a serra pegou e cortou a cabeça do dedo dele 
(Juliano). 
 
Não tem uma reunião, não tem um telão pra explicar como são os acidentes. 
O rapaz caiu ali quando estava fazendo aquela obra da rotula do abacaxi e 
morreu. Então tudo isso era pra ter um telão um dia na semana pra mostrar ao 
pessoal como são os acidentes que acontecem. Então nada disso tem (Jonas). 

 

 Para a Norma Regulamentadora 18, as operações com máquinas e 

equipamentos necessários à realização de carpintaria somente podem ser 

realizadas por trabalhadores qualificados, a fim de evitar acidentes como os 

narrados acima (BRASIL, 2010a). 

Estudo realizado por Santos & Rosemberg (2006) em um canteiro de obra do 

município do Rio de Janeiro os trabalhadores consideram como necessário para 

melhorar sua qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho a inclusão de um 

projeto educacional de treinamentos e capacitações que venham apresentar ao 

trabalhador os EPI (Equipamento de Proteção Individual), bem como, estes 

equipamentos são manuseados e podem contribuir para prevenir acidentes de 

trabalho. O processo de educar poderia ser o instrumento de adesão às normas de 

segurança pelos trabalhadores (SANTOS & ROSEMBERG, 2006). 
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É importante refletirmos que educar não é transferir conhecimento, mas criar 

a possibilidade para a sua própria construção, convidando os sujeitos a pensarem 

sobre sua prática de ontem de uma forma crítica para que, assim, possam melhorar 

a prática de amanhã (FREIRE, 1996). 

Logo, ensinar exige a convicção de que a mudança é possível, pois os 

trabalhadores da construção civil não convivem em uma realidade sem normas de 

segurança, eles estão submetidos a este contexto. O processo de aprendizagem e 

reflexão contribui para que os mesmos aprendam a sobreviver neste meio reduzindo 

os riscos e danos que este ambiente pode vir a causar na sua vida. 

Milton Santos (2007) reforça as idéias de Freire, quando o mesmo afirma que 

para que ocorra transformação e construção é preciso desenvolver o processo 

analítico juntamente com o crítico, tais ações são indispensáveis para revisar e 

compreender o que é o mundo, neste caso, o ambiente de trabalho do setor da 

construção civil (SANTOS, 2007). 

Como foi explicitado acima, esses trabalhadores não recebem cursos e 

treinamentos sobre normas de segurança, o que inclui não aprender procedimentos 

que devem ser adotados em caso de ocorrências de um evento indesejável e 

inusitado, fazendo com que os mesmos ajam por instinto, como está demonstrado 

no relato abaixo: 

 

Ele vinha arrastando o andaime, o fio de energia estava dentro da água, ele não 
percebeu, eles arriaram o andaime em cima do fio, então cortou o fio e ficou todo 
mundo agarrado. Eu que corri na frente, eu sabia onde era o quadro de luz, eu 
cheguei, peguei o pau e comecei bater e quebrei o fio, foi que realmente 
eles desgarraram daquele fio. Na hora que eu acabei de bater o pau, eles 
todos caíram lá no chão. Não morreu, mas teve que levar ao médico (Josué). 

 

A Invisibilidade e o Sentimento de Desvalorização dos Trabalhadores  

 

Os trabalhadores também relatam as suas experiências de acidentes com 

vítimas fatais, “Ainda morre muita gente na construção civil, cai do balanço, 

entendeu” (Jaime). “Mas um colega da gente se vai né? Perde a vida, por causa de 

uma proteção, por causa de uma segurança (tom de indignação)” (Jonas). 

 

Estava trabalhando numa obra com o rapaz, mas já tem tempo, o rapaz caiu do 
décimo segundo andar (silêncio). A gente viu, quando a gente saiu da obra, a 
gente nem reconheceu o rosto porque ele caiu de bruço, quebrou as pernas, o 
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braço e a parte do rosto. A parte do rosto encostou ficou certo com a orelha 
a gente reconheceu ele pela roupa (Jonas). 
 
Eles armaram o andaime e acho que não amarraram o andaime direito para que 
não acontecesse acidente, aí colocaram uns barrotes mal colocados, e 
aconteceu que esse barrote tava solto, e aí o pessoal se desequilibrou e o 
andaime foi com eles junto, caiu lá, ele caiu lá e o andaime caiu por cima 
dele e foi um negócio sério, o negócio não foi bom não viu. Não quero que 
aconteça nunca mais aquilo ali (Valmir). 
 

 

 Nos anexos D, E, F observa-se algumas reportagens sobre o alto índice de 

mortalidade no setor da construção civil na Bahia e, sobretudo na cidade de 

Salvador. 

 A invisibilidade das condições de trabalho, do alto índice de acidentes fatais e 

a discriminação destes trabalhadores foi relatada por Chico Buarque de Holanda, em 

1971, na sua canção denominada Construção, cujo compositor denuncia as formas 

aos quais os trabalhadores vivem submetidos no ambiente de trabalho desde muitas 

décadas (BUARQUE, 1971). 

E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um 
pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do 
passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego.  
 
E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse 
sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do 
passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando o público. 
   

    (Chico Buarque de Holanda, Construção,1971)                                                                                                    

Na composição musical, o autor retrata a indiferença existente por parte da 

sociedade e os trabalhadores, neste caso do setor da construção civil, que ao sofrer 

um acidente fatal por cair de um prédio, a única preocupação da população que 

transita nas vias públicas é que este operário, morto e com seu corpo estendido no 

chão dificulta o trânsito, afastando a idéia de se tratar da morte de um sujeito, 

trabalhador e pai de família. Além do mais, a música demonstra que esta é a única 

maneira destes trabalhadores serem vistos e notados pela sociedade. 

Diante do seu contexto de trabalho, percebe-se por parte dos trabalhadores 

um sentimento de desvalorização com relação as suas atividades desenvolvidas no 

espaço laboral e a si mesmo. Tal situação é representada intrinsecamente em várias 

atitudes existentes no ambiente e nas relações de trabalho como, por exemplo: a 

qualidade ruim das refeições que são servidas, a ausência de treinamentos, quando 

são confundidos e estigmatizados como ladrões, na dificuldade do acesso a serviços 
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de saúde, nos baixos salários, na ausência de um elogio, na falta do reconhecimento 

de seu trabalho pelos patrões e pela sociedade, no péssimo tratamento que recebe 

dos seus chefes, na qualidade dos equipamentos de segurança que lhes são 

oferecidos, dentre outras.  

 

É de péssima qualidade. Deveria ter uma comida que eles considerassem mais 
o trabalhador é a gente que enricam eles, não são eles que enricam a gente, 
então a gente trabalha hoje igual há uns animais. Não dá a menor condição ele 
trata você como se você fosse um escravo dele (Jonas). 
 
Eu me sinto um pouco inferior porque infelizmente o nosso país não dá 
estabilidade ao trabalhador. O nosso salário é pequeno então não da 
estabilidade da gente chegar e querer ter uma moradia digna. Muitos temos que 
partir pra invasões, que é aonde a gente chega lá com a cara e a coragem e faz 
um barraquinho pra não pagar aluguel e vamos viver a vida até quando Deus 
permitir (Juliano). 

 

 É comum os trabalhadores se sentirem frustrados com relação ao seu 

trabalho, pois os sujeitos criam expectativas, acreditando que através do mundo do 

trabalho será possível alcançar a felicidade, a satisfação pessoal e material, no 

entanto, na maioria das vezes o que acontece é o contrário: a decepção, 

consequentemente, o sofrimento humano (RODRIGUES, ALVARO & RONDINA, 

2006). 

 Isso acontece porque o trabalho não se reduz apenas a uma atividade de 

produção, ele envolve a subjetividade uma vez que os sujeitos se transformam, se 

testam e até mesmo se realizam dentro desta relação (DEJOURS, 2004). 

A música denominada Cidadão, composta no ano de 1976, por Lúcio 

Barbosa, em homenagem o seu tio Ulisses, que era pedreiro, demonstra a decepção 

do trabalhador da construção civil, que constrói edifícios, casas, escolas, igrejas, 

mas poucos conseguem ter acesso a esses locais, o que significa ter acesso a 

saúde, educação, lazer, habitação e outras políticas públicas. Observe, trecho da 

composição abaixo: 

Tá vendo aquele edifício moço. Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 
quatro condução. Duas pra ir, duas pra voltar. Hoje depois dele pronto. Olho prá 
cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão. E me diz desconfiado. "Tu tá aí 
admirado? Ou tá querendo roubar?". Meu domingo tá perdido. Vou pra casa 
entristecido. Dá vontade de beber. E pra aumentar meu tédio. Eu nem posso 
olhar pro prédio. Que eu ajudei a fazer 

(...) 
Tá vendo aquele colégio moço. Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me 
arrebento. Fiz a massa pus cimento. Minha filha inocente. Vem pra mim toda 
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contente. Pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão: Criança de pé no 
chão. Aqui não pode estudar.                                      

  (Lúcio Barbosa, 1976)                             
 

Percebe-se que a composição descreve a situação destes trabalhadores nos 

dias atuais e que esta condição foi encontrada nas narrativas dos trabalhadores 

deste estudo. 

Nós trabalhamos, pegamos do chão, seja o carpinteiro, seja o pedreiro, seja o 
pintor, seja o que for nós o deixamos bonito e nós não temos valor. Quando 
ele inaugura você não pode chegar nem no portão que é um ladrão. A única 
coisa que você constrói que pode chegar perto é supermercado, igreja e 
cemitério. A gente trabalha, era pra ser mais tratado, então a gente é um 
operário sem valor, não tem aquele respeito pelo operário trata como se fosse 
um cachorro, nem cachorro porque tem cachorro ai que é mais tratado do que 
operário (Jonas). 

 

 Segundo Dejours (2004), o mundo do trabalho é uma forma de, também, se 

relacionar socialmente, no qual está estabelecida situação de dominação e 

dominado, é submeter a sua subjetividade a prova, até aonde vai à resistência do 

trabalhador as divisões existentes ao mundo social. 

 

É por isso que na realidade que estamos com essa greve na construção civil, 
porque nós somos discriminados por tudo, porque não querem dar os 
nossos direitos, então tem que parar pensar e lutar pelos nossos direitos. Se a 
gente esta fazendo aquele prédio, você entra, quando você termina ali aquele 
prédio você não entra mais. (O trabalhador canta a música): “Tá vendo aquele 
prédio moço? Eu também trabalhei lá, carreguei massa e cimento”. Você 
carrega massa, você reboca, você suspende bloco, você faz tanta coisa e 
no fim você ainda passa lá e a pessoa ainda chama você de ladrão: “Olha. 
Tem um ladrão ali embaixo!”. Somos um nada pra eles (Josué). 

 

 Para Milton Santos, no Brasil, ainda não existe cidadãos, porque os “patrões”, 

os “grandes”, a elite deste país, não cobiça apenas seus direitos de cidadãos 

brasileiros, e sim, privilégios. Já os pobres, os operários, não têm acesso aos seus 

direitos e muito menos a privilégios. Desta forma, o autor afirma que não há 

cidadania no país e nunca haverá caso as pessoas continuem excluídas dos seus 

direitos. Todo este contexto é agravado neste mundo globalizado, no qual a 

competitividade é acirrada a fim de obter espaços nos mercados, e com isso o 

homem deixou de ser o ser do mundo e o ser do mundo passou a ser o dinheiro, o 

capital (SANTOS, 2007; SANTOS, 2011).  

 Uma das principais características da sociedade capitalista é a redução da 

força de trabalho a mera mercadoria, como consequência há uma desconsideração 
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das necessidades humanas, um aumento da individualidade e assim a redução da 

coletividade a mero instrumento de exploração, a fim de obter o enriquecimento de 

um grupo de pessoas (LESSA & TONET, 2008).  

A situação acima é descrita com objetividade pelo entrevistado Márcio na sua 

narrativa abaixo: 

 

Ainda continua tendo desigualdade e essa desigualdade é perigosa porque eu 
faço grandes apartamentos, grandes imóveis brasileiros e não tenho o direito de 
morar nele, não é por que eu não quero, mas porque não posso, porque só vai 
chegar pra quem tem mais poder, filhinho de papai, políticos, nós que somos 
pequenos, nós continuamos sendo escravos dos maiores, ainda continuo 
dizendo que é uma escravidão e com certeza ainda não vai mudar porque nesse 
planeta que nós estamos a ganância é muita, não é dos trabalhadores, mas dos 
grandes. Os ricos ganham um milhão hoje, amanhã querem ganhar dois, estão 
viciados a ganhar muito, a luxar muito, a burguesia é demais, e ainda continua a 
ditadura do sofrimento sem querer dar direito aos trabalhadores (Márcio). 

 

Essa organização de trabalho que gera pra uns o crescimento da 

produtividade e consequentemente, da riqueza para os trabalhadores o resultado é o 

agravamento das patologias mentais, o desenvolvimento da violência do trabalho e o 

crescimento das doenças relacionadas a sobrecarga de trabalho (DEJOURS, 2004). 

 

Aspectos Positivos do Trabalho na Construção Civil 

 

A história dos homens é muito mais do que a sua reprodução biológica, 

envolve luta de classes, os sentimentos humanos, as obras de artes, o trabalho, 

dentre outras. São formas dos sujeitos se reconhecerem no meio social. Neste caso, 

para os autores, o trabalho permite não apenas que os sujeitos construam 

materialmente a sociedade, mas também estabeleça a base para que se formem 

como indivíduos. Assim, os trabalhadores da construção civil ao perceberem que 

seu trabalho não é valorizado dentro da sociedade, o mesmo sentimento se estende 

a si enquanto seres humanos (LESSA & TONET, 2008). 

 

Nós que construímos o mundo só que não temos é valor, não temos um 
salário digno pra isso. Os grandes que tem: o engenheiro, o arquiteto, mas o 
operário não tem. Não temos um salário digno pra sobreviver (Jaime). 

 

Em estudo realizado com os trabalhadores da construção civil no Estado do 

Rio de Janeiro, também foi identificado nos discursos dos trabalhadores palavras 
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que denotam situação de descaso, descuido e desvalorização dos operários como: 

“escravos”, “abandonado”, “vergonha”, “sem direito” e “analfabeto” (SANTOS & 

ROSEMBERG, 2006).              

 Mesmo diante deste sentimento de desvalorização o trabalhador reconhece 

os aspectos positivos do seu trabalho e o seu papel na sociedade como, por 

exemplo, criadores de prédios, monumentos e outros, que são para eles, obras de 

artes, que permanecem intactas e sólidas, símbolos históricos de suas autorias. 

 

O trabalhador da construção civil é um artista. Somos verdadeiros artistas, 
porque nós construímos estes prédios todos (olha para o horizonte onde observa 
os prédios a sua volta), a gente que constrói a gente que faz (Urbano). 
 
Ah! Me sinto bem eu amo minha profissão. O trabalhador da construção civil 
ele tem o papel de reconstruir o mundo, todos reconstrói o mundo: os 
profissionais, os ajudantes, os engenheiros, os arquitetos nós que construímos o 
mundo (Jaime). 
 
Eu gosto do meu trabalho. Porque o meu trabalho ele é uma arte. Uma arte 
de muita durabilidade, então eu gosto daquilo que faço. Eu me sinto orgulhoso 
pelo que faço e dou graças a Deus (Juliano). 

 

 Esse sentimento de reconhecimento dos aspectos positivos do seu trabalho 

surge, também, a partir do contato do trabalhador com o mundo real, pois, de acordo 

com Dejours (2004), o sofrimento que nasce através desta relação com o real é o 

que permitirá a descoberta de mecanismos para superá-lo e assim, conquistar o 

mundo, ou seja, tornar-se o seu trabalho digno, nobre e glorioso. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste estudo, pode-se observar que a maioria dos trabalhadores é oriunda do 

interior do estado, possui baixo nível educacional e sócio econômico e, geralmente, 

iniciam o seu primeiro contato com o trabalho na construção civil ainda na infância e 

na adolescência para ajudar no sustento da família. 

A jornada de trabalho destes operários é extensa. Além disso, sua rotina é 

considerada árdua, devido às péssimas condições de trabalho, como as refeições 

oferecidas no canteiro de obras de má qualidade, bem como pelo tempo que levam 
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em jejum sem se alimentarem e até mesmo pelo retorno para casa já que muitos 

moram distante do local de trabalho.  

Neste ambiente de trabalho os operários estão submetidos a diversos riscos 

de acidentes como: cair de uma altura elevada, ser atingido por um objeto pesado 

ou cortante, está em contato com substâncias tóxicas, movimentar cargas pesadas 

que provocam dores musculares e nas articulações, dentre outras. 

Os riscos de acidentes aos quais esses operários estão expostos no seu 

ambiente de trabalho são agravados pela ausência de cursos de formação, 

treinamento e capacitações no setor da construção civil. Desta forma, faz-se 

necessária uma fiscalização eficaz no setor da construção civil, a fim de se fazer 

cumprir a legislação vigente, sobretudo no que diz respeito à NR nº 06 e a NR nº18, 

do Ministério do Trabalho. 

Assim, ações de caráter educativo são necessárias no sentido de capacitar 

esses operários para minimizar os riscos de acidentes durante o trabalho, permitindo 

com que os mesmos reflitam suas práticas de trabalho de ontem para que assim 

possam melhorar as práticas de amanhã. 

Nas narrativas dos sujeitos são perceptíveis o sentimento de desvalorização 

com relação as suas atividades desenvolvidas e a si mesmo, representadas 

intrinsecamente em várias atitudes existente nas relações e no ambiente de 

trabalho. Mesmo diante deste contexto o trabalhador reconhece os aspectos 

positivos do seu trabalho e o seu papel na sociedade como criadores de 

monumentos, que são para eles, obras de artes de sua autoria. 
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RESUMO 

 

Este estudo objetiva interpretar os significados sobre a alimentação oferecida pelas 

empresas da construção civil aos seus trabalhadores na cidade de Salvador, Bahia. 

Ao adentrar o tema abordam-se aspectos da historia da alimentação do trabalhador 

no Brasil, sobretudo o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. 

Especificamente, sobre este, se oferece uma contribuição ao tema através desta 

pesquisa qualitativa.  Assim, o presente artigo analisa e interpreta as narrativas dos 

trabalhadores da construção civil a respeito de sua alimentação no seu ambiente de 

trabalho. Neste sentido, foi utilizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, 

privilegiando as narrativas dos trabalhadores carpinteiros, pedreiros, armadores, 

eletricista entre outros. Conclui-se que reconhecem sua alimentação no ambiente de 

trabalho como uma representação do valor social de seu trabalho. O momento da 

comida é tempo e lugar de descanso, de estar consigo mesmo e com seus 

parceiros. Cardápios, sabores, cheiros e texturas da comida são qualidades que 

decifram o valor do reconhecimento de seu trabalho. Ao receberem uma 

alimentação de má qualidade sentem-se igualmente sem reconhecimento por seu 

trabalho diário e quase sempre contestam ao coordenador da obra. Entretanto, sem 

força do movimento sindical não ha mudanças expressivas na sua alimentação. 

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir com os estudos sobre o tema 

entendendo que a alimentação de qualidade é uma conquista adicional à saúde do 

trabalhador.  

 

Palavras-chave: Alimentação Coletiva; Praticas Alimentares do Trabalhador da 

Construção Civil; Programas e Políticas de Alimentação e Nutrição; Pesquisa 

Qualitativa; Alimentação do Trabalhador. 
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ABSTRACT 

 

This study aims interpret the meanings of the food offered by construction companies 

for their workers in the city of Salvador, Bahia. When entering the topic, are 

discussed aspects of the history of workers’ food in Brazil, especially  Programa de 

Alimentação do Trabalhador- PAT. Specifically, on this, it offers a contribution to this 

issue through qualitative research. Thus, this article analyzes and interprets the 

stories of construction workers about their food on your desktop. Thus, this article 

analyzes and interprets the stories of construction workers about their food desktop. 

In this sense, we used a qualitative research approach, focusing on the narratives of 

workers as: carpenter, masons, ship owner, electricians and others. It is concluded 

that they recognize their food in the work place as a representation of the social 

value of this work. Feeding is time and place of rest be with yourself and your 

partners. Menus, tastes, smells and textures of food are qualities that spell out the 

value of recognition of their work. When receiving a supply of poor quality feel equally 

without recognition for their daily work and almost always challenge the coordinator 

of the work. However, without the strength of the union movement there are no 

significant changes in your feed. It is hoped that this research can contribute to 

studies on the topic view that the power quality is an achievement added to the 

health of the worker. 

 

 

Keywords: Collective Feeding; The Eating Habits of Workers Construction; 

Programs and Policies on food and nutrition; Qualitative Research; Food Worker. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A discussão sobre a questão da alimentação e nutrição no Brasil surgiu na 

década de 30, sob influência de Josué de Castro através de seus estudos sobre as 

condições de vida da classe operária, no qual destacava a presença de deficiência 

de nutrientes nos trabalhadores (ARRUDA & ARRUDA, 2007). 

Josué Apolônio de Castro nasceu em Recife, em 1908 e tornou-se referência 

internacional e nacional, pois suas pesquisas abordavam o debate que a fome era 

um problema social e política e, não uma consequência das causas naturais. Tais 

estudos contribuíram para a institucionalização científica e política da nutrição no 

país (ALVES, 2007). 

Assim, sob influencia de suas pesquisas no dia 30 de abril de 1938, no 

Governo de Getúlio Vargas, foi aprovado o Decreto de Lei nº399 que instituía o 

salário mínimo. Este objetivava suprir as necessidades de sobrevivência do operário 

no que concerne a habitação, vestuário, higiene, transporte e, sobretudo, 

alimentação. No entanto, a luta por um salário mínimo que venha suprir as 

necessidades de sobrevivência do trabalhador se faz presente até os dias atuais já 

que o valor do salário mínimo é 622,00 e o ideal seria o valor de 2.323,21 segundo o 

DIEESE (BRASIL, 2012a; BRASIL, 2012d). 

Em 1940, Josué de Castro idealizou e dirigiu o Serviço de Alimentação da 

Previdência Social (SAPS), sob a responsabilidade do Ministério do Trabalho 

Indústria e Comércio, sob o Decreto-Lei nº2478, o seu propósito era melhorar a 

alimentação do trabalhador a fim de contribuir para a resistência orgânica e 

capacidade de trabalho. Pois em seus estudos, Castro detectou que o problema da 

falta de produtividade dos trabalhadores estava associado à fome endêmica. O 

SAPS existiu por um período de 27 anos, sendo extinto em 1967 (BRASIL, 2012b). 

Em 1972 foi criado o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), que 

teve como competência assistir a formulação da política de alimentação e nutrição 

no país. Durante a vigência do INAN vários programas foram executados, e entre 

estes o Programa de Alimentação do Trabalhador (BRASIL, 2008; BRASIL, 2010c). 

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) o Programa de 

Alimentação do Trabalhador (PAT) foi criado com o objetivo de provocar impactos 

positivos na qualidade de vida do trabalhador, melhores condições nutricionais, 
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redução de acidentes de trabalho, capacidade física e resistência à fadiga. O público 

alvo são trabalhadores que recebem até cinco salários mínimos. Para as empresas 

o benefício desse programa está em contribuir com o aumento da produtividade, 

uma melhor integração entre trabalhadores e empresa, redução do absenteísmo e 

da rotatividade, isenção de encargos sociais sobre o valor da alimentação fornecida. 

Para o governo, a contrapartida é promover o bem estar social, o crescimento da 

atividade econômica e reduzir as despesas e investimentos na área da saúde 

(BRASIL, 2012e). 

De acordo com a Lei nº 8.080 (1990) a saúde é um direito fundamental do ser 

humano e está incluída dentro do campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS). É responsabilidade do SUS executar atividades que promovam e protejam a 

saúde dos trabalhadores além de propor ações que previnam e recuperem a saúde 

destes sujeitos, que muitas vezes estão submetidos a precárias e arriscadas 

condições de trabalho. Assim, uma das formas de contribuir para melhorar a saúde e 

as condições de trabalho desse grupo é fornecendo uma alimentação de qualidade 

para suprir as necessidades nutricionais destes indivíduos (BRASIL, 2010a). 

A conquista dos trabalhadores pelo direito de se alimentar foi reforçada no dia 

5 de fevereiro de 2010 pela Constituição Federal, no artigo 6° que acrescenta a 

alimentação entre os direitos sociais vigentes, ou seja, todo cidadão brasileiro tem 

na lei o direito a alimentação. Portanto o Estado tem a responsabilidade de criar 

políticas que favoreçam o acesso da população a uma alimentação adequada de 

forma regular, permanente e irrestrita. No ambiente de trabalho, ampliamos o 

conceito de segurança alimentar para o trabalhador (BRASIL, 2010b). 

No entanto, a realidade de uma alimentação adequada e de qualidade para 

os trabalhadores parece não ser uma prática comum no ambiente do trabalhador da 

construção civil. Sobre isto num estudo realizado em um canteiro de obras no Rio de 

Janeiro, os trabalhadores destacam como fatores importantes para melhorar as 

condições de trabalho: educação, segurança e alimentação (SANTOS E 

ROZEMBERG, 2006).  

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) defende a obrigatoriedade das 

empresas da construção civil em fornecer no mínimo três refeições aos 

trabalhadores (café da manhã, almoço e lanche da tarde) citando como 

consequências positivas a proteção e a promoção da saúde do trabalhador. A 

marmita, símbolo de comida fria, baixa qualidade e risco de contaminação será 



58 

 

então substituída, simbolizando uma mudança na valorização do trabalho do peão 

da obra (OLIVEIRA, 2010). 

Ainda que seja um tema importante no campo da saúde do trabalhador, 

observamos que há uma lacuna com relação a este tema no espaço acadêmico. O 

objetivo dessa pesquisa é compreender a alimentação do trabalhador da construção 

civil em seu ambiente de trabalho através das narrativas dos operários. 

 

 

METODOLOGIA 
  

 Este estudo utiliza uma pesquisa de abordagem qualitativa e nesse sentido 

privilegia narrativas dos trabalhadores carpinteiros, pedreiros, armadores, eletricista 

entre outros, proporcionando uma aproximação da dimensão subjetiva ao trazer 

sentimentos, sensações, significados do comer nesse ambiente de trabalho. A 

escuta sobre a experiência dos sujeitos, pela pesquisadora, implica em conhecer 

minimamente a realidade destes indivíduos (MINAYO, 2002; MINAYO, 2008).  

 Através de questionamentos e indagações com os trabalhadores, se 

conseguiu produzir uma análise para compreender e interpretar aspectos do mundo 

do trabalho. Para tanto, tomamos os significados do comer no trabalho expressos 

em suas falas e tentamos relacioná-los aos fragmentos de histórias de vida que 

veem à tona, inevitavelmente, nas conversas sobre a vida, o trabalho e a 

alimentação.   

O trabalho, a saúde e as práticas alimentares, entre outros fenômenos do 

mundo cotidiano podem ser analisados com a proximidade das disciplinas das 

ciências sociais, a exemplo da antropologia interpretativa (GEERTZ, 1989) que se 

propõe a analisar significados como crenças, valores e atitudes em um contexto 

mais profundo das relações humanas. Nesta pesquisa, buscamos entender a 

alimentação do trabalhador da construção civil em seu ambiente de trabalho, pelo 

próprio trabalhador. Com isso, obtemos uma perspectiva do sujeito no emaranhado 

de valores históricos, sociais e culturais (MINAYO, 2008). 

Para Edgar Morin (2005) as atividades biológicas mais elementares como 

beber, defecar e comer estão permeados de valores, símbolos e mitos. Isto quer 

dizer que a relação do indivíduo com suas necessidades não podem ser vistas de 

modo reducionista e descontextualizada (MORIN, 2005). Desse modo, a presente 
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pesquisa analisa a alimentação do trabalhador da construção civil levando em 

consideração a complexidade dos valores que envolvem o sujeito em seu contexto 

de trabalho. É nessa ambiência de cimento e barro, excesso de peso e calor, 

andaimes e medos de acidentes, fome e baixos salários, longe de suas origens 

tantas vezes, que nascem valores e novos modos de pensar o trabalho e a comida. 

Com isso tenta-se compreender a realidade desses sujeitos e como os mesmos se 

relacionam com o objeto de estudo (BERTAUX, 2010). 

Descrição, compreensão e interpretação das narrativas destes trabalhadores 

sobre sua alimentação em relação á saúde são as fases desta pesquisa. Vale dizer 

que as narrativas acontecem quando a pesquisadora convida o entrevistado a contar 

sobre a situação de trabalho e sua refeição neste ambiente.  

A linguagem narrada é uma forma de entender o mundo social. A linguagem é 

um tesouro da memória transmitida de geração a geração, uma alternativa para 

compreender o mundo e o outro (CHAUÌ, 2000).  Edgar Morin (2005) reforça as 

ideias de Marilena Chauí, quando afirma que a linguagem é constituída de cultura, 

meio de comunicação que transmite de geração a geração, saberes, crenças e mitos 

de um povo (MORIN, 2005).  

Para Gadamer (1997) é possível realizar a compreensão de algo através da 

linguagem. No entanto, para que isso aconteça é imprescindível a interpretação, 

pois, todo o compreender é interpretar; interpretar a linguagem que o objeto fala. A 

linguagem é necessária para expressar a verdade na conversação, através dela o 

sujeito pode expor o seu ponto de vista e se colocar no lugar do outro para assim 

compreender o que é dito, através da descrição, tradução, interpretação e análise 

das vivencias dos sujeitos. Este processo de interpretação e compreensão é 

denominado, hermenêutica (GADAMER, 1997). 

 Logo, a escuta desses sujeitos, as histórias narradas sobre sua alimentação 

no cotidiano de trabalho é o instrumento deste estudo. Para obter um entendimento 

desse recurso metodológico, recorre-se a autores que analisam narrativas, como 

Minayo (2002), Bertaux (2010) e Bauer & Gaskell (2007).  

A inserção no campo se deu por meio do contato com o Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no Estado da Bahia 

(SINTRACOM-BA).  Em uma reunião com alguns dirigentes, foram explanados os 

objetivos do trabalho. Depois, firmamos um acordo em discutir e devolver os 

resultados da pesquisa a esta entidade. Essa aproximação favoreceu a escolha do 
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local do estudo e a construção de uma agenda entre a pesquisadora e os 

entrevistados permitindo os primeiros contatos com os trabalhadores da obra. 

Os sujeitos colaboradores deste estudo foram convidados a participar das 

entrevistas, no qual se omitiu suas identidades e esclareceram-se os objetivos da 

pesquisa conforme demanda o Comitê de Ética que aprovou esta pesquisa. A 

pesquisadora foi a campo assumindo abertura para apreender saberes com relação 

ao tema (BERTAUX, 2010). 

Os dirigentes do SINTRACOM- BA indicavam os trabalhadores que poderiam 

ser entrevistados utilizando como critério os anos de trabalho que estes operários 

possuíam na construção civil, o que significa o maior acúmulo de experiência no 

decorrer dos anos. E, desta maneira, os próprios entrevistados recomendavam 

outros colegas de trabalho usando o mesmo critério. As entrevistas foram realizadas 

no SINTRACOM-Ba e em espaços públicos de Salvador como as praças, 

estacionamento de supermercados e o Dique do Tororó. Era importante escolher um 

local para a realização das entrevistas no qual os sujeitos se sentissem membro 

daquele lugar e que se adequassem a vida cotidiana dos mesmos. 

Ao perceber que as entrevistas já estavam num compartilhamento da 

intersubjetividade, deu-se a finalização das gravações. Em geral estudiosos 

recomendam um limite entre 15 a 25 entrevistas individuais num contexto 

sociocultural semelhante; neste estudo o ponto de saturação ocorreu com 10 

entrevistados no período de janeiro a março de 2010, com gravações de 60 minutos 

e mais, havendo necessidade de regressar ao mesmo sujeito entrevistado algumas 

vezes. 

Deu-se então a abordagem técnica de entrevistas em profundidade, seguindo 

um roteiro de questões necessárias à compreensão do objeto de estudo. Foram 

transcritas entrevistas para análise observando-se a riqueza das experiências 

vivenciadas por estes sujeitos na construção civil e suas praticas alimentares.  

Nessa perspectiva, palavras e frases mais significativas foram destacadas no 

texto narrado e transcrito, sendo agrupadas em categorias expressas para dar uma 

compreensão mínima da alimentação desse trabalhador em uma obra na cidade de 

Salvador.  

Os sujeitos colaboradores deste estudo homens e mulher das camadas 

populares, oriundos de várias áreas rurais da Bahia, e se caracterizam como 

socialmente excluídos de processos produtivos que lhes garantissem acesso 
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permanente aos direitos básicos de cidadania como: educação, moradia, trabalho, 

serviços de saúde e alimentação adequada. Nesse contexto, estão submetidos ao 

trabalho da construção civil conforme a conversa com este grupo. 

 

Caracterização dos Sujeitos do Estudo 

 

Abaixo, segue a lista e a caracterização dos sujeitos que fizeram parte deste 

estudo: 

Jonas, 62 anos, sexo masculino, 2ª serie do primeiro grau, viúvo, natural de 

Conceição de Jacuípe, reside em Tancredo Neves em Salvador, trabalha no bairro 

da Graça, 43 anos de construção civil, função de armador. 

Joel, 57 anos, sexo masculino, 1ª série do primeiro grau, viúvo, natural de São 

Gonçalo dos Campos, reside no bairro de Castelo Branco, trabalha no bairro do 

Imbuí, 36 anos de construção civil, função de pedreiro. 

Jaime, 49 anos, sexo masculino, 2ª grau completo, solteiro, natural de Irará, 

reside no Bairro de Mata Escura, trabalha no bairro do cabula, 32 anos de 

construção civil, função de pedreiro. 

Juliano, 56 anos, sexo masculino, 3ª série do primeiro grau, casado, natural 

de Ilheus, reside no bairro de Imbuí, 40 anos de construção civil, função de 

Carpinteiro e Pedreiro. 

Valmir, 48 anos, sexo masculino, 4ª serie do primeiro grau, casado, natural de 

Santo Antonio de Jesus, reside no bairro de São Gonçalo do Retiro, trabalha no 

bairro de Stela Mares, tem 20 anos de construção civil, função de eletricista. 

Udson, 54 anos, sexo masculino, 4ª série do primeiro grau, casado, natural de 

Santa Barbára, residente no Bairro de Mata Escura, trabalha no bairro de Brotas, 36 

anos de construção civil, função de armador. 

Josué, 53 anos, sexo masculino, 2ª série do primeiro grau, casado, natural de 

Campo Formoso, residente no bairro de São Marcos, trabalha no bairro da Pituba, 

35 anos de construção civil, função de pedreiro. 

Vivian, 46 anos, sexo feminino, 4ª série do primeiro grau, casada, natural de 

Salvador, residente no bairro de Pernambués, trabalha no bairro de Pernambues, 10 

anos de construção civil, função de rejuntadora. 
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Eval, 47 anos, sexo masculino, 3ª série do primeiro grau, casado, natural de 

São Félix, reside no bairro de São Marcos, trabalha no bairro do Cabula, 27 anos de 

construção civil, função de pedreiro. 

Marcio, 52 anos, sexo masculino, 4ª série do primeiro grau, divorciado,  

natural de Campo Formoso, reside no bairro Cidade Nova, trabalha no bairro de 

Sussuarana, 35 anos de construção civil, função de carpinteiro. 

 

 

ANÁLISE DAS NARRATIVAS 

 

A Comida na Construção Civil 

 
Eu vou começar a falar de 1976, na obra tinha um cai duro. A cantina tinha um 
caderno, os donos dominavam. A administração chegava comia carne, a comida 
melhor, a gente chegava lá não tinha prato, tirava a carneira do capacete cheia 
de areia, poeira, cimento, pegava uma água suja de túnel sacudia, falava: tem 
comida? (Márcio). 

 

Os trabalhadores relatam que antes, em algumas obras, existiam cantinas 

que comercializavam as refeições e, ao final do mês eles pagavam a conta. Parte do 

salário ficava na cantina. A outra forma de se alimentar era levando marmita de 

casa, também chamada pelos trabalhadores de “bombinha”, pois o alimento 

permanecia armazenado no armário e, ás vezes, estragava causando mal estar aos 

indivíduos.  

 
Naquele tempo na construção civil eu tinha que levar minha farofinha num saco 
plástico. Minha esposa acordava cedo e cozinhava. Às vezes a comida azedava, 
mas tinha que comer (Valmir). 
 
O rango só veio chegar na obra depois da greve de 1990. Mas nunca têm 
comida boa. Eu falo porque eu sou operário da construção civil, eu vejo, eu 
estou sete meses neste trabalho já trocaram três vezes de empresa de 
alimentação (Jaime). 

 

 Atualmente, mesmo com as empresas aderindo ao PAT, os sujeitos 

entrevistados relatam sobre precárias refeições servidas nos canteiros de obras da 

construção civil com cardápios repetitivos, sem opções de escolhas, preparações de 

baixa qualidade, com sabor queimado, azedo ou estragado. O desjejum é apenas 

café com leite e pão. No turno da noite, há refrigerante e pão. O jantar com comida 

em geral é frio e sem gosto.  
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Nestas práticas estão intrínsecos aspectos subjetivos, socioculturais e os 

psicológicos que envolvem o comer (GARCIA, 1997). Os indivíduos aprendem 

desde cedo o que podem comer, e a comida não se resume à dimensão biológica, 

mas se torna uma entidade relacionada às sensações e o afeto, sentidos da cultura 

que marcam a identidade dos sujeitos. Desde a infância os seres humanos de 

lugares específicos, compartilham com outras pessoas os hábitos e as crenças em 

torno do ato alimentar. O comer e a comensalidade revela o valor social do indivíduo 

em seu contexto sociocultural (MINTZ, 2001). 

 

A Farinha e o Feijão símbolo da Sustança e Potência para o Trabalho 

 

No mundo do trabalho, as sensações do comer se mesclam com os valores 

de seu trabalho, como veremos a seguir. Antes, vale lembrar que em determinadas 

regiões, a exemplo da cidade do Salvador, o habitual é a comida quente e bem 

temperada de feijão com arroz, farinha e carne. Esse cardápio significa uma 

completude de valor social que os trabalhadores esperam e desejam que aconteça 

no seu ambiente de trabalho (CARVALHO, M.C.V.S; LUZ, M.T; PRADO, S.D, 2011). 

Para os trabalhadores aqui entrevistados interessa a sustança. O termo 

significa sustentação do corpo para o labor, a labuta. Porque a resistência pra gente 

é o feijão que é uma coisa mais sólida e contém ferro” (Juliano). Para eles, arroz e 

macarrão são alimentos fracos. O feijão é forte. Tem potência.  Dá força para 

trabalhar. 

Então a força, sustança ou potência vem do alimento que comem. A 

importância de uma alimentação reforçada para o trabalhador executar suas tarefas, 

suportar o desgaste e manter o esforço físico foi citado no estudo sobre a concepção 

dos trabalhadores em relação ao PAT (STOLTE, HENNINGTON, BERNARDES, 

2006).  

A combinação feijão, arroz e farinha de mandioca são comuns na alimentação 

diária de muitos baianos, considerado como a base alimentar dos mesmos, este 

prato é definido como básico, único e com bom valor nutritivo (SANTOS, 2008).  

Para os trabalhadores da construção civil a farinha de mandioca representa 

outro alimento que não pode faltar no almoço, pois para eles é o que dá a sensação 

de saciedade. Pode faltar a carne, mas pimenta e farinha não. A farinha é pra 
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encher a barriga, a pimenta pra dar gosto (Vivian). Então, farinha e feijão é a 

sustância do operário principalmente quem pega braçal (Jaime). 

A mandioca sob o ponto de vista técnico é considerado um alimento de pobre 

valor nutricional, porém é energético. O cultivo deste produto é encontrado em várias 

regiões brasileiras, sobretudo, na região do nordeste, pois é adaptado e resistente a 

climas secos com baixo índice pluviométrico. É um alimento de grande relevância 

nas camadas populares brasileiras utilizados desde muito tempo e tradicional para 

saciar a fome de muita gente das regiões secas do interior do nordeste (SANTOS, 

2008). 

Mesmo, a população brasileira, passando por um período de transição 

alimentar, com o acesso a determinados alimentos processados, o comportamento 

alimentar está cada vez mais flexível ainda que alguns hábitos continuem 

enraizados (MINTZ, 2001).  

Ao construir o cardápio alimentar de uma Unidade de Alimentação e Nutrição 

para o trabalhador, é necessário identificar as práticas alimentares dos beneficiários 

bem como suas preferências regionais, a fim de contribuir para a aceitação dos 

alimentos que lhes serão disponibilizados (PALMEIRA, 2008).   

Assim, quando se propõe um cardápio alimentar homogêneo, anistórico, 

atemporal, que não leva em consideração o grupo social, o comensal é tido como 

um mero receptor excluindo-o do direito de opinar, participar e contribuir com a sua 

visão de mundo dentro deste processo (FREITAS, 1997). 

Segundo Freitas e Pena (2007), a discussão do conceito de Segurança 

Alimentar e Nutricional compreende a importância da cultura dentro do campo de 

alimentação e nutrição, o mesmo possibilita que o planejamento das políticas e 

programas de saúde e nutrição sejam coerentes com o indivíduo e a coletividade, 

pois o ato de se alimentar é envolvido por processos, não apenas, nutricionais, 

sociais e econômicos, mas também históricos e culturais. Dessa forma, quando se 

propõe um cardápio alimentar ou uma intervenção nutricional é necessário levar em 

consideração o contexto socioeconômico e cultural dos sujeitos envolvidos 

(FREITAS E PENA, 2007; FREITAS; FONTES E OLIVEIRA, 2008). 

Nesta pesquisa os trabalhadores foram convidados a discorrer sobre o comer 

e expressar sua opinião sobre o PAT. Foi observado que os entrevistados 

desconhecem esse programa, bem como os seus direitos em adquirir uma 

alimentação de qualidade. Semelhantes informações foram encontradas no citado 
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estudo na região sul do país (STOLTE, HENNINGTON, BERNARDES, 2006). A 

ausência de informações sobre este programa aparece em outro estudo realizado na 

cidade de São Paulo que analisou discursos dos gestores de 70 empresas 

cadastradas no PAT. Desses 60% desconhecem completamente os objetivos do 

programa (BANDONI, BRASIL, JAIME, 2006). 

O distanciamento dos gestores com relação aos objetivos do PAT e a 

ausência de avaliação da execução deste permite que alguns itens da legislação 

não sejam cumpridos como, por exemplo, a melhoria das condições nutricionais e a 

promoção da saúde dos trabalhadores.  

Foi realizada no Estado da Bahia uma pesquisa com trabalhadores atendidos 

pelo Serviço Social da Indústria (SESI), provenientes de setores manufatureiros e da 

construção civil. O objetivo era investigar se os trabalhadores cobertos pelo PAT ou 

outros programas de alimentação apresentavam maior incidência de ganho de peso. 

A investigação detectou a relação positiva entre ser beneficiário do PAT, ter ganho 

de peso e sobrepeso e, também altos níveis de triglicérides, colesterol total e 

glicemia, além de maiores prevalências de hipertensão arterial sistólica. Tais 

resultados podem ser decorrentes da excessiva caloria por refeição (VELOSO, 

SANTANA E OLIVEIRA, 2007). 

Ao lado disso, outra hipótese que pode está relacionada com a situação 

citada é a incorporação, nos tempos atuais, de alimentos com alto teor de 

carboidratos e gorduras que provocam sensações de saciedade e são mais 

acessíveis à população de baixa renda, porém, podem provocar aumento de peso 

(FREITAS E PENA, 2007). 

As narrativas aqui acolhidas demonstram que a alimentação do trabalhador 

da construção civil é composta por preparações abundantes em carboidratos, 

gorduras e baixo teor de vitaminas, minerais e fibras (encontrados em frutas e 

vegetais). Este tipo de rotina alimentar pode vir a contribuir com o aparecimento de 

doenças crônicas não transmissíveis em desacordo com as diretrizes do PAT e à 

promoção da Segurança Alimentar e Nutricional.  

 
Não colocam uma salada. Vem feijão, arroz, farinha e muitas vezes um 
pedacinho de carne, um pedacinho de frango, ou peixe. É assim a alimentação 
da gente na obra (Juliano). 

 

 Apesar de comentar sobre a falta de verduras (salada), observamos que a 

importância da comida é o sabor do feijão com arroz e farinha. A carne! Também a 
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necessidade de escolher entre carne e frango ou peixe. A escolha é um valor de 

reconhecimento de seu trabalho. Do mesmo modo que a sensação do paladar. O 

gosto da comida.  

 

A Alternativa é: Comer ou Ficar com Fome 

 

A falta de escolhas revela a indiferença do gestor sobre o corpo do 

trabalhador. O descaso sobre o que comem, como comem, como se sentem ao 

comer. O momento sacralizado do comer e do descanso parece negligenciado pelo 

patrão como se o trabalho de construir estivesse deslocado do corpo do trabalhador. 

Ou como se não houvesse um corpo, mas sim a força motriz para o trabalho.  

Assim, os trabalhadores deste estudo possuem apenas duas alternativas: 

comer ou permanecer com fome. 

 
Tem outras empresas que colocam uma bolachinha, uma batata, uma banana, e 
têm outras que são apenas os três pães e o café. Meio dia vem um rango ruim 
e você vai ter que comer o que vier, feijão, arroz, macarrão e carne ou então fica 
com fome (Udson). 

 

Os trabalhadores comentam sobre privilégios para alguns dentro da empresa 

na hora de servir as refeições, pois para os peões a alimentação é de péssima 

qualidade, sem sabor, estragada e sem opções, porém, para o grupo da 

administração a alimentação é variada com direito a escolhas. Confere com o estudo 

de Romanenelli (2006), quando diz que no campo sociocultural a alimentação é um 

meio de marcar identidades, de estabelecer fronteiras entre segmentos sociais. 

 

Para administração vêm frutas, pão recheado, suco. A gente do campo não vem 
nada disso (...) pode ser até que tenha outras construções que o café venha 
melhor, mas por enquanto, essas que eu ando até agora não encontrei nenhuma 
que venha um café reforçado Só quem tem direito de escolher é o pessoal da 
ADM. Cada um escolhe a opção deles, mas nós, os peões, principalmente a 
área onde eu estou, não temos opções (Juliano). 
 
Agora eu estou sendo privilegiado estes dias. Minha comida é separada, na 
verdade eu estou sendo privilegiado por causa disso porque eu fui o primeiro 
responsável da obra, então o dono disse: A comida dele é diferente, vem com o 
pessoal da administração. Com certeza é diferente, são duas comidas que eles 
fazem. O café da manhã pra mim às vezes vem batata, banana, mingau (Valmir). 

 

 Segundo Dejours (2004), o trabalho é uma forma de relação social no qual 

inclui um espaço demarcado por desigualdade, poder e dominação. Neste caso, não 
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são apenas as tarefas executadas que determina o real trabalho, mas o que se 

come nesse meio, também delimita o mundo social entre o superior e o subordinado. 

Percebe-se que diante do exposto até então, ocorre negação do direito de 

escolha, da igualdade de cardápios; sobretudo há negação do direito à uma 

alimentação de qualidade para os trabalhadores da construção civil entrevistados 

neste estudo. 

 
Porque essa comida aqui, esse alimento aqui da construção civil, é assim ... 
você termina de almoçar agora, e daqui a duas horas você está com fome. Você 
começa a beber bastante água (Valmir). 
 
Eu mesmo uma época, passei mal de manhã, o empreiteiro teve que pagar um 
copo de café pra mim porque eu estava passando mal. Fiquei tonta e desmaiei. 
A causa disso foi à fome. Às vezes a pessoa passa mal com fome não diz nada 
a ninguém, bebe um copo de água (Vivian). 
 
Trabalhando a gente sente aquela fome e se eu tiver alguma merenda dentro do 
meu armário eu vou lá e faço aquela merenda pra cobrir o organismo tapar um 
pouco daquela fome que eu estou passando. Se eu for pra casa eu tenho que 
sustentar aquela fome ate o horário de chegar em casa pra jantar (Jaime). 

 

 Beber água, colocar mais farinha no prato, guardar o pão do café da manhã 

para mais tarde ou até mesmo sustentar a fome até chegar em casa são maneiras 

que os trabalhadores encontram para conviver com as precárias condições de 

alimentação no trabalho. O faminto costuma adaptar a sua natureza, seu corpo à 

vida cotidiana (FREITAS, 2003). 

 A fome para estes trabalhadores da construção civil está relacionada à má 

qualidade dos alimentos fornecidos, na quantidade e distribuição feita de forma 

inadequada. Porque, nós estamos trabalhando, então dá fome, a tendência é a 

gente comer qualquer coisa. (Joel). 

 
O direito à alimentação adequada é um direito humano inerente a todas as 
pessoas de ter acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou por 
meio de aquisições financeiras, a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade 
e qualidade adequadas e suficientes, correspondentes às tradições culturais do 
seu povo e que garanta uma vida livre do medo, digna e plena nas dimensões 
física e mental, individual e coletiva (ABRANDH, 2010). 

 

Direitos humanos são aqueles que todos os seres humanos possuem por ter 

nascido ser humano e, é responsabilidade do Estado garantir o respeito, a proteção 

e a promoção destes direitos humanos (BRASIL, 2005). E está no artigo 6º da 

Constituição Federal (BRASIL, 2010b). 



68 

 

O direito humano à alimentação adequada vai além da disponibilidade de 

alimentar, mas garantir que as práticas e hábitos alimentares dos sujeitos sejam 

respeitados, promover instrumentos no qual todo o ser humano seja capaz de 

alimentar e nutrir a si e a sua família com dignidade (VALENTE, 2003).  

Ao escutar os trabalhadores da construção civil, percebemos que, a maioria 

deles, é retirante do campo devido à seca ou das cidades do interior e migraram 

para a capital Baiana por falta de oportunidade de emprego para sustentar a si e sua 

família. Estes sujeitos estavam desprovidos de acesso a terra, água, emprego etc. 

Acostumados a um longo período sem alimentar-se durante o dia, se adaptam 

rapidamente à rotina da construção civil. Pois, no dia a dia da obra, os trabalhadores 

costumam ficar um período de 4 a 5 horas em jejum entre o café da manhã e o 

almoço. Assim, alguns deles trazem de casa algo para comer ou então compra 

algum alimento nas barracas de lanches que ficam em frente à obra. Os patrões não 

admitem que os indivíduos façam uma pausa para o lanche, então eles costumam 

consumir os alimentos às escondidas. 

 
Trago minha merenda, um biscoito, pego o suco de caixa. Tem um bebedouro 
apenas, pra 79 pessoas. Ás vezes não como os três pães, como dois ou um 
deixo pra depois. Tem uma dona que vende na frente da obra pastel, coxinha, 
bolo, empanada e o suco, custa um real cada peça (Jaime). 
 
Dentro da construção tem empresa que dá quinze minutos pela manhã pra 
pessoa merendar, mas tem outras empresas que é rigorosa (...) eu já presenciei 
engenheiro e estagiário tomando o pão na mão do operário merendando 
(Udson). 
 
Hoje na empresa que eu trabalho, não pode parar 9 horas, 10 horas pra tomar 
um lanche, se ver parando para merendar dão suspensão. A empresa exige que 
você fique ali até meio dia, toma café 7 horas e larga meio dia. Depois a gente 
pega 1 hora e leva até 5 da tarde, às vezes até 6 horas que eles mandam fazer 
uma hora a mais sem comer nada. Eu já estou no costume de ficar assim eu 
não sinto fome, eu aguento. Mas tem gente que sente (Valmir). 

 
 

O Descuido com a Alimentação atrelado a Ausência de Valor do Trabalhador 
 

Quando chego em casa tem a comidinha boa, limpinha. Na obra, o pessoal não 
tem cuidado. O que sabe fazer é pegar um saco de feijão, jogar na panela e 
pronto. Pegou a panela encheu de água e bota lá no fogo. Quantas coisas a 
gente já encontrou no feijão, eu já encontrei, pedra, feijão podre, perna de 
barata, cabelo, piaçava (Valmir). 
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 A falta de cuidado nas preparações está relacionada ao descaso ou falta de 

valor humano em relação ao trabalhador. As categorias centrais, deste estudo, os 

verdadeiros eixos temáticos, expressos das falas dos trabalhadores estão 

relacionados à ausência do gosto da comida, a falta de escolhas, ou seja, de 

cardápios com preparações variadas. Tais ausências condicionam a produção dos 

sentidos de falta de valor social de seu trabalho na construção, como veremos mais 

adiante. 

Antes, vale trazer uma breve reflexão sobre algumas características do 

serviço na cozinha que se referem à responsabilidade em realizar preparações e 

preocupar-se com a estética e prazer que a comida pode proporcionar.  Ademais, 

além de agregar estes valores, o serviço deve ter controle higiênico-sanitário e evitar 

doenças, intoxicação ou infecções alimentares (ASSUNÇÃO, 2008). Mas o 

trabalhador entrevistado, no momento das refeições, recorda os problemas de saúde 

em consequencia da comida oferecida pela empresa, e fala de sintomas de diarréia 

e mal estar. 

 
Teve um dia lá que a maioria teve problema de intestino. O almoço chega 
onze e meia, uns comeram peixe, outros comeram fígado, outros, carne. O peixe 
estava estragado, aquelas pessoas que comeram se sentiram mal, deu 
problema de intestino (Jaime). 
 
Come, e em poucos minutos corre para o banheiro. A comida vem estragada, 
não todo dia, mas às vezes pega resto de hoje, deixa pra amanhã, aí já mistura. 
Quando a pessoa vai comer, a barriga não aguenta. Eu já vi várias vezes 
(Josué). 

 

A falta de gosto da comida se combina com a falta de cuidado. Os 

trabalhadores também não possuem um local adequado pra fazer suas refeições 

com mesa, cadeira e utensílios domésticos. Os talheres, por exemplo, eles trazem 

de casa, quando isso não ocorre se alimentam com a mão. 

A Norma Regulamentadora 18 do Ministério do Trabalho trata das condições 

e do meio ambiente do trabalho na indústria da construção civil, e estabelece 

diretrizes de ordem administrativa, planejamento e organização que objetiva 

implementação de medidas, como a obrigatoriedade em canteiros de obra da 

existência de um local adequado para a realização de refeições pelos trabalhadores. 

O local para realização das refeições deve possuir paredes que permitam o 

isolamento durante as refeições, capacidade para garantir o atendimento a todos os 
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sujeitos, piso lavável, ventilação, iluminação, lavatório instalado, mesas e assentos 

suficientes (BRASIL, 2010). 

Todavia, o espaço de almoço, no campo simbólico, é como um lugar onde o 

trabalhador recarrega as baterias para enfrentar o dia de trabalho. 

 
Que restaurante menina?  Faz um barracão coloca as mesas e as carreiras de 
banco, cada um vai lá e pega seu prato na mão de quem está distribuindo e vem 
pra mesa almoçar. Os talheres cada um traz o seu de casa (Udson). 
 
A maioria das empresas tem uma televisão no horário de meio dia aqui não tem 
nada disso é tipo um cativeiro. Então podia ter uma televisão, o salão todo 
organizado, todo cheio de tela pra as moscas não entrar, pra inseto não entrar e 
aqui não é assim é todo aberto (Jaime). 

 

A realidade concreta desses trabalhadores em relação à comida no ambiente 

de trabalho é interpretada como uma ausência de cuidado, respeito e, sobretudo 

valor social de suas atividades. 

Para Rosa Garcia (1997), as experiências negativas ou positivas que são 

construídas através do gosto, da imagem e do cheiro fazem com que os sujeitos 

construam suas representações sociais com o intuito de se adequarem a uma 

determinada situação (GARCIA, 1997). Diante do contexto das práticas alimentares 

que foram sendo estabelecidas no canteiro de obras da construção civil, o 

trabalhador entrevistado neste estudo se sente desvalorizado devido à qualidade 

dos alimentos e preparações que lhes são oferecidas. Nessa empresa o pão é 

dormido. E ninguém é cachorro. Eles pouco estão ligando para o trabalhador. Eles 

querem que o trabalhador trabalhe. Não quer saber sobre alimentação (Vivian). 

 
A comida é de péssima qualidade. Deveria ter uma comida que eles 
considerassem mais o trabalhador é a gente que enriquecem eles, não temos 
importância nenhuma (Jaime). 
 
A misque é o cheiro forte do frango que eu sentia entrar nariz adentro. Eu não 
quero esse almoço de frango! Aí tomei a iniciativa de ir até a administração e 
falei: “a partir de hoje vocês cancelem meu almoço que eu vou trazer de casa” 
(Juliano). 
 
O almoço não é bom, é péssimo. Nós somos pequenos demais! É que nem a 
musica de Zaqueu: (canta a música) “Como Zaqueu eu quero subir o mais alto 
que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim, eu 
preciso de ti senhor, eu preciso de ti ô pai, sou pequeno demais, me dá a tua 
paz, faço tudo pra te servir”. Ele serve na banca dos melhorzinhos, a salada, o 
guaraná, a melancia, mas pra gente não serve (Josué). 
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O espaço desigual de comer é resignificado como falta de opções ou 

escolhas. Sentem-se desvalorizados, pequenos, inferiores em relação ao corpo 

administrativo.  A separação do cardápio é a linguagem da discriminação entre os 

peões e os outros.  

O sabor da comida de peão é para quem já acostumou a comer qualquer 

coisa, em marmitas. O rango representa a comida fria, de mal preparo, de quem tem 

fome. 

Sobre a preparação podemos entender que a cozinha é um espaço onde se 

pode expressar a criatividade, versatilidade, dedicação, afetividade. A maneira de 

condimentar um alimento, de apresentar um determinado prato e sabor de 

determinadas preparações são formas de expressar cuidado e afeto (CARVALHO, 

M.C.V.S; LUZ, M.T; PRADO, S.D, 2001; ASSUNÇÃO, 2008). 

Em um estudo realizado por Maria Freitas (2003), em um bairro popular de 

Salvador, as mulheres afirmam que o tempero só fixa no alimento quando é 

preparado com capricho e muita fé (FREITAS, 2003). E segundo os cozinheiros 

entrevistados em algumas UANs de Salvador, por Marilena Assunção (2008), para a 

comida ter um bom gosto, deve seguir passo a passo a receita e os temperos devem 

acompanhar a ordem exigida, pois cada alimento tem seu tempo de cozimento 

responsável pelo sabor, e uma falha nestas etapas pode provocar um estrago na 

refeição. Um ingrediente importante para produzir um alimento saboroso é cozinhar 

com afetividade (ASSUNÇÃO, 2008). 

 
Às vezes não sabem nem cozinhar, e às vezes coloca a cuião para a pessoa 
comer. Tem que temperar, botar cebola, tomate, pimentão, botar tudo. É botar 
tempero mesmo! que é para a pessoa sentir o paladar da comida (Vivian). 

 
Em casa a gente separa tudo, o temperinho gostoso é uma delicia e a da obra? 
Na obra eles jogam de qualquer jeito a comida lá, corta uns pedaços do jeito 
que quiser (Josué). 

 

O cozinheiro tem a função de fazer o elo entre as sensações que o alimento 

pode provocar e o prazer sentido pelos comensais quando estes identificam a 

comida com sua cultura ou algum momento de sua história de vida (ASSUNÇÃO, 

2008). 

 
Tem empresa que tinha batata, pedaço de bolo, mingau. Não são todas 
empresas que fazem isso. Quer dizer, a gente já reivindicou isso na reunião do 
sindicato, mas o pessoal da empresa não aceita. Eles acham que o trabalhador 
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tem que comer só o pão e acabou. Falta muita coisa, tinha que ter, por 
exemplo, laranja, banana, no café da manhã (Vivian). 

 
Eu acho que todos os dias aquela mesma coisa não é bom, não é uma comida 
boa, tinha que ser um cardápio bom, uma comida pra você se alimentar 
com gosto. Deveria sustentar o seu corpo durante o dia, aquela comida bem 
preparada, preparada com amor (Valmir). 

 
A minha opinião pra melhorar a alimentação da obra teria que ter uma pessoa 
específica, uma nutricionista. Estar por dentro. O feijão, a carne são coisas que 
não podem faltar de jeito nenhum. O arroz vem um pouco que é pra fazer 
complemento. Mas deveria vir uma salada, não vem nada disso. No café da 
manhã eu acho que deveria vir uma fruta, um suco, ou no caso um pão com 
pedacinho de requeijão dentro, uma coisa mais saudável (Juliano). 

 

Os trabalhadores propõem uma alimentação de qualidade e adequada que 

para eles está associada ao gosto de itens que fazem parte de seu hábito. Uma 

comida a ser preparada com gosto, ou amor. Este termo está associado ao cuidado 

em não provocar adoecimento. Essa ideia é compartilhada com os trabalhadores 

quando afirmam que a comida de casa é melhor que a da obra porque as refeições 

domésticas são preparadas com cuidado, afeto e a comida dos canteiros de obras 

não possuem esse tempero ou significação.  

É também o gosto da comida que condiciona o desejo pelo trabalho. O gosto 

da comida é como uma demonstração de reconhecimento do trabalho da obra. Seria 

esta a principal recompensa do árduo esforço diário. Uma comida saborosa os 

fazem suportar a rotina. Sem sabor é como se anulasse a vontade, a identidade, a 

condição cultural, o valor humano. Ao anular o valor do trabalho, anula-se o desejo 

de comer e de viver as tarefas do trabalho. O ambiente torna-se ainda mais inóspito.   

A escolha é a segunda categoria que chama a atenção. Eleger um alimento 

entra no campo reflexivo que joga com o direito, com a ideia de demonstrar a si e ao 

outro o desejo, a possibilidade de escolha. Um ganho. Esta ação no campo coletivo 

denuncia a capacidade de ser no cotidiano do trabalho. E a variedade do cardápio é 

o resultado de suas demandas. Demonstra a importância de suas demandas sobre o 

comer saudável, condição associada à  popularidade da incorporação de frutas e 

verduras na alimentação do dia-dia.  

 Talvez estas sugestões alimentares apresentadas pelos trabalhadores para 

comporem os cardápios das UANs no seu ambiente de trabalho seja uma 

combinação da sua história alimentar com as influências da modernidade, pois como 
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diz Mintz (2001), a memória guarda sensações que mantêm a identidade social e a 

comida eleita revela. 

 Como vimos os termos significantes mais expressivos se misturam num 

emaranhado de sentidos que formam verdadeiras teias que se cruzam no vai-e-vem 

das narrativas aqui valorizadas. Assim, a falta de gosto de comida é a falta de 

cuidado, e também em algum momento significa falta de escolhas e de variações do 

cardápio. Todas as falas confluem na desvalorização social do sujeito em seu 

trabalho. 

 

 

CONCLUSÃO 

 
 A conquista de uma alimentação de qualidade para o trabalhador em geral e 

especificamente para o da construção civil tem relação com a força do movimento 

sindical na sociedade. Será com a organização social que a legislação sobre 

segurança alimentar e nutricional terá possibilidades de efetivação neste e em 

outros campos de reivindicação objetivando a luta dos trabalhadores por melhores 

condições de vida e trabalho. Enquanto este aspecto histórico ainda caminha 

lentamente, escutamos diversas queixas e críticas sobre a qualidade das refeições 

oferecidas no trabalho. Como exemplo ouvimos: “Essa farinha aqui é para bicho”, 

“Nossa alimentação é de péssima qualidade”, “Comer aquela comida não é fácil” 

(trabalhadores da construção civil, Salvador). 

De fato, mesmo após 36 anos da implantação do PAT a garantia em 

proporcionar aos trabalhadores uma alimentação de qualidade e que supra suas 

necessidades nutricionais é ainda um desafio. 

Concluímos que os trabalhadores entendem que sua alimentação no 

ambiente de trabalho representa o valor social de seu trabalho diário. A recompensa 

pelo esforço do corpo.  

O momento da comida é tempo e lugar de descanso, de estar consigo mesmo 

e com seus parceiros. Cardápios, sabores, cheiros e texturas da comida são 

qualidades que decifram o valor do reconhecimento de seu trabalho. Ao receberem 

uma alimentação de má qualidade (sem cheiro, sem tempero, sem sabor), sentem-

se igualmente sem valor por seu trabalho diário e sempre que possível contestam o 
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coordenador da obra. Entretanto, sem a pressão do movimento sindical não há 

mudanças expressivas nas condições de trabalho e em sua alimentação.  

Promover uma discussão sobre o PAT em uma perspectiva intersetorial, 

interdisciplinar e multiprofissional é de extrema importância para melhorar a atuação 

deste programa, pois o ato de alimentar é envolvido por aspectos biológicos, 

nutricionais, culturais, econômicos e sociais. 

Esperamos que esta pesquisa possa contribuir com os estudos sobre o tema 

entendendo que a alimentação de qualidade é uma conquista adicional á saúde do 

trabalhador. 
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APÊNDICE 01. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 

MESTRADO EM SAÚDE, AMBIENTE E TRABALHO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Estamos convidando você a participar voluntariamente da pesquisa intitulada 

“Significados do Programa de Alimentação do Trabalhador para os trabalhadores da 

construção civil em uma área urbana da Bahia”, sob a responsabilidade da 

mestranda Aisi Anne Carvalho Santana e sob a orientação da profª. Drª. Maria do 

Carmo Soares de Freitas.   

Este trabalho se justifica devido ao crescimento da construção civil no país e 

consequentemente o aumento de trabalhadores neste setor. Neste sentido, o estudo 

tem como objetivo analisar os significados do programa de alimentação do 

trabalhador para os trabalhadores da construção civil em um canteiro de obras de 

uma área urbana do Brasil, privilegiando o discurso destes sujeitos a respeito de 

suas condições de trabalho, saúde e alimentação. 

Você irá responder a uma entrevista, no seu local de trabalho, que apresenta 

perguntas sobre: ambiente e cotidiano de trabalho; saúde e trabalho; programa de 

alimentação do trabalhador e as práticas alimentares dos mesmos no seu ambiente 

de trabalho. Haverá também visitas da pesquisadora em seu local de trabalho para 

observar a sua rotina de trabalho.  

As entrevistas serão gravadas em um gravador e copiadas para um caderno 

específico do estudo. Não será utilizado nenhum outro método de coleta mais 

invasivo ou que traga danos à sua saúde e também à comunidade. 

Esta pesquisa não trará nenhum risco à sua saúde, pois não apresenta 

nenhum tipo de intervenção, porém poderá trazer um desconforto para você devido 

a presença da pesquisadora no seu local de trabalho. 



80 

 

Informo que a sua participação na pesquisa é voluntária e a recusa, bem 

como a aceitação não trará nenhum prejuízo ou constrangimento junto às 

pesquisadoras e a Universidade. 

Os resultados obtidos serão divulgados para a comunidade científica e as 

entrevistas estarão disponíveis para análise em qualquer tempo. Sua identidade 

ficará em sigilo e sob a responsabilidade da pesquisadora e não será divulgada. Em 

caso de divulgação, será adotado nome fictício. 

Você terá a liberdade de desistir a qualquer momento ao longo da pesquisa, 

sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado, conforme a resolução do 

conselho Nacional de Saúde (nº 196/96, de 10 de outubro de 1996). 

Sua participação não trará benefícios financeiros. A pesquisadora estará 

disponível para esclarecer todas as dúvidas sobre o projeto antes e durante o tempo 

da pesquisa. Em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, você poderá entrar 

em contato com a pesquisadora Aisi Anne Carvalho Santana no Mestrado em 

Saúde, Ambiente e Trabalho na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da 

Bahia sediado no Terreiro de Jesus, Pelourinho, Centro Histórico, pelo telefone (71) 

3283-5573 ou (71) 8164-2511 ou e-mail aisiannesantana@yahoo.com.br ou entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Nutrição (CEPNUT) da 

Universidade Federal da Bahia localizado na Rua Araújo Pinho, nº32-Campus 

Universitário do Canela, telefone (71)3283-7704, Fax (71)3283-7705, e-mail 

cepnut@ufba.br, tendo como coordenadora a professora, Neuza Miranda dos Santos 

e vice-coordenadora a professora Rosângela Passos de Jesus. 

 

Nome_____________________________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________ 

 

 

Salvador, _______de __________________________________2010 

 

 

 

 

 

 

Digital 

mailto:aisiannesantana@yahoo.com.br
mailto:cepnut@ufba.br
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APÊNDICE 02. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 

MESTRADO EM SAÚDE, AMBIENTE E TRABALHO 

 

PROJETO: Condições de Trabalho, Saúde e Alimentação na Construção Civil: 

Uma Abordagem Qualitativa. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Bloco Inicial – Dados de Identificação 

 Apresentação do propósito da entrevista, do termo de consentimento e 

acordos (tempo, uso de gravador e a utilização de material produzido); 

 Dados gerais: nome, idade, escolaridade, religião, estado civil, bairro onde 

mora e onde trabalha. 

 

Bloco I – Ambiente e cotidiano no trabalho 

 Relate o seu dia de trabalho (que horas chega à obra; deve ser relatado todo 

o processo de trabalho; descrever a sua atividade; se tem minutos de 

descanso; como é a ida ao local de trabalho e retorno para casa, os riscos do 

trabalho). 

 Há quanto tempo trabalha como trabalhador da construção civil; como 

ocorreu a aprendizagem da profissão; em quais lugares já trabalhou; se gosta 

do seu trabalho. 

 Como sente e ver o papel do trabalhador da construção civil? 

 Relatar os problemas que identifica no seu ambiente (ou espaço) de trabalho 

(saúde e ambiente). 

 Qual o maior problema enfrentado no processo de trabalho? 

 O que mais gosta ou acha gratificante no seu trabalho? 

 

 



82 

 

Bloco II – Saúde e Trabalho 

 O senhor tem ou já teve algum problema de saúde decorrente do trabalho? 

Relate. 

 Já presenciou algum acidente de trabalho?  Relate como aconteceu? 

 Durante o processo de trabalho, sente alguma dor ou desconforto em alguma 

parte do corpo? Como é está dor? Quais as partes do corpo que o senhor 

sente a dor? 

 Já procurou algum posto de saúde, algum hospital por causa do problema de 

saúde? Já fez algum tipo de tratamento? 

 E no final do dia, quando o trabalho termina e o senhor chega em casa, como 

o senhor sente seu corpo?  

 Como o senhor acha que está a sua saúde? 

 Como o senhor cuida de sua saúde? 

 

Bloco III – Programa Alimentação do Trabalhador e as Práticas Alimentares 

 Conte um pouco sobre sua alimentação (que horas faz as refeições, onde faz 

as refeições, o que gosta de comer, o que significa os alimentos que repetem 

no seu dia a dia). 

 Tem algum momento durante o dia, durante o trabalho que o senhor sente 

fome? (tem alguma sensação, sente alguma coisa no corpo). 

 O que o senhor acha da alimentação servida no seu ambiente de trabalho 

(costuma faltar à comida, já teve alguma situação que o pessoal passou mal, 

já teve casos que as pessoas ficaram sem comer, a comida é boa ou ruim).  

 Como o senhor enxerga a sua alimentação? Ela dá sustança para o trabalho? 

 O que o senhor conhece sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador 

(PAT)? 

 O PAT traz prejuízos ou benefícios para o trabalhador?  

 Já teve alguma atividade sobre alimentação aqui no seu ambiente de 

trabalho? 
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APÊNDICE 03. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 

MESTRADO EM SAÚDE, AMBIENTE E TRABALHO 

 

PROJETO: Condições de Trabalho, Saúde e Alimentação na Construção Civil: 

Uma Abordagem Qualitativa. 

 

TABELA DE CATEGORIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

CACTERIZANDO O SUJEITO 

Nome Idade Sexo Estado 
civil 

Local 
que 

nasceu 

Local 
onde 
mora 

Local 
onde 

trabalha 

Tempo de 
trabalho  

Função  

 

CATEGORIZANDO AS ENTREVISTAS 

 

1. TRABALHO 

 
Categorias 

 

 
As Narrativas 

 
Impressões 

Pessoais 
 

Início do trabalho   

Rotina de Trabalho   

O que sente pelo trabalho   

Problemas no ambiente 
de trabalho 

 

 

 

Condições de trabalho   

Condições dos 
equipamentos individuais 

  

Acidentes de trabalho   

Acidente de trabalho fatal   

O que gosta do trabalho   
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O que não gosta do 
trabalho 

  

Qual o sentimento do 
trabalhador com relação 
aos acidentes de trabalho 

  

Capacitação pra o 
trabalhador 

  

O cuidado de si e dos 
companheiros 

  

O sentimento de 
desvalorização do 
trabalhador 

  

 

2. SAÚDE DO TRABALHADOR 

 
Categorias 

 
As Narrativas 

 
Impressões 

Pessoais 
 

Saúde do trabalhador   

Acesso ao serviço de 
saúde 

  

A empresa e a Saúde   

Como cuida de sua saúde   

 

3. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 
Categorias 

 
As Narrativas 

 
Impressões 

Pessoais 
 

A qualidade da comida   

Problemas de saúde 
devido às condições da 
comida 

  

O que é servido na 
empresa  

  

O lanche por conta 
própria – a fome 

  

O cuidado de si com a 
alimentação 

  

As condições do local que 
come e as condições dos 
talheres  
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O que o trabalhador acha 
da comida que come. 

  

O significado do feijão 
para o trabalhador 

  

O significado da farinha 
para o trabalhador 

  

A negação do direito 
humano a alimentação 

  

A fome na construção 
civil 

  

Já ouviu falar do 
Programa de Alimentação 
do Trabalhador 
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ANEXO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO A: CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO 

 

 

 

Figura 1- Indústria da Construção Civil puxa Crescimento. 

Fonte: Jornal o Correio da Bahia, 04 de setembro de 2010, Salvador- Ba. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO B: CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO 
 
 

 
 

 
Figura 2: Construtora são as mais lucrativas da America Latina e EUA. 

Fonte: Jornal o Correio da Bahia, 22 de novembro de 2010, Salvador 

Bahia. 

 

 

 

 

 



ANEXO C: GERAÇÃO DE EMPREGO NO SETOR IMOBILIÁRIO 

 

  
Figura 3: Bahia gera 90 mil empregos este ano. 

Fonte: Jornal Correio da Bahia, 20 de outubro de 2010, Salvador-Ba. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO D:MORTALIDADE NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

 
 
 

Figura 4: Alto índice de mortalidades exige ações. 

Fonte: Infoc, Informativo do CESAT, Ano 11, nº38, maio/agosto, Salvador-Ba, 

2011. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO E:MORTES NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
 

 
 

Figura 5: Morte de Operário Mostra Perigos em obras. 

Fonte: Jornal A Tarde, 09 de setembro de 2010, Salvador-Ba. 

 

 



 
ANEXO F: QUEDA DE ELEVADOR MATA 9 OPERÁRIOS 
 
 

 
 

 

 
 

Figura 6: Queda de elevador mata 09 operários na Bahia. 

Fonte: Portal O Dia.com Disponível em: 

http://www.portalodia.com/noticias/policia/queda-de-elevador-mata-9-operarios-na-ba-

115842.html   

Em: http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI5287366-EI8139,00-
BA+operarios+morrem+apos+queda+de+elevador+de+obra.html 
 
 

http://www.portalodia.com/noticias/policia/queda-de-elevador-mata-9-operarios-na-ba-115842.html
http://www.portalodia.com/noticias/policia/queda-de-elevador-mata-9-operarios-na-ba-115842.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI5287366-EI8139,00-BA+operarios+morrem+apos+queda+de+elevador+de+obra.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI5287366-EI8139,00-BA+operarios+morrem+apos+queda+de+elevador+de+obra.html


 
 

ANEXO G: CAUSAS DE ACIDENTES NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

 

Figura 7: Trabalhadores Reclamam da falta de EPI. 

Fonte: Jornal do SINTRACOM, Janeiro de 2011, Salvador-Ba. 

 

 

 

Figura 8: Dispositivos legais não foram cumpridos no acidente do Le: Parc. 

Fonte: Infoc, Informativo do CESAT, Ano 11, nº38, maio/agosto, Salvador-Ba, 

2011. 

 



 

ANEXO H: INTOXICAÇÃO ALIMENTAR NA CONTRUÇÃO CIVIL 

 

 

Figura 9: A Panqueca do Mal. 

Fonte: Jornal Correio da Bahia, 12 de outubro de 2010, Salvador-Ba 

 

 

 

 



 

ANEXO I: A LUTA POR ALIMENTAÇÃO DIGNA 

 

 

Figura 10: Vitória dos Trabalhadores no Shopping Bela Vista 

Fonte:  Jornal do SINTRACOM, Janeiro de 2011, Salvador-Ba 

 

 

Figura 11: Haja Indigestão no Le Parc e Manhattan! 

Fonte:  Jornal do SINTRACOM, Janeiro de 2011, Salvador-Ba 
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