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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

O estudo pretende analisar a atividade de trabalho das operárias da construção civil pesada de

um canteiro de obras em Minas Gerais, com o objetivo de investigar como as operárias

constroem a sua experiência no canteiro de obras. A pesquisa será de cunho qualitativo e

utilizará a revisão bibliográfica e entrevistas semiestruturadas aliadas às observações que

serão feitas em um canteiro de obras da construção civil de Minas Gerais. Também

tencionamos usar a técnica da Instrução ao Sósia. Esta técnica consiste em solicitar a operária

que imagine uma sósia sua e que esta deverá substituí-la em seu posto de trabalho, sendo que

ela deverá trabalhar em seu lugar sem que os demais operários percebam a troca, para que

aconteça dessa forma, quais instruções ela daria a esta sósia? Dessa maneira, a operária irá

descrever minuciosamente sua rotina em seu posto de trabalho e, assim, com a referida

técnica, a operária poderá informar-nos como ela executa suas tarefas, e consequentemente,

nos permitirá analisar como a sua experiência se constrói. O interesse pelo objeto da

investigação surgiu da participação da pesquisadora como docente voluntária em um curso de

capacitação para a atividade de trabalho na construção civil. Para a fundamentação teórica

serão utilizados como referencial os autores que investigam a análise da atividade de trabalho



na perspectiva ergológica, para assim podermos confirmar o quanto o trabalho realizado é

singular e não somente uma prescrição.  E para responder a pergunta, como as operárias da

construção civil constroem sua experiência na atividade de trabalho no canteiro de obras da

construção civil pesada de Belo Horizonte. Trabalharemos com pesquisadores que têm em

suas pesquisas o tema experiência (DEWEY, 1985; ODONNE & BRIANTE, 1981;

SCHWARTZ, 2010, 2011).  Bem como, serão pesquisados os autores que fundamentam seus

estudos seguindo a tradição marxiana do trabalho como princípio educativo, (ANTUNES,

2006; MARX, 2011), pois acreditamos que na sociedade, a produção dos meios para se viver

está inserida no sistema capitalista, por isto é necessário aliar trabalho e educação, sendo que

a educação tem o importante papel da ação humanizadora, visto que, segundo Paulo Freire

(1985) é através da educação que nos tornamos cada vez mais humanos e históricos. Além

desses autores, também será essencial irmos à busca dos saberes das autoras (KERGOAT,

2009; HIRATA, 2002; LOBO, 2011) que aprofundam seus estudos nas questões de gênero,

pois os sujeitos de nossa investigação são as operárias da construção civil pesada, sendo

assim, haverá demandas no sentindo para entender como se desenvolvem nos canteiros de

obras as relações sociais de sexo, e também, compreender como o conceito de

interseccionalidade, (CRENSHAW, 2002; HIRATA, 2014) poderá auxiliar a desvendar as

tensões envolvendo gênero, raça e classe no canteiro de obras da construção civil. Por fim,

pretendemos fazer a análise por meio do modelo qualitativo, que nos permite apreender os

significados que os sujeitos dão a si mesmos e ao mundo em que vivem. Dessa forma,

também, poderão ser identificados os valores que permeiam o trabalho das operárias do

canteiro de obras da construção civil pesada de Minas Gerais.

Palavras chave:Experiência; Atividade de Trabalho; Gênero; Operária da construção civil;

Valores.



INTRODUÇÃO:

O presente artigo tem como objetivo expor a proposta de pesquisa em andamento

no Programa de Pós Graduação Conhecimento e Inclusão Social, da Faculdade de Educação

da UFMG, que objetiva compreender como as operárias de um canteiro de obras da

construção civil pesada de Minas Gerais, constroem sua experiência de trabalho. A opção pelo

campo ser o da construção pesada, se deve, por que geralmente as construções dessa

classificação, são maiores, a execução demora mais tempo, têm mais operários e as funções

são mais diversificadas, donde concluímos que o número de mulheres trabalhando como

operárias nesse ramo da construção civil poderão ser maiores também.  E, hipoteticamente,

com tempo maior para conclusão das obras, melhores condições a pesquisadora terá para

desenvolver a pesquisa de campo. E nesse sentido, será analisada a atividade de trabalho

desse canteiro de obras e o objeto de investigação será a construção da experiência na

atividade de trabalho no canteiro de obras.

A atividade no canteiro de obras é caracterizada pelo trabalho braçal, com pouca

ou quase nenhuma mecanização. As operárias no canteiro de obras geralmente têm pouco

treinamento, pois a formalização do trabalho quase não existe, e os cursos de qualificação

profissional nesta área são poucos. Os cursos existentes ministram a teoria, deixando quase

sempre uma lacuna na prática.  Nessa perspectiva, trabalhadores com mais tempo de trabalho

detêm o controle do saber no canteiro de obras, ou seja, eles têm controle sobre o aprendizado

das novatas. Assim, as operárias inexperientes dependem desses trabalhadores veteranos para

apreenderem o trabalho na prática e, podemos observar a comprovação desse fato, nos estudos

de Brochier (2014), quando ele afirma que os trabalhadores experientes são “relutantes em

compartilhar seus saberes,” tornando assim, difícil o aprendizado para as novatas.

Sabe-se que o canteiro de obras é palco do controle da hierarquização e que nele

proliferam tensões, pois seu planejamento é pensado para que o trabalho flua mais facilmente

e a produção seja mais rápida e com custo sempre mais baixo, ou seja, há controle do

trabalho, dos trabalhadores e das trabalhadoras.

Conhecendo-se essa realidade do canteiro de obras, que buscamos compreender como

essas trabalhadoras constroem sua experiência na atividade de trabalho lá exercida. E, para se

ter essa compreensão, será fundamental propormos a análise da atividade de trabalho no

canteiro de obras na perspectiva ergológica, que segundo (SCHWRTZ; DURRIVE, 2007,



p.31), “é analisar a atividade de trabalho, sabendo-se que o ser humano sempre estará

negociando as normas.”

A motivação para este estudo surgiu da necessidade da pesquisadora em continuar os estudos

realizados em um canteiro de obras da construção civil em Belo Horizonte para elaboração da

dissertação de mestrado. Nessa pesquisa para o mestrado, a pesquisadora notou que os

operários veteranos tinham resistência em ensinar a atividades para as novatas. Desde então, a

pesquisadora questiona-se como essas operárias conseguem construir sua experiência, se o

trabalho não lhes é ensinado no canteiro de obras, como é tradicional na construção civil, ou

seja, o savoir faire1 . Desvelar como essas trabalhadoras constroem sua experiência no

canteiro de obras foi uma inquietação constante para a pesquisadora. Nesse sentindo, que

propomos com a pesquisa, compreender como essas operárias conseguem a experiência para

se manterem no canteiro de obras, pois além da dificuldade da transmissão dos saberes existe

também a discriminação por gênero, por raça, enfim empecilhos que surgem no caminho das

operárias. As discriminações sofridas por racismo, gênero e classe, serão estudadas tendo

como esteio a interceccionalidade, conceito que foi forjado por Kimberle Crenshaw, na

década 1970 a partir do movimento conhecido como Black Feminism, e utilizou em suas

pesquisas sobre as violências vividas pelas mulheres de cores nas classes desfavorecidas nos

Estados Unidos. O conceito de interseccionalidade também é usado por Helena Hirata em

suas pesquisas sobre gênero, que segundo a autora

O interesse teórico e epistemológico de articular sexo e raça, por exemplo, fica claro
nos achados de pesquisas que não olham apenas para as diferenças entre homens e
mulheres, mas para as diferenças entre homens brancos e negros e mulheres brancas e
negras. (HIRATA, 2014, p.63)

Dessa forma, compreendemos a importância do conceito de interseccionalidade para ser

utilizado na análise da articulação entre gênero, raça e classe e trabalho. Assim, consideramos

necessária essa proposta de pesquisa porque o estudo sobre a atividade de trabalho no canteiro

de obras é relevante, no sentido em que, provavelmente, resultará em indicativos importantes

sobre o trabalho humano na área da construção civil, ampliando o conhecimento acadêmico

relacionado à experiência de trabalho e ao comportamento dessas operárias no canteiro de

obras. Fez-se uma busca nos portais de universidades brasileiras na área da educação,

sociologia, engenharia e psicologia, em periódicos e congressos referentes ao tema na

1 - Savoir faire, saber fazendo, técnica tradicional na sociologia do trabalho francesa, na qual o trabalhador
aprende a atividade trabalhando



tentativa de localizar trabalhos que, abordassem a construção da experiência na atividade de

trabalho no canteiro de obras e trabalho de mulheres na construção civil, porém não foram

encontrados trabalhos com esse foco: a construção da experiência no canteiro de obras da

construção civil, mas encontraram-se artigos em periódicos da área de educação, nos quais os

temas se referem ao conceito de experiência e à formação profissional baseada na experiência

na atividade de trabalho. Os artigos mais relevantes foram: “A experiência é formadora?”

(SCHWARTZ, 2010), no qual o autor questiona se a experiência forma a pessoa que faz

experiência ou forma aquele que não tem experiência, e o outro artigo foi, “Qual sujeito para

qual experiência?” (SCHWARTZ, 2011), em que o mesmo autor afirma que o sujeito, por

meio do debate de normas, pode se reconfigurar e que, nesse sentido, pode se retomar o termo

experiência. As dissertações encontradas utilizando as palavras chave: trabalho de mulheres

na construção civil foram: Araújo (2005), Manna (2011), Silva (2013). Romcy (2013) Silva

(2015). Araújo (2005) fez um estudo de caso das trabalhadoras de uma determinada

construtora da cidade de Aracaju e, em sua pesquisa, enfatizou a trajetória e a visão da

trabalhadora com relação ao seu lugar nas relações de gênero dentro do mundo do trabalho.

Enquanto Manna (2011) pesquisou a inserção da mulher na construção civil e Silva (2013)

teve como objetivo em seu estudo os aspectos das relações de gênero e trabalho que permeiam

o desempenho das atividades de homens e mulheres na construção civil da cidade de

Fortaleza. Esta pesquisa também concluiu que a maioria das mulheres, busca se inserir no

mercado de trabalho e na economia formal, pois lhes possibilitam melhores salários. Romcy

(2013) estudou as hierarquias no trabalho, as diferenças sociais e as estratégias de interação na

sociabilidade de pedreiros chefiados por mulheres. E Silva (2015) pesquisou as expectativas

profissionais de mulheres operárias em canteiro de obras da construção civil. Assim, vimos

que não existem trabalhos específicos referentes à construção da experiência no canteiro de

obras. Ainda, fundamentamos que, a partir dos resultados da pesquisa poderão surgir

mecanismos para melhorar a condição de trabalho no canteiro de obras para as operárias. A

maioria dessas trabalhadoras é de origem campesina, humilde. Elas migram para os grandes

centros urbanos em busca de melhores oportunidades de trabalho, mas, devido a pouca (ou

nenhuma) escolaridade, sua porta de entrada para o trabalho urbano sempre foi o trabalho

doméstico assalariado, porém essas trabalhadoras estão trocando esse ambiente de trabalho

pelo ambiente da construção civil.

As trabalhadoras trazem como bagagem experiências diferentes das práticas

realizadas no canteiro de obras. Então, questiona-se: Como as trabalhadoras da construção



civil pesada constroem a sua experiência na atividade de trabalho no canteiro de obras? Quais

são os percursos que essas trabalhadoras trilham para construírem a experiência na atividade

de trabalho no canteiro de obras? E, no sentindo axiológico, quais são os valores

predominantes que influenciam a construção dessa experiência de trabalho? São valores

meramente monetários ou o trabalho para essas operárias produz valores na esfera ética?  E o

fato de serem mulheres pode influenciar na construção da sua experiência no ambiente do

canteiro de obras da construção civil? Sabendo-se que na atividade de trabalho os

trabalhadores estão sempre renormalizando, as renormalizações teriam influência na

construção da experiência no canteiro de obras?  Essas indagações nos levam a refletir sobre a

atividade de trabalho e a formação humana e profissional dessas trabalhadoras e também nos

impõem uma busca minuciosa por referenciais teóricos que fundamentem a análise dos dados

que serão coletados e nos ampare durante as observações e, ao mesmo tempo, nos ajude a

elucidar sobre a construção da experiência na atividade de trabalho das operárias no canteiro

de obras da construção civil da cidade de Belo Horizonte. Para responder a pergunta que

originou essa proposta de pesquisa será necessário alcançarmos o objetivo geral e os

específicos da pesquisa, fundamentados por um referencial teórico que nos ampare durante a

pesquisa, que são:

Objetivo Geral

Compreender como acontece a construção da experiência na atividade de trabalho em

um canteiro de obras da construção civil pesada de Minas Gerais utilizando a

interseccionalidade entre gênero, raça, classe e trabalho.

Objetivos específicos

o Especificar o conceito de experiência na atividade de trabalho;

o Analisar a atividade de trabalho das operárias no canteiro de obras da construção civil

pesada em Minas gerais;

o Compreender como as operárias da construção civil pesada de Minas Gerais

constroem a experiência na atividade de trabalho no canteiro de obras;



o Compreender a interseccionalidade articulada a gênero, raça, classe e trabalho  na

experiência da atividade de trabalho;

o Identificar se a questões relativas ao gênero, raça e classe influenciam na construção

da experiência das trabalhadoras na atividade de trabalho no canteiro de obras da

construção pesada de Minas gerais;

o Identificar quais são os valores que podem emergir da atividade de trabalho das

operárias no canteiro de obras;

REFERENCIAL TEÓRICO

Diante da problemática e dos objetivos indicados, pretende-se investigar e analisar a

construção da experiência na atividade de trabalho das operárias da construção civil pesada de

Minas Gerais. Para tanto, inicialmente, buscaremos embasamento em autores que analisam a

atividade do trabalho utilizando conceitos construídos no bojo da abordagem ergológica, uma

vez que, abordagem ergologia, segundo (SCHWARTZ, 2016, p.1) é um modo de aproximar a

atividade e ela tem origem em experiências de longa duração de trocas com o mundo do

trabalho e é inspirada por filósofos ou escolas que se interrogam sobre a vida e o trabalho. E

atividade é entendida como “sempre um fazer de outra forma, um trabalhar de outra forma’’

(SCHWARTZ; DUC; DURRIVE, 2007, p. 35). E, consequentemente, envolvem saberes, que,

segundo (LIMA; PETRUS;CUNHA, 2013, p.323) “emergem em situações reais vivenciadas

pelo trabalhador, não estando descritos em manuais ou protocolos de prescrição para a

atividade de trabalho”. Esses saberes, para serem gerados e eficazes, são destacados de casos

particulares, de encontros, de histórias singulares, ainda mais quando a experiência dessas

pôde inspirar sua formulação. (SCHWARTZ, 2011, p.29).

As operárias estão sempre atentas aos saberes do canteiro de obras, porque é por meio da

observação  que elas tem acessibilidade  ao conhecimento, que segundo (SILVA, 2015) “elas

vão seguindo e tomando as iniciativas para a aprendizagem do trabalho.” Reconhece-se aí  a

discriminação e opressão que as mulheres enfrentam no canteiro de obras, pois ter que criar

estratégias para aprender o ofício na atividade de trabalho é uma forma de opressão velada e

essa opressão é aumentada quando a mulher em questão é negra.

Acreditamos que, por meio da análise ergológica, cujo conceito podemos também

entender, que é analisar a atividade de trabalho, sabendo-se que o ser humano sempre estará



negociando as normas (SCHWARTZ; DURRIVE, 2007), e que nessa perspectiva, os

resultados da análise da atividade no canteiro de obras poderão responder à questão que

motivou esta proposição de pesquisa: Como as operárias da construção civil pesada de

Minas Gerais constroem sua experiência de trabalho na  atividade de trabalho no canteiro de

obras? Pois, supondo-se que, diante da necessidade de aprender, as operárias fazem uso de si

para construírem a experiência necessária para a atividade de trabalho que, segundo

(SCHWARTZ, 2000, p.41), o uso de si “é a forma indiscutível de manifestação de um

sujeito,” e que, “o saber começa nas profundezas do corpo, com aquilo de mais singular, de

mais histórico, de mais impalpável numa situação de trabalho” (SCHWARTZ, 2003, p.26).

Ainda segundo esse mesmo autor, “a experiência não deve ser um conceito genérico,

precisamos poder individualizá-la por intermédio de situações e de percursos” (SCHWARTZ,

2010, p.41. Os aportes do referencial teórico metodológico da ergologia continuaram

alicerçando nossa pesquisa no sentido em que nos fornecerá subsídio para compreender a

atividade de trabalho, pois segundo (DURRIVE; SCHWARTZ, 2007, p. 202) “a atividade

transgride todos os lugares”, sendo assim, as operárias fazem uso de si por si, porque sempre

haverá o confronto de normas e situações de dramáticas. O uso de si está explicitamente

ligado às escolhas que as operárias fazem no decorrer de sua atividade de trabalho, na

tentativa de satisfazer os seus desejos mais íntimos, que é aprender sempre como o trabalho

acontece. As operárias se reinventam a cada situação e criam outras situações que lhes sejam

propensas ao aprendizado durante a atividade de trabalho.

Nesse sentido, presumimos que as operárias utilizam o conhecimento tácito que,

conforme Aranha (1997, p.14), é “o conhecimento adquirido pelo trabalhador tanto no

processo de trabalho quanto na sua atividade social em geral”, pois, quando as operárias

chegam ao canteiro de obras, elas trazem consigo uma bagagem de conhecimentos que foram

adquiridos em diversas situações da vida cotidiana. Assim, entende-se que esses

conhecimentos trazidos por elas são aqueles que são adquiridos ao longo da vida, tanto no

trabalho como na vivência em sociedade.

Hipoteticamente acreditamos que, com o objetivo de construir sua experiência na

atividade de trabalho, as operárias atuam no canteiro de obras exercitando a cada dia o seu

aprendizado. Por esse ângulo, entendemos que, “[...] é atuando que o indivíduo mobiliza seu

conhecimento, sua experiência e o conjunto de práticas necessárias à realização do trabalho”

(CUNHA, 2005, p.2). É também atuando que os trabalhadores se qualificam, pois são

portadores desses conhecimentos tácitos, que são “parte integrante e importante da



qualificação do trabalhador” (ARANHA, 1997, p.19). A autora ainda afirma que “o

trabalhador, ainda que de forma assistemática, produz conhecimento, elabora um saber sobre

o trabalho, que não é apenas constituído de noções de sobrevivência e relacionamento na

selva competitiva do mercado de trabalho, mas que é também técnico” (p.19).

Nesse sentindo, também iremos à busca do pensamento de John Dewey, filósofo,

pedagogo, norte americano do século passado, que centrou suas pesquisas na área da

educação. Com seu pensamento pragmatista instrumentalista, (DEWEY,1985, p.9) afirma,

que “o pensamento e a ação não são opostos, mas que o pensamento é uma fase indispensável

da ação[...]. Para ele, a  experiência é analisada  a partir das relações dos corpos uns com os

outros,  não de uma forma dicotômica, como pensou Renné Descartes (1973)  e sim um

processo que aborda “as relações entre coisas de que decorre sempre a aprendizagem”

(DEWEY,1985, p.89) e nesse processo, a experiência ocorre continuamente, porque a

interação da criatura viva com as condições que a rodeiam está implicada no próprio processo

de vida, (DEWEY, 1985,p.89). Mas, o mesmo autor, também, nos alerta, que a experiência é

individualizadora, cada um com seu “próprio movimento rítmico.” Dessa fora como o

canteiro de obras faz parte da sociedade, e esta, se caracteriza pelas relações sociais que são

estabelecidas, então, no canteiro de obras não será diferente, haverá relações sociais se

estabelecendo, corpos se relacionando, por isso os estudos de John Dewey serão um

importante arcabouço, que nos orientará com relação ao conceito de experiência. Bem como,

será analisado também o conceito de experiência elaborado por Ivar Oddone, Alexandra Re e

Gianni Briante (1981) sobre a classe trabalhadora, na Itália. O campo de pesquisa desses

pesquisadores, foi na indústria automobilística FIAT, na cidade Turim.  Nesse estudo, o

objetivo era para que os trabalhadores, por meio de uma troca imaginária de lugar pudessem

descrever como realizavam suas atividades, inclusive como realizavam as renormalizações

necessárias entre o  trabalho prescrito e o trabalho real. Essa técnica ficou conhecida por

“instrução ao sósia.”  A instrução ao sósia  possibilita ao pesquisador compreender melhor a

atividade de trabalho. Na instrução ao sósia  o trabalhador vai gradualmente relatando sua

atividade, não como executor, mas como um pressuposto instrutor ao seu sósia que o

substituirá em seu posto de trabalho, essa situação permite ao trabalhador ir e vir, fazendo

com que se crie uma dialética dele com ele mesmo, de maneira,  que ele poderá fazer uma

análise de seu comportamento, durante a atividade de trabalho, lhe possibilitando revivê-la

com a perspectiva de modificá-la, desse modo, produzindo uma nova experiência. E, o

pesquisador, tem a oportunidade de examinar, não somente o que é ideal segundo as



prescrições no ambiente de trabalho, mas o que realmente acontece. Com essa técnica, a

pesquisadora poderá aprofundar-se na atividade de trabalho da operária, por meio de seus

relatos, e assim compreender como elas constroem a experiência no canteiro de obras da

construção civil pesada de Minas Gerais.

Não obstante, será necessário também recorrermos a autores que pesam o trabalho

como segmento central na formação humana. Como podemos observar em Antunes (2006,

p.139), quando afirma que o trabalho faz parte do “processo de autorrealização da

humanidade”, e em Marx (2011, p.211), quando faz a reflexão de que o trabalho “imprime

forma útil à vida humana.” Também será necessário nos fundamentarmos com  os saberes das

autoras que investigam o  gênero na atividade de trabalho, pois sabe-se que o canteiro de

obras da construção civil sempre foi um território masculino, e que, segundo (SILVA, 2015,

p. 24) “no canteiro de obras acontecem as relações sociais de sexo e as relações de trabalho”.

No entendimento de Danièle Kergort,(2009) as relações sociais de sexo, são as formações de

dois grupos de indivíduos, homens e mulheres, que tem a base material, que no caso aqui, é o

trabalho e se manifestam por meio da divisão social do trabalho entre os sexos, ou seja, a

divisão sexual do trabalho, que tem dois princípios organizadores: o da separação ( existem

trabalho de homens e trabalhos de mulheres) e o da hierarquização ( trabalho de homem vale

mais que o de mulher). Essa prática, conforme apurou (SILVA, 2015, p.55) “deixa em

desvantagem a mulher trabalhadora.” Assim, será necessária a investigação de como estas

mulheres estão lidando com as situações no canteiro de obras. Nessa perspectiva, buscaremos

os saberes de (HIRATA, 2008, 2002, 2014) que direcionou suas pesquisas principalmente,

aos estudos sobre o feminismo, gênero e trabalho, abordando conceitos como

interseccionalidade das relações sociais. O conceito de interseccionalidade, categorizado

inicialmente por (CRENSHAW, 2002) é muito importante para os estudos de gênero, pois ele

nos permite entender o imbricamento das categorias, raça, classe, gênero, sexualidade,

religião, enfim todas as situações que perpassam pela vida da mulher em suas relações sociais.

O termo interseccionalidade segundo (HIRATA, 2014, p.63) tem a característica relevante da

não hierarquização das formas de opressão. Com o conceito de instrseccionalidade podemos

compreender que o indivíduo carrega consigo uma bagagem histórica de vida e que a todo o

momento esses fatos históricos interferem em suas decisões. Também nos debruçaremos

sobre o materialismo histórico feminista de Christine Delphy (1982), assim como, sobre as

questões levantadas por Saffioti (1976), e por Lobo (2011) que eram relacionadas à mulher e

a classe. À vista disso, a pesquisa se posicionará para expor como a operária constrói a sua



experiência na atividade de trabalho no canteiro de obras da construção civil pesada de Minas

Gerais.

METODOLOGIA

Toda pesquisa científica necessita de um caminho metodológico rigoroso e eficaz, pois,

a partir de uma metodologia bem elaborada e ancorada em referenciais teóricos bem

estruturados, pode-se alcançar-se os objetivos que a motivaram. Assim, a exploração de

canteiros de obras na construção civil pesada de Minas Gerais será de fundamental

importância para entendermos como as operárias constroem a sua experiência na atividade

de trabalho no canteiro de obras. Para esse entendimento ser claro, será necessário ter um

olhar atento à execução do trabalho por elas e às relações sociais que se constituem no

canteiro, pois segundo Yves Schwartz, (2010) a experiência depende da trajetória do sujeito,

que é feita por encontros sociais, técnicos e humanos. Nesse sentindo, o enfoque qualitativo

da pesquisa oportunizará observar as características do campo e do sujeito de estudo, as

operárias de um canteiro de obras da construção civil pesada de Minas Gerais. As pesquisas

de caráter qualitativo são importantes por que elas “partem do pressuposto de que as pessoas

agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores, e que seu

comportamento tem sempre sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo

imediato, precisando ser desvelado.” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1999,

p.131). Nessa linha de raciocínio, serão feitas observações diretas, que segundo (QUIVY;

CAMPENHOUDT, 2008, p.164) “é aquela em que o próprio investigador procede

diretamente a recolha das informações, sem se dirigir aos sujeitos”, no ambiente natural

desses sujeitos. Observações serão registradas fielmente em um diário de bordo, de maneira

que, o investigador tenha o mínimo de intervenção no contexto das observações, pois,

segundo (ANDRÉ, 1995, p.28), “o pesquisador tem sempre um grau de intenção com a

situação, estudando-a, afetando-a e sendo por ela afetado”. A escolha pelas observações

diretas enriquecerá os dados coletados, pois permitirá registrar a desenvoltura das operárias e

os fatos sucessivos que vão acontecendo no canteiro de obras, e também, possibilitará à

pesquisadora registrar suas impressões no momento do evento. E, ainda, conforme (ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1999, p.166) as observações permitem relatar “os

comportamentos não pré determinados, visando descrever e compreender o que está

ocorrendo numa dada situação.” Em segundo momento acontecerão as observações indiretas,



que consistem no pesquisador dirigir-se ao observado para obter a informação desejada. E,

elas serão efetuadas usando a técnica de entrevistas, que serão elaboradas no formato

semiestruturado. A escolha pelo formato de entrevista semiestruturada permitirá a

pesquisadora entender os significados do mundo para os sujeitos pesquisados, as operárias

da construção civil pesada. Essa técnica de entrevista também favorece a pesquisa, por que

“mantém a presença consciente e atuante do pesquisador e, ao mesmo tempo, permite a

relevância na situação do ator [...] e, propicia não só a descrição dos fenômenos sociais, mas

também sua explicação e a compreensão de sua totalidade” (TRIVIÑO, 1987, PAG 152).

Portanto, poderá chegar-se a maneira pela qual as trabalhadoras constroem sua experiência

na atividade de trabalho no canteiro de obras da construção civil pesada. Para complementar

dos dados qualitativos da pesquisa, será necessário usar dados quantitativos publicados por

instituições, como MTPS, IBGE, IPEA, OIT, Fundação Carlos Chagas, e documentos como

CAGED e RAIS, esses dados estatísticos poderão ser   organizados em tabelas e gráficos,

permitindo melhor interpretação do todo ou de determinada parte da pesquisa,

proporcionando assim, conhecer melhor a realidade dos entrevistados. A pesquisa

metodologicamente será realizada em duas fases, sendo que na primeira fase será feito um

levantamento teórico bibliográfico, que consistirá na investigação por meio de consultas a

livros, artigos e bancos de dissertações e teses dos programas de pós-graduação das

universidades brasileiras nas áreas de Educação, Engenharia, Sociologia e Psicologia  e

também serão investigados artigos em periódicos e anais de congressos existentes na área do

objeto de estudo, abrangendo assim, o material publicado sobre a temática. É significativo

ressaltar que, a pesquisa bibliográfica é de máxima importância, pois permite ao pesquisador

desenvolver o raciocínio crítico que lhe permitirá distinguir as diferentes categorias usadas

pelos autores pesquisados. Esse método, conforme, (GOLDEMBERGUE, 2007, p. 80) “é

um exercício de compreensão fundamental para a definição da posição que o pesquisador irá

adotar.” Pois conforme (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2008, p.50), “todo trabalho de

investigação se inscreve num continum”. A pesquisa bibliográfica detalhada pode dar ao

trabalho a condição de “validade externa”, ou seja, é situar claramente a sua pesquisa em

relação ao panorama conceitual já reconhecido. Já a segunda fase, será nos canteiros de

obras da construção civil de Minas Gerais. A busca por esse canteiro será no âmbito da

construção pesada, para isso a pesquisadora entrará em contato com o Sindicado dos

Trabalhadores na Indústria da Construção pesada do estado de Minas Gerais – SITICOP, que

poderá fornecer indicações de obras onde há mulheres trabalhando como operárias.



Pretende-se conseguir um campo onde tenha de doze a 20 operárias. Após essas indicações,

a pesquisadora entrará em contato com as construtoras para explicar como será feita a

pesquisa e de que forma, com o objetivo de ter a obtenção da autorização para sua entrada no

canteiro de obras. Após, ter conseguido o campo, a observações diretas serão feitas, depois

as indiretas. As observações indiretas serão registradas em um diário de campo, que

proporcionarão uma “[...] individualização ou agrupamento dos fenômenos dentro de uma

realidade que é indivisível, essencialmente para descobrir seus aspectos aparentes e mais

profundos, até captar, se for possível, sua essência numa perspectiva específica e ampla,”

(TRIVIÑO, 1987, p. 153). Logo após, serão realizadas as observações indiretas, as

entrevistas que segundo (GIL, 2007, p.115) “é a técnica que envolve duas pessoas numa

situação “face a face” e em que uma delas formula questões e a outra responde. ”Essa

técnica facilita a obtenção de dados a partir do ponto de vista dos sujeitos. Essas entrevistas

serão gravadas, depois de explicado para as entrevistadas a necessidade de tal procedimento,

mas garantindo a elas, que será gravado apenas com a permissão das mesmas, e que, em

qualquer momento, elas poderão desistir das gravações, e também será assegurado a elas o

anonimato. Além das entrevistas e observações, poderá ser usada a técnica de instrução ao

sósia. Essa técnica consiste em pedir ao trabalhador que imagine que ele tenha um sósia e

que este irá trabalhar em seu lugar, mas pessoa alguma poderá notar a diferença. Para que a

diferença não seja notada quais instruções ele poderá dar ao sósia? Dessa forma o

trabalhador irá contar a experiência vivida que poderá se transformar em uma nova

experiência. Pois com essa técnica as dificuldades enfrentadas na atividade de trabalho são

desveladas e assim, o trabalhador poderá fazer um exame crítico de suas ações tomadas

durante a atividade. A instrução ao sósia permite ao pesquisador compreender como o

trabalhador realiza sua atividade profissional e como ele age nas diferentes situações de

trabalho e que soluções ele encontra para suas dificuldades.

As pesquisas qualitativas têm a característica de produzirem muitos dados, e estes

devem ser analisados durante todo o processo do estudo, que, conforme (ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1999, p.171) é feito “através de teorizações

progressivas em um processo interativo com a coleta de dados.” As transcrições das

entrevistas serão analisadas seguindo a teoria da análise do discurso, pois interessa à

pesquisadora captar quais os sentidos e sentimentos que serão esboçados pelos entrevistados

no momento da entrevista. Essa tentativa de captação dos sentidos e sentimentos dos

entrevistados será feita por meio das observações e anotações de expressões, gestos e



diversas emoções que poderão surgir durante suas falas. A técnica da análise do discurso

permite, segundo (ORLANDI, 2007, p.15) “conhecer melhor aquilo que faz o homem um ser

especial com sua capacidade de significar e significar-se”, e ela ainda favorece a linguagem

como mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social.” Nesse sentido,

Orlandi (2007) afirma que a linguagem não é meramente um processo de “transmissão de

informação”, mas também é um “processo de constituição do sujeito”, no qual  o

entrevistado, suas argumentações, suas subjetividades e a construção da realidade se

identificam, pois segundo (ORLANDI, 2007, p. 34) ao falarmos nos filiamos a redes de

sentidos. Após a análise, os dados coletados, os mesmos serão utilizados para a escrita da

tese.
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