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Há algumas décadas tem se polemizado a centralidade do trabalho na vida das pessoas.
Na Psicologia, um dos desdobramentos disso foi o desenvolvimento de linha de
pesquisa sobre o significado do trabalho que incorporou o conceito de centralidade do
trabalho (importância atribuída ao trabalho na vida das pessoas), operacionalizado pela
comparação da importância atribuída ao trabalho com as demais esferas de vida:
família, religião, lazer e comunidade. Desenvolveu-se, então, pesquisa, visando
apreender como os operários da construção de edificações inter-relacionam tais esferas
entre si. Realizaram-se oito entrevistas semiestruturadas com operários de duas
construtoras em Belo Horizonte. A análise de conteúdo teve como apoio um programa
de software (QDAMiner). Os resultados indicaram que o operário sente o impacto da
jornada de trabalho na vida familiar, as práticas religiosas acontecem com a família, o
lazer depende da acessibilidade e do custo e a vida em comunidade confundiu-se com as
anteriores. Observou-se uma inter-relação entre família, trabalho e religião, sugerindo
que o desenvolvimento de comprometimento e envolvimento com o trabalho exige
respeito às crenças do trabalhador sobre família e religião.

Desde o início do processo de esgotamento do modelo da sociedade de bemestar (abarcando a adoção da organização do trabalho segundo os princípios tayloristafordista) e início do processo histórico que ficou conhecido como reestruturação
produtiva e/ou terceira revolução industrial, os questionamentos sobre mudanças no
papel estruturante do trabalho têm estado em voga, sustentando-se duas posições
antagônicas: uma que preconiza o fim do trabalho como uma categoria estruturante (p.
ex., AZNAR, 1995; DE MASI, 2000; FORRESTER, 1997; GORZ, 1982; 1991; OFFE,
1992; RIFKIN, 1997) e outra que segue prevendo sua continuidade (p. ex., ANTUNES,
1995; 1999; CASTEL, 2008; CASTELLS, 1999; CASTILLO, 1998; FREYSSENET,
1994; ORGANISTA, 2006; RANSOME, 1996; B. S. SANTOS, 2009; TONI, 2003). Na
Psicologia do Trabalho e das Organizações, um dos desdobramentos de tal discussão foi
o desenvolvimento de linha de pesquisa (por exemplo: ALVARO; DERGERE;
CRESPO; TORREGROSA; GARRIDO, 1995; BASTOS; PINHO; COSTA, 1995;
BENDASSOLLI, 2009; 2011; BORGES; BARBOSA, 2006; BORGES; TAMAYO,
2001; BORGES; YAMAMOTO, 2010; ENGLAND; MISUMI, 1986; MORIN, 2001;
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ROS; SCHWARTZ; SURKISS, 1999; SOUSA, 1983; TOLFO; PICCININI, 2007)
sobre o significado do trabalho que incorpora o conceito de centralidade do trabalho,
definida como a importância atribuída ao trabalho na vida das pessoas e tem adotado
como uma das formas de operacionalizar comparar a importância atribuída ao trabalho
com a das demais esferas de vida: família, religião, lazer e comunidade (vivências em
associações, sindicatos, partidos, vizinhança, etc.) (ENGLAND; MISUMI, 1986;
MOW, 1987).
A equipe MOW (1987) difundiu os estudos sobre a centralidade do trabalho no
mundo inteiro. Os estudos brasileiros tem sido consensuais em encontrar alta
centralidade do trabalho em diversas ocupações. E a maioria deles (p. ex., BASTOS,
1994; BORGES; TAMAYO; ALVES-FILHO, 2005; LIMA, 2003) incluindo pesquisa
de Soares (1992) desenvolvida em Brasília com organizações de setores econômicos
distintos1, tem encontrado a seguinte ordem de importância para as esferas de vida:
família, trabalho, lazer, religião e comunidade. Entretanto, pesquisa com operários da
construção de edificações e comerciários naquela capital indicou ordem diferente em
que a religião ocupa a terceira posição e o lazer a quarta posição (BORGES; TAMAYO,
2001). Sousa (1983) discorrendo sobre os operários da construção civil daquela capital
mostra uma interdependência muito forte entre as esferas de vida família e trabalho, em
que o trabalhador no contexto da família assume o papel do provedor e, como pai, um
papel moral enquanto no trabalho vive a condição de operário subjugado a condições
humilhantes e aviltantes. A manutenção de um desses papéis, no entanto, depende um
do outro.
Do intervalo de tempo de tais publicações focalizando os operários da
construção civil à atualidade, mudanças têm se desenvolvido no ambiente da construção
de edificações. Tal setor econômico vive na atualidade no Brasil um período de
crescimento (BARROS NETO; FENSTERSEIFER; FORMOSO, 2003; MELLO;
AMORIM, 2009; IBGE, 2008), estimulado, entre outros aspectos, pelo aumento de
demanda proveniente da elevação do poder aquisitivo de segmentos da população e de
programas governamentais dirigidos ao incentivo da aquisição da casa própria. Além
1

Uma concessionária de veículos, uma instituição financeira, uma montadora de equipamentos de
informática, dois órgãos setoriais da administração direta do Distrito Federal, uma empresa pública de
prestação de serviços e um órgão federal de administração direta do Estado.
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disso, a importância econômica do setor tem sido historicamente justificada por
especificidades, como: seu elevado efeito multiplicador; menor necessidade de
investimento; utilização intensiva de mão de obra; significativa porção de investimento
e reduzido coeficiente de importação, caracterizando-se por elevada nacionalização
(MELLO; AMORIM, 2009; SOUSA, 1983).
O ciclo de crescimento econômico do setor não tem sido acompanhado
proporcionalmente pelo aumento da capacidade de atrair pessoal, implicando na
escassez da mão de obra (MELLO; AMORIM, 2009; SOUSA, 1983; 1994). Essa
escassez, as exigências de qualidade das edificações e a aplicação da Norma
Regulamentadora 18 de 1978, sobre as condições e meio ambiente de trabalho na
indústria da construção, que, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego de 1992 a
2012, contou com 18 atualizações (http://portal.mte.gov.br), entre outras razões, têm
contribuindo para mudanças nos processos e organização do trabalho e demais
condições. O perfil do trabalhador também tem sofrido mudanças haja vista que o setor
econômico tem atraído trabalhadores de outros segmentos econômicos, bem como
recebido muitos iniciantes.
Considerando tais tendências de mudanças no setor da construção de edificações,
desenvolveu-se, então, pesquisa tendo em vista explorar que centralidade os operários
de Belo Horizonte atribuem ao trabalho em comparação com as demais esferas e como
eles relacionam a esfera do trabalho às demais. Em outras palavras, indagou-se: Quais
as manifestações de relação entre o trabalho e as demais esferas de vida (família,
religião, lazer e comunidade)? Os impactos são mútuos? O trabalho fortalece as demais
esferas? E as demais esferas fortalecem o trabalho operário?

Método
Aplicaram duas etapas. A primeira foi um survey com uma amostra de 228
operários de duas construtoras que atuam no mercado da construção de edificações na
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os operários participantes apresentaram uma
idade média de 35,2 anos (desvio-padrão de 11,29 anos) e trabalham na construção civil
a 15,76 anos em média (dp=11,05 anos) e a 1,69 anos em média na empresa atual
(dp=3,41 anos). Tais tempos de serviços sublinham a elevada rotatividade típica do
setor econômico.
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A tal amostra aplicaram-se duas questões estruturadas sobre centralidade do
trabalho: uma solicitando indicar a importância do trabalho na vida em uma escala de 1
a 7 e outra que ordenassem as esferas de vida representadas por gravuras por ordem de
importância. Aplicou-se ainda uma ficha sociodemográfica simplificada, preservando o
anonimato

do

participante.

A

aplicação

das

questões

estruturadas

ocorreu

individualmente e as respostas foram registradas em computador portátil de mão. Para
analisar as respostas aplicaram-se técnicas estatísticas descritivas.
A segunda etapa consistiu na realização de entrevistas semiestruturadas e
individuais com oito trabalhadores das mesmas empresas. A escolha dos entrevistados
aconteceu com o envolvimento das duas organizações participantes, tendo como
critérios trabalhadores exercendo diferentes funções no canteiro de obra e com o
mínimo de seis meses de atuação na organização.
Para a realização de tais entrevistas, elaborou-se um roteiro sobre as cinco
esferas de vida: família, trabalho, lazer, religião e comunidade. Utilizou-se gravador,
sob autorização dos participantes, permitindo um registro pleno. Depois de transcritas
literalmente, as respostas foram submetidas à análise de conteúdo categórica ou
temática (BARDIN,1995). Na sua execução, seguiram-se as orientações de Bauer e
Gaskell (2003) e Minayo (2008), que prevê as etapas de definição do corpus de análise,
leitura flutuante, categorização, discussão comparativa e compatibilização de categorias,
enxugamento da categorização, análise e interpretação.

Resultados e discussão

Das questões estruturadas
As respostas à primeira das questões estruturadas (Tabela 1) indicam o
predomínio de alta centralidade no trabalho entre os participantes, em que a média dos
pontos atribuídos (M=6,52, dp=0,93) está entre os dois pontos mais elevados da escala e
há forte concentração de respostas em torno da média. 85,7% dos participantes
atribuíram um dos dois pontos mais elevados, sendo que 13,4% atribuíram “6” e 72,3%
“7”. Portanto, a atribuição de alta centralidade segue sendo uma tendência entre os
operários.
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Tabela 1 – A importância do trabalho na vida dos participantes
Frequência relativa (%) em cada nível da escala

Desvio-

Total de operários

Média

padrão

6,52

0,93

1

2

3

4

5

0,4

0,0

0,4

3,9

9,5

6

7

13,4

72,3

Em referência à segunda questão estruturada, as respostas dos participantes
(Tabela 2) indicam que a maioria dos participantes ordena as esferas de vida, assim:
família, trabalho, religião, lazer e comunidade. A posição atribuída a duas primeiras
esferas correspondem à tendência observada nas pesquisas antecedentes consultadas e a
maioria das pesquisas internacionais consultadas2. Entretanto, a tendência a posicionar a
religião como terceira esfera e o lazer como quarta são resultados que só corrobora
exclusivamente os resultados da pesquisa já citada de Borges e Tamayo (2001)
indicando a consistência de tal hierarquização das esferas de vida entre operários da
construção de edificações.
Tabela 2 – A importância do trabalho frente às demais esferas de vida
1o lugar

2o lugar

3o lugar

4o lugar

5o lugar

71,9%

19,0%

7,4%

0,4%

1,3%

8,7%

47,2%

30,7%

7,8%

5,2%

16,5%

18,6%

26,8%

18,2%

19,9%

Lazer*

0,9%

12,1%

27,7%

37,2%

21,6%

Comunidade*

0,9%

3,0%

7,8%

35,1%

52,8%

Esferas de vida
Família
Trabalho*
Religião

* Houve respostas em branco de 0,4.

Além de a religião ser a terceira esfera de vida no conjunto da amostra, conta
com a distribuição de maior dispersão de modo que 16,5% e 18,6% dos participantes
tomam, respectivamente, como a primeira e segunda esfera de vida mais importante. Tal
dispersão das respostas aumentou quando se compara aos resultados de Borges e
Tamayo (2001), indicando uma tendência crescer a valorização da esfera religião.
2

Foram consultados: Alvaro et al. (1995); Barros (2002); Bastos, Pinho e Costa (1995); Borges e Barbosa
(2006); Borges e Tamayo (2001); Borges, Tamayo e Alves-Filho (2005); Brief e Nord (1990); Brief,

Rose e Adalg (1977); England e Misumi (1986); Lima (2004); MOW (1987) e Soares (1992).
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Das entrevistas
No tocante à esfera família, as respostas dos participantes reúnem aspectos
relativos ao dia a dia, bem como ao modo como eles veem o impacto do trabalho sobre
ela e vice-versa. Tais conteúdos organizam-se em quatro categorias, a partir das quais,
se apresentam os códigos encontrados em cada uma delas, situando-os por polos
(positivo, negativo e neutro), conforme a conotação dada pelos entrevistados (Figura 1).
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Categorias/códigos
Polo negativo

Neutro

Polo positivo

O trabalho perante a família
Reduz o convívio

Naturalização do impacto da
jornada de trabalho

Fortalece a família
Meio de distanciamento de
problemas

O papel do trabalhador na educação dos filhos
Cuidados com os filhos

Não cuida dos filhos

Satisfação com a escola
Dimensão doméstica

Importância da escola
Colaboração doméstica

Família impactando no trabalho
Interferência no trabalho

Não interferência

Apoio familiar

Figura 1 - Conteúdos categorizados sobre a família

Os aspectos positivos relativos à importância do trabalho perante a família
relacionam-se ao fato deste ser o principal meio de provisão/sustento do lar, de ajuda
aos familiares e de servir como um espaço para refúgio de conflitos vivenciados na vida
privada. Em contrapartida, a rotina de trabalho foi apontada como a responsável pelo
pouco tempo que o operário dispõe para estar com a família, como nos trechos: “[...] eu
sou o espelho da casa, então eu que sustento tudo. [...] Eu que levo o alimento pra casa,
eu que pago as contas [...]” (Entrevista 1L); “Porque a maneira de manter a família é o
trabalho, né? Se você para, como é que você vai manter uma família?” (Entrevista 1S);
“Tem vezes que a gente fica fazendo hora extra. [...] costuma chegar em casa e os
meninos já tá tudo dormindo” (Entrevista 2S).
A tendência da maioria dos participantes (71,9%) posicionarem a família no
primeiro lugar na ordem de importância das esferas da vida, nos questionários
estruturados, manifestam-se também nas suas respostas, expondo sobre o papel de
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educador dos filhos (de pai) que vai além de prover a família. Mesmo com uma jornada
intensa de trabalho, cuja extensão se prolonga pelos tempos de deslocamento, os
entrevistados ainda encontram meios de colaborar com pequenas atividades domésticas
e em situações de enfermidade. Um maior envolvimento, no entanto, nem sempre é
possível, como acontece na educação dos filhos. A falta de tempo é visto negativamente
como o principal fator que impede uma participação mais ativa no cuidado dos filhos,
ficando este mais a cargo da esposa/companheira. Os aspectos positivos levantados
nessa categoria, dizem respeito ao cuidado com os filhos, especialmente nas atividades
escolares: “No dever, que elas tá em dúvida de fazer. Alguma coisa que elas têm de
fazer, arrumar as palavrinhas, alguma história que elas têm que fazer, algum trabalho:
Sempre a gente ajuda elas [...]. Tô sempre ajudando elas.” (Entrevista 2S); e,

A gente tem que dar apoio... esse ano o mais novo também já entra no
colégio. A gente tenta conversar com ele, fazer o melhor pra ele, pra
amanhã ele ter um futuro melhor. Acompanhar pra ver como que ele
tá na escola, o desenvolvimento dele aí. Aí tem que ficar atento nisso
aí, porque amanhã a gente tem que cobrar dele também né?
(Entrevista 4L)

A educação formal dos filhos é um aspecto ressaltado pelos entrevistados. Uma
das características apresentadas na literatura especializada (p. ex., COKELL, 2008,
OLIVEIRA; IRIART, 2008; SANTOS, 2010; SOUZA, 1983) refere-se a sua capacidade
da construção civil absorver trabalhadores com baixo nível de instrução formal. Muitos
encontraram nos canteiros de obra sua primeira e/ou única oportunidade de emprego,
dado seu nível de instrução/especialização. A dificuldade de encontrar outros postos no
mercado de trabalho manifesta-se na preocupação dos entrevistados de que os filhos,
alcancem posições melhores no mercado de trabalho e na importância que atribuem à
educação formal, como nas falas: “A escola é uma... com certeza é uma coisa de
extrema necessidade, porque hoje você sabe se a pessoa não for estudada, não for
formada ele não consegue nada. Entendeu? Um zero à esquerda, né?” (Entrevista 3L); e,

É, eu até planejo, não sei se eu vou conseguir né? [...] Já começar a
fazer uma caderneta de poupança, pra começar a poupar, porque se
caso ela chegar a uma faculdade... ela quer estudar medicina. Imagina
uma mensalidade de medicina prum pai de família pagar. (Entrevista
2L)
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Outros cuidados relativos ao papel de educador, além daqueles referentes
diretamente a educação formal, também estão presentes na fala do operário: “Eu chego,
converso com eles um pouco e tal. Em relação a isso, não tem problema não”
(Entrevista 4L); “Criança novinha demais em casa, mulher não pode ficar saindo [...]
Tenho que ficar mais perto, né?” (Entrevista 1S).
A alternativa de preparar-se para atuar no setor como operário não está entre as
possibilidades consideradas pelo operário para seus filhos. Esse fato é um problema
educacional, transformando a trajetória de vida do pai em um contra exemplo,
contradizendo a afirmação de um dos operários de ser “o espelho da casa” (Entrevista
1L). É um problema econômico para o setor da construção civil, acentuando a
dificuldade em atrair novos trabalhadores.
Na categoria relativa à rotina doméstica, os entrevistados mencionaram o apoio à
esposa na administração do lar, expressando solidariedade ao cansaço dela, na medida
em que se disponibilizam a realizar atividades domésticas e a necessidade de faltar ao
trabalho para procurar assistência médica em caso de enfermidade dos filhos: “Dentro
de casa agora, igual, eu ajudo a olhar neném, ajudo ela lavar vasilha. Se precisa eu faço
almoço, faço janta. [...]” (Entrevista 2S);e,

Tem muitas vezes que eu falto. Tem um menino pra ir no médico, no
caso. Aí a gente vai e a mulher resolve um tanto de coisa, né? Se ela
falar que resolve... a gente vem trabalhar e ela vai. Se ela falar que não
tem jeito, a gente avisa a empresa ou leva o menino... dá assistência ao
menino primeiro e depois vem na firma e conversa... (Entrevista 4L).

Certamente já está claro que a segunda e terceira categorias são na realidade
desdobramentos específicos da primeira, pois todas tratam do relacionamento entre o
trabalho e a família tomando como direção do impacto da primeira para segunda esfera.
A última categoria inverte a direção do impacto e trata esse na direção da família para o
trabalho. A maior parte dos entrevistados mencionou um impacto positivo, no que tange
a sentir-se apoiado por sua família, especialmente pelo fato de ter uma ocupação: “[...]
eles pensam pra dar certo pra mim, né? Vim, trabalhar, voltar pra casa, que é o normal,
né? Espera que você vem trabalhar e voltar, né?” (Entrevista 4L); “Ela me ajuda, com
certeza! [...] Ela é tipo eu mesmo... se eu falto de serviço, ela me pergunta porque eu tô
faltando. Se, às vezes, não tem serviço, porque tá faltando alguma coisa aqui, ela
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pergunta” (Entevista 1L); e, “[...] meu irmão fala que eu tenho que trabalhar, mas que eu
tenho que subir na profissão, que eu num posso ficar só de servente não” (Entrevista
2P).
Para alguns entrevistados a família não interfere em seu trabalho, seja por não
ouvirem comentários sobre sua atividade ou pelo fato de seus familiares trabalharem
também, o que explica uma posição mais neutra destes para com as atividades do
trabalhador. Um dos operários menciona ainda haver interferência dos problemas de
convívio familiar no trabalho, impactando negativamente na qualidade do serviço por
ele prestado à organização, como no trecho: “[...] quando acontece alguma coisa em
casa não tem como não trazer pro trabalho.” (Entrevista 3C).
Sobre a esfera família, em síntese, apresentaram-se como os operários lidam
com o trabalho em relação à família e de como esta participa no trabalho deles.
Considerada a esfera de vida mais importante, o operário sente o impacto da jornada de
trabalho na qualidade de vida familiar e se esforça para colaborar e atender as
necessidades domésticas. Preocupações com a educação e futuro dos filhos destacaramse na fala dos entrevistados, fazendo um contraponto às dificuldades que vivenciam
para garantir um emprego decente.
Em referência à esfera Religião, com importância em crescimento, optou-se por
organizar os aspectos levantados por polos (positivo e negativo) a exemplo da
apresentação da esfera anterior. (Figura 2).

Religião

NEGATIVO

POSITIVO

Não frequentar (f=1)

Frequentador dos eventos
religiosos (f=7)

Afeta nas relações interpessoais
(f=2)

Retribuição (f=1)
Compromisso com os princípios
(f=6)

Figura 2 – Religião
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Dos aspectos negativos (Figura 2), um dos entrevistados relatou não frequentar a
igreja pela falta de tempo. Mencionaram também o modo como alguns colegas lidam
com suas posições religiosas no local de trabalho, o quanto isso afeta as relações, o
incômodo que o outro causa e ao compromisso a alguns princípios religiosos, como nos
trechos: “[...] se você é uma coisa, porque eu não sou não, posso me meter na sua vida,
falar o que você tem que fazer ou não deve, eu acho isso muito ruim” (Entrevista 1S); e
“[...] você tem que perdoar, você tem que amar” (Entrevista 3L). Nas falas, aparecem
tentativas de justificar o que dizem os colegas: “Tem um bombeiro aqui que é
evangélico, né? Então eu vejo muito as pessoas falando que ele fica escondendo atrás da
bíblia pra poder fazer as coisas errada (...)” (Entrevista 1S); e “Existem brincadeiras,
[…], mas não acho que é preconceito” (Entrevista 3C).
Frequentar a igreja e/ou eventos religiosos é visto positivamente por quase todos
os entrevistados, contando geralmente com a participação da família. A maior parte
deles relatou participar aos domingos das reuniões religiosas (p. ex., missas e cultos)
juntamente com a família, mas há também alguns que preferem ir durante a semana. Os
fatores que interferem na frequência aos eventos referem-se ao cansaço do dia a dia de
trabalho e a outros compromissos comunitários e/ou sociais: “Uma vez por semana.
Mas nem sempre eu vou, que eu tô cansado, tenho que ir pro trabalho, tem que acordar
cedo demais. A missa é às 7.00h, então não dá tempo, aí eu vou sexta, que sexta eu saio
às 4.00h.” (Entrevista 2P); e, “Às vezes, tem que tá dedicando à religião e às vezes tem
que tá deixando de ir. Ou então o contrário, falar com a família que eles vão primeiro e
depois que eu vou, porque tenho uma reunião tantas horas”. (Entrevista 2L)
Um dos entrevistados acrescenta ainda que frequentar uma reunião religiosa é
uma forma de demonstrar sua gratidão a Deus e que, por isso, deve-se cumprir com
aquilo que se entende por uma pessoa religiosa, como buscar fazer o bem no dia a dia.
O relato abaixo traz um exemplo sobre como o operário valoriza a religião e de como é
representado no contexto familiar:

[...] porque a pessoa que é religiosa tem que procurar a obrigação dele,
né? Trabalhou a semana, aí no fim de semana tem que ir à Igreja. Tem
que fazer o máximo que puder. Eu acho que é isso aí, trabalhar
durante a semana e chegar no domingo, levar a família na Igreja, rezar
o Pai Nosso e ir pra casa. (Entrevista 4L)
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A importância de se ter compromisso com os princípios religiosos, última
categoria evidenciada nessa esfera, também foi partilhada por quase a totalidade dos
entrevistados (f=6). Trata-se de trabalhadores que atribuem importância aos princípios,
mas não são frequentadores dos eventos de uma religião específica. O compromisso
com tais princípios é, para esses operários, importante para a manutenção e estruturação
da família, para ser solidário com o outro e para desenvolver um bom trabalho, como
nos relatos: “[...] ajuda a ser mais humano, a desenvolver alguma coisa que precisa de
enxergar mais a humanidade” (Entrevista 2L); “[...] a religião, a oração, ajuda sim a
família e no trabalho” (Entrevista 2L); e,

Se você tem uma religião, você tem um compromisso não com
sua religião, mas com aquela pessoa que é o alvo, que é Deus.
[...] Então você tem que ter o compromisso... se você é católico,
você tem que ir à igreja. (Entrevista 3L).
Em síntese, os eventos religiosos são predominantemente frequentados em
família, cujos princípios são considerados a base, tanto para a estrutura do lar, quanto
para o bom desempenho no trabalho, servindo como apoio para renovar as forças e o
ânimo. As três esferas (família, trabalho, religião) estão bastante relacionadas, para
esses trabalhadores, sendo consideradas as mais importantes. Portanto, as atividades
religiosas são manifestações culturais que fortalecem o trabalho e a família.
Sobre o crescimento na importância de tal esfera já sublinhado, pode-se indagar
se deriva da ampliação da influência no país de outras religiões evangélicas ou da
tradição católica no estado mineiro. A fala do trabalhador apontou para uma
religiosidade acentuada, mas independente de qual seja a opção religiosa. É provável
que os dois fenômenos contribuam para o percentual mais elevado da amostra de
operários que consideraram a religião a primeira ou segunda esfera de vida.
Lazer é a terceira esfera analisada e diz respeito ao modo como os operários
procuram descansar e aos tipos de diversão. Categorizaram-se as respostas,
considerando dois aspectos, a saber: (1) com quem os operários costumam realizar suas
atividades de lazer, e (2) que tipo de atividade é mais comumente escolhido por eles.
Conforme sintetiza a Tabela 3, as atividades de lazer dos entrevistados estão mais
direcionadas ao ambiente familiar (na própria casa ou visitas a parentes) e no bairro que
residem, seja encontrando-se com os amigos, ou levando a família a um bar, como nos
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trechos: “A única coisa que a gente faz é jogar um baralho. [...] A única atividade mais
frequente que a gente faz é isso.” (Entrevista 2S); “A gente sempre sai assim, igual lá
em casa, tem um bar em frente de casa.” (Entrevista 2S); “[...] todo final de semana fica
lá. A gente tá sempre encontrando na rua mesmo, que a maioria mora no bairro.”
(Entrevista 2S); e “[Entrevistador] E aqui, o que você costuma fazer? [Entrevistado]:
Aqui eu fico muito parado [...]. “[...] Assistindo televisão só.” (Entrevista 1P).
Tabela 3 – Da esfera de vida, lazer
Com quem?
Sozinho
Atividades em casa
(f=1)

Tipo de
atividade de
lazer

Com a família

Com colegas e
amigos

Omisso

Atividades em casa
(f=7)

Atividades
esportivas (f=2)

Atividades em
casa (f=4)

Visita a familiares
(f=2)

Beber (f=2)

Atividade
musical (f=1)

Zoológico (f=1)

Bate-papo, dar
umas voltas (f=1)

Religião como
lazer (f=1)

Religião como lazer
(f=2)

Visita a familiares
(f=1)

Shopping (N=1)

Não identificada
(f=1)

Pizzaria (f=1)
Beber (f=1)
Não identificada
(f=1)

De maneira geral, a família mostrou ocupar um papel central nesse tempo que o
operário dispõe para descanso, o que corrobora o nível de importância que ela
representa para esses trabalhadores. As atividades de lazer mais praticadas são as mais
acessíveis e baratas para os operários e, nesse sentido, são atividades mais
empobrecidas, na medida em que eles não participam de atividades culturais que
estimulem sua criatividade, ampliem sua visão de mundo e/ou explorem novas
habilidades. Atividades como essas, requerem poder aquisitivo mais elevado do que de
um operário da construção de edificações e pai de família costuma dispor. A falta de
recurso fica evidente na fala: “(...) shopping eu vou sempre. Não para compras, só
mesmo pra sair e ver pessoas diferentes. Passear, olhar vitrine com a mulher e ela ficar
babando com um sapato e eu não poder comprar, entendeu?” (Entrevista 1L).
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A última esfera analisada refere-se à Comunidade. Buscou-se compreender o
modo como o operário vivencia tal esfera, se participa ou não de atividades associativas,
comunitária e de representação de classe e/ou de determinados segmentos (Figura 3).

Não participa
(N=3)

Participação no
bairro (N=3)

Amigos (N=3)

COMUNIDADE

Participação
sindical

Sindicalizado não
atuante (N=2)

Valorização sindical
(N=3)

Assistência médica
(N=1)

Figura 3 – Da esfera de vida, comunidade

As características gerais da síntese expressa na Figura 3 sobre a categorização
das respostas sobre a esfera comunidade quando comparada as categorizações das
respostas relativas às esferas anteriores, pela pobreza das frequências e da diversidade
de atividades, corrobora a noção de que de fato seja a esfera menos valorizada e que
menos mobiliza os operários. No entanto, as respostas à questão estruturada organizadas
na Tabela 2 podem levar ao equívoco de esperar uma atuação comunitária quase
inexistente. As falas dos operários categorizadas esclarecem melhor sua real dimensão.
Destaca-se que entre as participações no bairro, há coordenação comunitária, entre os
sindicalizados três mencionam envolvimento político ativo. Entre os que afirmam não
ter nenhuma participação comunitária, há descrição de impedimentos concretos
decorrentes da jornada de trabalho e compromissos familiares envolvendo faixa etária
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dos filhos. No entanto, a vivência mais efetiva de tal esfera de vida é importante no
desenvolvimento de habilidades de liderança, negociação e interpessoais, entre outras.

Considerações finais
O exposto sobre as formas de o operário relacionar as esferas da vida no seu
cotidiano apreende no geral um inter-relacionamento rico entre família, trabalho e
religião, implicando que o desenvolvimento de comprometimento e envolvimento com
o trabalho exige um profundo respeito às crenças do trabalhador sobre a família e a
religião. O comprometimento e envolvimento com o trabalho não crescerá, levando esse
a competir com a importância da família e da religião. Outro aspecto a observar é a
necessidade de enriquecimento do lazer com atividades culturais e da participação em
atividades comunitárias. A pobreza e/ou indiferenciação de tais esferas de vida podem
afetar negativamente as potencialidades em se beneficiar de esforços de qualificação,
principalmente no que diz respeito a preparar-se para o exercício de cargos de chefia.
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