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Introdução: A construção civil tem se destacado no cenário brasileiro pela sua elevada
participação na economia e capacidade de gerar empregos. Contrário a esse cenário, o
setor se caracteriza por uma atividade manufatureira e por precárias relações de
trabalho, além de exaustivas jornadas. A divisão de trabalho.  lembra os ofícios e, ao
mesmo tempo, exibe uma organização hierárquica. O fluxo das informações ocorre de
forma verbal entre os responsáveis pelo planejamento (engenheiro) e o responsável
pelo processo operacional (mestre de obras), intermediário entre os demais operários e
a gerência. Os estilos de gestão são marcados pelo autoritarismo.  Objetivo: A pesquisa
tem como objetivo apreender como os operários vivenciam seus processos de trabalho,
descrevendo aspectos referentes ao conteúdo (demandas do trabalho e as competências
do trabalhador), ao papel social, o ritmo e ao controle e autonomia de suas atividades.  
Metodologia: Para tanto, a pesquisa contou com uma amostra de 361 trabalhadores de
duas empresas da construção habitacional de Belo Horizonte. Aplicou-se
individualmente um questionário estruturado sobre condições de trabalho, adaptado à
realidade brasileira a partir daquele elaborado pelo European Working Conditions
Observatory (EWCO). As estratégias metodológicas utilizadas na apreensão dos dados
consistiram na realização das análises de 361 questionários estruturados válidos.
Resultados: Os participantes possuíam média de idade de 36,79 anos (desvio-padrão de
12,32), um tempo médio de serviço de 17,25 anos (dp=11,68) e um tempo médio de
serviço na empresa atual de 1,72 anos (dp=3,52). Constatou-se que 51,2% avaliaram
possuir qualificações necessárias às suas funções e 67,4% reconhece que o trabalho
exige aprender coisas novas, além de ser intelectualmente exigente para 80,7% dos
participantes. Quanto à função social, 81,9% entendem que o trabalho exerce o papel
de ocupar o indivíduo, estabelecendo o vínculo entre o que faz, seu resultado e sua
importância. Segundo 67,3% da amostra, o ritmo e o controle do trabalho podem ser
gerenciados, enquanto 32,7% negaram tal possibilidade. Os resultados também
evidenciaram que o ritmo de trabalho pode ser afetado pela interdependência entre as
atividades dos colegas. Corroborando tal hipótese, 69,4% responderam que os chefes
decidem sozinhos sobre a divisão das tarefas, enquanto apenas 17,3% apontaram que
eles são ouvidos, contra 10,9% que afirmaram participação da equipe nas tomadas de
decisão. Conclusão: Os resultados apontam um moderado controle e autonomia,
embora que limitados pelo nível hierárquico do operário. Por isso, reconhece-se a
necessidade de modernização do setor de construção civil, mas numa direção que
valorize os espaços de autonomia e aprendizagem, sem romper o vínculo do
trabalhador com o que ele produz.
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