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Num pa(s pouco dado a recuperar sua história, e muito menos a dos
seus protagonistas subalternos, este
livro certamente nos permite ampliar
o nosso horizonte de percepção em
torno do cotidiano de vida dos trabalhadores urbanos brasileiros.
O tema dos operários da construção civil tem sido muito pouco e~tu
dado, salvo algumas exceções, como
é o caso do trabalho de L(cia Valiadares s.obre os quebra-quebras da
construção civil do metrô do R io de
Janeiro, onde a autora constata a
emergência de uma consciência nos
operários sobre a sua potencialidade
enquanto protagonistas capazes de
reivindicar e mobilizar-se coletívamente.t
Este livro de Nair Bícalho representa, portanto, uma excelente oportunidade de se compreender de que
forma se dá o processo de formação
da consóência de classe dos operários
da construção civil em Brasrlia, permitindo recuperar a história das
condições de vida e de trabalho deste
setor de classe que tem representado
e ainda representa parcela significativa do total da força de trabalho da
capital da República. Porém a autora
transcende em muito as nossas expectativas, na medida em que o livro nos
apresenta, através do discurso, as representações dos operários sobre o
seú trabalho diário, assim como da
si,..Ja participação no processo produtivo nos diferentes per(odos, mostrando como, apesar de estarem restritos
aos canteiros das obras, têm uma
n(tida percepção das contradições
que permeiam as relações de trabalho e o grau de exploração cotidiano da sua força de trabalho.

Resenha bibliográfica

Construtores de Bras/lia também
nos introduz o tema da participação
pol (tico-sindical na década de 60;
através da fala do operá ri o, a autora
consegue discutir este tema, trazendo
a sugestiva possibilidade intelectual
de recuperar a epopéia da construção
da nova capital. Pela voz daqueles
que, distantes da sua opulência e
megalomania, concentrados nos distantes redutos de pobreza que constituem as cidades satélites, vemos que
as condições de exploração e de miséria dos setores menos privilegiados
da classe trabalhadora se reproduzem
igualmente em todas as metrópoles
brasileiras.

Este Iivro traz, portanto, uma contribuição importante para a reconstituição da história urbana- brasileira,
sobre a qual tanto se tem falado da
perspectiva das elites dominantes,
mas muito pouco da das classes
populares.
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Livros da Fundação
Getl,llio Vargas
com 60o/o de des~onto,
sobre quase tudo
quanto é assunto:
Administração,
Economia,
. Biologia,
Física,
Psicologia,
História~

Informação,
Medicina,
·1\rquivologia,
Ecologia etc.
Nesses tempos difíceis,
uma ótima razão
para você visitar
hoje mesmo uma das
livrarias da JFGV:
Rio.
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