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RESUMO
Este trabalho tem como foco a discussão sobre os processos de qualificação e
certificação profissional da mão de obra da construção civil em novas tecnologias,
onde destaca-se o sistema de gesso acartonado, ou Sistema Drywall. Procura-se
avaliar em que medida tais processos contribuem para a valorização do profissional,
da empresa e do produto final.
A partir da idéia de que para a melhoria da qualidade do produto final da construção
civil é fundamental a melhoria da qualidade da mão de obra, procuro apresentar uma
sistemática de qualificação e certificação por competências para certificação
profissional na construção civil, focalizando os sistemas de gesso acartonado.
Ao enfocar a competência, há o pressuposto que ela permite concentrar a atenção
sobre a pessoa, mais do que sobre o posto de trabalho e possibilita associar as
qualidades necessárias ao operário por meio de uma “especialização mais flexível”.
A velocidade das mudanças econômicas e tecnológicas e, conseqüentemente, seus
efeitos excludentes estão presentes na busca de uma adequação do trabalhador a
novas funções, impulsionadas por uma possível crise no posto de trabalho.
Esse cenário faz parte de um conjunto de muitas mudanças e, no que diz respeito
aos recursos humanos, nunca se falou tanto em formação, capacitação e
desenvolvimento de competências, em educação e qualificação. São mudanças que
respondem às transformações do mundo produtivo e, ainda que tardiamente,
chegaram à Construção Civil.
Os maus resultados obtidos no produto final da indústria da construção civil e o
desperdício de materiais historicamente constatados, de certo modo se articulam à
escassez da mão de obra qualificada. A situação agrava-se mais quando se
requerem profissionais capacitados e competentes através de treinamentos e
formação profissional face à entrada das novas técnicas de produção na construção
civil. Além do que, há um contexto marcado pela flexibilidade com novos postos de
trabalho gerados, pela emergência de uma revolução tecnológica na construção civil
brasileira. São postos de trabalho que demandam uma mão-de-obra com
características diferentes daquelas historicamente presentes na indústria da
construção civil. São inovações tecnológicas voltadas cada vez mais para o
cumprimento de prazos de execução menores, incentivando a “industrialização da

obra” fora do canteiro, aglutinando algumas etapas construtivas e levando à
eliminação de postos de trabalho.
As mais evidentes mudanças observadas no setor estão nos programas de
qualidade, ora incentivados pela necessidade de criar um diferencial técnico /
comercial em relação ao concorrente e por vezes para atender solicitações de
certificações da empresa, como o QUALIHAB e o PBPQ-H.
Palavras-chave: Educação Profissional, Sistema de Certificação por competências,
Mão-de-obra em Gesso Acartonado.

ABSTRACT
This work focus to discuss the qualification and professional certification systems of
civil construction labor in new technologies, where I point out plaster and
complementary systems, verifying such processes how contributes for the labor
worth, the company and the final product.
As premise, to improve the civil construction final product quality it is important the
improvement of the labor. I present a qualification and certification systematic per
abilities for civil construction professional certification, focusing plaster systems and
the complements.
When focusing the abilities, have the premise that it allows to concentrate the
attention on the labor, more than the work rank and makes possible to associate the
necessary qualities to the labor by a "more flexible specialization". Economic and
technological fast changes and, as consequence, its exculpatory effect are extremely
pertinent to search of a labor adequacy to the new functions, stimulated for a
possible crisis in the work rank.
This scenario is part of a set of changes and, concerning human resources, it is
important talk about, skills and development of abilities, in education and
qualification. Theses changes are answers to the productive world transformations
and, late, at Civil Construction. The production in the site office and real estate
enterprises compared within another sectors (automobile, electronic, etc), presents a
certain "delay" in the quality control of its products.
The bad results of civil construction final product and the materials evidenced
wastefulness, in certain way articulate to the labor shortage. This situation is worst
when need competent professionals with training and professional formation in civil
construction new techniques of production. Besides, it has a context marked for
flexibility with new ranks of work and for the emergency of a technological revolution
in the Brazilian civil construction. Are work ranks that demand a labor with different
characteristics of the actual civil construction industry. Are technological innovations
looking for toward the fulfillment of lesser execution, stimulating the "labor
industrialization" out of site office, agglutinating some constructive stages and
eliminating work ranks.

The most obvious changes observed in the sector are in the total quality programs,
however stimulated for the necessity to create a commercial and technician
differential related with the competitor and to attend companies certifications
requests, as the QUALIHAB and the PBPQ-H.
Key-words: Professional education, Certification System for abilities, Drywall.
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INTRODUÇÃO
Este estudo discute a certificação profissional e as implicações que a mesma traz à
força de trabalho e às políticas de emprego, articuladas pelas inovações
tecnológicas e sustentadas pela educação profissional.
O tema de certificação profissional é parte de um cenário global que, ao longo das
últimas décadas, tem vivenciado inúmeras mudanças e transformações no quadro
sócio-produtivo e que articulado ao processo de educação profissional tem
permeado os debates nos diversos setores da sociedade ao longo dos séculos XIX e
XX. No contexto atual intensificou-se a necessidade da discussão sobre o assunto,
diante das mudanças correntes nos processos produtivos mundiais.
De acordo com LIMA (2001), com a inserção da maquinaria na produção, a
ferramenta de uso manual se transformou em máquina-ferramenta. O ato de serrar
uma madeira, por exemplo, dividia o saber-fazer do operário apenas com o controle
da força física; para serrar com o auxílio de uma serra elétrica, a força física tornouse desnecessária, sendo requisito necessário para a atividade guiar a madeira em
direção à serra.
A separação entre o trabalho manual e intelectual e seus desdobramentos na
produção e nos processos de desarticulação do saber-fazer operário, tem estado
presente em diferentes momentos das atividades industriais. Ao mesmo tempo, tal
processo tem implicado em modelos e sistemas de educação profissional, voltados
para as necessidades do contexto sócio-produtivo. Uma retrospectiva, ainda que
panorâmica, aos pressupostos taylorista e fordista, podem fornecer pistas para
compreender a relação entre as mudanças nos sistemas de produção, o trabalhador
e uma formação adequada ao tipo de produção.
Desde o inicio do século XX os modelos de produção se baseavam na chamada
Administração Científica da Produção concebida por F. Taylor. Mais tarde, Henry
Ford inaugurou uma era de transformações que, aliada à produção serial, implicou
em mudanças tanto na vida econômica quanto na vida profissional. Novas
oportunidades de trabalhos surgiam para aqueles que não obtinham formação
superior. Surgiram então as escolas técnicas e institutos para formar profissionais de
nível intermediário.
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O modelo taylorista / fordista arrastou-se nos Estados Unidos até meados de 1959,
quando uma conferência, financiada pela Força Aérea e a Rand Corporation, voltouse para a discussão de problemas relacionados com o ensino e currículo de várias
disciplinas. Essas discussões resultaram em documento redigido pelo psicólogo
Jerome S. Bruner (Harvard), intitulado “O Processo da Educação”, no qual uma das
passagens refere-se ao “cultivo da excelência”.
Também na década de 1950, ganhou força o modelo desenvolvido para a fábrica
Toyota, no Japão, com Tahichi Ohno, engenheiro que se dedicou a como produzir
em pequenos lotes e, mesmo assim, obter lucro. Ohno ficou impressionado com o
sistema de reposição dos supermercados americanos e, voltando ao Japão,
procurou copiar esse sistema e adaptá-lo à indústria automobilística.
O toyotismo alicerçou-se no princípio de produzir somente aquilo que era
encomendado. Isso mudou o layout da produção da empresa, no qual o trabalhador
era obrigado a saber operar várias máquinas. Com isso, diminuiu-se a necessidade
de operários não-qualificados e foi exigida a utilização de operários com níveis mais
elevados de formação profissional, que culminou com o desenvolvimento de uma
formação voltada para a polivalência.
Em síntese, o toyotismo se propõe na substituição das linhas de montagem pela
produção em equipes, obrigando o operário, saber operar em média cinco máquinas
e ainda desempenhar a supervisão dos trabalhos. O sistema implicou no
treinamento e aperfeiçoamento para os trabalhadores, para se adaptarem às novas
regras.
O surgimento das comunidades internacionais de comércio, em 1983, aliado ao
problema da fiscalização da qualidade do produto, causou o aparecimento dos
órgãos reguladores e normalizadores internacionais, que instituiu a ISO 1, cuja
finalidade fora estabelecer padrões internacionais mínimos de qualidade dos
produtos no comércio internacional. A corrida pela regulação interna nacional levou
as empresas a pressionarem os governos, no sentido de re-avaliarem seus sistemas
de educação profissional, adequando-se às novas exigências das normas de
qualidade.

1

ISO Internacional Organization for Standartization
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Outro aspecto está relacionado às mudanças tecnológicas que ocorreram ao longo
das duas guerras mundiais. Visando suprir com urgência a mão de obra
especializada que morria no campo de batalha, foram aperfeiçoadas técnicas dos
especialistas para transferi-lo aos novatos de forma rápida e precisa. Em pouco
tempo, um principiante poderia obter um certificado de mestria em um ofício que
levava muitas décadas para ser transferido de um trabalhador experiente. Verificouse, assim, a articulação entre desenvolvimento tecnológico e métodos de formação.
Essas técnicas foram aperfeiçoadas em tempo de paz e adotadas por instituições de
formação profissional no mundo inteiro.
Após a guerra começaram a surgir, com apoio das organizações internacionais,
iniciativas de valorização do trabalho e favorecendo a diplomação e concessão de
certificados profissionais aos trabalhadores.
Ao longo da década de 1960, no âmbito da Organização Internacional do Trabalho,
iniciou-se um processo de concessão de certificação profissional aos que
comprovassem seus conhecimentos, embora não tivessem completado seus
estudos escolares. No CINTEFOR (Conselho Internacional para Formação
Profissional), em 1975, o Projeto 128 seguia esta orientação e buscava
metodologias de medição e certificação das qualificações, adquiridas pelos
trabalhadores através de cursos de formação sistemática, pela experiência de
trabalho, ou pela combinação de ambos. Há que se destacar que os projetos de
certificação adotavam métodos prescritos pelos psicólogos behavioristas.
Na década de 1980, começaram a surgir na Europa algumas reformas nos sistemas
de educação e formação profissional. Uma completa revisão do conceito das
qualificações profissionais fora realizada na Grã-Bretanha e, em 1986, o governo
patrocinou uma completa revisão da formação profissional, após concluir que no
sistema existiam muitas falhas. Fora criado o Conselho Nacional de Qualificações
Profissionais pois, como explicitado por Brígido (2003, p.15), “muitos programas de
formação profissional são quase inúteis. Eles são uma cruel mistificação para jovens
que buscam adquirir habilidades para o mercado”.
Nos últimos anos, verifica-se forte tendência de os governos estabelecerem
programas de avaliação de seu sistema educacional, com a preocupação de
enquadrá-los nos padrões internacionais.
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Ademais, hoje existem nos Estados Unidos cerca de 1300 universidades
corporativas, que são formadas por grupos empresariais, sindicados patronais e
profissionais e se dedicam à formação especifica em funções pré-definidas com
descrição clara para uma ação eficaz do trabalhador.
Devido à grande competitividade internacional, decorrente sobretudo da
globalização da economia, o setor da construção civil no Brasil vem absorvendo
novas tecnologias e materiais na área da produção de edifícios, que interferem
diretamente na técnica de edificar e também nos padrões organizacionais e
administrativos de cada empreendimento. Surgem novas atribuições e prazos para
cada serviços (grupo de atividades a serem desenvolvidas para um determinado fim)
que, inevitavelmente, demandam uma mão de obra capaz de responder às novas
atividades e fases de uma obra.
Três novas situações surgem com a introdução de novas tecnologias construtivas e
organizacionais no canteiro de obra. A primeira, e mais dolorosa ao trabalhador, é o
desemprego gerado pela extinção de algumas funções e dos postos de trabalho.
Uma das faces deste desemprego decorre do baixo nível de capacitação profissional
do indivíduo e no processo de atualização técnica verificada na prática da execução
dos novos sistemas construtivos.
A segunda situação pode ser considerada como remediadora, se observada a
abertura de novos postos de trabalho e funções, requisitadas pela mudança
tecnológica da construção civil, no desenvolvimento de novos materiais e
diretamente ligados aos processos e métodos de montagem e execução.
Por fim, o cliente, cada vez mais exigente e fortemente amparado pelo Código de
Defesa do Consumidor (lei 8078/90), ator final de todo o processo, passou a ser o
foco central das atenções e decisões direcionadas à qualidade do empreendimento.
A busca permanente pela qualidade centrada, conferência da totalidade das
propriedades e características de um empreendimento, que confere sua habilidade
em satisfazer necessidades explícitas ou implícitas, deixou de ser um fator de
diferenciação, passando a significar a própria sobrevivência das empresas.
Como a definição de qualidade está ligada diretamente às necessidades exigidas
primeiramente pelo consumidor e posteriormente às empresas participantes do
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sistema construtivo, é inevitável relacionar a busca do menor custo e prazo com
maior qualidade técnica possível, cenário irreversível nas gestões empresariais.
O termo qualidade tem sido definido, inclusive na norma ISO 8402 /93 Gestão de
qualidade e garantia de qualidade, como “a totalidade de características de um
produto que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e
implícitas dos seus usuários”. Considerando que essa satisfação possa ser atingida
sem considerar os desperdícios de materiais e riscos à saúde ou segurança no
trabalho, Thomaz (2001) buscou definir qualidade como o conjunto de propriedades
de um bem ou serviço que redunde na satisfação das necessidades dos seus
usuários, com a máxima economia de insumos e energia, com a máxima proteção e
saúde e integridade física dos trabalhadores na linha de produção, com a máxima
preservação da natureza.
A racionalização da construção passa obrigatoriamente pela coordenação
dimensional dos componentes e pela racionalização dos projetos, ocasião em que
será possível prever para o edifício a inclusão de shafts visitáveis, plenuns, pisos
suspensos, componentes pré-moldados, centrais de aquecimento de água e outros
avanços. Também no que se refere à racionalização do processo construtivo o
projeto é de suma importância, podendo-se recorrer às inúmeras inovações
tecnológicas listadas nos itens precedentes; assim sendo, à nível de materiais,
processos ou equipamentos, as definições de projeto é que determinarão a maior ou
menor eficiência da forma de construir, a maior ou menor agregação de tecnologia
ao objeto construído. (THOMAZ, 2001, p.329)
Por conta da racionalização, a obra vem sendo guiada em busca de menores
prazos de execução e o maior desempenho dos sistemas instalados nas edificações,
principalmente nos itens relacionados ao conforto e a segurança do usuário e da
edificação. Para que o modelo construtivo tradicional, em alguns casos ainda
artesanal, como a construção de paredes com tijolos de barro comum ou mesmo o
revestimento tradicional em argamassa mista de cimento, areia e cal, dê lugar aos
processos industrializados com técnicas e materiais de alto desempenho e sejam,
definitivamente, incorporados à racionalização da obra, é clara a necessidade de
investimentos na capacitação profissional da mão de obra e também na motivação
individual de cada operário na continuidade do aprendizado, através de
competências com características globais e específicas, despertando no individuo
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uma ambição sadia em almejar funções e responsabilidades de nível acima do atual
, dentro de uma formação continua.
Ainda que este seja o cenário contemporâneo, o setor da construção civil convive
com um panorama social marcado por preconceitos, estigmas, sobretudo no tocante
à mão-de-obra.
Dentre tais situações, destaca-se a denominação “peão de obra”, atribuída ao
trabalhador do canteiro. É comum aos empresários e parte de sociedade utilizarem o
termo para se referirem aos operários da construção civil. O termo, no entanto, além
do significado próprio de instabilidade, traz consigo um modelo ideológico muitas
vezes equivocado, de um operário como individuo atrasado ou desqualificado,
refletindo uma desvalorização dos operários e gerando uma impressão negativa
ligada à sua capacidade profissional e intelectual, geralmente atribuídas aos
serventes que, mesmo com capacidade para serem pedreiros, continuarão como
serventes na carteira de trabalho, pois o mesmo dependerá da vontade de seus
superiores para alterarem esta função que às vezes lhes parecem definitivas.
(MORICE, 1992)
Segundo o autor acima citado,. por ser de caráter irreversível, à classificação do
profissional descrita em carteira de trabalho de uma forma equivocada, é aceita
como comprovante de experiência, ou seja, a diplomação do operário.
Por meio de mecanismos internos do setor, de teor político antes que econômico, a
promoção torna-se arbitrária levando o profissional, muitas vezes já qualificado, a
continuar exercendo a função de “meia-colher”, situação que cria revolta, mas
geralmente é abafada pela falta de ambição ou estimulo, por parte dos trabalhadores
Outra situação encontrada refere-se aos operários de “carteira quente”, ou seja, um
método ilícito de falsificação da carteira de trabalho. O operário consegue uma
melhor classificação como profissional, anotando na carteira, uma experiência em
nova função, sem ter adquirido na prática os conhecimentos necessários para a
mesma. Esta prática passa despercebida pelas empresas no momento da
contratação, mas é constatada na prática, quando os operários não conseguem
realizar as atividades pertinentes ao cargo com eficiência e qualidade, mostrando-se
ainda inexperientes.
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A escola de formação dos profissionais da construção de edifícios, segundo PICCHI
(apud MUTTI, 2000), tem sido a própria obra através de um processo
desorganizado. Segundo o autor uma ferramenta capaz de incluir os operários da
construção civil, de maneira definitiva e sustentável nos teores da exigência do
mercado de trabalho, é a educação profissional e inseparavelmente a certificação
profissional em todos os níveis da Construção Civil.
As oportunidades de trabalho na sua maioria pertencem sempre a quem pode
comprovar que estudou, mas na realidade muitas vezes, estudantes e trabalhadores
adquirem, na prática, uma boa experiência. Mesmo com possibilidade da formação
da mão de obra, através dos Sistemas de educação profissional da Rede Federal,
Estadual, Municipal, Sistema “S“ e Rede Privada tornam-se claras as carências de
critérios globais e específicos nas gestões dos currículos e oferta pela demanda
dentro de cada modalidade de capacitação e educação profissional. Tornando-se
assim uma necessidade crescente paralelamente às inovações construtivas e suas
particularidades que, seleciona os profissionais através de um sistema de
capacitação e certificação, situação imperativa para um controle transparente, uma
ferramenta para a fiscalização destes profissionais. (BRÍGIDO, 2001).
Com a implantação de um sistema de certificação profissional por competências,
aquele operário pouco ou não qualificado, através dos cursos de qualificação
básicos ou técnicos e também pela experiência vivida no posto de trabalho, pode
construir seu plano de carreira através de um banco de competências adquiridas no
decorrer da sua vivencia profissional.
Outro ponto positivo para a adoção de uma educação profissional baseada em
competências, que objetive uma certificação profissional, é a adoção por parte das
empresas participantes da cadeia produtiva, das normas ISO série 9000 (9000 a
9004), que procuram introduzir o conceito de qualidade total nos serviços prestados
de forma sistêmica e orientam as empresas interessadas em certificar-se e a
implantarem programas de educação profissional para a sua mão-de-obra. Neste
caso destaco também o PBQP-H 2, assegurando a qualidade dos serviços
executados e em conseqüência a satisfação do usuário. O incentivo para o
trabalhador ingressar em um sistema de certificação profissional, poderá se dar
2

PBQP-H – Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, estabelece temas diversos para
desenvolvimento, com destaque ao projeto numero sete, titulado como a Formação e Requalificação dos
Profissionais da Construção Habitacional.
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através da evolução e crescimento pessoal sócio-econômico, implicando também na
mudança da visão de improviso, carregada pelo setor a décadas.
Para evitar que o aprendizado e técnicas adquiridas pelos trabalhadores em cursos
técnicos e postos de trabalho, tornem-se ultrapassados, desabilitando o profissional,
são necessários treinamentos e capacitação voltados para qualificação e requalificação teórica e prática, mantendo o individuo no mercado de trabalho,
podendo ser competitivo perante às novas situações determinadas com mudança
tecnológica construtiva, gerada pela continua evolução e aprimoramento da indústria
da construção. Este é um processo que parece ser irreversível no mundo.
Dados de 1991, em pesquisa elaborada pelo Senai 3, diz respeito à constatação das
dificuldades de operacionalizar programas de educação profissional na área da
construção civil, revelam que nas nove regiões metropolitanas do país e no Distrito
Federal, com cerca de dois mil e quatorze operários, apenas 6,16% haviam
realizado cursos profissionalizantes através do SENAI, e 4,02% eram os que haviam
realizado cursos através das próprias empresas.
A certificação do operário na construção vai se tornando tão necessária, quanto o
diploma na conclusão da faculdade é importante para um engenheiro ou arquiteto. A
possibilidade de certificar a competência real do profissional, independente de ser
por mecanismos internos, no local de trabalho, ou externos, em organizações
certificadoras, representantes sindicais e patronais a partir de competências já
definidas em um sistema de certificação profissional, possibilita estabelecer uma
série de diretrizes especificas e normalizadas para cada objeto de certificação,
desenvolvendo programas de capacitações e re-qualificações, levando a classe a
uma profissionalização reconhecida em âmbito nacional, excluindo a arbitrariedade
da classificação determinada por interesses diversos, que nem sempre se confirmam
com os interesses do operário. Como bem destaca Lima (2001).
As inovações tecnológicas e organizacionais podem marcar de maneira indelével a
identidade dos trabalhadores: as identidades antes definidas de maneira
fragmentada, situadas no âmbito das funções parcelizadas, comum ao taylorismo,
sofrem uma espécie de ampliação justaposta, e as funções do trabalhador passam a
ser tudo aquilo que é necessário a eficácia produtiva, entretanto sem formar uma

3

SENAI – Serviço Nacional da Industria
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unidade coerente capaz de conferir uma identidade profissional ao trabalhador
(LIMA, 2001 p15)
Segundo esta concepção, será inevitável estabelecer diretrizes reais para
competências técnicas a cada serviço, focando sempre a definição de uma
identidade profissional.
Neste estudo, que se insere no cenário descrito, é apresentada e discutida a
relevância do tema da certificação profissional no cenário da construção civil no
Brasil. Com foco na adoção de novas tecnologias, especialmente no uso das
paredes de gesso acartonado.
A hipótese central do estudo está na idéia de que a educação profissional e a
certificação profissional são contributivas para a implementação das novas
tecnologias na construção civil e, mais ainda, são instrumentos que têm impactos
positivos na melhoria da qualidade do produto construído e na ampliação da
produtividade. São aspectos que, certamente, estão relacionados com desempenho
mais competitivo por parte das empresas do setor. BRÍGIDO (2001 p.16).
Neste sentido, é preciso verificar quais são os resultados da certificação da mão-deobra para o setor e para os próprios trabalhadores e, também, identificar quais são
os resultados efetivos da certificação quando o foco é o uso das novas tecnologias
e, dentre elas, o uso do sistema construtivo em gesso acartonado 4. Estas são as
questões centrais para este estudo.
A partir do exposto, o objetivo geral para este estudo, é propor um instrumento
processual para uma sistemática de certificação por competências, através da qual o
individuo possa iniciar sua formação através de um programa de treinamento
empresarial, escolar ou num instituto especializado e, posteriormente, dar a
continuidade na atualização técnica, introduzindo um conceito de formação
continuada e os meios de incentivo à continuação, com ênfase no gesso acartonado
e sistemas complementares da construção civil.

4

Nesta pesquisa denominarei para o sistema de gesso acartonado a expressão Drywall, como também é
conhecida esta tecnologia de construção a seco.
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Para atingir o objetivo geral, articulam-se a ele os seguintes objetivos específicos:
Identificar e decrever alguns dos sistemas construtivos comumente utilizados em
obras que se utilizam do conceito de Racionalização da Obra;
Avaliar algumas propostas de sistemas de certificação profissional internacionais e
nacionais,voltados para a construção civil;
Conhecer e avaliar as implicações que a qualificação e a certificação profissional
em novas tecnologias podem trazer ao advento do gesso acartonado e sistemas
complementares;
Descrever e analisar globalmente as ações dos sistemas de certificações
institucionalizados;
Identificar a aceitação e a absorção do indivíduo profissional certificado pelo
mercado de trabalho;
Em síntese, o estudo busca mostrar que a educação profissional do operário da
construção civil sendo abordada por competências, mesmo que inicialmente
direcionada a uma especialidade dos sistemas construtivos racionais, poderá definir
uma sistemática de qualificação e avaliação que contribuirá para a formação de
profissionais em outras especialidades da construção civil, levando-se contudo um
caráter de continuidade de formação e paralelamente atribuindo-lhes
responsabilidades legais.
Na sua realização este estudo orientou-se por pressupostos da pesquisa qualitativa
e, ao mesmo tempo, articulou dados quantitativos com o objetivo de explicitar o
cenário no qual a temática focalizada está inserida. A opção pela pesquisa
qualitativa coloca o pesquisador como “descobridor do significado das ações e das
relações que se ocultam nas estruturas sociais” (CHIZZOTTI, 2003, p.80).
Os métodos e as técnicas de investigação utilizadas pela pesquisa qualitativa,
possibilitam ampla descrição e análise dos dados. Na pesquisa qualitativa o
pesquisador não se preocupa em medir as informações coletadas ou em empregar
instrumentos essencialmente estatísticos. A pesquisa qualitativa fundamenta-se em
pressupostos contrários ao modelo experimental e adota métodos e técnicas de
pesquisa diferentes dos estudos experimentais (CHIZZOTTI, 2003, p.78). Há uma
maior liberdade em lançar mão de diferentes fontes de informação, possibilitando
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descrever pessoas, lugares e processos. Ainda com suporte no autor citado, é
importante destacar que:
A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma interdependência viva
entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados,
conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do
processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um
significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significações e
relações que sujeitos concretos criam em suas ações. (CHIZZOTTI, 2003, p.73).
A pesquisa contou com revisão de literatura sobre o tema, com levantamento de
dados quantitativos sobre a indústria da construção civil, identificação e descrição de
modelos de educação profissional e de certificação profissional. Ao mesmo tempo,
foi realizada uma breve enquête, por meio de um questionário, junto a trabalhadores
da construção civil, com objetivo de identificar opiniões e expectativas quanto à
certificação profissional. Ainda nesta direção, foram entrevistados atores
significativos no cenário da educação profissional voltada para a construção civil,
como SENAI, Centro de Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Centro de
treinamento de fabricantes de Gesso Acartonado.
O ponto de partida do levantamento foi identificar, a partir das associações e
sindicatos, a oferta de treinamento, quem oferece tais cursos, onde são realizados,
como ocorre a coordenação e a fiscalização dos mesmos. Como parte do trabalho
de pesquisa, fora visitada uma das empresas fabricante das chapas de gesso e
possuidora da tecnologia do sistema de paredes de gesso acartonado, com o
objetivo de relatar o processo de capacitação, focalizando pontos positivos e
negativos do sistema. Visitamos também uma escola do SENAI, voltada para a
construção civil, que oferece cursos de capacitação para o trabalho com gesso
acartonado.
A partir deste levantamento inicial, verificou-se que as associações e sindicatos da
área oferecem somente a indicação dos cursos existentes, não interferindo no
planejamento direto ou na estruturação do mesmo.
A partir do mesmo questionário utilizado na visita a empresa de fabricante de chapa
de gesso acartonado, buscamos também informações na Escola Senai, não com o
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intuito de eleger e classificar o melhor ou pior treinamento, mas para conhecer a
realidade de cada um dos sistemas de educação profissional, aplicados por
instituições de caráter e objetivos distintos e específicos. Ou seja, a primeira uma
indústria de produção dos componentes do sistema e com objetivos claramente
comerciais e a segunda instituição, que trás na sua história uma larga experiência
em formação profissional para a indústria da Construção Civil, vem priorizando seus
objetivos no individuo, visando promover a qualificação profissional com uma visão
voltada à demanda do mercado de trabalho.
O estudo está organizado em três capítulos. O primeiro, denominado como A
indústria da Construção Civil, aborda aspectos ligados a cadeia produtiva do setor
da construção civil, sua participação e a contribuição sócio-econômica brasileira.
Com relação aos aspectos metodológicos construtivos, este capítulo trata da
evolução tecnológica e a industrialização do canteiro, apresentado de maneira
sintetizada algumas técnicas ligas à racionalização da obra, enfatizando o sistema
de gesso acartonado. Com o titulo O Operário da Construção Civil, o segundo
capítulo aborda a situação atual da mão-de-obra da construção civil, buscamos
relacioná-la aos métodos construtivos apresentados no capitulo anterior. Ainda neste
capitulo fora apresentada a historicidade do operário no canteiro de obras e uma
visão do perfil operário. A educação profissional e certificação estão presentes no
terceiro capítulo desta pesquisa, A Educação Profissional, Certificação e a adoção
de novas tecnologias: caso do gesso acartonado. A descrição aqui contida ocorreu a
partir de um quadro mais amplo da certificação profissional e sua importância,
articulando seus conceitos com uma breve descrição dos modelos de certificação
profissional no âmbito internacional e nacional, correlacionando a educação
profissional no Brasil à construção civil, focando o sistema de gesso acartonado.
Nas considerações finais relatamos toda importância da realização desta pesquisa e
a sua contribuição na construção civil bem como a sua relação, sócio-econômico
com a educação profissional e as políticas de emprego.
Por fim, elaboramos um conjunto de Recomendações para implantação de um
sistema de certificação profissional, baseado em competências para o sistema de
gesso acartonado que, foram baseadas nos pontos positivos da investigação
realizada, na qual foram descritas algumas diretrizes fundamentais para implantação
e gestão de um modelo de certificação profissional. Neste caso específico ao
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Drywall 5, mas que poderá ser utilizado para um sistema mais amplo dentro da
educação e certificação profissional baseado em competências de nível básico.

5

Drywall é o nome comercial que identifica o sistema de gesso acartonado, portanto neste trabalho, em alguns
trechos estaremos utilizando os dois nomes.
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1

A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Este capítulo apresenta um relato das características mais relevantes do setor da
construção civil, sua cadeia produtiva, tecnologias construtivas com foco no sistema
de paredes de gesso acartonado, sistemas complementares e perfil da mão de obra,
que neles atuam.
De acordo com BARONE (1999), as iniciativas inovadoras relacionadas à adoção de
novas tecnologias e/ou técnicas organizativas decorrem de peculiaridades da
trajetória do setor da construção civil no País. Muitas características que configuram
o perfil do setor da construção civil no Brasil estiveram e/ou estão presentes mesmo
que, em outra dimensão na trajetória da construção civil em outros países.
O setor é caracterizado, comumente, pela baixa utilização de máquinas ou seja, a
falta de automação eletromecânica, uso intensivo de mão de obra pouco ou não
qualificada, com baixa escolaridade, execução segmentada do trabalho, com a
exigência da força física e habilidades manuais por parte dos operários, grande
utilização de métodos tradicionais e a forte presença do setor público na demanda e
oferta de grandes obras, mudanças vem ocorrendo no setor.

1.1

A Cadeia Produtiva da Construção Civil

A indústria da Construção Civil vem demonstrando na última década, mudanças
significativas nas técnicas de produção e conseqüentemente nas ações
determinadas para cada agente participante da cadeia produtiva.
A cadeia produtiva 6 pode ser definida como o conjunto de atividades e agentes que
se articulam progressivamente desde os insumos básicos até o produto final,
incluindo distribuição e comercialização, constituindo-se em elos de uma corrente.
6

Esta definição é baseada em informações obtidas a partir de documentos elaborados nos seminários do

Construbusiness. Muitas destas mudanças foram apresentadas em um seminário do segmento da construção civil,
denominado por Construbusiness, iniciado no ano de 1999, por iniciativa da Fiesp6/Ciesp através da CIC
(Comissão da Industria da Construção) e empresários ligados à construção civil, que procurou mapear todas as
atividades e negócios relacionados à cadeia produtiva, assim como relatou CABANAS (2001), em sua pesquisa,
sobre o “ Processo de Melhoria da Qualidade na Escola Técnica de Construção Civil no SENAI6-SP.
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Já na quinta edição do seminário da indústria da construção brasileira no ano de
2003, o Contrubusiness vem contribuindo com o desenvolvimento da indústria
construção civil buscando obter do governo o apoio necessário para que o Brasil
enfrente o seu déficit habitacional, saneamento e infra-estrutura.
Durante os seminários foram estudados temas de diversas áreas, ligadas a
construção civil, seguindo sempre a linha de objetivos do Construbusiness, que se
define nos tópicos da inclusão social e reforço a competitividade sistêmica.
Os estudos realizados no quinto seminário resultaram em uma agenda para uma
Política Habitacional. definindo diretrizes para uma política nacional de habitação
que requisite foco, velocidade, sustentabilidade, gestão centralizada e execução
descentralizada.
Faz parte deste projeto também o tratamento diferenciado para o acesso a moradia,
principalmente nas habitações de interesse social, definindo para tal, critérios de
acesso como a capacidade de pagamento do destinatário.
Conforme citado por BARONE (1999), é preciso ressaltar os vínculos desse setor
com a questão habitacional. Desde a construção dos conjuntos populares, esse
segmento sofre impactos das mudanças tecnológicas, com as inovações de
materiais e componentes de construção.
Por outro lado, a urgente redução da desigualdade social requer a criação
expressiva de empregos e generosa expansão das infra-estruturas básicas de
saneamento, habitação, transportes urbanos e dos serviços de saúde e educação.
Novos investimentos nessas infra-estruturas sociais são urgentes para criar bemestar e qualidade de vida – de forma duradoura e permanente. Ademais, sua
concretização irá possibilitar a criação substancial de empregos e de renda, dada a
relevância e o comprovado poder multiplicador da cadeia de construção, aspecto
reforçado por COUTINHO (p6, 2003).
Devido a grande diversidade interna do setor, de certa forma torna-se impossível
abordar a sua evolução como um todo, sendo necessário o desenvolvimento de
trabalhos a partir de sub-setores, pois entre eles há profunda distinção no produto
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final construído, métodos de execução diferenciados conseqüentemente o
requerimento de técnicas e instrumentos específicos a cada sub-setor.
Dentre as diferentes subdivisões possíveis de serem feitas no setor da construção
civil, optou-se pela subdivisão segundo a natureza do empreendimento e pelo perfil
do cliente. sendo eles; Materiais de Construção; Bens de Capital para Construção
Civil; Edificações; Serviços de Instalação e montagem industrial; Construção pesada;
Projeto e Gerenciamento.
Devido a especificidade de cada subsetor da cadeia produtiva, segue uma breve
análise de cada um deles afim de, identificarmos as principais características, pontos
fortes e pontos em desenvolvimento.
O subsetor de Materiais de Construção tem como característica principal a produção
de insumos em larga escala e a comercialização para o consumo direto é
segmentada. A alta competitividade e a ampliação da distribuição parecem ser
pontos fortes, mas com relação direta à escala de produção, ainda está em
desenvolvimento os níveis de conformidade dos produtos nacionais e também o
incentivo para produção nacional, evitando-se a importação.
A concentração de capital e o investimento intensivo em tecnologia caracterizam o
subsetor de Bens de Capital para a Construção Civil, fortalecendo a inovação
tecnológica e o aumento de produtividade, que de certo modo contribui para
diminuição do conteúdo importado.
As políticas públicas de financiamento, os níveis de renda e limites de crédito
interferem na demanda das Edificações, subsetor que se caracteriza também pela
grande utilização de mão de obra. Contudo talvez este seja o setor que maior
importância na economia, contribuindo não somente para a diminuição do déficit
habitacional, mas participando no resgate da vida social.
Ao setor de Edificações pertence à construção de edifícios sendo eles habitacionais,
residenciais, comerciais, hotéis, flats, institucionais, hospitais e construções de
mesma afinidade como casas, galpões e outras. O tamanho e a complexidade das
obras e a capacitação técnica de cada empresa direcionam cada uma delas aos
tipos de empreendimentos. Entretanto é necessário desenvolver uma melhor
produtividade, fortalecendo a racionalização da construção e a qualificação da mão-
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de-obra, desenvolvimento este que beneficia também o sub-setor de Serviços de
Instalação e Montagem industrial.
Este sub-setor abrange uma série de serviços complementares e de montagem
industrial, o que torna possível a participação de pequenas, médias e grandes
empresas. A montagem de estruturas, sistemas elétricos, hidráulicos, de
transmissão de dados e telecomunicações caracterizam a Montagem Industrial que
detém grande número de mão-de-obra especializada. A complexidade do setor é
tamanha que seu desenvolvimento fica entrelaçado e dependente de uma ampliação
do nível de financiamento e o aumento da demanda de edificações.
O Projeto e o Gerenciamento caracterizam-se por se compor de pequenos
escritórios e profissionais liberais, que detém mão de obra capacitada e profissionais
especializados como ponto forte. A sobrevivência e o desenvolvimento do subsetor
somente será possível com a valorização e o financiamento de projetos, item de
grande importância na obra racionalizada que, a cada nova solução torna-se mais
dependente do projeto e coligada ao planejamento estratégico global de cada
empreendimento.
A Construção Pesada depende muito do investimento à longo prazo geralmente com
capital público e como ponto de relevância a alta demanda reprimida. Um ponto
necessário ao desenvolvimento do setor é a definição e a equalização dos
investimentos. As empresas de grande porte são inevitavelmente as responsáveis
pelo subsetor da construção pesada, devido ao grande investimento já mencionado
devido ao grau de tecnologia necessária a execução da obra e pelas obras se
apresentarem de mais heterogênea da construção civil.
Há estas empresas de grande porte pertencem à construção de infra-estrutura viária,
urbana e industrial, obras estruturais e de artes (pontes, viadutos, túneis), obras de
saneamento, barragens hidrelétricas, perfuração de poços de petróleo, entre outras,
já apontadas por FARAH (1992), apud Barone (1999).
Dependo do porte da construtora ela poderá atuar em mais de um desses subsetores ou até mesmo em todos eles. Mas é comum que a empresa construtora
direcione seus trabalhos a um único sub-setor e até mesmo um tipo de construção
especifica que a ele pertença, formando assim um acervo técnico exclusivo,
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tornando-se especialista no assunto e adquirindo também um diferencial entre os
concorrentes.
Um exemplo claro são empresas especializadas na construção de rodovias, túneis
de metrô, e outras construções da área de transporte. Estas investiram em
equipamentos modernos com altíssima tecnologia, treinamento e capacitação
profissional aos operários envolvidos, desenvolvendo de soluções de engenharia
própria para este tipo de obra.
1.2

A participação da Construção Civil no setor sócio-econômico

A construção civil, indiscutivelmente é um setor de grande importância na
composição da sócio-econômica e política brasileira.
O setor da construção civil mostra-se como um poderoso meio de ação para o
desenvolvimento, alavancando a produção, os investimentos, o emprego e o nível
geral de preços. O setor tem uma importante participação no Produto Interno Bruto
(PIB). O gráfico abaixo procura representar, percentualmente, a participação dos
vários agentes da cadeia produtiva na composição do PIB.
Figura 1 - Quadro Síntese da Cadeia Produtiva da Construção Civil brasileira – Fonte IBGE 7
Síntese da importância da Cadeia Produtiva da Construção Civil brasileira
Cadeia representa 15,5% do PIB
Emprega 15 milhões de pessoas, 4 milhões diretos.
Expressivo poder multiplicador sobre demanda doméstica, com mínimo viés importador.
Superávit comercial de cerca de US$ 2,5 bilhões ao ano com bens e serviços
Potencial de superação de gargalos produtivos e de infra-estrutura
Oportunidade para sanar déficit de moradias, saneamento.
e equipamentos comunitários

No gráfico a seguir, o índice indicado pelo IBGE, utilizado pelo Construbusiness para
a composição da participação da cadeia produtiva no produto interno bruto aponta a
Construção Civil (pesada, montagem industrial e edificações) como maior força na
7

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 2001

32

cadeia produtiva, com cerca de 9,10%, seguida pelo setor de materiais de
construção, com 4,9%, mais à participação de outros materiais, maquinas e
equipamentos e Serviços, somam 15.5% na formação do Produto Interno Bruto.
Figura 2 - Gráfico – Percentual dos componentes da cadeia produtiva no PIB

0,5%

9,1%

0,2%

Construção IBGE
0,8%

Materiais de contrução
Outros materiais
Maquinas e Equip.
Serviços

4,9%

Dados IBGE – Caderno Construbussines 2003
De acordo com CABANAS (2001), é inegável que o segmento da construção civil
constitui-se em um dos segmentos chaves para a geração de empregos e para a
articulação de diferentes segmentos produtivos e para o crescimento da economia
industrializada.
A representação da oferta de empregos na construção civil pode ser analisada por
duas linhas de estudo distintas, que conseqüentemente apontam resultados
diferentes. O primeiro método de levantamento de dados considerado é o Índice
obtido pela Pesquisa anual da Indústria da Construção – PAIC elaborado pelo IBGE
em 2002 como ano de referencia. A segunda modalidade de estudo é a sugerida
pelo Construbusiness, como veremos no decorrer do texto
A tabela abaixo mostra a participação da indústria construção civil na ocupação de
pessoal em relação a outros grupos de atividades industriais. O grupo de empresas
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extrativas é composto por nove outros subgrupos, distribuídos na extração de carvão
mineral, petróleo, gás natural, minérios metálicos e não metálicos, minérios de ferro
e não ferrosos, pedra, areia e argila
Para o grupo de industrias de transformação são agregados cento e vinte e três
subgrupos de atividades subdivididos a partir de alguns subgrupos principais assim
relacionados; produtos alimentícios e bebidas; fabricação de produtos têxteis;
confecção de artigos de vestuário e acessórios; couros e artefatos; madeira; papel e
celulose; gráficos; refino de petróleo; produtos químicos; borracha e plástico;
produtos minerais não metálicos; metalurgia básica; produtos de metais; máquinas e
equipamentos; equipamentos de informática; máquinas; aparelhos e material
elétricos; material eletrônico e comunicações; médicos hospitalares; instrumentos de
precisão e ópticos; automação industrial; fabricação de produtos automotores e
carrocerias; equipamentos de transportes; móveis e indústrias diversas e finalmente
a industria de reciclagem, que totalizam 132.044 empresas e um número de
5.581.529 trabalhadores ligados aos vários subgrupos identificados pela pesquisa
Industrial Anual realizado pelo IBGE para o ano de 2002.
Para uma comparação clara da força da industria da construção civil (construção
pesada, montagem industrial e edificações) destaco alguns subgrupos com relevada
importância de participação no consumo familiar.
A pesquisa anual da Industria da Construção elaborada, foi iniciada partir de 1990,
pelo IBGE e a partir de 2002 está sendo elaborada por amostragem probalística.
Levando em conta a concentração da atividade produtiva nos segmentos de maior
porte inclui no estrato certo da amostra todas as empresas da construção com trinta
ou mais pessoas ocupadas. As demais empresas de zero a vinte e nove pessoas
ocupadas, numericamente majoritárias, são objetos de seleção amostral. É
importante enfatizar que a PAIC abrange o universo das empresas de construção,
inclusive com menos de cinco pessoas ocupadas. No caso da Pesquisa Industrial
Anual – Empresa (PIA 2001 – 2003), o âmbito é o universo das empresas com cinco
ou mais pessoas ocupadas. Preocupo-me em relatar quantitativamente a ocupação
que o setor oferece, no intuito de fortalecer a importância que a mão-de-obra ocupa
entre as diversas atividades da construção civil.
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Tabela 1 – Distribuição do pessoal ocupado por grupos de atividades – âmbito
nacional

Grupo de Atividades

Número de empresas

Pessoal Ocupado

Industriais Extrativas

2959

98582

Produtos alimentícios

19269

1.089.107

Vestuário e acessórios

18547

443.969

Produtos de madeira

8083

216.936

Papel e Celulose

2267

149.848

Eletrônica e comunicações

897

72.910

Veículos automotores

2773

285.241

Construção Civil

122.890

1.474.802

Indústria de móveis

11.394

292.470

Dados IBGE – PAIC e PIA - 2002
De acordo com dados do IBGE, a construção civil contribuiu com 59,76 % no
formação do capital bruto do ano de 2002. O progresso e o crescimento da
construção na formação de capital é apontado na tabela abaixo:
Tabela 2 - Participação percentual dos componentes da formação bruta de capital

Especificação

Participação Percentual
1998

1999

2000

2001

2002

Formação Bruta de capital

100

100

100

100

100

Formação bruta de capital fixo

93,23

93,77

89,52

91,52

92,73

Construção Civil

65,35

65,02

60,03

58,78

59,76

Máquinas e Equipamentos

23,52

23,73

24,70

28,04

27,86

Outros

4,35

5,01

4,78

5,01

5,11

Variação de Estoque

6,77

6,23

10,48

8,17

7,27

Fonte IBGE – Contas Nacionais
Através da tabela de recursos de bens e serviços é possível avaliar a contribuição da
produção das atividades do setor da construção civil a outros produtos ou serviços.
A produção isolada da construção civil já determina milhares de atividades dentro do
próprio setor, e essa mesma produção atribui outras atividades diretas ao setor do
comércio, que por sua vez é um grande consumidor dos serviços prestados pela
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construção civil. Por exemplo, o maior consumidor intermediário das atividades
oferecidas ficam à cargo da locação dos imóveis, ou seja, o ramo de alugueis tornase o maior receptor intermediário dos produtos que na sua maioria são produzidos
pelo subsetor de edificações. Este é somente um dos ramos que a cadeia produtiva
pode gerar.
Podemos considerar também a administração pública e a industria de
transformação, como outras grandes consumidoras da cadeia produtiva, seguidas
pelas áreas de transportes, comunicações, utilidades públicas, extrativismo mineral,
comércio e outros serviços, que apesar de um pouco mais distanciadas em números
de utilização de serviços, podemos considerá-las também como consumidores da
construção civil.
Figura 3 - Gráfico – Consumo de Atividades da construção civil por outros setores.
Consumo Intermediário das atividades
Nº de atividades
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Transformação
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Agropecuária

0

Consumidores

Fonte IBGE – Contas Nacionais – Tabela 1 de recursos uso Ano 2000 a 2002
Estes dados confirmam o posicionamento e os resultados obtidos nos seminários do
Construbuissines, que adotam uma rede complexa na determinação da influência da
cadeia produtiva da construção civil, na economia brasileira. Contudo no decorrer
desta seção relato outros aspectos relacionados à ocupação direta.
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A seguir apresento dados diferenciados PAIC 8, onde o total de pessoal empregado é
obtido através da somatória da quantidade de empregadores, empregados,
trabalhadores por conta e trabalhadores não remunerados, formam o universo de
todos os envolvidos diretamente com a construção diante a situações as vezes
opostas, como é caso do empregador e do empregado.
Na tabela abaixo de maneira simplificada apontamos os dados acima mencionados
que contribuíram para a elaboração de outros estudos, como o caso do Seminário
do Construbuissines.
Tabela 3 – Distribuição do Pessoal Ocupado por posição, segundo atividades - 2001
Pessoal Ocupado ano
Atividades

2001
Por conta

Não

própria

remunerado

4.388.300

111.000

7.663.800

40.800

758.400

858.300

39.500

3.923.700

100.700

2.232.100

1.450.400

49.500

Comércio

10.190.800

838.600

5.570.300

3.336.700

415.200

Transporte

2.598.500

40.700

1.655.000

888.800

14.000

Total

Empregador

Empregado

Agropecuária

12.166.100

3.000

Vestuário

1.697.000

Construção Civil

Tabela 4 – Distribuição do Pessoal Ocupado por posição, segundo atividade - 2002
Pessoal Ocupado ano
Atividades

2002
Por conta

Não

própria

remunerado

4.307.400

112.700

8.085.700

39.800

753.900

915.000

28.000

4.064.200

100.300

2.287.700

1.633.500

42.700

Comércio

10.784.900

936.300

6.020.400

3.413.200

415.000

Transporte

2.780.900

43.400

1.759.000

963.300

15.200

Total

Empregador

Empregado

Agropecuária

12.508.400

2.600

Vestuário

1.736.700

Construção Civil

Na tabela anterior destacamos os campos de empregado e trabalhador por conta
própria afim, de confirmar que os resultados demonstrados no gráfico a seguir, que
determina a ocupação direta, proposta no seminário Construbusines 2003, que
8

PAIC – Pesquisa Anual da Indústria da Construção – IBGE (2001, 2002 e 2003)
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indica o total de ocupados na construção civil com um número aproximado de
3.960.00, é um resultado obtido através dos números de empregados registrados
somados com os números do trabalhador por conta própria, desconsiderando
portanto o número de empregadores e também a quantidade de não remunerados.

Figura 4 - Gráfico – Fonte de empregos diretos

Fonte de Empregos Diretos
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Fonte: IBGE - Contas Nacionais – Construbusines 2003
A cadeia produtiva da construção civil intensiva em mão-de-obra é uma da menos
dependente de produtos importados e vem ao longo dos últimos anos apresentando
alta incorporação de tecnologia e significativo aumento de produtividade. Além disso,
é a maior contribuinte na formação de capital bruto e representa um dos principais
fatores de distribuição de renda no País. Segundo informações do setor, para cada
R$ 1 milhão de demanda de unidades imobiliárias são gerados 101 novos postos de
trabalhos diretos, indiretos e induzidos. Segundo Furlan (p4, 2003)
Consideramos que a criação de condições de sustentação do crescimento
econômico e de redução das desigualdades sociais do Brasil requer a participação
ativa da Cadeia Construtiva da Construção.
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Ao mencionar a redução das desigualdades sociais, considero também os números
apontados por pesquisas nacionais que indicam a quantidade de empresas e o
número de pessoal ocupado distribuídos pelas cinco regiões brasileiras. Como
demonstra a tabela a seguir:
Tabela 5 - Ocupação de pessoal da Construção Civil por região brasileira

Região

Nº empresas
da construção civil

Pessoal Ocupado

Consumo de material
de construção em R$

Brasil

122.890

1.474.802

20.488.525,00

Norte

5.652

59.221

935.755,00

Nordeste

19.515

277.957

2.985.517

Sudeste

58.267

823.273

11.667.405,00

Sul

31.902

213.567

3.121.537,00

Centro-Oeste

7.555

100.785

1.778.311,00

Fonte IBGE - PAIC 2002 - tab. 2.3
A disparidade entre as regiões é claramente observada após analise dos dados da
PAIC 2002, que indica a ocupação para cada região. .
Entre as regiões com menores participações no território nacional, na ocupação da
mão de obra direta, está a região Norte, em especial o Estado de Roraima com
cerca de 37 empresas e 1.272 trabalhadores ocupados com a construção civil. Bem
próxima, à região Centro-Oeste aparece, com cerca de 6,83% no total brasileiro e o
destaque negativo fica com o estado do Mato Grosso do Sul que estabelece apenas
351 empresas e ocupa cerca de 9.857 trabalhadores.
A região Sul é a que mais se aproxima da região Sudeste, em número de pessoal
ocupado, mas ainda se distancia cerca de 285% do total da região Sudeste, que
ocupa cerca de 56% do total no Brasil. Somente o Estado de São Paulo detém 24%
dos trabalhadores ocupados, quase um ¼ do total de trabalhadores da construção
civil brasileira. O segundo Estado que mais emprega no setor é Minas Gerais, com
pouco mais de 10% do número total nacional.
A crise social brasileira não é recente, mas tem-se acentuado nas ultimas décadas.
As políticas sociais não modificaram significativamente as desigualdades geradas
por um modelo capitalista excludente e centralizador de renda, principalmente nos
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grandes centros urbanos, por exemplo, o estado de São Paulo. O gráfico abaixo
desenvolvido pelo SINDUSCON 9 SP demonstra claramente esta afirmação e
conseqüentemente permite identificar que a distribuição de vagas estão ligadas
diretamente ao centro gerador de capital que neste caso é a região metropolitana do
estado.
Figura 5 - Gráfico de distribuição da Ocupação de Pessoal na Construção Civil no
Estado de São Paulo.

Fonte: Sinduscon-SP (2001)
Dados mais recentes apontam uma desaceleração na contratação de pessoal no
estado de São Paulo em junho de 2003. Cerca de 15.303 trabalhadores foram
desligados e somente 14.320 foram admitidos, para um total de 354.478
trabalhadores com carteira assinada segundo o Sinduscon-SP (Fonte:Mte.
Elaboração GV Consult., que utilizou como fonte dados da RAIS 10 / CAGED 11)
9

SINDUSCON – Sindicato da Indústria da Construção do Estado de São Paulo
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais – Ministério do Trabalho e do Emprego
11
CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
10
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Esta mesma pesquisa apontou para aquele ano (2001) um destaque para o setor de
Edificações que ocupa cerca de 197.600 trabalhadores com carteira assinada,
aproximando-se de 56% do total no Estado. Este setor, conseqüentemente, é o que
também mais demite em número de vagas, com cerca de 8.363 trabalhadores
desligados e 8.081 trabalhadores admitidos, cerca de 4% do total no setor. dados de
junho de 2003.
A Construcarta Emprego, publicação de economia do Sinduscon-SP aponta um
crescimento de 1,30% do número de empregados formais no mês de abril de 2004,
o que representou a criação de cerca de 15 mil postos de trabalho em todo Brasil.
Com esse resultado, o número de contratações líquidas superou o mesmo período
de 2003.
Hoje, o Estado de São Paulo, responsável por cerca de 30% do total de empregados
formais do setor vem confirmando esta tendência positiva. Ainda que em ritmo lento
a construção formal no estado gerou mais 14 mil novos postos de trabalho entre
dezembro de 2003 e abril de 2004. Comparado com o mesmo período de 2002 e
2003, observa-se que as perdas do ano passado vem sendo superadas. Nesta
comparação o segmento que mais cresceu foi o de Engenharia e Arquitetura
estimado em 5,08% e o segmento que apresenta taxa de crescimento negativa é o
setor de Edificações com percentual de (-1,77%). É observado também, crescimento
em outras regiões do Estado. A região Centro-Leste cresceu 1,59%; a sudeste
2,28%, a Sudoeste 3,57%, e no ABCD 7,21%. No município de São Paulo, ainda é
registrada queda de 0,07%.
Com base em todos os dados apresentados nesta seção, identifica-se com mais
precisão as necessidades e o comportamento da mão de obra, especialmente no
setor de Edificações que, como apontado nos índices de contratações e demissões,
revela uma grande oscilação no número de operários formalmente ligados ao setor.
De acordo com Barone (1999), indústria da construção civil apresenta uma dinâmica
singular quanto a absorção e liberação de mão-de-obra, aspecto que dificulta
cálculos precisos. Contribui para essa dificuldade o significativo número de
trabalhadores temporários ou “sem carteira assinada”, que, conseqüentemente, não
integram o contingente da força de trabalho considerado e não estão presentes nos
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dados oficiais. Há empresas que admitem / demitem em poucos dias
fatores/demanda de empresas que não estão em dia com suas obrigações fiscais.
Na seqüência apresento a evolução tecnológica da construção civil, a
industrialização de canteiros, métodos construtivos, com destaque especial para as
paredes de gesso acartonado, pois trata-se de um sistema construtivo que começa a
ganhar espaço e credibilidade no setor, provenientes de uma demanda de
modernização tecnológica e a própria industrialização da construção de edifícios.
Todos os temas relatados nas seções seguintes serão abordados voltados às
soluções tecnológicas integradas que compõe o conceito de racionalização da
construção civil, que não se detém apenas com a industrialização no interior dos
canteiros, mas com um planejamento e uma gestão elaboradas para tal finalidade.
1.3

Aspectos da Evolução Tecnológica na Construção Civil: um panorama da
racionalização.

A evolução da indústria da construção civil, de certo modo está ligada às
necessidades individuais e coletivas dos usuários das edificações.
A modernização ou progresso técnico, na indústria de Construção, tem sua base na
procura de métodos, equipamentos, materiais e procedimentos que favorecem à
racionalização do método construtivo. A racionalização do método construtivo é parte
de um fenômeno mais geral, que se consubstancial na procura da valorização do
capital investido em atividades de construção. Por aumento de produtividade do
trabalho, percebe-se que o capital investido esta agindo no sentido de aumentar a
quantidade de trabalho excedente apropriada sob forma de produto, que se dá
através da redução dos tempos de produção. Desse modo tudo indica que a redução
dos tempos de produção encontra-se diretamente associada à valorização de capital,
afirmou (TRYLINSKI, 1987).

Já no século XIX, depois do Romantismo, aparece na Europa, o Realismo (18501900), na. Nesse período podemos perceber a arquitetura realista, com os arquitetos
deixando de copiar os estilos e usar os materiais e técnicas do passado, que na
época começam a se revelar deficientes e impróprias.
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As novas necessidades que fizeram a evolução da arquitetura e propriamente do
projeto da edificação, fazem uma contraposição aos edifícios não mais utilizados
como castelos, palácios e templos suntuosos, grandiosos e luxuosamente decorados
que saem de cena e cedem lugar à expansão industrial e do desenvolvimento
comercial gerando a necessidade de criar edifícios para abrigar industrias, galpões,
shopping center, escolas, hospitais, hotéis, flats, habitações, entre outras.
Por outro lado os arquitetos e engenheiros exploram ao máximo as possibilidades
dos novos materiais construtivos, especialmente o ferro, o cimento e o vidro. Ainda
no início do século passado não se conhecia o concreto armado. Com a chegada do
concreto armado, a arquitetura e engenharia não somente evoluíram no traçado, no
projeto, mas também nas técnicas construtivas.
A metodologia construtiva afinada à inventividade de um projeto arquitetônico
singulariza o caminho da construção industrializada. De acordo com MARTINHO
(2004), visando reduzir os custos e aumentar a eficiência, é necessário obter-se
drásticas reduções de cronograma, inclusive pelo balanceamento dos componentes:
mão-de-obra e materiais, com a introdução de métodos e processos racionais, que
levem à agilização das operações construtivas.
Acreditamos que nestas condições, parece ser um caminho futuro inevitável, a
substituição em ritmo cada vez mais intenso, dos métodos tradicionais de
construção, por processos cuja capacidade de produção, sobretudo em termos de
produtividade, irá valer-se da organização do tipo industrial, e das suas
metodologias e premissas como: economia de escala; produção seriada;
repetitividade; intercambiável, modular e compatibilidade dimensional; controle de
qualidade; sustentabilidade ambiental e outras.
A esta nova maneira de construir deve corresponder uma diferente forma de pensar
a arquitetura. A arquitetura moderna identificada pela tendência de um projeto
funcional e fachadas limpas e com grande utilização de vidros e concreto armado,
juntamente com a evolução da engenharia estrutural gerou edifícios de grande porte,
fachadas bem trabalhadas e volumosas, optando pela utilização de materiais de
grande duração como granito, vidros, fachadas metálicas, atendendo a solicitação
de mercado. Os projetos de fachada composta com este tipo de material, também
obedecem a linhas mais ortogonais, próprias para os materiais utilizados, exceções
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para algumas obras, isoladas e características própria de alguns arquitetos como
obra dos arquitetos Ruy Otake, Botin Robin, Carlos Bratek, dentre outros.
A participação da arquitetura na apropriação dos métodos industriais que se
baseiam em tecnologia e visam a racionalização da produção, deve estar na
integralização dos fundamentos básicos do projeto,ou seja, deve unir uma técnica
construtiva eficiente, rápida em relação aos métodos convencionais, econômico
quando comparada com outros sistemas, sustentável e com desempenho técnico
rigoroso dentro dos padrões desejáveis.
A técnica deverá estar aliada a mais dois fundamentos básicos um deles será a
funcionalidade da edificação, que deverá atender aos requisitos inerentes à
modernidade como a flexibilidade e expansibilidade, física e cronológica.
O fundamento que encerra o método integrado de projetar é a forma, cuja à intenção
plástica e interação com seu entorno ou propriamente com a paisagem urbana,
sejam suas condições necessárias.
Um equívoco metodológico de projeto está direcionado à produção arquitetônica
voltada e planejado com base nos princípios dos métodos construtivos contrários às
técnicas de racionalização.
É inegável que a questão estética do projeto arquitetônico com a tecnologia de
racionalização do canteiro de obras tem sido uma falta de entendimento desse
processo de integralização da técnica, da função e da forma, pois erroneamente é
comum considerar a solução construtiva racional como um coadjuvante apenas,
desconsiderando-se a natureza do sistema construtivo a ser adotado, direcionando
assim o projeto arquitetônico à metodologia construtiva, utilizando-se de todo
potencial técnico e econômico próprio de cada sistema industrializado.
O arquiteto, como idealizador de um projeto de arquitetura que objetiva a produção
racionalizada, deve obter embasamento construtivo, ou melhor, o conhecimento da
condição técnica que determinado modelo construtivo detém, conseqüentemente, o
desempenho de cada subsistema que será adotado em sue projeto.
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Um projeto arquitetônico com base tecnológica diferenciada deverá propor a criação
de sistemas abertos de pré-fabricação, que poderão gerar inúmeras soluções, a
partir de um catálogo restrito de componentes, viabilizando a economia de escala.
De modo geral o projeto deverá eliminar as casualidades e particularidades,
direcionando o seu desenho em função da redução do número de componentes, que
será voltado para uma vasta possibilidade de utilização que, por sua vez será
produzido em larga escala, provavelmente viabilizando os custos de produção
industrial. Um exemplo da produção em larga escala, são os projetos desenvolvidos
pelo arquiteto Figueiras Lima, “o Lelé”, que atribui aos seus projetos módulos
construtivos, produzidos em série, elementos estes que contribuem para redução de
prazos e custos, em função da escala de produção.
Fatores comerciais, econômicos e investimentos financeiros de grandes proporções
contribuem para que a obra de um empreendimento, seja transformada em um
grande laboratório da construção civil. Com o prazo para execução cada vez mais
curto, custos menores, menos desperdícios de materiais e aumento dos lucros,
fizerem o com que a construção civil caminhe em direção a industrialização máxima.
A nova geração de edifícios de escritório, flats e hotéis, não apenas altera a
paisagem da cidade. Provocou também uma revolução tecnológica na construção
civil brasileira, fator esse notado, pelo surgimento e pelo crescimento sutil na
quantidade de empreendimentos que utilizam-se da “nova receita”, a mesma
utilizada nas grandes cidades dos países ricos: técnicas que permitem construir
grandes edifícios, de alturas consideráveis, de forma rápida e com desempenho
dentro dos padrões.
Este desempenho que pode ser avaliado, nas diversas especialidades da
construção civil, tais como: Estética, Técnica, Custo Benefício, Custo de
manutenção, Estabilidade da Estrutura e Segurança do usuário e do Edifício.
A mudança mais perceptível ao usuário externo a estas edificações é o sistema de
acabamento das fachadas, planejado de forma diferenciada dos métodos
tradicionais. A nova tecnologia resolve com sucesso uma série de entraves que
construtores brasileiros aceitam como fatos normais de um projeto e sua execução.
Certamente as novas tecnologias requerem grandes investimentos, pesquisas,
importação de materiais, técnicas e muitas vezes de mão de obra especializada.
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Este processo de implantação de novas tecnologias construtivas requer um grande
investimento financeiro por parte dos empreendedores, portanto limitando aos
setores mais rentáveis, como o hoteleiro, a utilizar métodos construtivos
inovadores. 12
A evolução da construção não depende somente da modernização das técnicas
construtivas e dos novos materiais. É preciso que o projeto de arquitetura, estrutura
e projetos complementares de instalações evoluam juntamente com as experiências
realizadas em campo, algumas positivas e outras negativas, que o próprio projeto
deverá solucionar o desempenho do sistema utilizado. A integração e a
compatibilidade dos projetos de um empreendimento que se utilizará das técnicas
construtivas com a máxima industrialização, devem ser rigorosas e criteriosas, pois
como grande parte da obra chega ao canteiro somente nas proximidades da
montagem e também pela produção em série, não há espaço físico e para
adaptações ou alterações durante o processo construtivo.
Parece que o grande trunfo para o sucesso de uma experiência como estão, nas
fases de integração e compatibilização e no minucioso e preciso detalhamento dos
projetos, que juntamente com um bom e estratégico planejamento de obra, ou seja,
à montagem deve seguir sem interrupções pela falta de suprimentos ou qualquer
defeitos causados neles dentro do canteiro de obra devido a erros de execução.

12

A título de exemplo é possível citar o acordo selado entre uma construtora paulista e um grupo hoteleiro. O
desafio foi construir dois hotéis (uma torre com 154 apartamentos e outra com 232 apartamentos, totalizando
uma área de 33 mil m²), dentro de um mesmo complexo, em um prazo de apenas 16 meses. A obra é
caracterizada pelo alto grau de industrialização, conformidade e integração dos projetos e de vedação vertical:
estrutura metálica, laje metálicas, fechamento com painéis pré-moldados de fachada, paredes internas de gesso
acartonado, banheiros prontos e instalações hidráulicas flexíveis compõe o mix de sistemas. Nenhum destes
sistemas foi novidade na construção destes edifícios, mas esta obra escolhida como exemplo de uma construção
industrializada por ter sido a primeira à utilizar e aplicar todas as soluções em uma único empreendimento.
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1.4

A Industrialização do Canteiro de Obras

1.4.1 Panorama Geral
Neste estudo, particularizo o setor de Edificações, mais propriamente a área
habitacional. A priorização do setor de edificações justifica-se por sua presença no
contexto da indústria da construção civil, tanto pelo número de empresas quanto
pela absorção da mão-de-obra.
No decorrer desta seção, darei uma breve descrição de algumas soluções
construtivas objetivadas na racionalização 13 da obra que diretamente se associam
com o desenvolvimento tecnológico da indústria da construção civil.
É importante destacar que, embora o termo “racionalização” tenha sido introduzido no
momento da proposta de industrialização do setor, difundida pelo movimento da
Arquitetura Moderna, com apoio do paradigma taylorista-fordista, assiste-se a uma
alteração nos parâmetros da racionalização para o setor da construção. São
alterações decorrentes das mudanças vivenciadas pelo setor, principalmente na
Europa, a partir da redefinição do mercado e do novo perfil da demanda. Essa
redefinição conceitual incorpora à racionalização temas como flexibilidade, qualidade
e novas exigências colocadas à organização do trabalho, inclusive relativas ao
aumento de autonomia dos trabalhadores na condução do trabalho. (FARAH 1990
p.742 apud BARONE 1999. p 137 )

Essa redefinição conceitual da racionalização traz consigo a industrialização da
obra, introduzindo por algumas vezes o conceito de produção em série, portanto o
fator de escala de produção torna-se tão necessário nos processos de
racionalização, sendo essencial e determinante, podendo viabilizar ou condenar a
utilização de um determinado método construtivo. A falta de uma grande escala de
produção, gera um custo alto na produção industrial e inviabiliza prazos de
execução, pois, a repetitividade ocasiona uma redução de custos na fabricação e
rapidez na montagem, fatores que não podem ser observados quando projeto não
prevê a pré-fabricação e dispões de elementos diferenciados e casuais.
A racionalização é entendida como mecanismo capaz de superar a rigidez técnica e social herdada
do taylorismo, a partir de um sistema produtivo mais flexível e capaz de se adaptar às novas
exigências do mercado, incidindo, conseqüentemente, na produtividade. As discussões sobre a
incorporação desse sistema pelo setor apontam sua interface com tema da qualificação e/ou
formação e gestão da mão-de-obra. ( BARONE,1999 p 137)

13
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Um exemplo claro sobre a necessidade de uma grande escala de produção são as
estruturas pré-moldadas em concreto armado. É notável que a utilização destes
elementos (vigas, pilares) em construções de pequeno porte como habitações,
torna-se inviável, pela falta de flexibilidade das peças fabricadas e pelo alto custo
para o desenvolvimento de peças exclusivas para uma determinada obra. O custo é
o fator determinante para adoção de um determinado sistema construtivo.
O processo de inovação tecnológica pela utilização de materiais e técnicas de
construção não convencionais, tem sido norteado pelos mesmos objetivos
consubstanciados na melhoria das condições de competitividade da empresa, na
redução de custo e no aumento da produtividade. TRYLINSKI, (1987)

Alguns dos sistemas construtivos industrializados se destacam, não somente por
características técnicas e pelo desempenho individual, mas sim pelo importante
papel que demonstram, no conjunto geral de obra. A construção seca, termo
usualmente utilizado para identificar as obras, nos quais a industrialização é utilizada
ao máximo e de certo modo evitando-se a fabricação nos canteiros de obras, é
composta por inúmeros sistemas construtivos pré-fabricados, desde sistemas
estruturais de concreto armado, estrutura metálica, lajes tipo steel frame, fachadas
prontas (painéis de fechamento arquitetônicos), painéis maciço em concreto
aparente, painel alveolar, construção com painéis de EPS ( Poliestireno expandido)
paredes de vedação em gesso acartonado, sistemas complementares como sistema
hidráulico com tubulações flexíveis (tipo PEX), banheiros prontos, pisos externos
acabados.
A industrialização trouxe para a construção civil brasileira, a simplificação do
conteúdo específico das tarefas com a adoção de componentes e metodologia
construtivas diferenciadas da construção tradicional. Portanto é inevitável que esta
mudança da tecnológica, altere a necessidade da compreensão de cada sistema,
por parte dos participantes do sistema, principalmente à mão-de-obra operária.
Na sequencia descrevo, algumas destas tecnologias 14 não convencionais de
métodos construtivos, voltados à racionalização da obra e a industrialização dos
canteiros de obras. Conseqüentemente, se fez necessário a descrição, mesmo que
14

Conjunto de conhecimentos e princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade, neste
caso especifico à construção civil.
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simplificada de cada uma delas, no sentido de apresentar as características técnicas
do universo tecnológico que o sistema de paredes de gesso acartonado pode
integrar. Orientei a descrição de cada tecnologia, baseado em exemplos de
empreendimentos já executados e visitados durante a execução das obras. Foi
selecionado para cada fase de execução, um método construtivo industrializado,
observados nas obras visitadas. Destaco algumas fases que normalmente ocorrem
durante a execução de uma obra e já fazem parte da racionalização do canteiro - o
sistema estrutural, lajes, fechamento externo, banheiros modulares e fechamentos
internos.
1.5

Estrutra Metálica

1.5.1 Características Gerais
O setor da construção civil em 2002, respondeu pelo consumo de mais de 32% do
total do aço produzido no País. Apesar disso, apenas 3% das construções são feitas
com estruturas de aço. O uso dessas estruturas, em alguns casos, quando integrada
com outros sistemas leves como exemplo os painéis de fachadas, estrutura metálica
pode permitir maior velocidade de execução, ao mesmo tempo, em que assegura
uma estética moderna ao edifício.
Segundo o Instituto Brasileiro de Siderurgia e Centro Brasileiro da Construção em
Aço (2001) em função da maior velocidade da obra, há um ganho adicional pela
ocupação antecipada do imóvel e pela rapidez no retorno do capital investido. A
estrutura metálica possibilita a adoção de sistemas industrializados, fazendo com
que este desperdício de materiais seja reduzido.
Figura 6 – Montagem de Estrutura Metálica
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O sistema construtivo em aço é compatível com alguns tipos de sistemas de
fechamento, tanto vertical como horizontal, admitindo desde os mais convencionais
(tijolos e blocos, lajes moldadas in loco) até componentes pré-fabricados (lajes e
painéis de concreto, painéis "Dry-wall", etc).
A garantia de qualidade talvez seja a mais importante característica do sistema, pois
a fabricação dos perfis que compõe o sistema estrutural em aço ocorre dentro de
uma indústria, com tecnologia apropriada e conta com mão-de-obra qualificada.
Como a estrutura em aço é totalmente pré-fabricada, há possibilidade de uma
melhor organização do canteiro devido, dentre outros fatores, a ausência de grandes
depósitos de areia, brita, cimento, madeiras e ferragens, e como descrito
anteriormente, reduzindo também o desperdício desses materiais. O ambiente limpo
com menor geração de entulho, influencia nas condições de segurança do
trabalhado, fator este que contribui para a redução dos acidentes nas obras.
A estrutura em aço é menos agressiva ao meio ambiente, pois além de reduzir o
consumo de madeira na obra, diminui a emissão de material particulado e poluição
sonora geradas pelas serras e outros equipamentos destinados a trabalhar a
madeira, portanto proporciona a preservação do meio ambiente. O aço é 100%
reciclável e as estruturas podem ser desmontadas e reaproveitadas com menor
geração de rejeitos.
Após esta breve apresentação do sistema estrutural em aço e a sua utilização na
construção civil, podemos observar que se trata de um sistema construtivo que se
destaca pela flexibilidade na composição do projeto, o alto grau de controle de
qualidade das peças que o compõe e aliados a rapidez de execução, integram
conjunto de sistemas construtivos industrializados, capazes de contribui
positivamente para a racionalização da obra. A seguir apresentamos as
características e a importância do projeto da estrutura metálica.

1.5.2 O projeto
Na execução de edifícios de andares múltiplos de aço, o canteiro é implantado
depois de todos os projetos compatibilizados. Projetos de arquitetura, sistema
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estrutural, divisórias, fechamentos e instalações são desenvolvidos em paralelo e em
sintonia.
Um requisito importante a ser definido no projeto é o tipo de perfil a ser utilizado:
Laminado, dobrado, soldado ou eletrosoldado. A composição entre os diversos tipos
de perfis amplia a gama de possibilidades da arquitetura, sendo que o mercado
nacional já dispõe de um significativo número de perfis padronizados.
A ligação das peças metálicas com outros elementos é fundamental para que o
conjunto tenha um desempenho perfeito. As ancoragens devem ser corretamente
projetadas e, principalmente, executadas com cuidado e dentro das especificações
técnicas do fabricante.
A seguir, um exemplo de galpão da cidade São Paulo, que utilizou estruturas
metálicas:
Figura 7 - Galpão Industrial em estrutura metálica

1.6

Lajes Steel Deck

1.6.1 Descrição
O Steel Deck é uma laje composta por uma telha de aço galvanizado e uma camada
de concreto. O aço, excelente material para trabalhar a tração, é utilizado no formato
de uma telha trapezoidal que serve como fôrma para concreto durante a
concretagem e como armadura positiva para as cargas de serviço.
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Figura 8 – Sistema de Estrutura metálica e Laje Steel Deck

1.6.2 Materiais Utilizados
Basicamente são três os materiais utilizados na confecção de lajes mistas com Steel
Deck: O fabricado com aço galvanizado, ASTM A 446 Grau C (ZAR 280) tensão de
escoamento fy=280 MPa; O concreto de resistência mínima à compressão fck=20
MPa ; Uma armadura em tela soldada, para controle de fissuração, tendo uma área
mínima de 0,1% da área de concreto acima do topo do Steel Deck.
Figura 9 – Vista da Laje tipo Steeel Deck com capeamento de concreto

Figura 10 - Corte transversal (perfil) da Laje Steel Deck –

Conformado a frio e cobrindo uma largura útil de 820 a 840 mm, o Steel Deck possui
nervuras largas e com a utilização de conectores de cisalhamento (stud bolts)
permite a interação do concreto com o aço o que possibilita o cálculo de vigas
mistas, permitindo uma redução do peso da estrutura.

52

Fabricado com o aço especial galvanizado , pode ser encontrado nas espessuras
0,80 mm, 0,95 mm e 1,20 mm, com um comprimento de até 12 metros. Dentre as
muitas vantagens para a construção, destacam-se as seguintes: alta qualidade de
acabamento da laje; dispensa escoramento e reduz os gastos com desperdício de
material; facilidade de instalação e maior rapidez construtiva.

1.6.3 Montagem e Utilização
O Steel Deck funciona como plataforma de serviço e proteção aos operários que
trabalham nos andares inferiores, propiciando maior segurança. Apresenta facilidade
para a passagem de dutos das diversas instalações, favorecendo também a fixação
de forros. Todas essas vantagens resultam em praticidade, economia e maior
retorno financeiro do empreendimento.

Figuras 11
Montagem do sistema

Figura 12
Fixação dos stud bolts

Sua montagem é realizada independente das condições atmosféricas e permite
incorporar facilmente canalizações, fios elétricos, bem como tirantes para
sustentação de forro.
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Figura 13 - Concretagem da Laje Steel Deck

.
O Steel Deck também pode ser pintado eletrostaticamente em sua face inferior, e
constitui com a estrutura metálica um sistema construtivo de boa eficiência, com
grande aplicação na construção de centros de convenções, shoppings, edifícios
comerciais e residenciais, hotéis, hospitais, escolas, conjuntos habitacionais.
Figura 14 – Fundo da laje

Dentre as muitas vantagens para a construção, destacam-se as seguintes: alta
qualidade de acabamento da laje; dispensa escoramento e reduz os gastos com
desperdício de material; facilidade de instalação e maior rapidez construtiva.

1.7

Painéis de fachadas

Os Painéis pré-fabricados têm como características acumular diversas funções:
estrutural e de isolamento termo-acústico, de estanqueidade e acabamento. Sendo
oferecido em diversas opções de materiais componentes estruturais e acabamentos
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além de serem oferecidos em diversos tamanhos e desenhos, de acordo com o
projeto do arquiteto.
Além de oferecer todas as características técnicas que proporcionam eliminação de
etapas de obra, reduzindo o cronograma de obra, possui a vantagem de eliminar
algumas patologias geralmente encontradas em fachadas convencionais, como por
exemplo, fissuras, destacamento de placas cerâmicas devido a movimentações
higrotérmicas e o alto custo de manutenção, fatores estes que são eliminados com a
utilização de painéis industrializados e com garantia de fábrica.

1.7.1 Introdução ao painél GFRC- Glass Fiber Reinforced Concrete
Os painéis G.F.R.C. são constituídos por um composto de concreto reforçado com
fibras de vidro. Este composto consiste em uma argamassa de cimento de alta
resistência, areia siliciosa, água, aditivos e fibras de vidro álcali-resistentes, que são
dispersas no produto, conferindo-lhe resistência à tração na flexão, à tração pura ao
impacto, ao envelhecimento e resistência à compressão.
Tabela 6 – Ficha Técnica do GRFC
Massa específica

1.900 a 2.100 kg/m³

Módulo de Elasticidade

15 mil a 25 mil MPa

Resistência ao impacto

10 a 15 kj/m²

Resistência à compressão

45 a 70 Mpa

Resistência a tração por flexão

15 a 25 MPa

Resistência a tração – início da fissuração

07 a 10 MPa

Resistência ao cisalhamento

08 a 11 MPa

O GRFC surgiu aproximadamente há 50 anos na Europa e Ásia. Suas
características foram modificadas no decorrer dos anos e atualmente é utilizada na
construção civil. O GFRC é considerado internacionalmente um dos maiores
avanços na área de tecnologia dos materiais para a construção civil dos últimos
anos, com grandes oportunidades de aplicação.
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A característica principal do composto é permitir a produção de peças mais esbeltas,
se comparadas ao concreto tradicional, portanto apresentam-se mais leves. O GRFC
pode apresentar formatos e tamanhos livremente definidos pelo projeto de
arquitetura. Podem ser produzidas peças chanfradas, com alto e baixo relevo,
utilizadas como detalhes de acabamento em edificações. Os painéis utilizados em
edifícios residenciais podem incorporar diferentes recortes para instalação de
caixilhos das janelas e varandas.
O composto G.R.F.C. apresenta melhores resultados quando comparados com o
concreto, devido à relação água/cimento ser muito baixa e a utilização de agregados
com alta resistência, como a areia de quartzo.
O processo de fabricação do G.F.R.C. é complexo, obrigando à utilização de
equipamentos adequados, mão-de-obra muito especializada e um controle de
qualidade extremamente rigoroso, para garantir uma qualidade constante nos
produtos fornecidos. Por este motivo, é necessário um programa de qualidade total,
o qual compreende as seguintes fases: Controle de todas as matérias-primas de
acordo com as normas e regulamentos em vigor; Inspeção técnica dos processos
produtivos; Inspeção das peças durante as diversas fases de produção; controle
rigoroso das condições de cura; e Inspeção final das peças. Além dos ensaios de
laboratório deve ser feita uma inspeção dimensional e uma inspeção na posição dos
acessórios. Não é uma fabricação fácil e a empresa responsável necessita de
espaço, equipamentos diferenciados e experiência comprovada no mercado.
Junto do início da produção no Brasil dos painéis de fachada organizou-se também
uma comissão de estudos para elaboração de norma brasileira para regulamentar a
fabricação e uso. Consideramos importante a participação da ABNT e de outros
institutos de pesquisa como o IPT São Paulo nesse processo, pois quanto mais
produtos e sistemas construtivos forem normalizados de acordo com as leis
brasileiras, melhor será aceitação deste pelo consumidor trazendo mais segurança
ao usuário, ao construtor e ao fabricante.
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1.7.2 Descrição do sistema
Os painéis de GRFC são divididos em dois tipos o painel simples e o duplo. O
modelo simples é fabricado com espessuras que variam de 1 a 2 cm, resultando em
um peso próprio de 50kg/cm² contra 200 a 400kg/cm² e espessuras de 8 a 15 cm
dos painéis de concreto armado convencional. Estes não recebem acabamentos
internos e não são acompanhados dos caixilhos.
Figura 15 – Detalhes do Painel GRFC

Figura 16 – Painel GRFC com esquadria

Os painéis duplos são do tipo ”sanduíche”. Cada painel é constituído por duas
lâminas de G.F.R.C de 1 cm recheados com mantas de lã de rocha ou de vidro. A
colagem da manta é feita de modo a solidarizar placas e recheio em um único
painel. Os painéis duplos já incorporam os contra-marcos de janelas e podem
apresentar diferentes texturas externas. A face interna já vem pronta para pintura e
na composição com o sistema Drywall dispensa a sobreposição de placas de gesso
sobre o painel. É importante lembrar que, é indispensável um bom detalhamento do
projeto nas interfaces de integração do GRFC com outros sistemas construtivos.
Com o objetivo de simplificar a obra, estes painéis poderão incorporar na sua
composição, as aberturas de portas, janelas, ar-condicionado, etc. De igual modo, os
painéis poderão ser dotados internamente com as tubulações das redes hidráulicas
e elétricas previstas no projeto.

1.7.3 Acabamentos do painél GRFC
Com vista à redução dos custos de acabamento em obra, a face exterior de cada
painel sai da fábrica com o acabamento final. O fabricante coloca à disposição do
cliente uma grande variedade de opções: Pigmentos; Agregados Coloridos;
Revestimentos Cerâmicos.
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Avalições preliminares do sistema
As vantagens na adoção de painéis GRFC, em fachadas de edifícios podem ser
resumidas em algumas características: produto industrial de qualidade controlada;
não requer local de armazenamento no canteiro, desde que feita programação de
entrega; revestimentos podem ser incorporados na própria fábrica; Facilidade de
instalação de caixilhos; sistema de encaixe com suportes metálicos; Muitas opções
de acabamento; Facilidade de transporte; Redução no prazo de realização da obra;
Material não combustível.
Em alguns pontos as características técnicas como poucos fornecedores,
Interferências na estrutura podem onerar o projeto, principalmente em função do
peso próprio. O custo também pode se tornar um aliado ou ponto de inviabilidade se
comparado ao fechamento com alvenaria tradicional. Além disto durante a
montagem o sistema requer equipamentos mecânicos de içamento de grande
capacidade; O transporte exige cuidado e requer em alguns casos um sistema
complementar de fechamento interno, como as contra-paredes de gesso acartonado.
A produção industrial, o controle da qualidade e a velocidade de montagem são os
pontos positivos do sistema. Os painéis começam a ser fabricado, durante os
trabalhos de fundação e entregues em compasso com a execução da estrutura. O
processo exige rigoroso cumprimento de datas. O ideal é que haja uma defasagem,
em relação à estrutura, de cinco andares, para evitar interrupções no processo
fabricação / entrega / montagem. A montagem é precedida da verificação das
ancoragens chumbadas durante as concretagem, das lajes. Um topógrafo,
geralmente, faz essa verificação e aponta eventuais situações que requerem
correção. a montagem só se inicia após esse levantamento.
1.7.4 Painéis Arquitetônicos Leves para fachadas
Uma opção aos painéis arquitetônicos estruturados de concreto, são os painéis
decorativos leves, empregados sobre a superfície de fechamento, funcionam como
uma fachada ventilada, ou seja, distanciada do fechamento.
São painéis decorativos pré-moldados à base de grãos de quartzo de diferentes
granulometrias e resina metacrilato, que garante a inalterabilidade da cor, textura e
brilho do material. Usando como base as resinas importadas, pode-se confeccionar
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peças monolíticas em qualquer ângulo, entre 0° e 360°. Cornijas, peitoris, rufos,
bancadas e outras peças arquitetônicas complementares podem ser executadas.
Não há limitação formal e os painéis mais usados são de 13mm de espessura
resultando em peso médio de 30kg/m². (Figura 17)
Fig. 17 – Placas decorativas instaladas

Figura 18 – Detalhe da Instalação

Os painéis são instalados sobre perfis de alumínio fixados às paredes do edifício ou
à estrutura (figura 18) e o conjunto funciona como fachada ventilada, distante da
parede externa. Os perfis contínuos em “L” (cantoneiras) medem de
6mx50mmx30mmx2mm.
A câmara formada entre as placas e o fechamento proporciona a ventilação natural
da fachada. Acima, na figura 17 pode ser observado um edifício que emprega o
sistema, que se utiliza, de curvas, molduras e outros efeitos arquitetônicos.
Dentre as vantagens do sistema de Painéis Arquitetônicos leves de revestimento, se
destacam: Possibilidade de executar placas curvas de 0º a 360º; Funciona como
fachada ventilada; tem várias opções de cores e texturas; Peso cerca de 30kg/m².
Como desvantagens do sistema está o fato de não poder ser utilizado isoladamente,
necessitando de uma parede fechamento externo do edifício, em alvenaria, por
exemplo. Ademais possui maiores limitações de comprimento do que as peças
armadas, também requerem cuidado no transporte e por ter dimensões menores que
as placas em GRFC são necessários um maior número de unidades por área.
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1.8

Banheiro Pronto

A industrialização está presente também nos banheiros. Todo o banheiro, o próprio
módulo de paredes, as instalações e louças compõem um só item de entrega. Os
banheiros são içados ao pavimento e de lá transportados até as posições com
auxílio de carrinhos. O módulo é produzido com concreto e possui paredes com 4
cm de espessura. Os banheiros são entregues sem portas e sem o acabamento
externo 15, itens relacionados ao projeto arquitetônico e de decoração. O custo é
definido em função do projeto e componentes desejados.
O conceito de linha de montagem industrial para banheiros iniciou-se em meados da
década de 90 quando uma empresa italiana e uma outra de origem portuguesa
passaram a produzir no Brasil banheiros e cozinhas pré-fabricados. Apesar do custo
por metro quadrado ser de 5% a 10% maior em relação banheiro construído in loco,
essa solução foi rapidamente incorporada pelo setor hoteleiro, pela velocidade de
montagem e finalização da obra.
Esta solução é um grande passo no sentido da industrialização da construção, pois
permite que todas as tarefas de gerenciamento de materiais, mão-de-obra
especializada, e controle de qualidade, relativas aos banheiros e as cozinhas
possam ser realizadas dentro de fábrica.

Figura 19
Linha de produção dos banheiros na fabrica

15

Figura - 20
Içamento do módulo.

Há banheiros revestidos com mármore de Carrara e dotados de cristais e louças de alto padrão. Modelos
decorados com azulejo artesanal também fazem parte das possibilidades.
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Além destes fatores à utilização dos módulos pré-fabricados podem ser justificadas e
até mesmo favorecidas quando o empreendedor e o construtor devem levar em
consideração a redução da complexidade no gerenciamento da obra, garantia de
qualidade totalmente controlada, redução no prazo de realização da obra, economia
de custos finais, e excelente isolamento térmico e acústico.
Figura 21
Módulo de cozinha pronta

Figura 22
Interior do Módulo de banheiro

1.8.1 Descrição do sistema – O Módulo
Os revestimentos, as instalações hidráulicas e elétricas e todos os acessórios são
instalados na linha de montagem do fabricante. Ali os materiais estão sempre
disponíveis na hora certa, os técnicos são devidamente formados para cada uma
das tarefas de integração e o controle de qualidade é total.
Quando os módulos são fabricados pelo sistema GRFC de maneira igual às
fachadas constituída por duas lâminas, o espaço entre a parede interna e a parede
externa é preenchida com poliuretano expandido, que, garante um isolamento
térmico e acústico ideal para este tipo de aplicações.
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Figura 23 - Quadro das Características Técnicas dos banheiros prontos em GRFC.
Módulos em GRFC
Composição

Módulo de GRFC com piso e paredes. A laje de teto, também
de GFRC, é fixada com acessórios de aço de inox e uma junta
adesiva que confere ao módulo a homogeneidade do conjunto.
Modelos oferecidos em diferentes geometrias

Peso

400 kg/m²

Instalação

Tubulação Hidráulica de

polietileno

reticulado

executada

segundo projeto. Rede coletora de esgotos em pvc, embutida
nas paredes do módulo sendo direcionadas para os tubos de
quedas.
Tempo de Instalação

Cerca de 1 hora por módulo, considerando tempo de içamento,
transporte horizontal e posicionamento na laje.

Isolamento acústico

Poliuretano expandido entre as paredes internas e externas
definido de acordo com as dimensões, escala e acabamentos.

Custo / m²

Definido de acordo com projeto

Os módulos podem pesar de 350 até 750 kg/m² (módulo de concreto armado). Junto
com unidades as empresas fabricantes oferecem equipamentos complementares
para içamento com gruas. Após chegarem aos pavimentos os banheiros são
transportados com carrinho especial até o local de instalação.
Figura 24 - Quadro das Características Técnicas dos banheiros prontos em Concreto
armado.
Módulos em concreto armado
Composição

Módulos formados por placas de concreto armado de espessura
mínima de 4cm.

Peso

750 kg/m²

Instalação

Conectar o banheiro às prumadas e as tubulações de esgotos
nos tubos de queda. A instalação elétrica já embutida também
se faz necessário somente a ligação dos fios de alimentação na
caixa de passagem no teto .

Tempo de Instalação

Aproximadamente 15 banheiros por dia

Isolamento acústico

O próprio concreto armado

Custo / m²

Definidos pelas dimensões, escalas e acabamentos definidos
em projeto.
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Figura 25 - Quadro – Características Técnicas dos banheiros prontos em Gesso
Acartonado.
Módulos em Gesso Acartonado
Composição

Estrutura portante constituída de perfis de aço galvanizado,
seguindo projeto e cálculo estrutural. Sobre a estrutura são
colocadas placas de gesso acartonado hidrorrepelentes, que
servem como base para os revestimentos especificados.

Peso

350 kg/m²

Instalação

Idêntico ao processo do concreto armado

Tempo de Instalação

15 banheiros por dia

Isolamento acústico

Por opção do cliente, pode receber lã de vidro, isopor ou
qualquer outro material isolante acústico.

Custo / m²

Definidos pelas dimensões, escalas e acabamentos definidos
em projeto

As instalações hidráulicas são executadas de acordo com os projetos específicos em
polietileno reticulado, sistema PEX. A sua instalação é feita sob o gesso acartonado
da parede e o acesso é garantido através de um quadro central, de onde saem
circuitos distintos (água quente e água fria) para a alimentação de todos os pontos
de utilização.
A rede de esgotos é executada em PVC de acordo com o projeto, sendo embutida
nas paredes do módulo pré-fabricado e direcionada para o shaft existente junto aos
módulos. As instalações elétricas são executadas de acordo com o projeto, com
condutores de diâmetros adequados, caixas de derivação e de pontos de luz.
Os revestimentos de pisos e paredes podem ser de qualquer tipo, de acordo com o
projeto. As louças sanitárias, torneiras, porta, mobiliário de cozinha são selecionados
de acordo com a preferência do autor do projeto.
Devido à leveza do G.F.R.C. é possível fazer a montagem em obra sem necessitar
de qualquer equipamento especial. Por outro lado, as características técnicas deste
material garantem também que não exista diferença de acabamento entre as
paredes do monobloco e as demais paredes feitas na própria obra.
O corpo do módulo é formado por uma peça única que inclui o piso e as paredes,
podendo apresentar diferentes geometrias, de acordo com o projeto da obra. A laje

63

de teto é também de G.F.R.C ou concreto, sendo fixada através de acessórios em
aço inox e uma junta adesiva que confere ao monobloco a homogeneidade do
conjunto.
Depois de prontos, os banheiros ou as cozinhas são devidamente embalados com
filme plástico e o transporte é feito em carretas. A montagem dos módulos é
realizada após a concretagem da laje que irá apoiá-los, descarregando-os no local
definitivo diretamente da carreta. O filme plástico que protege o módulo é retirado só
por ocasião da pintura de acabamento. Ao final, basta ligar as redes de águas,
eletricidade e ventilação do módulo às prumadas de instalações do edifício.
Como todo sistema construtivo pré-fabricado, os banheiros prontos tornam-se mais
competitivos quando utilizados em larga escala.
A comparação dos custos é complicada e envolve uma série de aspectos, como a
eliminação de uma etapa artesanal e as perdas conseqüentes. A substituição de um
banheiro feito em obra pelo banheiro industrializado, retira da supervisão da obra
cerca de duzentos itens entre materiais e mão de obra. São componentes de
diferentes que nem sempre são considerados durante a comparação dos custos,
mas que podem fazer a diferença.
1.9

Instalações Racionalizadas

O Drywall tem como principal característica possibilitar a instalação da rede
hidráulica, elétrica, dutos de aspiração de pó, fiação de telefonia, nos espaços
vazios favorecidos na distribuição interna dos montantes verticais e sendo fixados
neles por dispositivos próprios.
De acordo com Wysling (2001), paredes internas destinadas a abrigar canalizações
de grande diâmetro, como tubos de esgoto sanitário, são estruturadas com
montantes duplos, deixando entre eles, espaço livre para instalação desses
elementos. De todos os setores da construção civil, um dos que mais se beneficiou
com os espaços vazios típicos proporcionados pelas paredes drywall, foi o setor das
instalações hidráulicas. Estas puderam ser grandemente simplificadas, tornando-se
mais fáceis de construir e, portanto, mais seguras.
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A criação do espaço livre interno nas paredes proporcionou a adoção de “shaft”
horizontais, para passagem das tubulações de água potável como esgoto. Estes
sempre percorrem o interior das paredes e acima do piso (laje), fator que viabiliza
uma manutenção com facilidade de acesso a tubulação.
A utilização de shaft horizontais para passagem das instalações hidráulicas,
possibilitou também a eliminação de algumas etapas problemáticas que também
dificultavam o controle de qualidade do edifício. As operações que deixaram de se
realizar contam também com o apoio da industria que desenvolveu alguns pequenos
componentes que compõe os banheiros facilitando a montagem do conjunto. A
impermeabilização do piso do box do chuveiro pode ser substituída pelos pisos de
Box elevados, moldados em plásticos de engenharia, equipados com ralos sifonados
para esgotamento da água do banho em sentido horizontal e na direção da
tubulação de queda.
A perfuração da laje para transpasse da tubulação de esgoto, pode ser considerada
outra vantagem do sistema, bem como a instalação de caixas sifonadas deixou de
ser necessário.
O que pode viabilizar a adoção de shafts horizontais para as instalações hidráulicas
é a utilização de produtos desenvolvidos especificamente para este fim, como bacias
de saída horizontal, caixas de descarga de embutir, e pisos Box elevados préfabricados.
Contudo, ressalta-se ressalvo que as técnicas construtivas para o banheiro racional
não se restringem às construções em paredes Drywall, podendo estas ser
estendidas também às construções em alvenaria convencional, alvenaria estrutural,
construções em concreto pré-moldado ou de madeira ou qualquer outro sistema de
parede incompatível com os elementos volumosos de embutir, que são viabilizados
pelas bancadas técnicas formando os shaft horizontais.
A seção a seguir descreve exemplifica à utilização de alguns sistema aqui descritos
juntamente com outros métodos construtivos, mas de maneira integrada
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1.9.1 Tubulação flexível de Polietileno Reticulado - PEX
Embora as paredes de gesso acartonado favoreçam a instalação de sistemas
hidráulicos flexíveis do tipo PEX, o sistema não apresenta restrições graves quanto à
passagem de instalações rígidas.
Além de economia na mão-de-obra, o PEX (Polietileno Reticulado) tem resistência a
altas temperaturas; à dilatação de água congelada, à corrosão química e a impactos.
Por ter flexibilidade, permite passagem da caixa de distribuição até o ponto de
consumo, por meio de tubos guia (conduítes). O sistema facilita a retirada do tubo
para manutenção, sem danificar os revestimentos.

Figura 26 – Esquema de distribuição da tubulação Pex por conectores de derivações

Este sistema inovador confere alta resistência a corrosão e é indicado para uso em
baixas e altas pressões de serviço pois o tubo interno confere alta resistência a
vazamento de gás e líquidos em geral. O sistema de estanqueidade através de
porcas de pressão confere resistência a vazamento em instalações hidráulicas.
O conceito que se tem mostrado mais adequado para instalações hidráulicas em
projetos que empregam gesso acartonado é o de shafts horizontais. Neste conceito,
as tubulações de esgoto primário e secundário correm do ponto de deságüe para a
tubulação de queda do shaft vertical. Desta forma não há tubulações correndo no
pavimento inferior. As águas fria e quente podem ser distribuídas tanto por
tubulações flexíveis, como por tubulações rígidas.
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1.9.2 Características
As principais características dos tubos Pex são: Resistentes, maleáveis e flexíveis, o
sistema não oferece possibilidade de vazamentos, pois o tubo é contínuo, sem
emendas desde o abastecimento até o ponto de consumo; Compatível com o
sistema de paredes de gesso acartonado ou de alvenaria convencional, sua
instalação é adaptável a todo tipo de projeto; Alta resistência à Pressão e
Temperatura (10 kgf/cm² a 95ºC contínuos SDR 7,4); Resistência química; Ausência
de fissuras por fadiga; Vida útil prolongada (norma DIN estima o mínimo de 50
anos); Excelente resistência à abrasão; Coeficiente de atrito abaixo de qualquer
outro tipo de material convencional; Absorção das pressões causadas pelo Golpe de
Aríete; A flexibilidade do sistema elimina trincas e prováveis rachaduras causadas
quando do assentamento da obra, eliminando assim o retrabalho; Livre de
sedimentos de cal devido à regularidade da sua superfície; sem soldas e colagens;
Comprovadamente mais econômico nos custos de Mão de Obra.

1.9.3 Instalação
Facilmente dobrável este sistema elimina uma série de conexões comparadas às
instalações tradicionais, sendo também de fácil e rápida instalação, diminuindo em
muito o tempo total de mão-de-obra necessária.

1.10 Casa Seca
Depois dos grandes edifícios de múltiplos pavimentos, comerciais ou residenciais,
também as casas estão adotando sistema da construção seca, conceituada pela
utilização na obra do maior número possível de elementos pré-fabricados.
Especificamente na área residencial, a construção industrializada se mostra uma
opção muito mais rápida e competitiva tanto para satisfazer as exigências do
residencial de alto padrão quanto para projetos desenvolvidos para o segmento de
baixa renda, no segmento de casas populares, utilizado como instrumento para
diminuir a demanda social.
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No Brasil, as casas industrializadas têm seu grande público, atualmente nas classes
média e alta. Mas essa é uma situação atípica no caso de produtos padronizados. A
tendência é que a produção em maior escala resulte na redução de custos e os
sistemas atendam justamente as faixas mais populares. Como uma das vantagens é
construir várias unidades em pouco tempo e o déficit habitacional brasileiro é muito
grande, perto de 5 milhões de unidades habitacionais (Dados Sinduscon-SP, 2003),
um dos maiores mercados da construção pré-fabricada paulista é a habitação
popular.
Mas porque então não se investe neste mercado, seria a pergunta mais imediata. O
custo parece ser ainda o impeditivo. Segundo as empresas construtoras, o processo
é caro sendo boa parte é empregada no gasto de material, alguns ainda importados.
A popularização fica dependente do investimento do governo financiarem os
sistemas pré-fabricados.
Componentes industrializados garantem a construção de casas com velocidade,
mas a falta de escala ainda torna os materiais caros, limitando sua aplicação a obras
para as classes média e alta. No Brasil a industrialização está longe de ser
completa, mas já é visível o ingresso dos kits de construção, a maioria de origens
norte-americanas. As empresas brasileiras e as recém chegadas ao país já integram
um movimento de nacionalização desses sistemas construtivos e tentam vencer as
muitas barreiras apresentadas pelo mercado nacional, barreiras técnicas,
econômicas e culturais.
Diversas construtoras nacionais estão se especializando neste segmento oferecendo
sistemas de construção com o mesmo nível de tecnologia empregado em Estados
Unidos, Canadá, Austrália, e muitos outros países.
Utilizando estes avanços, casas populares podem ser construídas em série em
menos de 30 dias, e residências de alto padrão em até 120 dias, prazos impossíveis
de serem atingidos em construções convencionais.
Este sistema de construção, chamado nos Estados Unidos de "steel frame", é
também conhecido no Brasil como "construção a seco" e seu estilo é caracterizado
pelo nome "American Home".
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No processo americano as casas são compradas em um catálogo e a construtora
providencia o kit pronto. A montagem é feita com um número determinado de itens
de cada componente. Em um canteiro com pré-fabricados não há mistura nem
desperdício de materiais. Com isso há uma previsão total dos custos e completo
controle sobre a obra.
Uma característica da construção industrializada é a determinação de cada passo do
processo construtivo ainda na fase de projeto, sem que possa haver alterações com
a obra em andamento.
O sistema industrializado de construção usa basicamente produtos padronizados de
tecnologia avançada, em que os elementos construtivos são produzidos
industrialmente, a matéria prima utilizada, os processos de fabricação, suas
características técnicas e acabamento passam por rigorosos controles de qualidade.
Estes materiais padronizados permitem uma redução significativa de mão de obra,
evitando também desperdícios e erros.
Para que os projetos sejam seguidos à risca, a mão de obra utilizada deve ser
especializada. Por isso, as construtoras ou empresas responsáveis pela instalação
de cada sistema adotam trabalhadores qualificados, às vezes trazem trabalhadores
americanos ou levam alguns aos EUA. (Estados Unidos da América). O custo por
trabalhador aumenta, mas o grupo é reduzido e trabalha menos tempo, já que a obra
é mais rápida, tornando menor o gasto com pessoal, em comparação aos métodos
tradicionais. O mesmo não acontece com os materiais.
Componentes industrializados garantem a construção de casas com velocidade,
mas a falta de escala ainda torna os materiais caros, limitando sua aplicação a obras
para as classes média e alta. No Brasil a industrialização está longe de ser
completa, mas já é visível o ingresso dos kits de construção, a maioria de origens
norte-americanas. As empresas brasileiras e as recém chegadas ao país já integram
um movimento de nacionalização desses sistemas construtivos e tentam vencer as
muitas barreiras apresentadas pelo mercado nacional, barreiras técnicas,
econômicas e culturais.
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1.10.1 Sistemas Construtivos da Casa Seca
Estrutura
A fundação é a única etapa não industrializada da obra. Pela eficiência e rapidez,
são executados radiers protendidos no solo. Antes, são instaladas as tubulações
subterrâneas, com saídas pelo radier, tudo previsto em projeto.Os pilares e vigas
são do sistema “frames” de madeira ou aço galvanizado, parafusados no concreto. O
sistema também utiliza peças de concreto, como lajes e painéis, ambos préfabricados.

Fechamentos Internos
O gesso acartonado é o sistema mais utilizado, mas há a possibilidade de utilizar
placas de concreto, as mesmas dos fechamentos externos. O isolamento termoacústico é feito com lã de rocha colocada atrás das placas de gesso e os sistemas
elétricos seguem os padrões das edificações.

Fechamentos Externos
Normalmente são feitos em placas de concreto ou cimentícias, mas o número de
alternativas cresce, um exemplo é o Siding de PVC, podendo ser aplicado como imitação de
madeiras ou tijolos. Mas com toda as possibilidades o fechamento externo pode ser
executado da forma tradicional em alvenaria ou argamassa armada.

Cobertura
O método mais utilizado é o “Shingle”, que consiste de uma manta asfáltica colocada
sob as telhas e ripas. Desenvolvido na América do Norte, esse sistema aquece
muito a casa, sendo necessária a colocação de lã de rocha na laje para o isolamento
térmico do ambiente.
Em resumo ao descrever vários sistemas construtivos industrializados procurei
mostrar toda a integralização necessária e a influência de que cada método
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construtivo e a sua possível interferência sobre os outros sistemas participantes da
obra racionalizada.
Observa-se que em quase todos os sistemas construtivos aqui apresentados, os
painéis de gesso acartonado se inserem no contexto de racionalização da
construção, o que exige a participação de empresas em diferentes níveis de atuação
juntamente com a integração da cadeia construtiva. Uma boa compreensão de
como o gesso acartonado participa do processo de industrialização da obra, que não
se limita as soluções tecnológicas por ele determinada, mas participante de um
conceito da obra racionalizada, da construção seca e enxuta, solicitando alterações
no perfil da mão de obra, através de processos de capacitações e qualificações
garantidos por um sistema de certificação profissional inicialmente proposto para o
sistema de gesso acartonado.
Na seqüência focalizamos o sistema de gesso acartonado, tecnologia escolhida para
este estudo. Relato a história do sistema, situação de mercado, a fabricação,
componentes, os materiais nele empregado, normas técnicas, dados técnicos sobre
as chapas, normas técnicas que orientam a utilização das chapas, referencias
técnicas, sistema de montagem e avaliação pós-ocupação do sistema, fatos que
contribuem sempre na busca e na melhoria de profissionais especializados ou seja,
uma mão de obra qualificada.

1.11 Sistema de Gesso Acartonado - Drywall
1.11.1 O produto
Apresento as principais características que tornam o sistema de paredes de gesso
acartonado, aqui denominado por Sistema Drywall, como um método construtivo que
proporciona à engenharia civil um maior controle de qualidade na execução de
paredes de fechamento internas, aliados também ao planejamento integrado, com
uma execução dirigida, que resultam em prazos de execução menores que os
tradicionais, abreviando assim o cronograma de uma obra e permitindo ao
empreendedor postergar o desembolso de recursos financeiros e a ocupação mais
cedo da edificação.
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As paredes e divisórias de gesso acartonado entram aos poucos na cultura
construtiva do País. Para obter as vantagens que o sistema promete, como redução
de custos de estrutura e ganho de área útil, a mudança de conceitos de projeto deve
entrar na pauta das construtoras.
Além disso, como esta carga é de longa duração, a parcela devida à fluência do
concreto fica reduzida, minimizando problemas de deformações”. Nem por isso a
concepção de edifícios com fechamentos de gesso acartonado dispensa cuidados.
GRAZIANO, afirma ainda que:
Os sistemas construtivos secos adaptam-se melhor a estruturas com características
específicas, mais adequadas aos sistemas, para que as vantagens se confirmem. “As
soluções que se tem mostrado mais adequadas são as de estrutura de lajes acabadas
de grandes vãos, que contemplam a maximização da flexibilidade dos elementos de
fechamentos pré-fabricados” (2000, p.25)

Um termo pouco discutido entre os fabricantes, projetistas e construtores que
utilizam sistemas construtivos modulares, é um possível choque sistêmico, ou a falta
de elementos de ligação entre os sistemas. Esta situação é comumente encontrada
no momento integralização dos módulos construtivos. Como exemplo até pouco
tempo havia grande dificuldade em acessórios para executar instalações hidráulicas
e elétricas em paredes de gesso acartonado, a falta de componentes como caixas
de passagem específicas ou até mesmo caixas de vasos sanitários de embutir.
As dificuldades obrigaram as empresas a começarem desenvolver acessórios de
instalações, contornando a dependência de produtos importados. Além de caixas
embutidas de descargas, o mercado conta com caixas de passagem de distribuição
elétrica, passadores de cabos e outros elementos para paredes de gesso
acartonado. A facilidade para passagem de instalações hidráulicas, de lógicas,
elétrica, telefonia e gás é, sem dúvida, uma das grandes vantagens das paredes de
gesso acartonado.
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1.11.2 O gesso acartonado e o mercado
A utilização de chapas de gesso na construção civil teve inicio nos Estados Unidos,
mas passou a ser utilizado em larga escala apenas em 1920 espalhando-se por todo
o mundo. Atualmente grande parte das habitações norte americanas adotaram as
chapas de gesso como parte integrante em paredes e forros.
Há mais de setenta anos a tecnologia do gesso acartonado está presente, na
construção civil da Europa, a utilização se disseminou não só em países
desenvolvidos, mas também em desenvolvimento, portanto hoje é uma técnica
definitiva na execução de paredes de vedação.
No Brasil, o emprego da tecnologia teve início em 1972 com a fabricação das
primeiras chapas de gesso. Porém, a produção em escala industrial é relativamente
recente. Apesar de exemplares produzidos na história da arquitetura brasileira que
utilizam o sistema construtivo, os produtos e toda a tecnologia da construção a seco
passou efetivamente a ser introduzida no país em meados dos anos 90, com a
abertura do mercado e a chegada de empresas estrangeiras que instalaram
unidades de produção nos estados de Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro.
Apesar do bom desempenho do setor, o consumo brasileiro ainda é pequeno
quando comparado com o dos Estados Unidos: que apresenta 2,5 bilhões de
m2/ano, o que representa um consumo per capta de 10 m2 por ano; na Europa e em
países mais desenvolvidos fica entre 3 e 5 m2. No Brasil tem-se um consumo da
ordem de 0,06 m2 por habitante ao ano. A construção civil brasileira utilizou 11
milhões de metros quadrados de chapas de gesso em 2000, contra cerca de 7,5
milhões de metros quadrados em 1999, um aumento de 46,6%. No ano de 2001 o
consumo ficou na casa dos 11,5 milhões de metros quadrados. Segundo dados da
ABRAGESSO 16 Mas este número vem crescendo, passando de 0,03 em 1998 para
0,06 m2, per capita, em 2000.
O sistema de paredes de gesso acartonado, ainda pouco utilizado na construção
civil brasileira isto se comparado com consumo americano pioneiro na utilização,
consome em média 10 m2 de chapa de gesso acartonado por habitante/ano, contra
menos de 1% da utilização de chapas no Brasil..

16

ABRAGESSO – Associação dos Fabricantes de Chapas de Gesso

73

Hoje, cada vez mais escritórios, hotéis, flats, shopping centers têm suas paredes
internas, revestimentos e forros sendo executados no sistema construtivo a seco –
Drywall (chapas de gesso e seus acessórios). Nestes casos, tecnologia é um canal
de acesso à velocidade exigida no mundo moderno. Nas grandes construtoras, os
benefícios como obra limpa, menor quantidade de entulho, baixo índice de
desperdício, diminuição de carga nas estruturas do empreendimento, menores
gastos com estruturas, menos custo global, e uma série de outros, tornam-se fatores
que favorecem a produtividade e a eficiência.
O sistema construtivo tem potencial comprovado para aumentar a produtividade e
também a qualidade das habitações, e vem passando recentemente por inúmeros
testes de desempenho em laboratórios oficiais. Pode representar no futuro próximo
uma excelente alternativa para a questão do déficit habitacional.
A primeira residência a utilizar chapas de gesso no Brasil foi construída em 1972, em
São Paulo, por um fabricante local do material, com estrutura em madeira, a casa
protótipo ajudou a difundir o uso da nova tecnologia no país, que tem hoje, cerca de
300 imóveis residenciais com o sistema, grande parte delas construídas até 1982.
Deste período até 1994, praticamente não foram realizadas obras residenciais com
chapas de gesso. O grande salto foi a partir de 1998 quando o consumo passou há
crescer pelo uso da tecnologia em grande escala na construção de edifícios de
escritórios, hotéis, flats, shopping center, etc., bem como o aumento da participação
na área residencial, em unidades horizontais e principalmente edifícios verticais.
Com a adoção de sistemas de construção à seco, a construção brasileira passa por
um período de mudanças, adaptações e caminha rumo a um crescimento na
utilização e começa a abandonar seu tradicional método artesanal e pouco racional
para ingressar na fase da "montagem construtiva", ou seja na construção
racionalizada e industrializada ao máximo, seguindo o caminho já trilhado há
aproximadamente um século pelos Estados Unidos e pela Europa.
Os dados mostram o crescimento do sistema de paredes de gesso acartonado,
portanto é preciso enfatizar que este sistema construtivo, não apenas substitui as
convencionais paredes de alvenaria de blocos de concreto, de barro, cerâmico e
outros, mas contribui como parte integrante de um conceito de construtivo baseado
em tecnologia de ponta.
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1.11.3 Conhecendo o sistema
O sistema volta-se para execução de paredes internas não estruturais, de edifícios e
não expostas a intempéries.
As paredes são constituídas por chapas de gesso acartonado, pré-fabricadas,
aparafusadas em uma estrutura metálica muito leve. A estrutura, em perfis metálicos
galvanizados, é constituída por guias e montantes, sobre os quais são fixadas as
chapas de gesso acartonado, em uma ou mais camadas, gerando uma superfície
apta a receber acabamento final.
Os componentes básicos do sistema, como as chapas de gesso acartonado, perfis
metálicos galvanizados e massas, são produzidos no Brasil.

1.11.4 Chapa de Gesso Acartonado
Descrição Básica
Para melhor compreender as possibilidades do gesso acartonado, inicialmente
vamos entender o que é o produto.
O principal componente do sistema é a placa de gesso acartonado que é produzida
industrialmente com rigoroso controle da qualidade, seca, pronta para uso e que
substitui a argamassa de revestimento.
As matérias primas utilizadas são o gesso natural (CaSO4.2H2O), aditivos e cartão
duplex de papel reciclado. O gesso proporciona a resistência à compressão e o
cartão resistência à tração. A união dos dois elementos resulta em chapas muito
resistentes. Variam conforme tipo de chapa, tipo de borda, espessura, dimensão e
peso. A seguir, a figura ilustra os componentes e a contribuição de cada um na
fabricação das chapas de gesso acartonado. ABRAGESSO, 2003.
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Figura 27 – Componentes da chapa de gesso acartonado.
Normas Técnicas
Os sistemas construtivos e os materiais que a eles pertencem na sua maioria são
regulamentados por Normas Técnicas e critérios de avaliação. No Brasil a ABNT 17,
detém as normas que regulamentam as chapas de gesso acartonado, mas não
possui uma norma técnica que regulamenta outros componentes do sistema como:
os perfis metálicos e acessórios. Também não é disponível ainda alguma
regulamentação brasileira para o sistema de paredes de gesso acartonado, mas
existem normas que se referem a divisórias leves internas, divisórias sem função
estruturais e resistência ao fogo.
Outras normas internacionais são utilizadas por institutos de pesquisas que avaliam
o desempenho do conjunto, adotando-as como Norma de Referência, são elas:
Associação Brasileira de Normas Técnicas
NBR

11675:1990

-

Divisórias Leves Internas moduladas

NBR
10636:1989
Divisórias sem função estrutural.
Determinação de Resistência ao fogo.
NBR
Requisitos
NBR
17

14715:2001

-

Chapas de Gesso Acartonado

14716:2001

-

Chapas de Gesso Acartonado

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
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Verificação das Características Geométricas
NBR
14717:2001
Chapas de Gesso Acartonado
Determinação das características físicas.
Normas Francesas
D.T.U. n° 25-41 Ouvrages en plaques de parement en plâtre
International Organization for Standartization (ISO)
ISO 140-3:1995, acoustics – Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements – Part 3: Laboratory Measurements of Airbone Sound Insulation of
Building Elements.
American Society for Testing and Materials
ASTM D 3273-94, “ Standart Test Method for Resistance to Growth of Mould on the
Surface of Interior Coating in Environmental Chamber”.
Informações e Dados Técnicos
As chapas de gesso acartonado normalmente possuem as seguintes dimensões e
as respectivas características:

Tabela 7 – Tipologia das chapas de gesso acartonado.
Nome

Tipo de
Bordão:

Descrição

15,0

Dimensões
Peso
Padrão
(kg/m2)
(mm)
Larg. Compr.
1200
2400
6,5 a 8,5
1800
2000
1200
2400
8,0 a 12,0
2800
3000
2000
600
2500
1200
2500
10.0 a 14,0

12,5

1243

Espessura
(mm)
9,5

ST

RU
RF

Standard

Rebaixada
BR(4)

(1)

Resistente à
Umidade(2)
(3)

Resistente ao Fogo

Quadrada
BQ (5)
Rebaixada
BR(4)
Rebaixada
BR(4)

12,5

12,5
15,0
12,5
15,0

1200

2500

8,0 a 12,0

2500

8,0 a 12,0
10.0 a 14,0
8,0 a 12,0
10.0 a 14,0
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Fonte: Refencia Técnica IPT nº017 e nº018 (2002)
(1)
Chapas Standard (ST): destinadas a áreas secas
(2)
Chapas Resistentes à Umidade (RU): destinadas a ambientes sujeitos
à ação da umidade, por tempo limitado (de forma intermitente).
(3)
Chapas Resistentes ao Fogo (RF): destinadas a áreas com exigências
especiais de resistência ao fogo.
(4)
Borda Rebaixada (BR): para tratamento de junta.
(5)
Borda Quadrada (BQ): para uso em forros removíveis e divisórias OBS:
Consultar os fabricantes para maiores detalhes e variações dos produtos.
Figura 28 – Tipos de placas de Gesso Acartonado

ST

RU

RF

Fonte: ABRAGESSO, 2003
Tabela 8 - Características gerais das chapas
Características gerais das chapas exigidas conforme NBR 14715
Tolerância na Espessura

 0,5mm

Tolerância na largura

+0 / -4mm

Tolerância no Comprimento

+o / -5mm

Desvio no Esquadro
Rebaixo de Borda

2,5mm/m de largura
Largura: min 40mm e max 80mm
Profundidade: min 0,6mm e
Max 2,5mm

Densidade superficial de massa

8,0 a 12 kg/m²

Resistência à flexão transversal

210N (chapas de 12,5mm)

Resistência à flexão longitudinal

550N (chapas de 12,5mm)

Absorção de água para chapas RU
Fonte: Refencia Técnica IPT nº017 e nº018 (2002)

Máxima de 5%
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1.11.5 Elementos Estruturais
Os elementos estruturais 18 são constituídos de perfis metálicos. São perfis leves de
aço galvanizado protegidos com tratamento de zincagem tipo 2D75 0,50mm mínimo,
sobre a qual são fixadas uma ou mais chapas de gesso de cada lado. Seu uso é
exclusivo para vedações internas não estruturais em áreas secas ou úmidas na
aplicação em paredes, forros e revestimentos. Fonte: Refencia Técnica IPT
nº017 e nº018 (2002)
Figura 29 – Perfis de aço galvanizado (ABRAGESSO, 2003)

Fonte: ABRAGESSO, 2003
Os principais elementos são:
Perfis de aço galvanizado com espessura de 0,50mm, tratamento classe B,
denominados guias e montantes com larguras nominais de 48mm, 70mm, 75mm e
90mm; Perfis de aço galvanizado com espessura de 0,50mm, tratamento B,
denominados guias e montantes com larguras nominais de 48mm, 70mm, 75mm e
90mm; Perfil cantoneira perfurada de aço galvanizado com espessura de 0,43mm
tratamento classe B, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes;
Cantoneiras de aço galvanizado; Tabicas metálicas e Rodapés metálicos. Fonte:
Refencia Técnica IPT nº017 e nº018 (2002)

18

A recente publicação, pela ABNT (04/2005), da norma técnica NBR 15.217:2005, com os requisitos mínimos
de qualidade para os perfis estruturais de aço para drywall, foi mais um avanço do Sistema de Chapas para
Drywall. Com isso, o mercado da construção civil passa a contar com parâmetros bem definidos para a utilização
de perfis para paredes, forros e revestimentos de drywall, com requisitos que assegurem a rigidez e a estabilidade
fundamentais para o desempenho técnico e a qualidade estética desses sistemas. Esses parâmetros são
principalmente a espessura da chapa a partir da qual são produzidos os perfis, que deve ser de no mínimo 0,50
mm, e o revestimento de zinco dessas chapas, que deve ser da classe Z275 (galvanização superior,
correspondendo a 275 g de zinco por m2).
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Figura 30 – Detalhes dos perfis metálicos (ABRAGESSO, 2003)

90mm
48mm
Fonte: ABRAGESSO, 2003

70m

dupla estrutura

1.11.6 Acessórios
Definimos como acessórios do sistema, todos os elementos de fixação e
acabamentos. Estes são parafusos, suspensões, presilhas, apoios, uniões, massas,
fitas e cantoneiras com uso exclusivo para vedações internas não estruturais em
áreas secas ou úmidas na aplicação em paredes, forros e revestimentos.
Dentre todos os acessórios, listamos apenas os principais que seguem abaixo:
Parafusos Autoatarraxante, com acabamento fosfatizado ou zincado, para fixação
das chapas e fixação perfil/perfil; Suspensões e presilhas para montagem de forros;
Clips; Uniões com acabamento em aço galvanizado ou fosfatizado, para
revestimentos estruturados; Apoios em poliestireno expandido de alta densidade
para montagem de revestimentos estruturados; Cantoneiras perfuradas em aço
galvanizado; Fita de papel micro perfurada, empregada nas juntas entre chapas; Fita
de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos
salientes; Massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para preparar e
de pega normal, pronta para uso; Massa especial para calafetação e colagem de
chapas; Não é recomendável à utilização da pasta de gesso preparada em obra com
gesso em pó comum e água. Fonte: Refencia Técnica IPT nº017 e nº018
(2002)

1.11.7 Ferramentas
As ferramentas básicas necessárias para a instalação dos sistemas construtivos em
chapas de gesso são fundamentais para a marcação, corte e acabamento das
chapas, Execução de aberturas circulares em chapas, corte e fixação dos perfis
metálicos, posicionamento das chapas, fixação das chapas à estrutura metálica,
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tratamento de juntas entre chapas, fixação de pinos de aço em laje ou estrutura
metálica.
Selecionamos as mais utilizadas normalmente nos serviços de montagem do
sistema, são elas:
Agitador de massa, Cordão para marcação, Cordão de nylon, Desempenadeira,
Espátula para aplicação e recobrimento de junta, Espátula para acabamento de
junta, Espátula de ângulo para tratamento de junta de ângulo interno, Faca retrátil
(estilete), Finca pino, Furadeira, Levantador de chapa, Nível magnético,
Parafusadeira elétrica rotação 0-4000/rpm, Plaina, Prumo de face, Serra copo,
Serrote de ponta, Trena ou metro, Tesoura para corte de perfis metálicos.
Figura 31 Ferramentas para instalação

Fonte: ABRAGESSO, 2003
1.11.8 Juntas
Juntas de movimentação
Devem ser previstas juntas de movimentação em paredes de grandes dimensões,
de forma a evitar problemas de fissuração por movimentações higrotérmicas. Para
paredes simples, ou seja, com uma camada de chapa de gesso acartonado em cada
face recomendas-se uma junta de movimentação a cada 50m². No caso de paredes
duplas, ou seja , com duas camadas de chapas de gesso em cada face, recomendase uma junta a cada 70m². Em qualquer caso a distância máxima entre juntas deve
ser de 15m.
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Juntas Flexiveis ou telescópicas
As paredes permitem uma certa movimentação ou acomodação, em função de
deformações da estrutura suporte, pois possuem folgas entre seus componentes,
especificamente entre montantes e guias, e entre chapas de gesso e estrutura (lajes
ou vigas), Todavia para estruturas mais flexíveis ou deformáveis, devem ser
previstos detalhes especiais para acomodação aos esforços, como juntas flexíveis
ou telescópicas.

1.11.9 Montagem do Sistema Drywall
Ferramentas Básicas
A utilização de ferramentas básicas ou específicas é muito comum na montagem de
sistemas construtivos industrializados. Grande parte das peças que compõem os
sistemas são compostas de encaixes precisos, furações para parafusos algumas
vezes já determinadas. Outras peças já possuem um acabamento final sendo
necessária uma habilidade específica para não deteriorar o acabamento executado
em fábrica.
Por ser um produto industrializado e com dimensões precisas, o mesmo cuidado
deve ser tomado no momento da montagem do sistema Drywall, observando, todos
os ângulos constantes em projeto, esquadros, níveis da estrutura, prumo e a
utilização de quaisquer outras ferramentas manuais ou equipamentos elétricos e que
auxiliem o profissional do gesso acartonado a executar as atividades a ele
pertinentes.
Dentre as ferramentas ou equipamentos necessários para a tarefa, de montagem
das paredes de gesso acartonado, destacam-se; faca retrátil ou estilete, serrote
normal e de bico, plaina para corte e acabamento das chapas de gesso; tesoura
para corte dos perfis metálicos (montagem e guias); alavanca levantadora para
posicionamento das chapas de gesso; parafusadeira para fixação das chapas à
estrutura metálica; espátulas e desempenadeira metálica para tratamento das juntas
entre chapas; níveis, linha e prumo; brocas tipo copo para execução de abertura nas
chapas de gesso.
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Marcação e fixação das guias
È necessário marcar no piso e no teto a localização das guias e os pontos de
referência dos vãos de porta e dos locais de fixação de cargas pesadas,
previamente definidas em projeto.
É preciso também observar um espaçamento entre guias na junção das paredes em
“L” ou em “T” para colocação das chapas de gesso acartonado. As guias devem ser
fixadas no piso e no teto no máximo a cada 60 cm, com parafusos e buchas ou pinos
de aço. Caso haja necessidade de colagem das guias, apenas em condições
especiais, deverá ser consultado o fabricante das chapas de gesso acartonado.

Figura. 32
Marcação das paredes

Figura 33
Fixação das guias – perfis metálicos

Colocação dos montantes
Os montantes devem possuir aproximadamente a altura do pé-direito com 5mm a
10mm a menos. Quando os montantes são duplos, eles devem ser solidarizados
entre si com parafusos metal/metal, espaçados de no máximo 40cm. Fixar os
montantes de partida na guias inferiores e superiores com parafuso metal/metal ou
alicate especial e nas paredes laterais. Os montantes devem ser espaçados de
40cm ou 60cm, dependendo do tipo de parede. Caso haja necessidade de emenda
em função do pé direito, o fabricante deve ser consultado.

Figura 34
Locação dos vão de portas

Figura 35
Colocação dos montantes verticas.
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Colocação das chapas de acartonado
As chapas de gesso devem possuir aproximadamente a altura do pé direito, com
pelo menos 1 cm a menos. As aberturas para as caixas de passagem da rede
elétrica e outras instalações podem ser feitas antes ou após a montagem,
dependendo da seqüência executiva. As chapas devem ser posicionadas de
encontro aos montantes, encostados no teto, deixando a folga na parte inferior. As
juntas em uma face da parede devem ser desencontradas em relação a outra face.
No caso de paredes com chapas duplas, as juntas da segunda camada devem ser
defasadas da primeira. As juntas entre as chapas devem ser feitas sempre sobre
montantes.
As chapas são parafusadas aos montantes, com espaçamento de 30cm entre os
parafusos e, no mínimo, a 1 cm da borda da chapa. No caso de duas camadas de
chapa de gesso em uma mesma face, pode-se parafusar a primeira camada de
chapa nos montantes, com espaçamentos de 60cm entre os parafusos, pois os
parafusos de fixação da segunda camada, espaçados a cada 30 cm, perpassam e
fixam também a primeira camada, aos montantes. Quando os montantes são duplos
é preciso parafusar alternadamente sobre cada montante e tomar cuidado no
parafusamento para que a cabeça do parafuso não perfure totalmente o cartão e
para que não fique saliente a face da chapa.
Após a colocação das chapas em uma das faces da parede, é necessário certificarse do correto posicionamento e execução das instalações elétricas e hidráulicas
(inclusive com teste de estanqueidade), da eventual colocação de lã mineral e
reforços para fixação de peças suspensas pesadas antes da colocação das chapas
da outra face. Estes são os itens que devem ser previstos em projeto.

Figura 36 - Fixação das chapas sobre a estrutura metálica.
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As tubulações de cobre ou bronze devem ser isoladas dos perfis metálicos para
evitar corrosão por pares galvânicos, inclusive quando passarem nos furos
existentes nos montantes. Os fios e cabos elétricos devem ser colocados em
eletrodutos. No caso do emprego de eletrodutos corrugados é recomendável a
utilização de peças de proteção nos furos dos montantes.
Tratamento das juntas entre chapa de gesso
Este processo é feito com uma primeira aplicação de massa de rejuntamento sobre
a região da junta. Em seguida, utiliza-se a fita de papel microperfurada sobre o eixo
da junta.

Figura 37
Colocação da fita na junta

Figura 38
Tratamento da junta entre chapas

A desempenadeira metálica é necessária para dar acabamento à junta, de forma
que a massa de rejuntamento fique faceando as superfícies das chapas de gesso
contínuas. Após a secagem, variável em função do tipo de massa, da temperatura e
da umidade relativa, ocorre o acabamento final na junta com nova aplicação de fina
camada de massa, por meio de desempenadeira metálica. As cabeças dos
parafusos devem ser emassadas. Após secagem do primeiro emassamento aplicase uma outra camada no sentido contrário.

1.11.10

Revestimentos

As paredes, após o tratamento das juntas e dos cantos, podem receber o
revestimento. No caso de azulejos, recomenda-se o assentamento com argamassas
colantes especiais, mais flexíveis e com maior aderência sobre o cartão.
No caso da pintura lisa, pode-se haver necessidade de aplicação de massa de
preparação antes da aplicação da tinta, em função do acabamento desejado.
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1.11.11

Peças Suspensas

Podem ser fixadas peças suspensas nas paredes, diretamente às chapas de gesso
acartonado, desde que sejam respeitados os limites de carga recomendados pelo
fabricante da placa e dos sistemas de fixação. O usuário deve certificar-se quanto
aos tipos de buchas disponíveis no mercado e seu limites, estes devidamente
atestados por ensaios.
Devemos considerar três formas de fixação de peças suspensas: a primeira e mais
comum a carga pontual aplicada ao sistema de fixação de forma isolada, através de
uma cantoneira de 75mm x 75mm; a segunda forma de fixação é também carga
pontual aplicada ao sistema de fixação de forma isolada, mas faceando a parede e a
última carga aplicada através de mão francesa, a 30cm da parede, sendo o braço
vertical da mão francesa de 15cm; a carga total deve ser aplicada em dois braços
distantes entre si de 50cm. É preciso utilizar sistemas de fixação apropriados.
Quando da fixação de peças mais pesadas, que suplantem os valores
recomendados para fixação direta nas chapas de gesso acartonado devem ser
previstos reforços internos, com peças metálicas próprias ou até mesmo peças de
madeira. Preferencialmente tais pontos de fixação devem ser previstos em projeto,
sendo o reforço já executado quando da montagem das paredes. Caso haja
necessidade da execução de um reforço com a parede pronta, procede-se à
remoção de um trecho da chapa de gesso para a execução de um reforço; A
recolocação da chapa de gesso a sua fixação deve ser feita sobre o montante. As
peças de madeiras embutidas nas paredes devem ser de espécies com durabilidade
natural elevada ou devidamente tratadas em autoclave com produto hidrossolúvel.

1.11.12

Durabilidade

As paredes internas resistem a impacto normais de uso, não devendo ser
submetidas, todavia, a choques mecânicos anormais, que poderão introduzir avarias
nas mesmas. Da mesma forma, não devem ser submetidas à ação anormal de
objetos pontiagudos, os quais poderão perfurar ou riscar as paredes. A despeito
disto, as paredes poderão ser reparadas empregando-se fita adesiva própria,
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trechos de chapas de gesso acartonado e massa de rejunte. As juntas devem ser
sempre executadas no perímetro dos reparos.
O sistema destina-se a paredes de áreas sujeitas à ação da umidade, devem ser
prontamente reparados eventuais vazamentos de água das instalações
descolamentos ou falhas em revestimentos, falhas no piso e falhas na
impermeabilização.

1.11.13

Condições e limitações de Uso

O sistema destina-se a paredes internas não estruturais de edifícios residenciais e
comerciais, sob condições normais de uso.
Tal sistema não deve ser empregado em locais externos, sujeitos a intempéries. Sua
aplicação interna, em ambientes sujeito à umidade, como cozinhas, banheiros e
áreas de serviço, deve ser feita com o emprego das chapas resistentes à ação da
umidade classificação RU, e seguir orientação do fabricante quanto a
impermeabilização, proteção e revestimento de paredes.

1.11.14

Conforto acústico

O conforto acústico é um ponto que merece atenção em construções com gesso
acartonado. O tratamento acústico é fundamental. De acordo com MITIDIERI (2003,
p42), uma parede constituída de uma placa simples de cada lado tem um Rw 36 dB
sem lã de vidro, chegando a Rw 43dB com a lã de vidro.
O mais indicado é trabalhar com uma parede dupla, com montantes de 48 ou 70mm
e materiais acústicos absorventes no miolo. Dessa forma, é possível alcançar um
Rw 50dB, índice bastante significativo, já que a norma de desempenho acústico
estabelece um mínimo de Rw 45 dB para as divisórias internas dos apartamentos e
Rw 50 para paredes entre habitações.
Muitos outros cuidados devem ser levados em consideração quando tratamos do
desempenho acústico do sistema. Um número exagerado de juntas pode prejudicar
o desempenho acústico bem como se deve observar o posicionamento entre juntas
optando-se por juntas desencontradas. Outro cuidado importante são as tubulações
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de cobre ou bronze que devem ser isoladas dos perfis de aço galvanizado para
evitar corrosão.

1.11.15

Avaliação de Pós Ocupação.

O SindusCon 19 encomendou com a NGI 20 (Núcleo de Gestão e Inovação), em 2002
uma pesquisa pós-ocupação em unidades comerciais e residenciais para medir a
satisfação dos proprietários e usuários de imóveis com divisórias de gesso
acartonado. Com Apoio da Abragesso, Caixa Econômica Federal e AsBEA 21 e oito
construtoras de São Paulo, em dezesseis edifícios e cinqüenta e duas unidades
sendo elas oito residenciais, três comerciais e cinco hotéis e flats, todos na cidade
São Paulo.
Os entrevistados manifestaram a satisfação ou insatisfação com os itens firmeza,
solidez, segurança, vedação, limpeza, manutenção, conforto acústico, dificuldades
com fixação dos objetos e assistência técnica. O resultado apontou três ocorrências
que indicaram a existência de problemas que poderiam comprometer o uso e
operação dos ambientes dos edifícios pesquisados, sendo para os edifícios
comerciais, as salas de trabalho, salas de reuniões e para residenciais e hotéis,
salas de estar, dormitórios, cozinhas e banheiros.
As ocorrências foram atribuídas a especificações inadequadas, problemas de
execução ou manutenção deficiente, e não a restrições aos sistemas de
construção a seco.
Entre os itens que mais agradam os usuários são a firmeza e a facilidade de
manutenção e de reforma.
Por outro lado, os que geram maior insatisfação foram o nível de ruído, a
manutenção, a disponibilidade de peças e acessórios e mão de obra para fixação de
objetos. É importante considerar que quarenta e quatro por cento das unidades
analisadas não possuíam isolante acústico (lã de vidro ou de rocha, no miolo das
paredes)

19

SindusCon – Sindicato da Indústria da Construção do Estado de São Paulo
Núcleo de Gestão e Inovação.
21
Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura
20
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O maior índice de satisfação foram registrados na rede hoteleira e flats, com cerca
de sessenta por cento de aprovação. Os menos satisfeitos são os usuários de
edifícios residenciais. Apenas 40% não mostraram qualquer insatisfação.
Como explica COVELO (2003), a pesquisa constatou que os problemas não são da
natureza tecnológica mas, sim resultantes das falhas ocorridas em vários agentes da
cadeia produtiva, que são eles: o projeto, as especificações, a montagem, o uso e
operação e manutenção.
Com os dados desta pesquisa, podem ser desenvolvidas várias medidas e ações
com o objetivo de alterar os índices de insatisfação observados nesta avaliação,
contribuindo para o aperfeiçoamento da aplicação do produto.
Os resultados desta pesquisa enfatizam também a importância da mão de obra
especializada, para o desempenho final do sistema, podendo contribuir para um
importante índice de aprovação, sendo esta mão-de-obra para montagem inicial ou
assistência técnica de apoio ao usuário, já na fase de pós-ocupação.
Da mesma forma como ocorreu com a busca e definição de tecnologias
industrializadas que apontam para a racionalização da obra, o contexto interage com
mudanças nos métodos organizacionais e de gestão de trabalho, despertando uma
preocupação com as conseqüências desses processos no tocante à mão-de-obra
operária, que acarretam uma interferência notável e uma degradação das formas de
trabalho tradicionalmente utilizadas pelo setor.
Levando em conta essas advertências, podemos afirmar que o panorama referente
absorção de mão-de-obra vem se alterando significativamente no decorrer das
mudanças tecnológicas da construção civil. Portanto é inevitável à investigação da
força de trabalho e a composição desta mão-de-obra, sua origem, a evolução
cronológica e perfil dos operários, retratando qual e como trabalhador esta atuando
no setor.
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2

O operário da Construção Civil

No capitulo anterior, ao abordarmos a indústria da construção civil, procuramos
descrever o setor a partir do caráter mais amplo, tratando da importância da cadeia
produtiva, descrevendo seus principais agentes e os subsetores que os compõe.
Sem perder o foco principal da pesquisa, buscamos dados que enfatizam a
participação da cadeia produtiva da construção civil no setor sócio-econômico
brasileiro e sua contribuição na composição do produto interno bruto e a situação da
empregabilidade, qualidade esta que direciona o perfil da mão de obra nacional, em
especial no estado de São Paulo, que se revelou como um grande pólo de
concentração desta classe trabalhadora, o Operário da Construção Civil.
Ainda no capitulo anterior descrevemos alguns sistemas construtivos
industrializados, atualmente relevantes na questão da racionalização da obra,
enfatizando o sistema de gesso acartonado. No decorrer da descrição dos sistemas
tecnológicos construtivos procuramos situar a importância da mão-de-obra para um
desempenho satisfatório de cada sistema e a clara interferência que ela exerce no
resultado final do produto.
No presente capitulo, abordo a situação atual mão-de-obra da construção civil e sua
relação com as soluções tecnológicas industrializadas. Este debate impõe
contextualização sobre o operário da construção civil e suas relações com o
desenvolvimento urbano do país.

2.1

O Operário da construção civil no Brasil: aspectos de sua trajetória

Para compreendemos melhor o quadro atual da mão-de-obra da construção civil é
necessário levar em conta alguns condicionantes e para a superação de tais
condicionantes, é necessário conhecer a tradição do setor.
A trajetória do operariado do setor esta intimamente relacionado ao desenvolvimento
da construção civil no Brasil.
Segundo FERES (1998) Apud Cabanas (2001 p.51), a precária infra-estrutura
urbana - déficit no número de habitações, falta de transporte coletivo, insuficiência
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de rede de esgotos e água – convivia com o crescimento do operariado e, com eles,
as greves passaram a fazer parte do cotidiano de São Paulo. Greves de operários
da construção por aumento de salários já são registrados em 1911, e continuaram
no ano seguinte, por uma jornada mais digna. Nesta época os italianos
correspondiam a 4/5 dos trabalhadores da construção civil.
De acordo com SILVA (1994), no Brasil colonial a construção era baseada no
sistema de autoconstrução onde o produto tinha apenas o valor do uso: a atividade
da construção era tida como uma atividade secundária em relação à outra, como por
exemplo, o cultivo do café. Basicamente as edificações eram residenciais e
apresentavam uniformidade no projeto e no sistema construtivo. A força de trabalho
era mão de obra escrava, dirigida por trabalhadores pouco mais qualificados do que
capatazes. Este quadro se prolongou até a chegada da família real. Já no início do
século XX São Paulo deixou de ser a capital dos fazendeiros de café para se
transformar em um pólo de produção industrial e com a necessidade adaptar-se e
criar novos edifícios para abrigar estas industrias e seus trabalhadores, iniciou-se
uma reurbanização espontânea e tão pouco planejada objetivando a abertura de
novos espaços alterando progressivamente o contorno urbano.
A demanda ocasionada pela implantação das industrias favoreceu o
desenvolvimento do setor da construção civil, anteriormente desorganizada e sem
experiência, ganhou organização e prática adquirida com a chegada dos imigrantes
europeus.
Com o desenvolvimento econômico crescente que ocorreu até meados dos anos 20,
surgiram demandas por novas edificações e principalmente obras de infra-estrutura.
O desenvolvimento trás consigo outras necessidade com o caso das moradias de
aluguel destinadas à habitação da classe operaria formada por imigrantes, na sua
maioria Italianos, e ex-escravos.
Com a grande demanda por moradias de aluguel possibilitou o surgimento da
empresa construtora nacional que se dedicou à construção deste tipo de moradia.
ocorrendo assim uma estruturação do setor, marcados principalmente pelo fim da
auto-construção, o início da industrialização de componente, com a utilização de
fornecedores , e o alto grau de organização da classe operária destacada pela
eficácia da mobilização.
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Com o inicio da verticalização, a partir de 1920, a arquitetura, a arte da criação
separou-se da engenharia, ou seja, a prática construtiva ganhou caráter científico, e
com o apoio da industrialização percebeu-se a necessidade da padronização de
parte dos componentes construtivos, incorporando assim critérios de economia
aliados a novas tipologias de projetos que tratou de simplificar a execução
eliminando detalhes decorativos herdados da escola européia clássica.
O quadro-resumo que segue mostra as técnicas utilizadas, tipologias construtivas, a
estrutura que a classe trabalhadora organizou dentro de cada período histórico, de
maneira resumida e objetiva ilustrar e efetivar o entendimento do atual perfil desta
classe operária.
Evolução cronológica da mão de obra da construção civil brasileira
Características e
Tipologias Construtivas

Período

Estruturação do Setor

Brasil
Colônia

Mão de Obra Escrava
Auto Construção
Supervisionada
por
Apenas valor do Uso
capatazes qualificados

Técnicas
Uniformização de
projetos e técnicas
construtivas

Família
Primeiras iniciativas de Nova tipologia e Início Tijolos cozidos e
Real
no formação
profissional do
desenvolvimento componentes
Brasil
em caráter formal
econômico
importados
Edificações para classe
Década de
Surgimento da empresa alta
e moradias de Materiais
1920
construtora nacional
aluguel para imigrantes Industrializados
(início)
e ex-escravos

Separação do projeto e
da
execução,
Inicio do processo de
padronização, critérios
De 1920 a desqualificação da mão
de economia Início da
1930
de obra e o surgimento
verticalização,
de novas qualificações
eliminação de detalhes
decorativos.

Padronização
produto.
Instalações
elétricas
hidráulicas,
incorporadas
produto final

de
e
e
ao
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Período

Estruturação do Setor

Características e
Tipologias Construtivas

Técnicas

Colapso da moradia de
aluguel,
início
da
moradia com objetivo Poucos produtos
Década de Qualificação da mão de
de venda, construção de
produção
1930
obra em transição
de
conjuntos
e nacional
financiamento
de
edificações isoladas.
Migração da mão de
obra da zona rural,
Organização da classe
- sem escolaridade
Produção
patronal,
1941
- sem experiência
Nacional
-Empresas
II Guerra desmobilizada
e
materiais
especializadas
Mundial
desorganizada
dificuldade
-Utilização de sub- baixos salários e
importação
empreeiteiras.
precárias condições de
trabalho
A situação precária da
mão-de-obra se
intensificou.
Construção
Em 1956, em Brasília
de Brasília
surgiu o primeiro
sindicato, com
manifestações e greves
Desemprego
crise política.

1964

de
com
de

O Declínio do volume
de obras de
edificações.
Montagem Industrial
Infra-estrutura Urbana

devido

Criação
do
BNH,
solução
para
a
Uso intensivo da mão de demanda de 8.000.000
obra
de habitações e criação
de empregos
Estrutura
de
ofícios Fortalecimento
das
(mestre,
pedreiros, empresas com capital
serventes, etc)
nacional

Técnicas construtivas tradicionais.
Não era exigido
investimento
tecnológico
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Ainda no tocante ao operário da construção civil é importante destacar os dados da
pesquisa realizada por Souza (1983) e referentes do contexto da construção de
Brasília.
Esta obra é resultante da coleta de dados qualitativos e quantitativos, apresenta
depoimentos de operários do canteiro de obras durante construção da capital
federal.
Os trabalhadores entrevistados relatam muitas situações vividas pela maioria deles,
que se aventuraram no processo de urbanização e de construção da nova capital
federal. Alguns pontos destacados são possíveis de serem identificados ainda hoje
como; a longa e dura trajetória iniciada na área rural e desembarcando no mercado
de trabalho urbano; a suas intermitentes passagens por múltiplas empresas de
construção onde eventualmente conseguem se profissionalizar, o processo de
formação de ajudante (servente) ao oficial (pedreiro) e as dificuldades de ascensão
dentro da carreira.
A autora destaca que o mesmo caráter de improviso observado no recrutamento,
seleção e plano de carreira, também são observados na participação dentro do
processo construtivo dentro das suas jornadas de trabalho, como a alimentação,
assistência médica e moradia a que se encontram submetidos, além de contarem
com estratégias das empresas para burlarem as legislações trabalhistas.
SOUZA (1983), mostra em sua obra, que isolados nos limites dos canteiros de
obras, eles viviam as contradições cotidianas das relações do trabalho e deixavam
expresso em seus depoimentos as explorações a qual estavam submetidos.
Contudo o caráter exploratório da pesquisa e os limites do estudo de caso, não
permitiriam a autora generalizar os resultados. Mesmo assim os dados são
significativos.
Assim como ocorreu em Brasília, hoje, nas grandes cidades brasileiras das regiões
sul, sudeste e centro-oeste, os operários são oriundos na sua maior parte das
regiões Norte e Nordeste do País. São trabalhadores que chegam aos pólos
econômicos mais desenvolvidos em busca de emprego e experimentam a
Construção Civil como porta de entrada para o mercado de trabalho.
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Na desgastante busca de um trabalho, a facilidade de absorção pela construção civil
orienta estes trabalhadores para o setor mais aberto à sua baixa qualificação
profissional.
A experiência parece atraí-los de imediato pela forma de pagamento em dinheiro no
final da semana de trabalho, proporcionando ao trabalhador estar sempre com
dinheiro no bolso, mesmo que não seja o suficiente para passar a semana,
oferecendo mais alternativas que outras áreas.
Ainda com suporte no trabalho de SOUZA (1983), outros aspectos devem ser
destacados. O estudo fornece detalhes de um movimento que convergiu para a
formação de um sindicato dos trabalhadores da construção civil. Com a inauguração
de Brasília, são observadas algumas transformações, onde base a do sindicato dos
trabalhadores da construção civil passou a atuar nos domínios mobiliários de
Brasília.
A experiência política vivida pelos operários da construção civil de Brasília no
período 1960 – 1964, ainda que não tivesse permitido a total identificação de seus
interesses devido à presença da ideologia nacionalista sustentadora do esquema de
colaboração de classes, conseguiu através da organização e ação deste setor
operário, ampliar o seu espaço político. Esta afirmação de SOUZA (1983) indica que
os estudos que revelam e intensificam que origem rural desta classe trabalhadora
brasileira cria obstáculos na participação política, devem ser revistos baseados no
contexto das ações históricas, pois esta procedência migratória da classe rural não
impediu que os trabalhadores se organizassem em busca de um organismo de
defesa de seus interesses de classe.
Esta organização desenvolveu uma percepção da condição operária por eles vivida,
que envolveu a descoberta do caráter depreciativo e predatório atribuído aos
operários dentro do canteiro de obras, aspectos que contribuem negativamente com
a profissionalização.
Para os atuais profissionais da construção, a condição operária é o resultado de
uma longa e difícil luta no mercado de trabalho. Hoje os trabalhadores isolados nos
estreitos limites dos canteiros de obra vivem ali as contradições cotidianas das
relações do trabalho. No entanto, a exploração do trabalho nos canteiros não é algo
passivo e totalmente aceito.
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Aqueles que permanecem no setor querem uma outra relação de trabalho e já não
aceitam ser tratados como peões. Neste contrataste, entre a visão das empresas sobre
o trabalhador e o seu novo perfil, aliado aos baixos salários praticados e às crises
vivenciadas pelo setor a partir de 1981, fizeram com que a maior parte dos
trabalhadores que procuraram o setor nesta última década abandonassem o trabalho
na construção à procura de melhores empregos em outros setores: serviços, mercado
informal, indústria ou mesmo agricultura. (VARGAS 1992, p.9, apud BARONE

1999 p99).
A afirmação acima revela a realidade de um quadro vivenciado pelos trabalhadores
até os dias atuais. Entretanto esse quadro começa a sofrer alterações, influenciadas
por transformações do comportamento da população brasileira, indicado pela
diminuição dos fluxos migratórios e do declínio da taxa de natalidade.

2.2

O Operário da construção no contexto contemporâneo.

2.2.1 Visão Geral
O mundo do trabalho, de forma geral, está sofrendo grandes transformações,
rápidas e profundas, determinadas especialmente pelos avanços tecnológicos.
Contrariando esta afirmação, a Construção Civil não tem apresentado acentuado
grau de automação e modernização. A utilização de máquinas automatizadas e
modernas é restrita às grandes obras, mais especificamente a construção pesada.
Entretanto diversas inovações estão surgindo nos sistemas construtivos, de forma a
torná-los mais simples. São inovações que, ao longo de sua implementação,
produzem impactos no trabalho do operário. Impactos estes que poderão serão
focados neste estudo a partir do advento do Gesso Acartonado, como demonstrado
no capítulo anterior, vem participando e integrando-se de maneira crescente nas
construções voltadas à racionalização da obra.
Nestas condições, parece ser um caminho futuro inevitável a substituição, em ritmo
cada vez mais intenso, dos métodos tradicionais de construção, por processos cuja
capacidade de produção, sobretudo em termos de produtividade, irá valer-se da
organização do tipo industrial, e das suas metodologias e premissas como:
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economia de escala; produção seriada; repetitividade; intercambialidade;
modularidade e compatibilidade dimensional; controle de qualidade sustentabilidade
ambiental entre outras.
Nas grandes cidades, há trabalhador que concluiu o ensino fundamental e até
mesmo cursou o ensino médio. Mas em geral a realidade é outra: pouca
qualificação, baixa escolaridade e aprendizado na prática.
O quadro mais geral mostra um cenário para os operários da construção civil nas
grandes cidades brasileiras, que não é dos mais animadores. Muitos trabalhadores
empregados em São Paulo, ainda são provenientes das regiões Norte e Nordeste. É
possível encontrar quem more em alojamentos da própria obra. Após terminarem o
serviço num local e serem contratados em outra construção, deixam de morar em
alojamentos e continuam a viver de forma precária. Muitos trazem a mulher e os
filhos para morar em São Paulo.
Se para o operário a situação não é boa, ao construtor restam também enormes
problemas. A terceirização, a rotatividade e a fragilidade dos vínculos empregatícios
tornam difícil para o gerenciador controlar a obra. A terceirização distancia os elos
da produtividade e dificulta o controle da qualidade.
Os dados do IBGE (2001), explicitam o descrito acima: a mão de obra na construção
civil é composta quase exclusivamente de trabalhadores do sexo masculino, que
totalizam 92,54% do contingente empregado no setor. As mulheres são os 7,46%
restantes. O percentual de mulheres vem aumentando nos últimos anos e está
sendo alocada nas funções administrativas e de maior qualificação. 22

22

Fato interessante e correlacionado com os dados acima mencionados, pode ser exemplificado com
reportagem da revista Veja (19/09/2001, p.80) de autoria de Pedro Martinelli, “As Mulheres no Canteiro de
Obras” que relata a obra de construção da Usina de Tucuruí, no Estado do Pará na região amazônica brasileira
Até o agora, já são 118 mulheres integradas a essa revolução, munidas de máquinas de solda, carrinhos de mão,
controles de guindastes e pesadas ferramentas utilizadas no serviço dos barrageiros. O percentual de mulheres no
canteiro de obras que chega a 4% dos postos de trabalho trazem algumas vantagens. Estas possuem refinadas
habilidades manuais boas para solda, por exemplo; Com laços familiares na região, tornam-se mais ligadas ao
trabalho e não costumam abandoná-lo para aventurar-se em obras distantes, enquanto companheiros tentam a
sorte longe de casa. Outra vantagem observada pelos responsáveis de cada setor são que, a maioria não ingeri
bebidas alcoólicas, tornando-se confiáveis para os trabalhos perigosos como a operação de guindastes e quanto
ao grau de escolaridade são observados índices muito positivos, pois não há analfabetas e mais da metade tem
curso fundamental e 40% alcançaram o ensino médio.
No entanto, os fatores que mais impedem a contratação de um número maior de mulheres pra o trabalho na obra
seriam; a falta de qualificação para trabalhos técnicos e também a falta de força física para encarar tarefas
pesadas. Os responsáveis pelo RH, dessa obra, percebendo o potencial da mão de obra oferecida, firmaram
acordo com o SENAI, para criar cursos femininos de qualificação.
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A seguir apresento dados referentes ao perfil do trabalhador da construção civil no
Brasil. A maior concentração de trabalhadores está nas faixas de 30 a 39 anos
(30,21% do total) e de 40 a 49 anos de idade (22,04%). (IBGE 2001).
De acordo com OIT (Organização Internacional do Trabalho - 2001), mais de 33%
dos trabalhadores registrados na construção civil são analfabetos funcionais 23 e, em
geral, desempenham funções auxiliares com pouca ou nenhuma especialização. Os
dados da RAIS 2001 (Relação anual de Informações Sociais) elaborados pelo MTE
(Ministério do Trabalho e Emprego) confirmam o nível baixo de escolaridade,
embora se observe uma sensível melhora nos últimos anos. Em 2001, 38% haviam
cursado apenas o 4°ano do ensino fundamental, seja a 4ª série incompleta (16,87%)
ou 4ª série completa (20,91%). Mas esse percentual era de 64,18% em 1988. O
número de analfabetos absolutos no setor também foi reduzido pela metade na
última década, saindo de um percentual de 5,3% em 1988 para 2,44% em 2001.
O número de trabalhadores nas faixas de escolaridade mais elevadas também vem
aumentando. Em 2001, para todo o Brasil, 18,99% da mão-de-obra empregada no
setor, tinha a 8ª série completa e 12,22% tinham, o ensino médio completo. Esses
percentuais em 2000 eram de 18,54%, 16,89% respectivamente. A Região Sul
apresenta os melhores índices de escolaridade, com o menor número de
trabalhadores analfabetos (1,80%) e o maior percentual de trabalhadores com a 8ª
série do ensino fundamental (46,54% seja incompleta ou completa). Na região
Nordeste o índice de analfabetismo na construção chega a 4,16% do total dos
trabalhadores e ainda 60,12% dos trabalhadores cursaram somente entre a 4ª série
incompleta.
Um estudo recente sobre os trabalhadores da região Nordeste mostra um perfil
parecido com o verificado em todo o País. Chama a atenção é que são
trabalhadores com baixa escolaridade e alto grau de analfabetismo funcional,
aspecto que reverte no principal obstáculo à implantação de programas de
qualificação profissional. (CORDEIRO e MACHADO, 2003)
Segundo o estudo, 3,93% dos operários entrevistados são analfabetos, enquanto o
percentual de operários que possuem o ensino médio completo é de apenas 1,96%.
23

O conceito de analfabetismo funcional diz respeito às pessoas que, mesmo com domínio das habilidades de
leitura e escrita, não compreendem a leitura feita. O conceito refere-se, também, às pessoas com menos de quatro
anos de escolaridade.
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Se for adotado o conceito de analfabetismo funcional, esse número sobe para
33,34%, o que significa 1/3 da mão-de-obra é incapaz de ler um procedimento de
execução ou simples placa de segurança. Verifica-se que 89% dos entrevistados
não possuem o ensino fundamental completo. Segundo o Sinduscon-BA, em dados
de 1999, o setor de Edificações é o que apresenta mais baixo índice de escolaridade
entre os subsegmentos.
A pesquisa mostra que elevado número de operários são oriundos do campo, outros
foram artesãos, camelôs, frentistas, seguranças, tratorias, mecânicos, padeiros. De
acordo com Machado (2003, p.37), especialista em Gerenciamento da Construção
Civil (UEFS 24), “Isso confirma que a formação ocorre dentro da própria obra, onde os
operários iniciam como servente função esta, que não exige qualificação e no
decorrer do tempo, aprendem alguma tarefa específica”.
O estudo mostrou a necessidade de treinamento desses operários, visto que uma
parcela significativa (38,24%) não está capacitada para desempenhar outra função.
Questionados sobre a vontade de voltar a estudar a maioria (81,37%), afirma que
gostaria de retornar a escola.
O número de operários, com algum tipo de formação profissional é muito reduzido,
cerca de 3,92%. Esse índice aponta para a possibilidade de que o aprendizado
ocorra através da observação de outros profissionais, o que pode conduzir a vícios e
comprometer os padrões de qualidade e boas técnicas da empresa.
Segundo (VARGAS 1979, apud SILVA p13),
A transmissão do conhecimento técnico, dos valores, dos hábitos, da submissão à
ordem produtiva e da sua estrutura de poder é feita no interior da própria força de
trabalho do setor, com pouca interferência do corpo administrativo das empresas. Há
uma fusão e adequação entre os requisitos empresariais de disciplina e lucro a
herança cultural dos operários. O autor mostra que, além de reduzir gastos com o
treinamento dos operários, este processo de formação “homem-homem”, reforça a
estrutura de poder no canteiro que tem um de seus suportes na estrutura de ofícios,
ou seja, “enquanto mecanismos e regras de submissão técnica dos trabalhadores
“não profissionais” aos profissionais e enquanto norma básica que define a trajetória
profissional possível dos operários (seqüência de promoção na hierarquia)”
24

UEFS – Universidade Estadual de Feira de Santana
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Com o objetivo de verificarmos em que medida os dados apresentados estão
presentes em uma realidade mais próxima, buscamos, por meio de uma incursão no
campo, informações junto a um conjunto de trabalhadores em diferentes obras.
Nesta breve enquête, orientada por um questionário, (ver em anexos) ouvimos trinta
e oito trabalhadores e os dados vão ao encontro daqueles apresentados nos
estudos aqui referidos.
O questionário foi aplicado em operários de obras nas quais autor deste estudo
participou da administração ou fiscalização pois, o contato diário facilitou alguns
questionamentos.
Os operários entrevistados são, serventes, pedreiros, encanadores, aplicadores de
manta asfáltica, eletricistas. A escolha dos operários a serem entrevistados, partiu
da seleção do tipo de regime de contrato de cada um deles. Funcionários
registrados em carteira, não registrados e empreiteiros. A enquete foi realizada em
três canteiros de obras distintos para o tipo de obra, localizados na cidade de São
Paulo. Esta enquete, além de confirmar dados do perfil do trabalhador, também
orientou para tipo de educação profissional é desejada por eles e testou sua
aceitação se futuramente forem submetidos a um sistema de certificação
profissional.
Seguem os dados obtidos na enquete:
Idade

No tocante à idade dos trabalhadores, 60% do pesquisados têm entre 18 e 29 anos.
A faixa etária se eleva para idades de 30 a 39 anos, com cerca de 30% dos
entrevistados. Em minoria com cerca de 10%, do total, fica destinada à faixa etária
para os trabalhadores entre 41 a 50 anos de idade. São dados que demonstram e
reforçam a idéia de a construção civil ser vista como o início de atividade laboral.
Função

Aos operários pertencentes à faixa etária dominante, com jovens entre 18 e 29 de
idade, as funções destinadas são aquelas que abrem mão de profissionais
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experimentados. Na sua maioria são ajudantes gerais ou até pedreiros iniciantes, o
que depende do desempenho e habilidades, avaliadas geralmente pelo mestre ou
pelo próprio empreiteiro. Quando se trata de serviços que requerem um maior
conhecimento técnico e capacitação, como exigem os serviços de instalações
hidráulicas, elétricas, pintura, aplicação de manta asfáltica, cerâmica, acabamentos
finos entre outras, estas funções ficam direcionadas aos mais qualificados em cada
área, que absorve os operários na faixa dos 30 aos 39 anos de idade.
As atividades de empreiteiros, mestres de obras e encarregados, são reservadas
aos mais experimentados no canteiro de obras, conseqüentemente são aqueles que
pertencem a terceira faixa de idade entre 41 aos 50 anos, em alguns caso até
acima.
Escolaridade

Quanto à escolaridade dos trabalhadores entrevistados, os mais jovens, ainda em
fase de estudo, quando possível prosseguem na caminhada, mas nem sempre
conseguem ir além da fase que estava nos estudos quando iniciou na obra. Quando
não moram nos alojamentos improvisados nos canteiros, estes retornam as suas
residências, localizadas geralmente em bairros periféricos de São Paulo e por muitas
vezes tem o local de trabalho muito distante da moradia, ocasionando muito tempo
de locomoção em alguns casos chegam a levar duas horas e meia até a obra. Com
grandes dificuldades alguns prosseguem com os estudos, mas é um índice
insignificante de 0% a 5%, de acordo com a enquete.
Os mais jovens possuem uma baixa formação escolar, geralmente o ensino
fundamental (5ª ou 6ª série) conseguidas no período que ainda não trabalhavam.
Totalizando assim cerca de 60% dos pesquisados, contra um índice de 10% para
aqueles que possuem a formação do atual ensino médio. Nenhum dos entrevistados
possui curso formação técnica e muitos desconhecem a existência deles. Cerca de
50% não sabe a existência de qualquer tipo de curso, ou a forma de ingressar em
um deles.
Ingresso na construção civil

Outro tema que foi questionado junto aos entrevistados refere-se à sua opção pelo
trabalho na construção civil. O fator que levou 90% dos pesquisados a trabalharem
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na área da construção civil foi à oferta de emprego conjugada com a falta de
oportunidade em outros setores da economia, fator que, certamente transfere um
caráter de imposição, ou seja uma decisão sem opção, sem desejo de se tornar um
profissional da construção civil. E quando empregados consideram o trabalho
somente como um meio de sobrevivência, sem perspectivas de crescimento,
principalmente entre os mais jovens que, conseqüentemente, ainda sonham com
profissões variadas mais atraentes no ponto de vista social. Este desejo dos
operários por uma melhor colocação em outras áreas é fruto da falta de estrutura
adequada para execução das tarefas, plano de carreira atribuída principalmente às
pequenas e médias empresas que não valorizam o trabalhador como profissional e
estes não sentem dignidade em trabalhar na construção civil. Esta situação é
comum entre os operários mais novos e recém chegados de outras regiões do país,
que se submetem a qualquer situação, para sobreviver mesmo que por período
temporário.
Um elemento que comprova a afirmação de que muitos não trabalham no setor por
desejo profissional, mas simplesmente como um meio de sustento, é o fato de que
quando questionados sobre qual curso que gostariam de fazer, dentro ou fora dos
limites da construção civil, foram relatadas muitas curiosidades, como o servente
que sonha em fazer línguas e ser interprete. Mais comumente foi destacado o desejo
de se qualificarem em segurança patrimonial. Sobre motivo da escolha do curso,
foram precisos na justificativa: o cargo de segurança trás conforto no trabalho,
menos esforço físico, possibilidade de melhores salários e todos os benefícios que
um emprego com carteira assinada e conseqüentemente, mais tranqüilidade. Talvez
se muitos empregadores e contratantes oferecessem condições melhores de
trabalho tanto no canteiro de obras e mais apoio à pequena empresa com melhores
benefícios ao operário, este quadro poderia se alterar.
Este mesmo quesito, quando direcionado aos trabalhadores na faixa acima de 30
anos, e geralmente com mais de dez anos de experiência na construção civil,
mostrou opção por cursos de especialização na própria área, geralmente aqueles
que se relacionam com atividades fora do canteiro de obras, ou seja em escritórios,
são elas; desenho técnico e o projeto arquitetônico.
O interesse pela qualificação profissional
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No quesito relacionado aos cursos efetuados pelos trabalhadores, o resultado é
extremamente negativo, pois apenas 10 a 15 % efetuaram alguma modalidade entre
as opções apresentadas. A opção que apresentou maior número de participantes
foram os treinamentos oferecidos por fabricantes de determinados materiais de
construção. Os que mais se repetiram foram os cursos para assentador de cerâmica,
instalações hidráulicas e aplicador de manta asfáltica.
Para focar a centralidade do tema da pesquisa, questionei qual seria o interesse de
cada um deles, no decorrer da inovação e aceitação de metodologias construtivas
inovadoras, como o gesso acartonado, a demanda em realizar cursos de
qualificação.Todos foram novamente unânimes na resposta e preferem atualizar-se
com a intenção de ampliar os conhecimentos técnicos e grandes possibilidades de
se manterem no setor.
Desconsiderando os treinamentos oferecidos pelos fabricantes e associações, os
cursos de qualificação que mais atraem são os de curta duração, ofertados pelas
instituições do sistema “S”. Atrativo bem destacado entre os jovens trabalhadores,
que procuram estas modalidades na intenção de serem habilitados com rapidez ao
novo trabalho.
A certificação profissional para o trabalhador

Quando indagados sobre a certificação, exposto a eles como um registro profissional
legal que os habilitam ao trabalho, aproximadamente 90% aceitam de maneira
positiva a avaliação no posto de trabalho. Através de uma sistemática única para
todas as empresas, pois seriam testados dentro de uma realidade e não como
acontece muitas vezes na escola, durante um curso, além de facilitar o processo,
pois realizariam a qualificação e a avaliação dentro do horário de trabalho, sem
transtornos com locomoção e horários noturnos, geralmente cansativos.
Na questão final da pesquisa, exemplifiquei o sistema adotado pelos profissionais da
saúde, que atuam mediante a legalidade de um certificado profissional, controlado
por um conselho regional profissional, que habilita determinado profissional à
exercer suas funções. Então os questionei quanto ao interesse sobre um sistema de
certificação que à médio e longo prazo traria aos trabalhadores do setor a legalidade
com o registro profissional e poderíamos futuramente contar com uma mão-de-obra
especializada.
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Positivamente quase 97% dos entrevistados acreditam que o sistema de certificação
trará aos atuais operários um respeito profissional, a valorização da classe
trabalhadora, e uma possível melhoria dos salários, mas ainda permanecem
duvidosos e com algum receio, quando os alertava durante a entrevista que passaria
a ser exigida uma responsabilidade maior e mais controlada, sobre cada profissional
e o serviço executado.
Acredito que, mesmo diante de um reduzido universo de operários atingidos pelas
entrevistas e diálogos o resultado foi satisfatório mediante a conclusões obtidas e
também por ter tido a oportunidade de conhecer melhor esta classe trabalhadora
com quem há alguns anos me relaciono e dependo para a realização de muitos
trabalhos. Algumas respostas foram muito importantes no direcionamento da
proposta desta pesquisa científica, que trata especificamente de elaborar um
plano/conjunto de diretrizes direcionadas ao aprimoramento da mão-de-obra, e para
a melhoria da qualidade da construção civil.

2.2.2 Baixos salários
A discussão e os dados sobre baixos salários acompanham o baixo nível de
instrução e a pouca qualificação profissional. Em 2001, segundo o MTE (Ministério
do Trabalho e do Emprego) cerca de 67% dos trabalhadores empregados recebiam
menos de três salários mínimos, dos quais 34,22% ganhavam até dois salários
mínimos. Apenas 3,61% dos trabalhadores da construção se enquadram na faixa
acima de dez salários mínimos. No Nordeste, nos anos 80, 99% dos trabalhadores
da construção civil recebiam até três salários mínimos, enquanto no Sudeste esse
percentual cai para 60,55%. Comparando os quase 2,519 milhões (40,89%)
trabalhavam com carteira assinada, somente 1,03 milhões trabalhadores da
construção civil se enquadravam com contribuintes ao INSS. O total dos
contribuintes para os institutos de previdência (seja federal, estadual, ou municipal)
totalizou 1,359 milhões de pessoas.
Tomando-se os dados de 2001 como base (ultimo ano disponível), tem-se que
72,39% do volume de mão-de-obra ocupada no setor de construção não contribuem
para qualquer tipo de previdência.
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2.2.3 Acidentes de trabalho e a construção civil.
Outro aspecto importante diz respeito aos acidentes de trabalho. Embora precária a
situação de segurança no trabalho no Brasil, as estatísticas de acidentes revelam
diminuição na freqüência das ocorrências, com sensível diminuição no número de
óbitos.
Segundo NASCIMENTO (2003), apressar o trabalhador a cumprir uma tarefa sem
um método adequado e sem qualificá-lo antes, aumenta o risco de acidentes. Em
2000, o índice foi de 1,62% o que representa um número total de 326.071 acidentes
de trabalhos registrados no Brasil dos quais 2.503 resultaram em óbitos. Estes
indicadores já foram bem piores: em 1995, foram registrados no Brasil 424.137
acidentes de trabalho, correspondendo a 2% do total dos empregados segurados
dos quais 3.967 resultam de óbitos.
Quanto aos acidentes de trabalho fatais, a indústria de construção, em 2000, foi
classificada em sexto lugar no raking dos setores com maior taxa de mortalidade.
Outras atividades estão em situações mais críticas como um Grupo de Petróleo e
Álcool com 5% e um grupo de montadoras de autopeças 4%.

2.2.4 Recrutamento, Contratação e Rotatividade da mão-de-obra na construção
civil.
O tema do recrutamento e contratação é objeto de ampla discussão entre
pesquisadores.Segundo Trylinski (1987),
A peculiaridade do processo produtivo em etapas e as características que tem
assumido, na Construção, o processo de acumulação de capital, geram grande
rotatividade do pessoal ocupado nessa atividade o que, por sua vez, enquadra um
esforço continuo de procura da mão de obra. Embora contínuo, o esforço de
mobilização da força do trabalho não apresenta, em geral, grande dificuldade, pelo
menos no que concerne ao volume de mão-de-obra requerido nas ocupações de
mais baixa qualificação. (p.57)
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A crise vivida pela construção civil na década de 80, com a quase paralisação deste
setor da economia e posteriormente a sua retomada nos anos de 1985 e 1986, após
a edição do plano de estabilização da economia, que trouxe impulso as atividades
da construção civil, sobretudo no setor de edificações, foi constatado uma acentuada
falta de mão-de-obra disponível no mercado. De acordo com Trylinski (1987)
conseqüência esta, trazida pela crise generalizada da economia, que provocou uma
perda de geração de trabalhadores da Construção. Segundo a pesquisadora, os
operários voltaram para seus estados de origem. Parte desses trabalhadores podem
ter conseguido integrar-se com êxito, em outros segmentos do mercado de trabalho
ou mesmo terem se instalados por conta própria. Ocorreu também neste período a
transferência de trabalhadores qualificados da construção civil, para outros setores
da economia, não permitindo a formação homem-homem de novos operários
qualificados.
Com o aquecimento dos negócios com a construção civil, após a estabilização da
economia, em 1993, trouxe inúmeras empresas novas, para o setor, atraídas pela
boa lucratividade, ainda que de caráter temporário. Afim, de atrair mão-de-obra
qualificada foram reajustados os salários provocando uma alta, que assim mesmo foi
insuficiente para segurar esta mão-de-obra.
Ocorreram então a promoção de trabalhadores pouco qualificados para suprir a
necessidade de mão-de-obra, levando as empresas a uma disputa pelos operários
disponíveis que levou a uma nova fase de relação capital e trabalho,
consubstanciada na atribuição de mais benefícios ao empregado.
As formas de contratações conhecidas eram a mão de obra direta, a contratação de
empresa empreiteira de mão-de-obra e serviços especializados. Em forma de regra
este período se caracterizou pela preferência na contratação da mão-de-obra direta
e serviços especializados.
Os baixos salários pagos na indústria da construção civil, a conclusão de etapas do
serviço e a falta de produção por parte dos trabalhadores devem ser apontados
como responsáveis pela intensa mobilidade da mão-de-obra na atividade. Entretanto
em uma análise mais aprofundada é possível apontar também uma relação de
trabalho adotada pelas empresas no sentido de diminuir custos, lembrando que a
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dispensa antes de vencer o período de experiência (três meses), desonera a
empresa de horas relativas ao aviso prévio, multa rescisória e outros.
No que se refere aos encalços causados pela rotatividade às empresas de
construção, destaca-se os desembolsos financeiros ligados diretamente ao continuo
processo de recrutamento e seleção, relacionados a dispensa de funcionários,
aspecto prejudicial para as empresas.
De acordo com SILVA (1994, p.19)
a rotatividade pode ser apontada, também, como um dos entraves ao
desenvolvimento da cultura tecnológica do setor, uma vez que o tempo de
permanência dos operários nas empresas não permite que desenvolvam sua
criatividade no sentido de aprimorar os métodos e as técnicas que empregam para
realizar suas tarefas. Além disto, a característica das relações de trabalho e seu
vinculo temporário com a empresa não o estimula em buscar apoio para efetivar este
aprimoramento.

Ademais, a rotatividade influencia na produtividade nos aspectos relacionados com à
rotina de tarefas, à adaptação aos métodos e ao gerenciamento da empresa. A
rotatividade por fim não motiva os empresários a promover o treinamento uma vez
que entendem que o curto período de tempo que o operário permanece na empresa
não lhe dá condições de retornar o investimento por ela realizado.
Como a seleção deste tipo de indivíduo é pela carteira de trabalho, a verdadeira
seleção será efetuada no canteiro de obras quando o mesmo estiver em plena
atividade, no exercício das suas funções.
A carteira de trabalho registra para cada trabalhador, os contratos que já fez, sua
duração e a ascensão profissional que já galgou. Esta contratação determina para o
Estado a garantia de que tanto o empregador como o empregado, estão em dia com
as suas obrigações. A empresa só estará sujeita à fiscalização dos contratos
legalizados, Aquelas contratações informais que eventualmente venha a fazer, não
estarão de forma alguma ao alcance da fiscalização podendo assim desconsiderar
qualquer risco de punição. (SILVA, 1994 p.34)

Na análise da carteira de trabalho, feita durante a entrevista com o candidato, são
levados em conta a procedência do candidato e tempo de permanência em outros
empregos.
O porte das empresas influencia a modalidade de gestão do quadro de funcionários,
bem como a estrutura exclusiva para esta finalidade. Na maioria dos casos às

107

empresas mantém um setor de pessoal, já em empresas maiores são criados
departamentos de recrutamento e seleção. Atualmente existe a tendência da
subcontratação destes serviços por empresas externas especializadas no assunto,
gerando assim uma despesa menor com pessoal na folha de pagamentos e, em
épocas de poucas contratações, há pouco desembolso pela prestação de serviço.
O recrutamento externo executado pela própria construtora apresenta algumas
características peculiares, impostas pelo próprio processo de procura de emprego,
onde os candidatos percorrem os canteiros de obras da cidade e são atendidos no
próprio local, geralmente por um operário de confiança do engenheiro responsável.
Outras formas tradicionais do setor é o “boca–boca” (rádio peão), cartazes em locais
públicos já conhecidos pelos operários, como o centro da cidade, órgãos públicos.
O sistema externo conta também com a busca de operários em locais conhecidos
pelos empregadores, onde são enviados agenciadores (operário da própria obra),
que através de veículo da própria construtora faz a divulgação e recruta os
interessados.
Atualmente, a seleção de profissionais começa a dar indícios de estar mais
direcionada. Diversas construtoras adotam prioridades distintas geralmente de
acordo com tipo de empreendimentos ou até mesmo tipologia construtiva.
Segundo COVELLO (2003 p.50), conhecimentos tecnológicos, de gestão e de
comportamento são fatores que traçam o perfil e um bom profissional. O
comportamento é uma das vertentes menos observada, mas é o melhor indicativo da
qualidade do profissional.
Também de acordo com SANTOS (2003 p.50), enquanto algumas construtoras
priorizam líderes, para outras, a qualificação é fundamental. Outras, não se
importam de empregar profissionais sem tantas qualificações, preferem treiná-los
para usarem os sistemas construtivos da empresa, em geral, diferenciados. Por isso,
o autor defende que o perfil do profissional depende do organograma da empresa.
Os dados mostram que encontrar profissionais que agreguem todos os quesitos é
cada vez mais difícil, pois grande parte da mão-de-obra presente no mercado não é
qualificada. A obra é o principal campo de treinamento, mas às vezes não se tem
tempo hábil para aplicá-lo. Outra forma de seleção rápida, barata e eficaz é o
recrutamento interno, onde através do aprendizado homem-homem, os novos
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profissionais,
candidatos
às
vagas
desocupadas,
são
promovidos
experimentalmente provisório e quando já experimentado passa a ocupar cargo
definitivamente.

2.2.5 Terceirização da mão de obra
O quadro de funcionários das construtoras segue desde o final da década de 1980,
um modelo, marcado pela terceirização da mão-de-obra.
Segundo Vargas (2003, P50), este modelo “faz com que as construtoras que
terceirizam a produção virem meros administradores de obras”. Tudo em nome da
disputa do mercado.
Junto com o processo há uma disputa feroz entre fornecedores, que deixaram de
lado a qualidade para oferecer preços mais competitivos. A construtora que não
atenta a esse fator tem um prejuízo em cadeia. Hoje porém há uma maior
conscientização por parte dos empresários.
Dentre as diferentes estratégias, quando da adoção da terceirização da mão-de-obra
algumas se destacam:
Há empresas que mantém alguns funcionários na área de produção, mas terceirizam
serviços de acabamento, outras promovem a terceirização por completa no canteiro
e lideres de equipe no escritório. Outras ainda apostam na terceirização do canteiro
e apostam nos mestres-de-obras.
Mas toda essa terceirização de mão de obra é decorrente a grande especialização
do setor e se faz necessário acompanhar de perto todas as ações dos empreiteiros.
É fundamental. acompanhar e qualificar esses profissionais independentes de serem
terceirizados.
Novas e velhas práticas produtivas coexistem, tanto no plano técnico-operacional,
como da gestão do trabalho e de qualificação. Mesmo no âmbito das empresas mais
inovadoras, a estratégia de mudança é gradual, sincronizada, voltada à superação
progressiva de gargalos, não implicando reviravolta total na organização. Essa
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gradualidade, contudo, não tornam menos expressivos
reestruturação produtiva sobre o trabalho e a qualificação.

os

impactos

da

Acredito que uma maior qualificação dos profissionais e empresas, tendem a gerar
novas competências técnicas e intelectuais, pela necessidade de garantir melhor
desempenho e maior segurança no trabalho, tendo em vista a complexidade, alto
custo e a relativa fragilidade que acompanha os sistemas dotados de tecnologias
alternativas. As novas competências buscam orientar também uma nova
mentalidade, calcada em conceitos como valorização, envolvimento e participação
do trabalhador, na empresa e no empreendimento.
O processo de qualificação tem por objetivo abranger todas as etapas que afetam a
qualidade do produto. PICCHI (1993), propõe uma estrutura para o Sistema de
Qualidade aplicável em empresas construtoras e incorporadoras de edifícios. O
autor deixa implícito que para os diversos aspectos / etapas integrantes do Sistema
de Qualidade, o treinamento está incluído no capítulo de recursos humanos.
A ISO 9004 (item 18) estabelece as atribuições do órgão de treinamento para a
certificação de qualidade. As atribuições passam pela identificação das
necessidades e estabelecimento de um método para provê-lo. Além disto, o
treinamento, a capacitação mais a educação profissional, devem ser proporcionado
a todos os níveis de pessoal dentro da organização.
A citada Norma refere-se ainda, à necessidade de prover o sistema de qualificação,
motivação e conscientização para a qualidade.
As manifestações relacionadas à qualidade da construção civil envolvem tanto o
saber-fazer tradicional, como o novo conhecimento relativo as inovações
tecnológicas, introduzidas no mercado através de materiais, componentes e
sistemas com tecnologias de base industrial, desenvolvidos com base nas
exigências do mercado imobiliário e seus consumidores.
Em síntese, busquei demonstrar algumas das evidências que direcionam a pesquisa
ao aprofundamento na questão da qualificação da mão-de-obra da construção civil
e ao desenvolvimento das políticas de educação profissional do setor, com foco na
certificação profissional.
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No próximo capitulo focalizamos a educação profissional e a certificação
principalmente no Brasil, mostrando suas implicações qualitativas na formação dos
operários da construção civil.
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3

A Educação Profissional, Certificação e a adoção de novas tecnologias:
caso do gesso acartonado

Após retratarmos no capítulo 1, a indústria da construção civil, sua cadeia produtiva
e os aspectos e fatores que direcionam a racionalização da obra, através da
industrialização do canteiro de obras e, no Capítulo 2, as características e o perfil da
mão de obra, apresento no capitulo que segue parte do debate sobre a educação
profissional e a sua relação com a industria da construção civil e, principalmente,
com os operários do setor no contexto do gesso acartonado.
De acordo com LIMA (1987 p.144), a adoção de componentes industrializados, não
apenas induz à eliminação de algumas tarefas do canteiro de obras, mas dá início a
um processo de reconversão das competências profissionais requeridas para
execução do trabalho.
Com a intenção de investigar qual a importância da educação e da qualificação
profissional relacionada com a certificação do operário nos variados modelos de
produção industrial, busquei identificar diferentes modelos de educação, qualificação
e certificação profissional específicos para o setor da construção civil, tanto no
âmbito internacional quanto nacional.
No imaginário popular, acredita-se que os mais altos níveis de escolaridade estão
sempre associados a melhores empregos e as profissões mais requisitadas. As
relações entre, escola profissão e emprego são muito mais complexas do que se
possa imaginar, por isso requerem um esforço de reflexão mais aprofundada.
MANFREDI (2002, p.31)
As transformações sociais que vêm ocorrendo neste final de século passam por
mudanças profundas no mundo do trabalho.
Os desafios estão relacionados aos avanços tecnológicos e às novas expectativas
das empresas que agora enfrentam mercados globalizados, extremamente
competitivos. Com isso, surgem também novas exigências em relação ao
desempenho dos profissionais. E a educação profissional não poderia ficar alheia a
essas transformações, pois, dentro da concepção de qualidade total, ganham
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tratamento e avaliação como componentes básicos de produção. Não se pode criar
qualidade sem antes atingir um desempenho de alto nível da força de trabalho.
A tecnologia contemporânea procura romper a rigidez do processo produtivo
baseado no taylorismo e fordismo, instalando um processo produtivo mais flexível,
com possibilidades de diferenciações e personalizações, mesmo dentro das escalas
de produção industrial.
De acordo com ALEXIM (2001, p3) a produção flexível requer um novo perfil do
trabalhador, não o trabalhador semi-qualificado, capaz de aprender fazendo e sendo
eficiente na execução de pequenas parcelas do trabalho, dentro de uma corrente ou
esteira de montagem. ALEXIM (2001, p3) afirma ainda que, as novas demandas da
produção tornaram o mercado de trabalho mais seletivo, exigente, fato este
reforçado pela nova organização empresarial, mais enxuta, com mais tecnologia e
outro conteúdo do trabalho, transferindo parte da produção para outras empresas,
geralmente pequenas e menos racionalizadas. Menor demanda de mão-de-obra tem
implicado menores oportunidades de trabalho, menores ofertas salariais e por vezes
a “sobrevalorização” de credenciais educativas.
Baseado, nestas afirmações no que concerne às transformações sociais e a
evolução tecnológica da construção civil é clara a necessidade de os profissionais
estarem preparados para o trabalho e para o exercício da cidadania. Não mais a
formação para um posto de trabalho que os preparem para serem apenas um
executor de tarefas ou operador de apenas uma máquina. O profissional deverá
cumprir duas exigências fundamentais, requeridas através de uma segura formação
geral e uma boa educação profissional.
Esta educação profissional contemporânea deve formar um trabalhador capaz de se
adaptar às exigências dos setores produtivos, através de competências gerais que o
torne um indivíduo pensante e um operário flexível.
A concepção da educação e da certificação profissional deverá ser baseada no
conceito da educação continuada, permanente, como forma de atualizar,
especializar e aperfeiçoar os trabalhadores, em seus conhecimentos tecnológicos.
Portanto a educação profissional não deve se esgotar, após a obtenção do diploma
ou certificado.
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3.1

O Debate Sobre a Certificação

Segundo BRÍGIDO ( 2001, p.1)
Diploma ou certificado para muitos ainda é o símbolo da vida escolar. O célebre
juramento marcava o ritual de formatura de novos profissionais, a necessidade de um
rito de passagem ou um documento que comprovasse a completude do saber.

Contudo, ao longo da expansão do capitalismo, o conhecimento científico, sob forma
de tecnologia, se incorporou ao capital constante, provocando a intensificação da
fragmentação das atividades atinentes aos diversos processos de trabalho
A chamada Administração Científica da Produção concebida por F. Taylor, aliada à
produção serial de Henry Ford, inaugurou uma era de transformações tanto na vida
econômica como na vida profissional. Um vasto campo de trabalho abriu-se para
engenheiros e técnicos, nas indústrias, usinas, mineração, siderurgia e nos
transportes. Novas oportunidades profissionais apareceram para aqueles que não
eram doutores. Era uma nova classe, menos prestigiosa, que ascendia.
O Taylorismo propõe uma divisão refinada do trabalho; a separação rígida entre
concepção e execução; a padronização e segmentação de homegeneização dos
produtos, na padronização e na economia de escala. Uma mão-de-obra sem
especialização é aproveitada para trabalhar em máquinas de tarefa única a fim de
produzir bens padronizados. O fordismo, além disto, invade o lar e as esferas
privadas e íntimas da vida do trabalhador, criando uma cultura própria que ressalta o
puritanismo e a disciplina, entre outros atributos, dentro e fora do trabalho. (ALEXIM
2001 p.2)
Assim, o século XX caracterizou-se por conceder maior prestígio a essas profissões,
que entravam em cena junto com a industrialização. Surgiram, então, escolas
técnicas e institutos para formar profissionais de nível intermediário com
possibilidades de receberem salários excepcionais.
Durante as duas guerras mundiais, grandes inovações foram introduzidas nos
métodos de formação acelerada. Com a necessidade urgente de substituir a mãode-obra especializada que morria nos campos de batalha, foram aperfeiçoadas
técnicas de elucidação do conhecimento tático dos especialistas para transferi-lo sob
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forma de conteúdos de treinamento aos novatos, de forma rápida e precisa. Após a
guerra surgiram, por parte das organizações internacionais, iniciativas no sentido de
valorizar o trabalhador e favorecer a diplomação e concessão de certificados
profissionais aos trabalhadores que, com comprovada maestria ou domínio de seu
ofício, não haviam tido o privilégio de receber um diploma por não terem concluído
seus estudos no sistema escolar formal.
De acordo com BRIGIDO (2001, p.2),
Nos anos de 1960, surgiu na Organização Internacional do Trabalho, a primeira
proposta para um projeto de valorização do trabalhador e concessão de certificados
aos que tivessem seus conhecimentos tácitos comprovados, embora não tivessem
completado seus estudos escolares. No CINTERFOR, em 1975, o Projeto 128 seguia
essa orientação e buscava metodologias de medição e certificação das qualificações
adquiridas pelos trabalhadores através de cursos de formação sistemática, pela
experiência do trabalho ou por uma combinação de ambos.O projeto mencionava a
competência como a capacidade real para atingir um objetivo ou resultado em um
contexto dado. Enquanto a qualificação se circunscrevia ao posto de trabalho, a
competência se centrava na pessoa que podia chegar a ocupar um ou mais postos.

No inicio da década de 70, o sólido sistema industrial baseado na organização
científica, começou a decair e a demonstrar o baixo rendimento da indústria
automobilística americana. Em contraposição, os mercados ocidentais absorviam os
produtos japoneses, com custo inferior e de melhor qualidade.
Orientados pelo Toyotismo, o modelo japonês apontava mudanças que realmente
ocorreram e foram consideradas como um novo paradigma. No Japão, após a
derrota na Segunda Guerra, foram introduzidas novas leis trabalhistas que
fortaleceram os trabalhadores nas negociações de condições de emprego,
restringindo o direito das empresas de demitirem os empregados. Nas grandes
empresas conseguiam-se o emprego vitalício em troca da dedicação integral de
seus empregados.
Nos anos 80 enquanto nos Estados Unidos se vivia uma crise educacional que
desencadeou um movimento em busca de maior rigor nos cursos acadêmicos, isso
devido a falta de integração entre a formação institucional com o posto de trabalho,
na Europa, algumas publicações relacionadas com avaliações baseadas em
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competências, começaram a surgir. Posteriormente, já em meados da década de
1980, na Grã-Bretanha, aconteceu uma completa revisão do conceito de
qualificações profissionais.
Em 1986, foi criado, na Inglaterra, o Conselho Nacional de Qualificações
Vocacionais (NCVQ 25), depois transformados no Departamento de Qualificações e
Currículo (QCA 26), encarregado de desenvolver um modelo de educação e
treinamento baseado em competências e estabelecer um Sistema de Qualificações
Profissionais Nacional (NVQ). Essa reforma encontrou, entretanto muita resistência
nos meios educacionais.
Neste período iniciaram-se vários estudos, sobre competências o que trouxe
grandes reviravoltas nas concepções sobre o trabalho e o desempenho. Em 1992, o
Centro Europeu de Formação Profissional (CEDEFOP) organizou uma série de
seminários para discutir o conceito de competência, o que resultou em mais
contraposições.
O Brasil tem participado das discussões e reuniões das diversas comissões do
MERCOSUL. A questão das Certificações está sendo discutida no Subgrupo10 no
qual, representantes dos vários países têm trocado experiências e feito sugestões
para a criação de uma Comissão Coordenadora Sub-regional que se encarregaria
de harmonizar os perfis e certificados dos quatro países para finalmente chegar a
acordos sobre normas internacionais dentro da sub-região.

3.2

Formar, Qualificar e Certificar – Aspectos Conceituais
A internacionalização da economia, a competição entre empresas, o uso intensivo
das inovações tecnológicas, a redução dos postos de trabalho, o desemprego
estrutural, o aumento da exclusão social, o agravamento das diferenças sociais entre
países ricos e pobres e também a desigualdade dentro de um mesmo país, são faces
de uma mesma moeda. Trata-se de um modelo de desenvolvimento pautado
exclusivamente pela ótica econômica, sem preocupação com o individuo ou com as
comunidades de sociedades. DELUIZ ( 2001, p7).

O lado negativo deste processo de desenvolvimento que atinge o setor de serviços e
o setor industrial, através da racionalização de métodos e mudanças
25
26

NCVQ – Nacional Curriculum Vocations Qualification
QCA - Qualification and Curriculum Authority
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organizacionais, revela-se no enxugamento das estruturas de operação e na
terceirização de atividades, cujas conseqüências são o desemprego e o emprego
precário.
Mas não só de pessimismo vive a evolução tecnológica, pois há possibilidade de
emergir um novo trabalho, com novos conteúdos e concepções gerenciais, apoiados
em tecnologias, que requerem uma sólida educação geral, além de uma boa
qualificação na educação profissional.
A incorporação de novas tecnologias no setor da construção civil tem implicado no
surgimento de novos serviços, (caso especifico do gesso acartonado) e de novas
ocupações (caso do instalador do gesso acartonado). Conseqüentemente, a
redução de mão-de-obra varia de acordo com as áreas onde estas tecnologias são
utilizadas e como a forma de gestão é escolhida. De modo geral, as inovações
tecnológicas têm implicado em aumento de produtividade do trabalho na construção
civil e favorecido a busca por uma melhor qualificação da mão-de-obra.
Diante desse quadro é fundamental ampliar e consolidar um sistema de educação
profissional no setor da construção civil, tanto na esfera técnica, como na dimensão
sócio-econômico que se torne uma ferramenta de inclusão ao mundo do trabalho.
Segundo Picchi (1993), a formação dos profissionais da construção civil tem sido a
própria obra através de um processo desorganizado. Ao mesmo tempo, a
denominação “peão de obra” ainda surge como um meio de classificação dos
operários.
Por efeito das crescentes exigências de produtividade e de qualidade da construção
civil e diante de um mercado de trabalho instável, flexível e indeciso, se reforçam as
necessidades relativas à qualificação do trabalhador e torna-se cada vez mais
generalizada a implantação de um sistema de educação profissional baseado no
enfoque das competências 27 profissionais.

27

Competência também pode ser definida como a capacidade de resposta, em forma de desempenho, a uma
situação preestabelecida e definida, mas também a situações irregulares e deve incorporar dimensões sociais e
comportamentais. (ALEXIM, 2003 p.16)
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Embora o conceito 28 de competência seja bem antigo, presente no Dicionário
Larousse de 1930, o conceito de competência foi retomado e reformulado a partir dos
anos 60 em diversos movimentos, basicamente em função da busca de maior
aproximação entre escola e trabalho, entre aprendizagem e exercício profissional, a
partir de uma série de críticas da escola para a vida prática, surgida principalmente
nos Estados Unidos. (MEHEDFF 2001).

Segundo HIRATA (1994) apud DELUIZ (2001), o modelo de competências vem em
substituição da qualificação, um conceito chave da sociologia do trabalho
caracterizada por ser multidimensional: qualificação do emprego definida pela
empresa a partir das exigências do posto de trabalho; qualificação do trabalhador
que incorpora as qualificações sociais ou táticas; qualificação operatória
(potencialidades empregadas por um operador para enfrentar uma situação de
trabalho) e qualificação como relação social, resultado de uma correlação de forças
capital trabalho.
O modelo de competências, não se ocupa apenas em avaliar o saber-fazer da
educação geral e da educação profissional, mas a capacidade de mobilizá-los para
enfrentar imprevistos na situação de trabalho e resolver problemas. Este modelo
expressa profunda modificação na organização do trabalho e nas relações sociais
dentro de uma empresa.
Segundo ZARIFIAN (1998), apud DELUIZ (2001, p.10), a competência é assumida
como responsabilidade do trabalhador frente às situações produtivas. Assumir
responsabilidades quer dizer ter uma atitude social de tal sorte que o indivíduo vai,
por conta própria, tentar atingir o complexo de performances que ele deverá
respeitar e tentar enfrentar, sempre a partir de si mesmo, os eventos que ocorrem de
forma imprevista na situação produtiva. (...) A competência pode ser definida
também como o exercício sistemático de uma reflexividade no trabalho, que é um
distanciamento crítico face ao seu trabalho, o fato de que a pessoa questiona
freqüentemente a sua maneira de trabalhar e os conhecimentos que ela mobiliza. É
neste contexto que se insere o debate sobre a certificação profissional
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DUCCI 1997, apud, ALEXIM 2003 p.16) aponta a complexidade do termo, que deve referir-se à capacidade
produtiva de um individuo, medida em termos de desempenho real e não meramente pela agregação de
conhecimentos, habilidades, destrezas e atitudes necessárias, mas não suficientes para um desempenho produtivo
em um contexto de trabalho.
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A experiência internacional tem apontado diversas dificuldades na implementação
de sistemas de certificação profissional baseada em competências, entre elas a
complexidade técnica para identificação de competências no mercado, a
padronização e normalização das mesmas e a falta de agilidade técnicoadministrativa das instâncias encarregadas da normalização, sobretudo no momento
da sua incorporação aos currículos (MEC/SEMTEC, 2000)
A difusão dos programas de qualidade e de adequação as normas internacionais
(ISO) também contribuiram para destacar o tema da certificação profissional e
ocupacional por competências, que assume um significado igual ao do contexto
internacional: selo de qualidade e subsidio para a formação.
Segundo BRÍGIDO (2001, p16),
A certificação é importante para todos, independente do modelo econômico, adotado,
porque é imperativo o controle e a validação das competências adquiridas em
qualquer profissão e fornece garantia aos clientes e usuários de autenticidade e
capacidade profissional. A certificação torna-se mais importante, na medida em que
os diplomas tradicionais e acadêmicos se fazem obsoletos e são rapidamente
superados pelas transformações tecnológicas. A certificação dá garantia de
atualização profissional e por isso é importante para o mercado de trabalho e para os
consumidores.

A certificação torna-se mais importante, na medida que os diplomas tradicionais e
acadêmicos se fazem desatualizados e são rapidamente superados pelas
transformações tecnológicas. A certificação pode ser dos instrumentos para garantia
de atualização profissional e por isso é importante para o mercado de trabalho e
para os consumidores.
Porém, a certificação por si, não é o instrumento hábil, para solucionar as
adversidades das políticas de emprego, nem mesmo remédio para as dificuldades
do mercado de trabalho. Não é por coincidência que alguns anos de discussão
tenham passado sem grandes avanços no campo da certificação profissional.
Diante de todas as situações apresentadas torna-se difícil, a decisão de se adotar
um sistema de certificação profissional, pois também não existe uma normalização,
diretriz ou política de educação profissional que oriente a aplicação do sistema. Esta
afirmação não se aplica quando tratamos de outros setores distintos da construção
civil, geralmente, ligados tecnologia de ponta, onde a certificação é um dos
instrumentos para a efetivação do processo de qualidade total.
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Todas as dificuldades encontradas na decisão de assumir a implementação de um
sistema de certificação estão ligadas ao fato de existirem algumas variantes dentro
dos modelos de certificação.
Segundo ALEXIM E LOPES (2003, p4), podem ser identificadas três vertentes, como
referências para a compreensão das variantes 29 de modelos de sistemas de
certificação, de acordo com a sua justificativa e destinação.
É preciso lembrar que a certificação existente hoje tem características e efeitos de
exclusão social, fator este determinado pela demanda. O próprio mercado de
trabalho define se o certificado será eliminatório ou não. Isso irá depender do volume
de vagas disponíveis, para determinada função. Quando faltam trabalhadores as
empresas fazem menos exigências e a certificação perde o valor. De modo inverso,
quando a oferta de trabalhadores é grande, as exigências na disputa do cargo, são
grandes e a certificação passa a ser um instrumento de seleção ou exclusão.
O que se pode perceber são as restrições à adoção genéricas de processos de
certificação, pelo efeito excludente que às vezes ele pode causar. Este seria o lado
negativo observado em um processo ou sistema de certificação. Mas, por outro lado,
a certificação pode ser benéfica na valorização e no reconhecimento dos
conhecimentos dispersos adquiridos, no local de trabalho. Os sindicatos podem se
valer ainda da certificação para organizar o mercado de trabalho, gerando
conjuntamente um processo de atualização permanente do seu grupo.

29

ALEXIM E LOPES (2003 p4-5) conceituam cada uma das três variantes: A “vertente produtiva /
econômica”, parece bem sustentada pelas empresas de maior porte, mas sofre risco social, não tendo conseguido
desenhar um mecanismo para associar políticas de inclusão. Muitos gestores acreditam que as questões de justiça
social devam ficar por conta de políticas de governo. Nos atuais organismos de certificação. Ligados a entidades
profissionais associativas, o que se pretende é encontrar formas de reduzir os eventuais efeitos de exclusão. A
“vertente educacional”, tem parecido mais ambiciosa, buscando quase sempre a criação de sistema nacional e
navegando entre a finalidade nata de recuperar competências tácitas para ingresso, conclusão ou re-ingresso no
processo educativo, e a tentativa de reconhecer essas competências para o próprio mercado de trabalho, função
que estaria mais acomodada no território oficial do trabalho. A “vertente mercado de trabalho”, que tem como
motivação central o reconhecimento formal de competências adquiridas e acumuladas na experiência de
trabalho, com a finalidade de organizar e valorizar o mercado de trabalho, ainda não definiu uma estratégia de
maior cobertura.
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De acordo ALEXIM (2003),
Os conselhos de regulação e controle profissionais, tipo CREA 30, OAB 31, encontram
também na Certificação um efetivo instrumento para implementação de seus
objetivos. E esses estão em plena ascensão. A carteira de afiliado garante ao cliente
que o portador possui o preparo para o exercício daquela profissão. Quando um
profissional se equivoca pode ser punido pelo órgão de controle.

Definitivamente, o processo de certificação é um instrumento de orientação para o
mercado de trabalho, de política pública de emprego, e por isso necessita assentarse em normas definidas, negociações e acordadas, onde os interesses dos atores
sociais passam a encontrar respaldo, associando-se a outras políticas que influem
na questão de emprego, como a científico–tecnológica, de desenvolvimento e de
sustentação econômica.
Para uma melhor compreensão e para fornecer elementos para a discussão
temática da educação profissional na construção civil brasileira, a recuperação de
dados de experiências vivenciadas por países em diferentes contextos sócioeconômicos é significativa. Para isso, apresento diferentes sistemas e modelos
considerados emblemáticos no cenário internacional e nacional da educação
profissional.
Assim as seções seguintes apresentam o panorama sobre os sistemas de
certificação profissional incluindo o setor da construção civil, tanto no âmbito
internacional quanto nacional. Sobre a experiência internacional destacam-se os
caso de Portugal, da Grã-Bretanha e do México, Estados Unidos e Japão. Para o
Brasil foram selecionadas as experiências do sistema público, sistema S e algumas
práticas desenvolvidas pela iniciativa privada.

30
31

CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
OAB –Ordem dos Advogados do Brasil
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3.3

A Certificação profissional e o debate no âmbito Internacional

3.3.1 Sistema de certificação em Portugal
Portugal conta com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) criado
em 1979. O Instituto é um organismo público, sob a tutela do Ministério do Trabalho
e da Solidariedade, ao qual compete a execução das políticas de emprego e
formação profissional, definidas e aprovadas pelo governo. Os Serviços Centrais
estão sediados em Lisboa, e as cinco Delegações Regionais, distribuídas pelo País,
de acordo com as regiões estabelecidas para as Comissões de Coordenação
Regional, enquadram 86 Centros de Emprego, 30 Centros de Formação Profissional
de Gestão Direta, 1 Centro de Reabilitação Profissional e 6 Centros de Apoio à
Criação de Empresas. IEFP (2001)
Dentre os objetivos e as várias atribuições do Instituto do Emprego e Educação
Profissional de Portugal, definidas e aprovadas pelo Governo Português destacamos
os pontos que realmente determinam as atividades do Instituto.
Pela própria história que a instituição adquiriu ao longo do tempo, desde 1931, em
atuar na investigação e na solução dos problemas de desemprego do país, até
mesmo nos moldes atuais, os seus objetivos e atribuição são de maneira geral,
colaborar na concepção, elaboração, definição e avaliação da política global de
emprego, através de um conhecimento e pela informação dos problemas de
empregos, que consubstancie com um programa de melhoria progressiva integrada
ao crescimento sócio econômico, promovendo a organização do mercado de
trabalho e seus respectivos trabalhadores.
A orientação de formação e a reabilitação profissional permitem a colocação dos
mesmos no mercado escolhido livremente de acordo com as preferências e
qualificações.
O sistema de certificação português adotou como objetivo final de todo um processo
de informação e orientação profissional, um modelo de certificação profissional
formado por competências. Diz o Decreto Lei que o regulamentou:
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A certificação das competências detidas por um profissional de acordo com a regulação
da formação profissional deverá estar inserida no mercado de emprego (D.L nº 95/92, de
23 de Maio 1992).

É um sistema formado por uma base tripartide; Administração Pública,
Confederações Sindicais e Patronais - que integra um conjunto de órgãos assim
discriminados abaixo: Comissão Permanente de Certificação, Comissões Técnicas
Especializadas, Entidades Certificadoras.
A equivalência profissional é um processo de reconhecimento e certificação de
competências profissionais de trabalhadores que obtiveram a sua qualificação em
um país estrangeiro. O principal objetivo é facilitar a livre circulação dos
trabalhadores e criar situações de igualdade no acesso às várias atividades
profissionais.
As Entidades Certificadoras são organismos com competência para emitir
Certificados de Aptidão Profissional (CAP) e homologar os cursos de formação
profissional. (D.L. nº 95/92, de 23 de Maio). A responsabilidade pela certificação de
uma profissão é atribuída a uma única entidade certificadora.
Para cada profissão, a partir dos perfis profissionais e das regras de acesso ao CAP
aprovadas pela Comissão Permanente de Certificação, a entidade certificadora
elabora um Manual de Certificação onde são descritos todos os procedimentos
necessários para a Certificação dessa profissão e para a homologação dos
respectivos cursos de formação.
O Departamento de Certificação é a unidade do IEFP que tem como principal
atribuição o apoio técnico especializado à estrutura do Sistema Nacional de
Certificação Profissional assegurando o suporte conceitual e operacional do sistema.
Outra atribuição deste Departamento é a emissão de Certificados de Aptidão
Profissional e a homologação de cursos para os setores em que o Instituto do
Emprego e Formação Profissional é a Entidade Certificadora. O Departamento de
Certificação assegura, ainda, o reconhecimento das qualificações que os cidadãos
nacionais ou comunitários obtiverem em países da União Européia ou em países
terceiros com os quais Portugal tenha acordos.
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Dentre todas as áreas profissionais nas quais o IEFP realiza a formação e a
certificação profissional por competências, destaco algumas profissões no
segmento, assim por eles constituído de Construção Civil e Obras Públicas;
Carpinteiro(a),
Condutor(a)/Manobrador,
Condutor(a)/de
equipamento
de
movimentação de terras, Condutor(a) de Equipamento de elevação, Ladrilhador(a)
(azulejador), Medidor/ Orçamentista, Pedreiro (M/F), Pintor(a) da Construção Civil,
Técnico(a) de Desenho, Técnico(o) de Topografia.
Uma analise do Sistema

Sendo o IEFP um órgão governamental, diretamente ligado ao Ministério do
Trabalho e Solidariedade, possui atribuições e objetivos de grande importância
política e social, mas parece ter pouca relação no diálogo entre estes setores. De
maneira geral sendo o órgão de referencia no assunto existe a preocupação com a
situação e os problemas do emprego nacional, mas deixa transparecer uma
pequena deficiência na relação dos postos de trabalho e seus ocupantes.
O sistema apresentado refere-se a uma certificação profissional por competências
que habilita o profissional ao trabalho após o mesmo ter adquirido e ser possuidor de
determinada competência para um determinado cargo (atividade), por ele escolhido.
Isso significa que a competência é estabelecida ao individuo pelo cargo que ele tem
preferência em certificar-se, o que torna esta competência pouco flexível para um
aproveitamento posterior em outras certificações, fator comum nos dias atuais onde
as mudanças e inovações tecnológicas são mais dinâmicas e caminham sempre
com o mercado econômico e financeiro. Estes são os verdadeiros reguladores da
oferta de cada emprego, portanto a competência adquirida pelo indivíduo não deve
estar completamente relacionada ao cargo atual, mas sim a capacidade de o
individuo lidar com as ações a ele determinadas, podendo adaptar-se com facilidade
a uma nova demanda ou novo posto de trabalho, determinados pela oferta de
mercado.
O bom aspecto qualitativo do sistema português está ligado aos níveis de
certificação que atendem uma classificação unificada da União Européia, que não
limita os seus trabalhadores a exercerem suas atividades somente em Portugal, mas
sim em todas as nações que fazem parte da União Européia.
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O sistema parece ter potencial para ser um dos instrumentos de inserção do
individuo ao mercado de trabalho, contudo, o principal objetivo do próprio Instituto
deve ser sempre levado em paralelo aos sistemas de formação, devendo atender à
demanda do mercado, pois ao contrário tornar-se um sistema, correndo o risco de
ser um instrumento de exclusão social, caso este que poderá ser entendido com o
próximo modelo que apresentamos, o modelo britânico, que também certifica dentro
dos níveis da União Européia, adotando um modelo normatizado por competências,
mas com descrições bem definidas e claras.

3.3.2 O modelo britânico
O sistema britânico inverteu o enfoque anterior da educação baseada em
competências: no lugar de traçar planos de estudo para responder a supostas
necessidades, os órgãos profissionais representantes determinam "níveis
profissionais", que são descrições claras e precisas do que significa uma atuação
eficaz nas diferentes áreas profissionais. O Conselho Nacional para as Qualificações
Profissionais (NCVQ) realizou uma completa reorganização e reorientação na
educação britânica. As Qualificações Profissionais Nacionais (NCVQ) supõem um
conceito radicalmente novo dos objetivos da educação, da formação, das
necessidades individuais e da exigência técnica da avaliação, de acordo com o que
se supõe sejam as necessidades nacionais atuais e do próximo século.
Esses níveis profissionais especificam os objetivos da aprendizagem e proporcionam
um conceito unificador de toda a aprendizagem. Para que os alunos possam
alcançar os níveis e conseguir um certificado de seu aproveitamento, os níveis são
agrupados em forma de créditos e qualificações. As qualificações se definem como
grupos de unidades de crédito relacionados com as exigências profissionais.
Os órgãos representantes dos setores profissionais redigem e apresentam as
competências necessárias junto com um processo de avaliação que se traça com a
ajuda dos órgãos de certificação. Os órgãos de certificação apresentam ao Conselho
Nacional suas qualificações, incluindo um processo de avaliação para seus
reconhecimentos. O Conselho reconhece as qualificações apresentadas, por um
período de cinco anos, se atendem a seus critérios. A concessão do certificado deve
basear-se nos "níveis exigidos para atuar em um emprego".
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Uma vez obtido o reconhecimento, a qualificação passa a ser uma "Qualificação
Profissional Nacional" (NVQ). Os órgãos correspondentes pagam uma cota por cada
certificado que concedem. Os certificados podem ser concedidos por uma
qualificação completa ou por unidades soltas, cada uma das quais compreendendo
diversos elementos de competências. Não é necessário seguir um plano de estudos
ou um curso determinado para obter uma NVQ. Em teoria, a avaliação pode se
realizar num Centro reconhecido que poderá ser, até mesmo, o local de trabalho.
No sistema britânico, um elemento de competência é a descrição de algo com que
uma pessoa deve estar apta a trabalhar numa dada área ocupacional. É a descrição
de uma ação, de um comportamento ou de um objetivo (meta) que a pessoa deve
estar apta a demonstrar.
Toda NVQ deve consistir em uma declaração concordada de competência, que deve
ser determinada ou endossada por um órgão condutor com a responsabilidade de
definir, manter e promover os padrões nacionais de desempenho nos setores de
emprego onde a competência é praticada.
A competência definida pelo empregador é determinada por "critério de
desempenho", e é obtida por intermédio de uma análise de funções que implica em
dividir o trabalho de uma área determinada em propósitos e funções. (MITCHELL,
1989, apud, OIT, 2001 p.2). A descrição da competência compõe-se de um verbo no
imperativo e de um objeto. São enunciados muito gerais baseados nas funções
atribuídas ao profissional, de acordo com o consenso dos órgãos setoriais.
A avaliação acontece mediante critérios de atuação muito específicos, isto é, de
enunciados que ajudam o avaliador a julgar se um indivíduo pode exercer uma
atividade no local de trabalho com o nível necessário. Para receber o
reconhecimento da competência, o candidato deve demonstrar, de modo
convincente que cumpre todos os critérios dentro dos Níveis de Qualificação.
As NVQs se enquadram em uma matriz de padrões de competências por cinco
níveis de qualificação, a saber:
Nível 1
Atividades de trabalho rotineiras e previsíveis. Compreendem as competências no
desempenho de uma variada amplitude de atividades.
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Nível 2
Atividades de trabalho com certo grau de complexidade, autonomia e menos
rotineiras. Compreende as competências em uma amplitude significativa de
atividades de trabalho, desempenhos e variedades de contextos.
Nível 3
Atividades de trabalho de considerável responsabilidade e autonomia, a cargo de
outros trabalhadores quando assim se requer. Compreende competências numa
grande amplitude de atividades de trabalho, desempenho e variedade de contextos.
Nível 4
Atividades de trabalho de grande responsabilidade e autonomia, supervisão e
administração de recursos. Compreende as competências de grande amplitude de
atividades complexas, técnicas ou profissionais em uma ampla variedade de
contextos.
Nível 5
Atividades de trabalho de substancial autonomia e responsabilidade sobre recursos
humanos e materiais.
A avaliação baseada nas competências, no modelo britânico, resume-se em 3
componentes:
É dada importância aos resultados, especificamente os resultados múltiplos,
considerados diferenciados e em separado.
A certeza de que tais resultados podem e devem ser especificados até que fiquem
claros e "transparentes", de modo que os avaliadores, os avaliados e os "terceiros"
sejam capazes de entender o que se está avaliando e os objetivos que deveriam ser
alcançados.
A desvinculação da avaliação de instituições ou programas de ensino concretos.
No modelo britânico, um elemento de competência é a descrição de algo que uma
pessoa, trabalhando numa área profissional determinada, deve ser capaz de fazer.
Sempre se refere a uma ação, a um comportamento ou a um resultado, dotado de
"significado real" no setor profissional correspondente.
A descrição de uma competência compõe-se de um verbo no imperativo e de um
objeto, isto é, baseia-se em ações e não está ligada a nenhum programa concreto
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de formação. São, portanto, enunciados muito gerais, cada um deles sendo válido
em um grande número de contextos e de ações de natureza muito variável.
O sistema tem que ter uma relação unívoca entre os critérios e as competências e
entre a avaliação e os critérios. Assim, o examinador deve estar em condições de
determinar, sem ambigüidades, se um candidato os cumpre ou não.
A grande vantagem do enfoque britânico de competência é permitir coordenar os
mecanismos de qualificação, certificação e avaliação, tanto para a formação
profissional inicial, como para a formação de adultos, e ser introduzida seja na
educação e formação profissional, ou no ensino superior.
Outra característica positiva do modelo britânico é a sua organização em unidades
ou créditos, o que permite uma oferta de formação e certificação modular.
Comentários ao modelo britânico
Algumas críticas podem ser feitas ao modelo de certificação profissional na GrãBretanha. Segundo HYLAND (1986), as características positivas, que contribuem de
certa forma na estabilidade do sistema, e muito bem adequado para o
preenchimento de postos de trabalho durante alguns anos e de certa forma
frustrante onde ainda hoje poucos empresários vem as NVQs como nada além de
um novo certificado que os jovens trazem quando se candidatam a um emprego.
O que verifico e percebo neste modelo é a grande obsessão no alcance de objetivos
e com o que as pessoas necessitam em suas cabeças para realiza-los. A
abordagem da NCVQ é claramente baseada orientação para o produto e o objetivo
e, como tal, sofre as limitações tradicionalmente associadas a esses programas.
Esse modelo deriva-se da especificação de um conjunto de resultados (objetivos ou
performance) que determinam os resultados gerais e específicos com uma clareza
tal que os alunos e os terceiros interessados (empresários, governo, etc) possam
formar opinião com grau razoável de objetividade e permite certificar os progressos
do aluno em função do grau em que foram alcançados esses resultados. Dessa
forma, a avaliação não depende do tempo de permanência do aluno em instituições
educativas. É uma avaliação baseada na atuação no posto de trabalho, na
experiência da vivência do dia-a-dia.
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É preciso destacar que para uma valorização da formação profissional e incentivar a
aprendizagem, é necessário atender ao processo de aprendizagem na descrição e
na definição das competências e não somente deixa-las pela livre escolha do
trabalhador.
Reduzindo a aprendizagem à lista e declarações de competências predeterminadas,
o sistema, com estratégias individualistas e inaptas, pode nos abranger outros tipos
de comportamento ou atividades mentais.
O sistema de avaliação de competências tem a vantagem de ser mais transparente
que as formas tradicionais, mas a busca de clareza e objetividade nas descrições
das competências, pode acabar gerando o oposto, ou seja, uma metodologia bem
mais complexa e burocrática.
Adotar um sistema com definições de competências e articulá-los a um rígido
resultado, objetivando o produto é um contra senso, quando se compara a
simplicidade da idéia de competências e a complexidade da sua aplicação, o que
tornou um sistema burocrático e restritivo.
O enfoque da educação profissional voltada para as competências, na GrãBretanha, inverteu as abordagens anteriores, onde em vez de traçar planos de
estudos para atender supostas necessidades, primeiro se determinam os níveis
profissionais com descrições claras e precisas do que deva ser uma atuação eficaz
nas diferentes áreas profissionais.
A ação humana é muito mais que uma sucessão de comportamentos e devemos ver
que um desempenho competente é uma atividade seguidora de regras. Os motivos e
intenções são constituintes essenciais da ação humana. Ações estas que são bem
interpretadas e valorizadas no modelo que descrevo a seguir, que procura definir
processos essenciais que acompanharam o trabalhador por toda a vida produtiva.
Em vez de um modelo rígido voltado para o posto de trabalho apresentamos uma
breve e objetiva exposição de um modelo flexível.
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3.3.3 Sistema de Certificação Profissional Mexicano
No México, o Conselho de Normalização e Certificação de Competência Trabalhista
foi instalado em agosto de 1995. A necessidade de criar um sistema de
normalização e certificação de competência no México surgiu de um projeto sobre
Educação Tecnológica e Modernização de Capacitação das Secretarias de
Educação Pública e a do Trabalho e Previsão Social, em setembro de 1993.
Desde os anos de 1970 a OIT começou, através de seminários, a introduzir o tema
da certificação. Um desses eventos ocorreu em Oaxtepec, no México, reunindo
diversos países e instituições interessadas. Na época, as razões e motivos do
interesse pela certificação diferiam um pouco das atuais. A certificação era
apresentada pela OIT como "uma necessidade para fortalecer o direito do
trabalhador que possuía conhecimento tácito, a fazer jus a um salário profissional".
O certificado seria um instrumento para a defesa de seus direitos e para reforçar sua
possibilidade de concorrer ao mercado de emprego.
Em 1996, novamente foi realizado um grande seminário internacional sobre
certificações, no México, dessa vez em Guanajuato, promovido pelo Cinterfor e a
OIT e com apoio do governo mexicano. A preocupação estava na padronização das
competências em função da formação de mercados comuns regionais e da
globalização da economia. Curiosamente, alguns trabalhadores se opuseram à
certificação, acusando-a de ser um instrumento das grandes empresas para a
demissão de empregados sindicalizados e admissão de jovens com salários mais
baixos e sem a proteção sindical.
No modelo mexicano, foi enfatizada a necessidade de separar as atividades finitas
de curta duração para adotar os processos essenciais para toda a vida produtiva das
pessoas. Para as empresas, a capacitação não seria apenas uma obrigação legal,
mas uma necessidade, um processo integral e permanente, para elevar a
produtivIdade e melhorar sua posição competitiva nos mercados globais. Em vez de
um modelo rígido e voltado para o posto de trabalho, a especialização, preconiza o
modelo flexível, com estrutura de redes e trabalho em equipe com estruturas
ocupacionais polivalentes. O modelo de produção flexível adota uma estratégia de
melhora contínua em que o indivíduo seja capaz de incorporar, cada vez mais, seus
conhecimentos ao processo de produção e de participar na análise e na solução dos
problemas que impedem o aumento da qualidade e da produtividade. Para
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transformar a capacitação em um processo integral e permanente que abranja toda
a vida produtiva do indivíduo, conceder facilidades e apoios para transitar da escola
ao centro de trabalho e deste ao sistema de formação, re-valorizando, assim, tanto a
função educativa da empresa como a do próprio centro de formação.
As características do modelo mexicano enfocam a demanda, coordenação
institucional e maior permeabilidade entre centro de trabalho e oferta de
capacitação, um sistema de normalização e certificação que provê ao mercado
informação verídica e oportuna sobre o que os indivíduos sabem fazer no âmbito de
trabalho e oriente a tomada de decisões dos agentes econômicos, programas
flexíveis de maior qualidade, pertinentes às necessidades da população e da planta
produtiva, maior possibilidade de atualização e adaptação a um sistema baseado em
módulos.
Além disso, a capacitação como um longo processo que abranja toda a vida
produtiva do indivíduo facilita a acumulação e integração de conhecimentos, assim
como o desenvolvimento de competência trabalhista, ampliando as oportunidades
de superação e progresso pessoal e profissional dos trabalhadores.
Quando o esquema de capacitação é baseado na oferta, os problemas são
orientados do ponto de vista dos centros de capacitação. Isso resulta em
capacitação pouco idônea, porque não ajusta os programas às necessidades dos
indivíduos e das empresas, mas essas é que têm que se ajustar aos programas
oferecidos. A demanda não se pode ajustar à oferta das instituições e sim, ao
contrário, a oferta tem que ser determinada pela demanda. Esse tipo de solução
implica uma permanente interação entre o sistema de formação e as unidades
produtivas; uma aproximação permanente entre as equipes técnicas da formação e
a realidade prática dos negócios.
Além de gerar programas modulares bem flexíveis, facilmente atualizáveis, deve
proporcionar apoio e facilidades para que o Indivíduo possa alternar trabalho e
estudo em momentos distintos de sua vida produtiva.
Esse conceito de alternância é o que os franceses chamam “unidades capitalizáveis“
e consiste na capacidade de acumular conhecimentos”, por meio de módulos, nos
quais os indivíduos não demonstram maior competência em um campo específico de
atividade de trabalho.
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O modelo mexicano propõe resolver o problema da desvinculação entre o sistema
de formação e capacitação e o aparato produtivo, não através de uma proposta
burocrática, mas por normas técnicas definidas pela demanda.
No novo modelo, o indivíduo poderá solicitar a norma na qual quer ser competente.
Em vez de fixar uma determinada data para o exame, informa-se o que se espera
dele para poder certificar a competência que se deseja validar. A partir daí, o
indivíduo poderá ir verificando o nível do seu progresso, até que cumpra com a
norma estabelecida para o grau de competência que deseja atingir. Assim, o papel
da avaliação na formação de recursos humanos transforma-se radicalmente.
As normas de competência trabalhista consistem em descrições de habilidades,
diretrizes, conhecimentos e operações que o indivíduo deve ser capaz de
desempenhar.
O modelo geral de operação no México está dividido em três níveis de atuação e
responsabilidade, o primeiro nível está no Conselho de Normalização e Certificação
de Competência trabalhista, onde são elaboradas as competências, o segundo nível
está nos organismos certificadores, e o terceiro nível é integrado pelos centros de
avaliação credenciados e elos avaliadores independentes.

3.3.4 Estados Unidos – em busca de modelo de formação profissional
O cenário norte-americano dos anos 80 foi balançado pelo intenso questionamento
sobre a perda de competitividade do País, principalmente, frente ao avanço e
crescimento econômico dos países asiáticos. Ao mesmo tempo, identificou-se a não
correspondência do sistema educacional do país frente às novas exigências do
trabalho. O debate daí desencadeado tocou diretamente às questões educacionais e
a formação profissional da mão-de-obra e uma vez que se constatou que mais da
metade dos empregos criados entre 1984-2000 demandaram uma força de trabalho
com melhor nível educacional, sendo que 30% dos novos empregos necessitaram
de um emprego universitário. (CEPAL, 1994 apud, BARONE 1998, p.9)
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O ensino técnico, por sua vez, foi estruturado para um segmento da força de
trabalho localizado no pólo oposto. Tem como eixo um treinamento baseado nos
programas de capacitação, a partir de tecnologias instrucionais, onde diferentes
sistemas de informação buscam substituir as situações reais. Essa modalidade de
formação/treinamento é eficaz para inserção dos trabalhadores nos contextos de
mudança no trabalho. Entre seus resultados é significativo apontar a diminuição do
custo das tecnologias a partir da intensificação do seu uso.
Esse sistema de ensino está fortemente marcado pela descentralização. O governo
federal tem a função de sugerir planos de ação que, na prática, podem ou não ser
implementados, uma vez que os estados possuem grande autonomia. Constata-se,
ainda, que os diferentes cursos atendem basicamente às características,
necessidades e exigências das regiões ou cidades onde acontecem e, ao mesmo
tempo em que essa descentralização do sistema possibilita agir com rapidez frente
ao mercado de trabalho, dificulta a garantia das habilidades básicas e de um padrão
de formação geral.
A formação profissional, dentro do sistema formal, ocorre através da Vocational High
Scholl, que oferece cursos de três anos para jovens entre 15 e 18 anos, nos quais a
carga horária corresponde ao ensino técnico divide-se entre parte teórica e prática.
No final do curso os alunos recebem certificados e , a partir daí, podem procurar
emprego ou tentar o ingresso em algum dos cursos de iniciação ou nos cursos
técnicos ministrados pelas universidades. Há também a Área Vocational School,
voltada para o preparo de alunos para ocupar postos de trabalho a partir dos 18
anos . Ainda no sistema formal há outros cursos de iniciação (junior Colleges,
Techinical Institutes, Community College), pós-secundários, que realizam a
formação prática durante o dia e a formação complemetar no período noturno,
propiciando a entrada n universidade, além do ensino politécnico, oferecido por
algumas universidades e institutos tecnológicos.
Dentre essas modalidades destaca-se a prática dos cursos seqüenciais, cujos
cursos tem pôr objetivo oferecer os dois anos iniciais do ciclo universitário e preparar
os alunos para o mercado de trabalho local.
De um modo geral os trabalhadores norte-americanos podem se qualificar também
fora do sistema formal de ensino através de escolas privadas voltadas para o ensino
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técnico, por meio de treinamentos oferecidos pelas empresas e, também, através do
aprendizado durante o processo de trabalho. (on the job training).
Os treinamentos oferecidos pelas empresas norte-americanas estão orientados para
três situações básicas: treinamento sobre processos e produtos, destinados a passar
aos trabalhadores informações que serão utilizadas durante o processo de ensino o
que aumentará suas qualificações; treinamento adicional para o trabalho em
equipes, cujo objetivo é promover o aumento da comunicação entre diferentes
grupos de trabalho, no espaço de trabalho, mediante a utilização de métodos
comuns para descrever e resolver problemas; treinamento técnico, voltado para à
qualificação específica de trabalhadores que possuem alguma qualificação e,
também, para treinar aqueles que não possuem qualificação. (RAPKIEWICZ, 1996,
apud BARONE, 1998 p.11)
Entre os problemas presentes no sistema de ensino técnico dos Estados Unidos
destaca-se a ausência de uma certificação com validade em todo país. Ao mesmo
tempo, maior parte dos problemas apresentados por esse sistema de formação
profissional resulta da descentralização. Embora possibilite a formação de mão-deobra adequada às diferentes necessidades, particularizados pelas regiões, não
consegue padronizar as práticas educacionais e a certificação dos cursos em nível
nacional. No que toca ao envolvimento da empresas, estima-se que ainda há muito
a caminhar. Além disso, o sistema norte-americano não conseguiu resolver questões
sobre a requalificação dos trabalhadores, empregados ou não, num ritmo adequado.

3.3.5 Japão e o modelo de educação profissional e certificação
o Japão possui um sistema de ensino descentralizado e gratuito em todo o país,
administrado e coordenado pelo Ministério da Educação Federal.
Desde a formação infantil ao ensino superior (mestrado e doutorado), a educação
considerada obrigatória compreende os nove anos referentes às escolas primárias e
secundárias média, sem a oferta de qualquer tipo de ensino vocacional ou técnico.
Para os níveis que não pertencem à faixa obrigatória, foi observada uma grande
participação da iniciativa privada.

134

No tocante à formação profissional do Japão, ha uma intima relação com aspectos
educacionais vigente no país, expressa nas taxas de escolaridades registradas:
100% da população, tem educação compulsória de nove anos; 94% tem o 2º grau e
40 % da população tem o ensino superior completo. São dados que mostram a
constituição de uma sólida formação geral da população que entra no mercado de
trabalho. (BARONE, 1998 p.11)
A formação profissional está estruturada a partir da formação profissional não-formal
e da pré-ocupacional, que se realizam através de três modalidades; o sistema
público, planificado, operacionalizado e financiado pelos governos central e local; o
sistema semi-público, administrado e operacionalizado por organismo não
governamentais e empresas autorizadas, com subsidio dos governos central e
locais; as escola vocacionais, não-formais, dependentes do Ministério da Educação.
Há, e certo modo, uma divisão de responsabilidade sobre a formação profissional
entre os Ministérios da Educação e do Trabalho.
Os dois primeiros sistemas são regidos pela Lei de Formação Profissional de 1958,
criada frente à necessidade de o Japão formar recursos humanos qualificados para
facilitar a reestruturação e modernização de sua indústria, impulsionada nos anos 60.
São sistemas supervisionados pelo Ministério do Trabalho, que se realizam sob forma
de cursos gerais de formação (de 1 a 2 anos ou 6 a 12 meses); cursos de formação
avançada (1 a 2 anos ou de 2 a 3 anos) e institutos de formação profissional.
BARONE (1998, p.21)

Os cursos realizados sob a Lei de Formação Profissional são gratuitos e se
financiam, total ou parcialmente com subsídios governamentais. A lei prevê, ainda,
as normas para avaliar e certificar as competências dos trabalhadores para seu
desempenho no mercado. Os recursos para a formação profissional vêm tanto do
governo quanto do fundo de seguro ao desemprego, que recolhe das empresas uma
quota, de acordo com sua folha de pagamento. Não há uma vinculação direta da
contribuição obrigatória das empresas (% da massa salarial) para a formação
profissional.
A formação profissional pré-ocupacional ocorre em diferentes instituições onde
programas, também diversos, são desenvolvidos. A formação pós-ocupacional é
tarefa exclusiva das empresas, tanto para a administração como para o
financiamento. Assim como as empresas são responsáveis por uma parcela
significativa da educação profissional, fica a cargo do governo federal que cuida da
educação formal em atender o alto nível de exigência.
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A formação profissional tal como é existente no Japão, impossibilita sua identificação
como um sistema. Para cada ocupação e profissão, marcada também pela falta de
regulamentação do Governo, existe uma diferente estruturação.
O grande diferencial do modelo japonês é a substituição das competências dos
indivíduos, geralmente estabelecidas pelo Estado, pelas competências da empresa,
onde a identidade profissional é colocada de lado sendo adotado a cultura da
empresa, voltada para uma estrutura de qualificação e organização Contudo os
trabalhadores recebem o certificado da sua formação pelo Ministério do Trabalho,
após uma avaliação. Esta ligação entre trabalhador e empresa através de um
método tão peculiar, é apontado como um dos grandes sucessos econômico
japonês.
O “treinamento” prossegue mesmo fora dos locais de trabalho. Verifica-se um
intenso processo de socialização pós-jornada de trabalho em bares e restaurantes,
pois as relações sociais cooperadas, são consideradas de grande contribuição ao
aumento de produtividade do trabalho.
A seguir apresento através de um quadro resumo, uma síntese de cada sistema ou
modelo de educação e certificação profissional no âmbito internacional, destacando
seus pontos comuns e suas características exclusivas.
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Figura 39 - Quadro comparativo dos sistema internacionais de certificação
profissional

País

Tipo Sistema

Objetivos

Vínculos

Modalidade

Avaliação
Entidades

Portugal

Nacional
Unificado

Qualificação e
certificação

MTS

32

IEFP

Certificadoras

Competências

33

para

cada

profissão
Britânico

Nacional
Unificado

Qualificação

México

Nacional
Unificado

Qualificação

e certificação

e certificação

Vocacional
EUA

Descentralizado

Certificação
regional

Japão

Descentralizado

Níveis

NCVQ 34

Normas
CNCCT

35

Governo
Federal
Iniciativa
Privada.

Posto de trabalho

Profissionais

e

de

Unidades

competências

Certificadoras

Modular

Credenciadas

Treinamento

Escolas Técnicas

produtos

e

publicas

processos

privadas

Treinamento

Iniciativa

Competência

Posto de trabalho

e Qualificação

Privada

empresarial

/ pela empresa

Nesta seção foram levantados e pesquisados modelos de educação e certificação
profissional internacional, que possibilitou, elaborar este quadro comparativo entre
eles e conseqüentemente, embasando esta pesquisa através de experiências reais
consolidadas ou em desenvolvimento, como o caso dos Estados Unidos da América,
que ainda procura discutir e estabelecer um modelo ideal para sua sociedade. A
seguir enfoco os principais modelos de educação profissional no Brasil, para que
posteriormente seja possível apresentar uma proposta sistemática de certificação
profissional específica ao gesso acartonado, apoiada também nos estudos
realizados sobre as experiências no âmbito internacional.

32

MTS - Ministério do Trabalho e da Solidariedade
IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional
34
NCVQ – Conselho Nacional para as Qualificações Profissionais
35
CNCCT – Conselho de Normalização e Certificação de Competência Trabalhista
33

e
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3.4

A Educação Profissional no Brasil e o debate sobre certificação.

Ao tratar da educação profissional no Brasil, é preciso considerar também as
práticas desenvolvidas para além das dimensões escolares.
Com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
n.º 9394, de 20/12/96), complementada a seguir pelo Decreto n.º 2.208, de 17/04/97,
reformado pelo Decreto 5.154 de 23 de julho de 2004, o MEC 36, através da SETEC 37
(2004), caracterizou a Educação Profissional, de forma específica e define que:
A Educação Profissional objetiva garantir ao cidadão o permanente desenvolvimento
de aptidões para a vida produtiva e social. Deve estar integrada às diferentes formas
de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia.

Foram definidos os seguintes níveis para a Educação Profissional, no Brasil:
Básico (Educação Profissional não formal), destinado à; Qualificação,
Requalificação e Reprofissionalização do trabalhador; Técnico (Educação
Profissional formal), destinado para pessoas cursando ou que já concluíram o ensino
médio; Tecnológico (Educação Profissional formal), destinado somente para
concluintes do ensino médio
Segundo documento do MTE (2001), apud MANFREDI (2002), à Educação
Profissional, efetiva-se atualmente numa vasta rede diferenciada, composta:
Pelo ensino médio e técnico que inclui as redes federal, estadual, municipal e privada;
pelo Sistema S, que inclui os Serviços Nacionais de Aprendizagem e Serviço Social,
mantidos por contribuições parafiscais, das empresas privadas: Senai/ Sesi
(indústria), Senac/Sesc (comércio e serviços, exceto bancos); Senar (agricultura);
Senat/Sest (transporte sobre pneus); Sebrae ( todos os setores para atendimento a
micro e pequenas empresas), Sescoop (recém criado, abrangendo cooperativas de
prestação de serviços); por universidades públicas e privadas, que oferecem além da
graduação e da pós-graduação, serviços de extensão e atendimento comunitário; por
escolas e centros mantidos por sindicatos de trabalhadores; por escolas e fundações
mantidas por grupos empresariais (além das contribuições que fazem ao Sistema S
ou utilizando isenção de parte da contribuição devida ao Sistema); por organizações
de cunho não-governamentais de cunho religioso, comunitário e educacional; pelo
profissional livre, concentrado em centros urbanos e pioneiros na formação à
distância (correio).

36
37

MEC – Ministério da Educação e Cultura
SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
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3.4.1 Panorama da oferta da Educação Profissional no Brasil
O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira),
realizou estudos estatísticos para responder a uma necessidade de informações
específicas que deverão orientar ações e políticas da educação profissional, que
estão traduzidas pelo Censo da Educação Profissional.
O Censo da Educação Profissional realizado pelo Inep em 1999 teve o objetivo de
coletar dados estatísticos que orientem os governos federal, estaduais e municipais
no desenvolvimento das políticas para a Educação Profissional, com o apoio do
setor privado e das entidades de classe.
A ampliação e a melhoria contínua da qualidade dos cursos deste setor da
Educação Profissional são fundamentais para que os trabalhadores brasileiros
aumentem a sua empregabilidade e tenham mais chances para disputar as novas
oportunidades que o mercado globalizado oferece.(INEP 1999)
Além de contribuir para o processo de implementação da Reforma do Ensino Médio,
o Censo Profissional mostra em que medida a oferta atual está em sintonia com as
demandas do mercado. Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), este levantamento passou a ser considerado complementar à Educação
Básica, podendo ser desenvolvido em escolas, instituições especializadas ou no
próprio ambiente de trabalho.
A Educação Profissional está dividida em três níveis: básico, técnico e tecnológico.
Os cursos básicos são abertos à qualquer pessoa interessada, independente da
escolaridade prévia; os técnicos são oferecidos simultaneamente ao Ensino Médio
ou após a sua conclusão, e têm organização curricular própria; e os tecnológicos são
cursos de nível superior. O Inep, juntamente com a Secretaria de Ensino Médio e
Tecnológico (Semtec/MEC) e o Ministério do Trabalho, reuniu dados estatísticos
destes três níveis.
O levantamento revelou que, naquele momento, havia nos três níveis da Educação
Profissional, cerca de 2 milhões e 800 mil matrículas em todo o País. O nível básico
possuía 2 milhões de estudantes, o técnico respondia por 717 mil matrículas e o
tecnológico detinha 97 mil.
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O levantamento mostrou também, a Educação Profissional no País se dá com maior
intensidade no setor de Serviços, onde estão 68% das matrículas, levando em conta
os três níveis da Educação Profissional. Na seqüência, aparece o setor da Indústria,
com 24,2%, seguido pela Agropecuária e Pesca, com 4,1% dos alunos matriculados.
Em último, na distribuição da matrícula, está o setor de Comércio, com 3% do total.
O Censo revelou também que, dos 33 mil cursos de Educação Profissional no Brasil,
a grande maioria está voltada para o nível básico: 27.555. Neste nível de ensino,
pela grande quantidade e diversidade de cursos oferecidos, a coleta de informações
e o cadastro das instituições deverão ser aprimorados paulatinamente com os
próximos levantamentos. O nível técnico tem 5.018 e o tecnológico tem 433 cursos
em todo o País
A seguir apresento mais dados coletados do Censo realizado pelo INEP em 1999,
não somente com a intenção de divulgar os números e a distribuição dos cursos
profissionais pelo país, mas também para incrementar a importância da educação
profissional básica no contexto nacional.
A tabela que segue apresenta dados gerais sobre o Brasil, em relação a número de
instituições por nível de educação profissional em cada dependência administrativa.
Tabela 9 – Número de instituições 38 por dependência administrativa
Dependência
Administrativa

Nível de educação Profissional
Total

Básico

Técnico

Tecnologia

Federal

150

103

120

30

Estadual

800

187

689

24

Municipal

342

199

152

6

2656

1545

1255

198

409

388

172

5

3948

2034

2216

258

Privada
Sistema S

39

Brasil Total

Fonte: MEC/INEP/SEEC – Censo da Educação Profissional – Tabela Geral - 1999

38

Uma Instituição pode oferecer cursos em mais de um nível de Educação Profissional, portanto a coluna de
total não se refere a somatoria do níveis de educação profissional
39
As instituições privadas já incluem o Sistema S
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A região com menor número de instituições é a região Norte, com apenas 249
unidades de ensino profissional, contra um número sete vezes maior de unidade na
região Sudeste, com cerca de 1895 unidades.
Os dados reforçam os números já apresentados neste trabalho ao apontar a região
Sudeste, como a principal fonte de demanda de mão-de-obra especializada no
Brasil. Em 2001 empregava, cerca de 800.000 trabalhadores na mão-de-obra direta.
Somente no Estado de São Paulo, foram levantadas 1100 unidades de educação
profissional, para todos os setores identificados no Censo; Agropecuária e Pesca,
Industria, Comércio e Serviços.
Em relação ao número de matriculas, quanto maior o nível da formação, (neste caso
o nível tecnológico) a oferta diminui, assim como o número de matriculados, e para
este caso a dependência administrativa que mais contribui para o nível tecnológico é
a Rede Privada. O processo se inverte quando tratamos dos cursos básicos, onde a
oferta de cursos cresce consideravelmente como mostra a tabela abaixo.
Tabela 10 – Número de Cursos e Matriculas – Nível Tecnológico
Dependência
Administrativa

Cursos
Total

Matrículas
%

Total

%

Federal

74

17,1

97.249

10,7

Estadual

63

14,5

10.410

27,3

Municipal

7

1,6

26.580

1,0

289

66,7

988

60,9

Sistema S

6

1,4

59.271

0,9

Brasil Total

433

100,0

890

100,0

Privada

Fonte: MEC/INEP/SEEC – Censo da Educação Profissional – Tabela Geral - 1999
Para o nível Técnico, intermediário, o número total de cursos sobe quase 12 vezes,
passando para 5.018 cursos com cerca 716.652 alunos matriculados. Para o Estado
de São Paulo, o número de cursos é 1921, seguido pelo Estado do Rio de Janeiro,
com 511 modalidades de cursos técnicos profissionais.
Como já descrito anteriormente, o nível básico é o que apresenta o maior número de
cursos profissionais e atingem também a maior fatia da PEA 40 nacional, por não
40

PEA – População Economicamente Ativa
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criar restrições e obstáculos além de facilitar o ingresso e a conclusão do curso,
ocasionando um número menor de desistentes.
Tabela 11 – Número de Curso e Matrículas – Nível Básico – Geral
Dependência
Administrativa

Nível Básico
Cursos

Matriculas

Federal

1547

72.966

Estadual

889

120.999

Municipal

930

79.790

Privada

24189

1.771.479

Sistema S

11487

809.678

Brasil Total

27.555

2.045.234

Fonte: MEC/INEP/SEEC – Censo da Educação Profissional – Tabela Geral – 1999
O gráfico que segue representa a força e a importância dos cursos de nível Básico,
para a qualificação profissional no Brasil, principalmente o Sistema S que oferta
quase que metade destes cursos, com cerca de 41% das modalidades e 41% dos
alunos matriculados no Brasil.
Figura 40 - Gráfico da participação dos níveis de cursos de educação profissional no
Brasil

Educação Profissional no Brasil

Tecnológico
Técnico
Básico

Fonte: MEC/INEP/SEEC – Censo da Educação Profissional – Tabela Geral - 1999
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O Censo elaborado em 1999, orientou também dados que relacionam o setor da
economia com a oferta de cursos por unidade administrativa.
O setor de Serviços é o que detém o maior número de cursos básicos ofertados no
país com cerca de 14.788. O subsetor de informática obtém 3670 cursos de
formação básica e o de gestão de negócios com 2.900 modalidades, tornam-se as
grandes forças do setor e conseqüentemente do país.
Tabela 12 – Número de cursos por nível e setores de atividades

Setores

Nível do Curso
Tecnológico

Técnico

Básico

Agropecuária

7

343

902

Indústria

105

1191

9985

Comércio

-

41

1180

Serviços

321

3443

14788

Brasil Total

433

5018

27555

Fonte: MEC/INEP/SEEC – Censo da Educação Profissional – Tabela Geral - 1999
Os dados do Censo mostram também uma discreta participação da industria da
construção civil em números de nível básico, com aproximadamente 1300 cursos
aproximadamente 13% do total do setor da indústria, se comparado com o subsetor
da mecânica que oferta aproximadamente 35%, para o setor industrial. Distribuídos
entre as redes, Federal, Estadual, Municipal e fortemente absorvida pela rede
privada com cerca de 85% das ofertas de cursos. O sistema S, contribui com 43%
na oferta dos cursos básicos da rede privada de educação profissional, para o setor
da construção civil .Vejamos agora como ficou no ano de 1999, a distribuição dos
cursos ofertados à industria da construção civil, no Brasil, como demonstra a tabela
abaixo.
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Tabela 13 – Número de cursos e matriculas por dependência administrativa e nível
Tecnológico
Técnico
Dependência
Nº
Nº
Administrativa
Matriculas
cursos
cursos

Básico
Matriculas

Nº
cursos

Matriculas

Federal

5

810

56

11.004

118

3.810

Estadual

9

4.560

30

6.856

43

1.163

Municipal

-

-

7

705

39

2.501

Privada

3

254

22

4.783

1.110

62.144

Sistema S

-

-

5

249

479

22.843

Brasil Total

17

5.624

115

2.3348

1.310

69.618

Fonte: MEC/INEP/SEEC – Censo da Educação Profissional – Tabela Geral - 1999
Os cursos técnicos na área da construção civil apresentam currículos com formação
ampla e tratam a obra como um todo, introduzindo as especializações restritas
geralmente, no final os cursos formam um profissional com uma visão completa da
obra, desde a sua fase de elaboração até a finalização do edifício.
Na opinião de técncios do MEC, tão grandes amplitudes de formação mostram
inconvenientes: as cargas horárias dos cursos acabam sendo muito extensas e os
currículos não se adequaram rapidamente às transformações tecnológicas da
produção.
Os documentos MEC (2000) ainda afirmam que cursos tão longos são poucos
acessíveis aos trabalhadores, caros para os mantenedores e inadequados para a
demanda do setor produtivo. Em função disso as empresas têm suprido as suas
necessidades mediante a oferta de programas internos de capacitação em serviço.
Este, contudo, ao atender aos interesses mais específicos e imediatos das empresas
que os oferecem, podem limitar as possibilidades de engajamento do trabalhador em
outros contextos de produção.
Considerando o elevado custo de implantação de salas ambiente e a necessidade de
um grande número de horas de trabalhos práticos, estes cursos são muito pouco
oferecidos por outras instituições entretanto, no nível básico é grande a oferta de
cursos da área, promovidos por empresas e, sobretudo, contemplados em programas
sociais de órgãos públicos, entidades sindicais e organizações comunitárias. (MEC,
2000 p.15)
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Nas seções seguintes apresento elementos de cada uma das dependências
administrativas, que ofertam educação profissional destinada exclusivamente para o
setor da construção civil.

3.4.2 O Sistema de Educação Profissional do Governo Federal
Atualmente, o sistema de educação profissional mantido pelo governo federal é
formado por uma rede de estabelecimentos de ensino coletivo em nível médio e pósmédio.
A rede federal de educação vinculada à Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica é composta pelas Instituições Federais de Educação Tecnológica
(IFET), cujas origens remontam ao inicio do século passado e ao Colégio Pedro II,
criado em 1837 para ministrar ensino secundário regular e funcionar como padrão
para os demais estabelecimentos de ensino (MEC 2004)
No início do século, em 1909, foram criadas dezenove escolas de aprendizes de
artífices, distribuídas em todo o país, sendo uma por estado.
Essas escolas foram, ao longo do tempo, destacando-se no contexto educacional
brasileiro por oferecerem formação geral e específica de alta qualidade, sendo
consideradas "ilhas de excelência", especialmente nas regiões menos desenvolvidas
do país.
No contexto de implementação da reforma da educação profissional, o MEC aponta
que essas instituições federais devem consolidar-se como centros de referência para
os sistemas estaduais, municipais e privados de educação profissional. (MEC, 2004)
Atualmente com a educação profissional aliada ao ensino médio, as IFET 41, se
destacam pelo ensino técnico estruturado em todo o país. Como demonstra a tabela
a seguir:

41

IFET – Instituições Federais de Educação Tecnológica
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Figura 42 - Quadro Resumo da Rede Federal de educação profissional .
Instituições Federais de Educação
Tecnológica
Centros Federais
Tecnológica

de

UNED 42

Mantenedoras

Educação

Total

34

38

71

36

01

37

30

-

30

Escola Técnica Federal

01

-

01

Total

101

38

139

Escolas Agrotécnicas Federais
Escolas Técnicas
Universiddes

Vinculadas

à

Fonte MEC/SEMTEC 43 (2004)
Características Básicas
As Instituições Federais de Educação Tecnológica têm como características básicas,
oferecer educação profissional levando em conta o avanço do conhecimento
tecnológico e a incorporação crescente de novos métodos e processos de produção
e distribuição de bens e serviço, devendo manter uma atuação prioritária na área
tecnológica nos diversos setores da economia e a conjugação, no ensino, da teoria
com a pratica, observando uma Integração efetiva da educação profissional aos
diferentes níveis e modalidades de ensino ao trabalho, á ciência e á tecnologia e a
utilização compartilhada dos laboratórios e dos recursos pelos diferentes níveis e
modalidades de ensino.
Além destas características gerais descritas, também podem fazer parte dos
objetivos, a oferta de ensino superior tecnológico diferenciando-se das demais
formas de ensino superior, através da oferta de formação especializada, levando em
consideração as tendências do setor produtivo e do desenvolvimento tecnológicos,
apoiados pela realização de pesquisas científicas aplicadas e prestação de serviços.

42
43

UNED – Unidades de Ensino Descentralizada
Secretaria de Educação Média e Tecnológica
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Finalidades dos Centros Federais de Educação Tecnológica
Os Centros Federais de Educação Tecnológica tem por finalidades, ministrar cursos
de qualificação, requalificação e reprofissionalização e outros de nível básico da
educação profissional para os diversos setores da economia; ministrar ensino
técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional para os diferentes setores
da economia; ministrar ensino superior visando à formação de profissionais e
especialistas na área tecnológica; ministrar ensino médio.
Também é objetivo da rede federal oferecer educação continuada, por diferentes
mecanismos, visando a atualização, o aperfeiçoamento e a especialização de
profissionais na área tecnológica, a formação de professores e especialistas, bem
como programas especiais de formação pedagógica para as disciplinas de educação
cientifica e tecnológica
Ademais, os Centros realizam pesquisa e desenvolvimento de novos processos,
produtos e serviços em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade,
estimulando o desenvolvimento de soluções tecnológicas, de forma criativa, e
estendendo seus benefícios à comunidade, além de ministrar cursos de extensão e
Pós-Graduação.
Os centros Tecnológicos são dotados de; autonomia administrativa, financeira,
patrimonial, didática e disciplinar, compatíveis com a personalidade jurídica e de
acordo com seus atos constitutivos.
O Nível Superior
Esta modalidade de ensino da rede federal destina-se a alunos egressos do Ensino
Médio. Neste nível as instituições podem oferecer cursos de tecnologia e
licenciatura.
Os cursos tecnológicos formam profissionais e especialistas em nível superior que
recebem formação direcionada para atender aos segmentos atuais e emergentes em
atividades industriais e prestação de serviços tendo em vista a constate evolução
tecnológica. Os conhecimentos científicos e tecnológicos adquiridos pelos alunos
devem se aliar a sua aplicação, imediata no mercado de trabalho, com o intuito de
solucionar problemas reais.
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Fazem parte da formação profissional tecnológica federal de nível superior, voltados
para à construção civil cursos como: Tecnologia em Planejamento e Gestão de
Empreendimentos na Construção Civil oferecido pelo Centro Tecnológico de São
Paulo, que forma profissionais liberais, que atuam junto à direção geral de empresas
construtoras e incorporadoras de obras de edificações, com formação na área de
construção civil e nas áreas administrativas de recursos humanos, materiais e
financeiros.
Além do diploma em tecnologia, o curso possibilita a obtenção de certificados de:
Gestor de Recursos Humanos, Gestor Comercial e Financeiro, Gestor de Projetos
de Construção Civil, Gestor de obras de Construção Civil e Gestor da Informação.

O ensino técnico Federal voltado à construção civil.
Este nível de ensino tem como objetivo integrar o aluno às diferentes formas de
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduzindo ao permanente
desenvolvimento, e pode ser destinado a candidatos que estejam cursando, ou que
tenham concluído o Ensino Médio.
Ao setor da construção civil estão cadastrados atualmente cerca de 30 cursos por
todo o país, variando em torno de 20 modalidades de habilitações e títulos assim
denominados: Técnico em Edificações, Técnico em Desenho de Construção Civil,
em Construção Civil, Gestor de Canteiro de Obras, Técnico em Eletrotécnica, em
Estradas, em Execução de Obras Civis, em Instalações prediais, em Reformas de
Obras Civis, em Recursos Hídricos, em Segurança do Trabalho, e em alguns casos
pode-se optar pelos cursos com ênfase em algumas destas áreas mais específicas;
Infra-Estrutura Urbana; Planejamento e Projeto, Projetos Prediais e Saneamento.
Para obter o diploma de técnico, o aluno deverá concluir o ensino médio, assim
como determina a lei. O ensino técnico tem duração de 1 a 2 anos e carga horária
especifica para cada curso.
Já os concluintes do ensino médio que optarem pelo curso técnico nos Centros
Federais de Educação Tecnológica, podem cursar apenas a parte profissional, o que
passa a ser uma especialização pós-médio, com cursos de curta duração, para
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qualificação e reconversão profissional, através de um sistema modular, com
trajetórias formativas múltiplas e diversificadas, com certificação parcial e
cumulativa.
Com intenção de garantir a reestruturação e desenvolver ações integradas de
educação com o trabalho, ciência e a tecnologia, em articulação com a sociedade o
MEC através do Proep (Programa de Expansão da Educação Profissional), que
destina recursos originários de dotações orçamentárias do Governo Federal, sendo
25% do Ministério da Educação, 25% de recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) e 50% de empréstimos da União com Banco Interamaricano de
Desenvolvimento (BID), assinado no ano de 1997 , com vigência até 2006.
(MEC/PROEP 2004).
O PROEP financia ações de estudos de pré-investimentos necessários à elaboração
de planos estaduais, relacionados com a Expansão do Ensino Médio (PEM) e
Expansão da Educação Profissional (PEP), bem como projetos escolares.
Os principais objetivos do Proep são: ampliação de vagas no ensino profissional, a
diversificação de oferta no ensino profissional e a definição de cursos para atender
às demandas da sociedade e às exigências da moderna tecnologia.
Participam deste programa as Instituições Federais de Educação Profissional, os
Estados e o Distrito Federal, Escola Estaduais, Escolas do Segmento Comunitário.
Através dos recursos do Proep, as escolas técnicas de nível médio estão sendo de
certa forma obrigadas a aderir a uma nova tendência de estrutura organizativa e
curriculares baseadas nos modelos indicados pelo MEC, com foco na reforma.
Segundo MANFREDI (2002, p.173) a melhoria da qualidade e da pertinência da
Educação Profissional em relação ao mercado de trabalho, constrói e fortalecem
parcerias entre sociedade e Estado, entre escola e setor produtivo.
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3.4.3 A Rede Estadual, na educação profisional
A partir do Decreto Lei 547 de 18 de abril de 1969, que autorizou a organização e o
funcionamento de cursos superiores de curta duração (três anos), em escolas
técnicas federais, dispensando a cobertura institucional de escolas de Engenharia
Operacional, surge duas iniciativas que significaram a ampliação desse tipo de
educação profissional: a criação pelo governo paulista, do Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza, com objetivo de oferecer cursos profissionais
de nível técnico e nível superior ou tecnológico. Mais tarde essa modalidade de
formação profissional também se expandiu pela rede federal através da Lei 6545/78,
que transformou as escolas técnicas em centros federais de educação tecnológica.
Pela elevada importância que representa no cenário da educação profissional no
âmbito do governo estadual, destaco a seguir o CEETPS, (Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza), e sua articulação com a formação da mão-deobra na construção civil.

O Centro de Educação Tecnológica Paula Souza
O Centro de Educação Tecnológica Paula Souza iniciou suas atividades em 1969,
mas as primeiras reuniões do Conselho Estadual de Educação para a criação da
instituição aconteceram em 1963, quando surgiu a necessidade de formação
profissional para acompanhar a expansão industrial paulista. (CEETPS, 2004).
Vinculado à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e
Turismo do Estado de São Paulo (SCTDET), órgão do governo estadual que tem por
objetivo intensificar o desenvolvimento sustentável do Estado, estimular as
vantagens competitivas das empresas e dos empreendedores paulistas, incorporar
tecnologia aos produtos da região e fortalecer as condições para atração de
investimentos no Estado. O Centro Paula Souza administra 105 Escolas Técnicas
Estaduais (ETEs), e 17 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) no Estado de São Paulo.
As ETEs atendem mais de 90 mil estudantes nos níveis de Ensino Médio e Técnico,
para os setores Industrial, Agropecuário e de Serviços, em cerca de 50 habilitações.
Nas Fatecs, mais de 14 mil alunos estão distribuídos em 19 cursos superiores de
graduação. (CEETPS, 2004).
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Os cursos técnicos de nível médio destinado para o setor da construção civil, são
ofertados nas seguintes áreas: Desenho da Construção Civil, Edificações,
Eletrotécnica, Saneamento e Segurança do Trabalho.
Para os cursos de nível superior, ministrados pelas FATEC´s, existem oferta de
vagas para o setor da construção civil, nas áreas de Edifícios, Hidráulica e
Saneamento Ambiental e Movimento de Terra e Pavimentação.
Atualmente o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza do Governo
do Estado de São Paulo, através das suas Escolas Técnicas Estaduais (E.T.E.),
forma profissionais em nível técnico pelo sistema modular de disciplinas. O Centro
aceita alunos com uma formação mínima da 1ªsérie do ensino médio, ou alunos que
já concluíram o ensino médio. Além dos cursos tradicionalmente oferecidos e
legalmente reconhecidos pelos respectivos conselhos regionais, foram criados novos
cursos que atendam a demanda de vagas de emprego no mercado e pela procura
dos respectivos candidatos à vaga.
Enquanto aguardava as definições da proposta do MEC, o Centro Paula Souza,
realizou no ano de 2002, estudos, debates e workshop de propostas sobre o tema;
sistemas de avaliação e certificação de competências profissionais, afim de, adaptar
suas estruturas aos novos requisitos do cenário produtivo à educação profissional.
Baseados nas correntes transformações da educação profissional, que ocorrem no
país desde o final de 1996, tal como acontece em outras partes do mundo, o debate
focaliza as mudanças radicais quanto aos paradigmas relativos ao ensinoaprendizagem e, conseqüentemente, à avaliação e certificação dos alunos,
direcionados, agora, para o desenvolvimento de competências que caracterizam
perfis profissionais adequados e perfis de cidadania considerados ideais, segundo
os novos contextos.
Essa mudança de paradigma refletiu-se na legislação referente à educação e, ainda
que não preparados para exercerem sua prática de educadores segundo os novos
padrões, professores, coordenadores de área e diretores se viram, de um momento
para outro, diante do dilema de terem de atuar profissionalmente segundo as novas
diretrizes curriculares sem que tivessem assimilado plenamente as concepções que
embasaram as mudanças ocorridas, a ponto de compatibilizarem satisfatoriamente
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seus métodos e instrumentos de trabalho
competências 44.

ao objetivo de

desenvolver

O Centro Paula Souza (1999) afirma que, além da dificuldade de desenvolver,
avaliar e certificar competências no que diz respeito a alunos dos cursos regulares e
nas condições já conhecidas tradicionalmente, os educadores, passaram a serem
solicitados a avaliar e certificar competências em outras situações até então
desconhecidas, ou seja, como aquela relativa à possibilidade de aproveitamento de
conhecimentos e outras experiências anteriores, desenvolvidos em escola, no
trabalho ou por meios informais.
Em caráter excepcional, o Conselho Estadual de Educação tem solicitado e
autorizado o Centro Paula Souza a avaliar e certificar competências relativas a
aproveitamento de conhecimentos e outras experiências anteriores, desenvolvidos
na escola, trabalho ou em outras situações,devendo estruturar metodologias e
selecionar instrumentos que permitam este procedimento com muita segurança.
Segundo dados do Censo da Educação Profissional (1999), a grande oferta de
cursos da rede estadual de educação profissional para a construção civil esta
centrada na formação de nível técnico com cerca de 30 cursos destinados ao setor
em todo o país. Para o nível tecnológico os governos estaduais do país destinam
apenas 9 cursos em Fatec´s.
A grande fatia de cursos ofertados ao setor da construção civil corresponde ao setor
privado, com grande destaque para o Sistema “S”, por meio do SENAI. Até 1999,
ofertava 5 cursos técnicos e 479 cursos básicos.

3.4.4 Sistema “S”
O Sistema “S”, se configura como uma rede de Educação Profissional paraestatal,
organizada e gerenciada pelos órgãos sindicais (confederações e federações) de
representação empresarial.

44

A referida certificação de competências, foi instituída nos termos do Artigo 41 da LDB, do Artigo 16 da
Resolução CNE/CEB nº 04/99 e do item 17, V da Indicação CEE nº 08/2000, mas até o momento da redação
deste estudo, não foi regulamentada pelo MEC
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O sistema S, abrange vários setores da economia brasileira, o setor industrial,
comércio e serviços, setor agrícola e setor de transportes. Para o setor da industrial, a
qual pertence a construção civil, fazem parte o Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial) e o Sesi (Serviço Social da Indústria), no setor de comercio
e serviços fazem parte o Senac (Serviço de aprendizagem Comercial) e o Sesc
(serviço Social do Comércio), o Senar ( Serviço Nacional de Aprendizagem Agrícola),
pertence ao setor agrícola e finalmente ao setor de transportes pertence o Senat (
Serviço Nacional de Aprendizagem de Transportes e o Seste ( Serviço Social em
Transportes). O Sebrae, pertencente também ao sistema S, participa no Serviço
Apoio à pequena e Média Empresa, praticamente podendo atuar em todos os setores
da economia, juntamente com o Sescoop (Serviço Social das Cooperativas de
Prestação de Serviços). (MANFREDI, 2002 p.179)

SENAI e a oferta de cursos para a educação profissional da mão-de-obra da
construção civil .
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 45 com mais de seis
décadas de atividades, conquistou o reconhecimento e o respeito no país, graças ao
trabalho que desenvolve para aprimorar a educação e a formação profissional de
uma parcela significativa da sociedade brasileira. Mais de 26 milhões de
trabalhadores foram qualificados e treinados pelo SENAI, até o ano de 2001. (Senai,
2001)
O maior objetivo da instituição é atender às demandas do processo de
industrialização do país, organizando suas ações e estruturando seu modelo
pedagógico, em resposta às necessidades de formação de mão-de-obra.
Presente em mais de três mil municípios brasileiros, o SENAI oferece não só a
educação profissional, como também assistência técnica e tecnológica às empresas,
realização de pesquisas aplicadas, informação tecnológica, ensaios e análises em
laboratórios e certificação ocupacional.
Atualmente, o SENAI, direciona suas ações visando aumentar o nível tecnológico e
a competitividade das empresas brasileiras, buscando torná-las mais preparadas
para enfrentar os efeitos da globalização da economia. Com esse objetivo, elaborou
seu Plano Estratégico, abrangendo um período de quinze anos: 1996-2010,
estabelecendo como seus pilares o combate ao desemprego, a formação de mãode-obra especializada e a produção de novas tecnologias.

45

O SENAI, foi criado pelo decreto-lei 4048, de 22 de janeiro de 1942.
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No contexto da educação profissional são desenvolvidos cursos que abrangem os
três níveis de formação básico, técnico e tecnológico. Para a formação básica
existem as seguintes modalidades, os cursos de aprendizagem, destinados jovens
entre 14 e 18 anos, que tenham concluído o ensino fundamental, com carga horária
diária de quatro horas, durante quatro semestres e 12 meses de prática profissional.
Os alunos são encaminhados por meio de um convênio às empresas contribuintes.
Existem também cursos com curta duração com cerca de 80 a 250h, destinados à
qualificação, especialização, aperfeiçoamento e atualização profissional. A maioria
destes cursos é presencial, mas alguns se enquadram na educação à distância.
A formação de nível técnico segue a orientação do MEC, com estrutura modular,
destinado para uma área tecnológica ou para a especialização profissional na
decorrência da demanda do mercado. As mesmas exigências da rede estadual são
requisitadas no sistema Senai, ou seja, os ingressantes poderão ser somente
aqueles que já concluíram o ensino médio.
A autorização e o reconhecimento da certificação profissional realizada pelo SENAI,
são dadas pelas as leis e portarias estabelecidas pela Secretaria de Educação
Média e Tecnológica do Ministério da Educação.
No tocante à construção civil e respondendo a uma das principais necessidades de
sua cadeia produtiva, ou seja, a prestação de serviços o Senai oferece uma série
ações de educação profissional em diferenciados níveis de cursos para a formação
de uma força de trabalho.
A Escola Senai “Orlando Laviero Ferraiuolo”, referência nacional de educação
profissional destinada exclusivamente para o setor da construção civil, oferece
cursos técnicos regulares, cursos de qualificação profissional, cursos de
especialização e treinamentos empresariais. Para isso conta com laboratórios de
análise e ensaios tecnológicos.
O curso técnico oferecido, com habilitação em Edificações, tem carga horária de
1200 h e 400 h de estágio supervisionado, requer estar cursando o nível médio, para
a mesma modalidade de curso regular. Também é oferecido o curso para formação
de Mestre-de-Obras com carga horária de 480h, que requer o ensino fundamental.
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Para a qualificação profissional, são oferecidos os cursos de: Carpintaria, Telhadista
cerâmica e, concreto, Pedreiro Assentador, Pedreiro Revestidor, AutoCad Básico,
Desenhista Técnico, Eletricista – Comandos Elétricos, Eletricista Instalador Predial,
Instalador de Sistema de Alarme, Instalador Hidráulico, Pintor de Obras, Serralheiro
de Alumínio;
Para uma especialização em nível básico, são oferecidos pela escola Senai os
cursos especiais de: aperfeiçoamento de assentador de placas cerâmicas,
Assentador de Pastilhas de Vidro e Porcelana, Assentador de Pedras – Mármores,
Granitos e Ardósia, Gestão Integrada na Construção Civil para Empresas, Instalador
de Aquecedor Solar, Instalador de Gesso Acartonado, Instalador de Ramal Predial
de Água, Limpeza e Desinfecção de Reservatórios domiciliares de Água Potável,
Operador de Elevador de Materiais e Pessoas, Operador de Grua, Pequenos
Reparos, Trabalho em Altura com Cadeira Suspensa.
A participação do Senai, como representante do sistema S, na educação profissional
da construção civil, é extremamente significativa, quantitativa e qualitativamente, na
oferta de cursos e serviços a cadeia produtiva, juntamente com outros organismos
do setor privado, que ocupa posição de relevância na rede de educação profissional
sendo responsável como citado anteriormente por 87% dos cursos de nível básico ,
53% do ensino técnico médio e 66,7 % do ensino tecnológico superior.
A seguir tratarei da exemplificação de iniciativas empresarias privadas que se
consolidaram e orientaram a criação de novos cursos.
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3.4.5 O setor privado na busca da educação dos trabalhadores
PBQP-H – Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat
O PBQP-H 46 se propõe a organizar o setor da construção civil em torno de duas
questões principais: a melhoria da qualidade do habitat e a modernização produtiva.
Envolve uma visão relativamente ampla de ações entre as quais se destacam as
seguintes: qualificação de construtoras e de projetistas, melhoria da qualidade de
materiais, formação e requalificação de mão-de-obra, normalização técnica,
capacitação de laboratórios, aprovação técnica de tecnologias inovadoras, e
comunicação e troca de informações. Desta forma, espera-se o aumento da
competitividade no setor, a melhoria da qualidade de produtos e serviços, a redução
de custos e a otimização do uso dos recursos públicos.
Inserido no Ministério das Cidades, do Governo Federal, o PBQP-H, está
formalmente inserido como um dos programas do Plano Plurianual 2004-007 (PPA),
O PBQP-H, é também um dos instrumentos do Governo Federal para cumprimento
dos compromissos firmados pelo Brasil quando da assinatura da Carta de Istambul
(Conferência do Habitat II – 1996)
Fazem parte do Programa diversas entidades representativas de construtores,
projetistas, fornecedores, fabricantes de materiais e componentes, comunidade
acadêmica e entidades de normalização, além do Governo Federal. Devem ser
destacadas também as seguintes características particulares. É um programa de
adesão voluntária, que respeita as características dos setores envolvidos e as
desigualdades regionais. Está desenhado com o objetivo de, em futuro próximo, ser
integralmente assumido pelo setor privado. Neste sentido, sua estrutura envolve,
desde o início, entidades representativas do setor, representadas por duas
Coordenações Nacionais, que desenham as diretrizes do Programa em conjunto
com a SEPURB. Tais diretrizes são estabelecidas em fórum próprio, de caráter
consultivo, o Comitê, cuja presidência é rotativa entre entidades do governo e do
46

Em 18 de dezembro de 1998 foi assinada a Portaria no 134, do então Ministério do Planejamento e
Orçamento, instituindo o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional PBQP-H. Já, no ano 2000 foi feita uma ampliação do objetivo do Programa, que passou a integrar o Plano
Plurianual "Avança Brasil" (PPA) e engloba também as áreas de Saneamento, Infra-estrutura e Transporte
Urbanos. Assim, o "H" do programa passou de "Habitação" para "Habitat", conceito mais amplo e que reflete
melhor sua nova área de atuação.
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setor. O programa não se vale de novas linhas de financiamento, mas procura
estimular o uso eficiente de recursos existentes, de diferentes fontes (FGTS 47,
Poupança etc.) e aplicados por diferentes entidades (C.E.F 48, BNDES 49, FINEP 50,
SEBRAE 51, SENAI 52, etc.), neste contexto, focados em objetivos claramente
definidos.
Da mesma forma, o programa conta com grande contrapartida privada, sendo os
recursos novos destinados basicamente para custeio e divulgação. Uma das
grandes virtudes do PBQP-H é a criação e a estruturação de um novo ambiente
tecnológico e de gestão para o setor, no qual os agentes podem pautar suas ações
específicas visando à modernização, não só em medidas ligadas à tecnologia no
sentido estrito (desenvolvimento ou compra de tecnologia; desenvolvimento de
processos de produção ou de execução; desenvolvimento de procedimentos de
controle; desenvolvimento e uso de componentes industrializados), mas também em
tecnologias de organização, de métodos e de ferramentas de gestão (gestão e
organização de recursos humanos; gestão da qualidade; gestão de suprimentos;
gestão das informações e dos fluxos de produção; gestão de projetos).
O Programa tem como objetivo geral apoiar o esforço brasileiro de modernidade pela
promoção da qualidade e produtividade do setor da construção habitacional, com
vistas a aumentar a competitividade de bens e serviços por ele produzidos,
estimulando projetos que melhorem a qualidade do setor.
São objetivos específicos do PBQP-H; estimular o inter-relacionamento entre
agentes do setor; promover a articulação internacional com ênfase no Cone Sul;
Coletar e disponibilizar informações do setor e do PBQP-H; fomentar a garantia de
qualidade de materiais, componentes e sistemas construtivos; facilitar o
desenvolvimento e a implantação de instrumentos e mecanismos de garantia de
qualidade de projetos e obras; estruturar e animar a criação de programas
específicos visando a formação e a requalificação de mão-de-obra em todos os
níveis; promover o aperfeiçoamento da estrutura de elaboração e difusão de normas
técnicas, códigos de práticas e códigos de edificações; combater a não
47

FGTS – Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
CEF – Caixa Econômica Federal
49
BNDES – Banco Nacional para o Desenvolvimento
50
FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos
51
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas
52
SENAI – Serviço Nacional da Indústria
48
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conformidade intencional de materiais, componentes e sistemas construtivos; apoiar
a introdução de inovações tecnológicas; promover a melhoria da qualidade de
gestão nas diversas formas de projetos e obras habitacionais.
O PBQP-H está estruturado na forma de projetos, cada qual destinado a solucionar
um problema específico na área da qualidade. Estes projetos incorporaram, para sua
elaboração, o diagnóstico feito em 1990 pelo Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade - PBPQ (atualmente conduzido pelo Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior) e que identificou os "gargalos" existentes no setor da
construção civil. O PBQP-H conta atualmente com doze projetos, estruturados
inicialmente para a área de construção habitacional, e em diferentes níveis de
desenvolvimento, que são:
Estruturação e Gestão do PBQP-H; Sistema Nacional de Aprovações Técnicas;
Apoio à Utilização de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos; Sistema de
Qualificação de Empresas de Serviços e Obras; Qualidade de Materiais e
Componentes (Meta Mobilizadora Nacional da Habitação); Sistema Nacional de
Comunicação e Troca de Informações; Formação e Requalificação dos Profissionais
da Construção Civil; Qualidade de Laboratórios; Aperfeiçoamento da Normalização
Técnica para a Habitação; Assistência Técnica à Auto-Construção e ao Mutirão;
Cooperação Técnica Bilateral Brasil/França para o PBQP-H; Programa Regional
Desafios Sociais e Econômicos Ligados à Melhoria da Qualidade das Habitações no
Mercosul e Chile (Fórum Mercosul da Qualidade e Produtividade na Construção
Habitacional).
Dentre os resultados do PBQP-H, destacam-se a adesão de quase 3000
construtoras aos sistemas de qualidade do SIQ –construtoras, mostrando que o
programa está se consolidando como fator de diferenciação do mercado, apontando
também o alto grau de aceitação e a credibilidade que no segmento de obras e
serviços de construção
A redução do índice de não-conformidade de materiais já pode ser observada em
alguns segmentos que já se aproximam dos 100% do grau de conformidade.
Anteriormente este grau de conformidade se aproximava dos 60% na média geral.
No período de 1997-2002, foram observadas que 96% das normas ABNT,
publicadas sobre Habitação/Edifícios, são decorrentes da articulação dos Programas
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Setoriais do PBQP-H, com os centros de pesquisas e entidades do setor,
estimulando a pesquisa tecnológica.
Outro resultado que foi constatado também o aumento da qualidade no setor
público, pois o programa tem aprofundado meios para aumentar a exigência de
qualidade dos contratados, pelos órgãos públicos. Isso gera uma melhoria
consistente nas obras e projetos públicos.
No intuito de apresentar no ultimo capítulo, uma proposta para certificação
profissional por competências, focando o segmento do gesso acartonado, considero
o PBQP-H e o seu projeto número sete, intitulado Formação e Requalificação dos
Profissionais da Construção Habitacional, de grande importância e contribuição para
fortalecer a necessidade da educação profissional da mão-de-obra brasileira, através
da qualificação e da especialização da força de trabalho.
O objetivo geral deste projeto é a capacitação dos profissionais do setor da
construção civil, através de cursos de formação, aperfeiçoamento ou atualização,
que atendam às diretrizes e aos objetivos do PBQP-H.
O fator de produtividade, mencionado no contexto do PBQP-H, está ligad0 a
racionalização da obra, focando uma redução de perdas, correta utilização dos
sistemas construtivos e conseqüentemente um melhor desempenho das unidades
habitacionais. Por outro lado, o quesito qualidade, está ligado ao bom desempenho
dos padrões de execução, o ato do saber-fazer e de comercialização, principalmente
do produto final, a habitação. Essa melhoria é orientada por meio da renovação da
qualificação dos profissionais de toda a cadeia produtiva da construção civil.
A criação de um sistema de qualificação profissional, que venha compor os
requisitos fundamentais para credenciamento de empresas construtoras no mercado
e represente de um diferencial de competição, bilateral, e a exigência de um
percentual mínimo de mão-de-obra qualificada dentro dos padrões do PBQP-H, nos
certames de licitação são estratégias do projeto.
Este projeto tem como público alvo todos os funcionários da cadeia produtiva da
construção habitacional, desde o fabricante do material, passando pelas indústrias
de materiais e componentes, trabalhadores do canteiro de obras até mesmo
vendedores de lojas de materiais de construção.
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Do ponto de vista qualitativo o PBQP-H passa a cada ano a consolidar mais o
conceito de qualidade produtividade para o setor da construção civil. Através dos
seus projetos. Contudo somente o programa do governo federal não é capaz de
gerir toda a demanda por uma mão-de-obra qualificada e certificada, necessitando
também de iniciativas isoladas e pontuais exclusivas de alguns segmentos do
setor da construção civil como apresentado na seção que trata da iniciativa e
assim como tratarei na seção seguinte, onde abordo a qualificação especifica ao
profissional do gesso acartonado.

ANFACER (Associação
Revestimento)

Nacional.

dos

Fabricantes

de

Cerâmica

para

Através de um convênio com o SENAI, a ANFACER ampliou o Proforma. - Programa
de Formação de Mão-de-Obra. O acordo possibilitou a abertura de mais de 16 mil
vagas e a ampliação de sua área de atuação para as 20 capitais brasileiras que
poderão ter cursos ministrados de acordo com a demanda necessária. Dentro destas
capitais, não está incluso São Paulo, já que em abril a Anfacer firmou com a
Secretaria de Estado do Emprego e do Trabalho um acordo que permitiu a abertura
de 10 mil vagas no ano de 2000. As parcerias formaram 35 mil novos profissionais
até 2001. (Anfacer, 2001)
A Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimento (Anfacer),
assinou também convênio com o Sinduscon e com o Senai para a realização do
Programa de Formação de Mão-de-obra - Proforma, no Estado de Goiás. Trata-se
de um curso de formação e aperfeiçoamento de profissionais para assentamento de
placas cerâmicas que foi desenvolvido pela Anfacer, em 1993, com o objetivo de
ampliar o mercado de revestimentos cerâmicos no país. Desde a sua implantação
treinou mais de trinta mil profissionais, que já foram credenciados, pela associação.
Esse é um programa que consegue reduzir os custos do produto cerâmico
assentado, aumenta a produtividade na instalação e diminui os problemas oriundos
da má colocação. Além disso, propicia um grande retorno social, pois a parte prática
do curso é dirigida a entidades beneficentes. (Anfacer, 2001)
O curso é ministrado em quarenta horas, quatro horas por dia em duas semanas.
No primeiro módulo os futuros assentadores recebem informações básicas sobre o
mercado de trabalho, comunicação verbal e escrita, leitura e interpretação de texto.
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No módulo II, entram em contato com toda a parte teórica e prática do processo de
assentamento como técnicas, métodos, materiais e regulamentos. E ao final, no
módulo III, conhecimentos relativos a atividades de gestão, autogestão, melhoria da
qualidade e produtividade de micro e pequenos estabelecimentos e do próprio
trabalho autônomo no processo produtivo.
Para o ano de 2000, os investimentos no Proforma foram de R$ 2,75 milhões e e
para o próximo seguinte a cifra foi de R$ 5,5 milhões. Para 2002 estava previsto um
investimento de R$ 11,2 milhões. Nesse projeto, a Anfacer conta com o apoio das
indústrias cerâmicas, que fornecem pisos e revestimentos para o curso, e das
indústrias de argamassas, rejuntes e ferramentas, que cedem seus produtos. O
Senai e Sinduscon, por sua vez, oferecem espaço e os instrutores, que são
remunerados com verba do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, através da
Secretaria Estadual do Trabalho. (Anfacer, 2001)

Fundação CSN (Companhia Siderurgica Nacional)
Fundada em 19 de abril de 1944 como Escola Profissional da CSN, a Escola
Técnica Pandiá Calógeras promove educação profissional de acordo com as
exigências do mercado de trabalho, em projetos que desenvolvam no aluno a
competência, o conhecimento, a criatividade, a participação, a iniciativa, o
comprometimento e a ética.
Oferece cursos de qualificação, requalificação, desenvolvimento-aperfeiçoamento,
atualização tecnológica e desenvolvimento gerencial a partir do desenvolvimento
dos seguintes aspectos: as Inovações e atualizações tecnológicas; a ética e
cidadania, Foco no cliente, Valorização do capital intelectual, Gestão participativa,
Valorização da educação como fator preponderante para o progresso e
desenvolvimento do país.
Segundo a CSN (2001) o futuro que se deseja para o curso é ser referência nacional
em Educação para o Trabalho, pela excelência de seu processo ensinoaprendizagem, atualização tecnológica, formação de cidadania e atendimento aos
novos perfis demandados pelo mercado de trabalho.

161

A CSN também destaca como objetivo para a educação profissional, assegurar a
educação para o trabalho e para a cidadania, respondendo às demandas de
profissionalização e a rapidez da evolução dos perfis exigidos pelo dinamismo
mercadológico e contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico e
tecnológico do país.
A qualificação e requalificação ocorrem por meio de um processo que habilita o
treinando para o exercício de um cargo ou ocupação, mediante domínio de suas
operações e/ou tarefas pertinentes, fornecendo ao mesmo um certificado de
conclusão. O público alvo é composto por: empregados de empresa em busca de
qualificação, por jovens que procuram o primeiro emprego, por desempregados e
por autônomos.
São os seguintes os cursos oferecidos: Carpinteiro de Telhado, Pedreiro de
Acabamentos, Pedreiro de Alvenaria Armador de Ferro, Assentador de Piso,
Azulejos e Revestimentos, Atendimento ao Cliente, AutoCad, Básico de Bombeiro
Hidráulico, Básico de Carpintaria para Construção Civil, Básico de Eletricidade
Predial, Carpinteiro Metálico, Eletricista de Manutenção.
A educação profissional na CSN visa também o aperfeiçoamento e a atualização
técnica para ampliar ou complementar os conhecimentos e habilidades em função
da dinâmica tecnológica e dos métodos de trabalho. Destina-se a elevar o nível de
eficiência do trabalho profissional, fornecendo ao aluno, ao final do módulo, um
certificado de participação.
O público alvo para o aperfeiçoamento são os empregados de empresas da região
em busca de qualificação, jovens que procuram o primeiro emprego e qualificação e
interessados em geral, podem ingressar nos cursos de: Acabamento Predial,
Construção de Casa Metálica, Desenho Civil, Gerenciamento pela Qualidade Total e
Gestão da Qualidade Para Atender as Exigências das Normas ISO.

ABRABAM - Associação Brasileira de Manutenção
O Programa Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoal de Manutenção
(PNQC) desenvolvido pela ABRAMAN, em parceria com o SENAI, foi criado para
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induzir a melhoria da qualidade e produtividade dos serviços de manutenção
industriais no país, através da certificação de profissionais da área.
Inserido no PBQP-H, o PNQC é conduzido por um Conselho formado pelas
empresas e entidades patrocinadoras do programa, que estabelece suas políticas e
diretrizes.
A justificativa para o programa está no cenário da economia aberta em níveis
altamente competitivos, nunca antes experimentados, que impõe a necessidade de
novos posicionamentos na gestão empresarial.
A maioria dos profissionais de manutenção desenvolveu-se no dia-a-dia, sem
orientação adequada. Investir na melhoria de qualificação dos profissionais de
manutenção é, sem dúvida um ganho importantíssimo para as empresas.
O processo de reconhecimento de competências conta com a colaboração de
trabalhadores, empregadores, representantes de sindicatos e educadores
capacitados pelo SENAI. São eles que estabelecem os critérios de desempenho
para avaliar as competências adquiridas no dia-a-dia profissional, na escola ou por
outros meios e transformá-las em um passaporte para o mundo do trabalho.
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3.5

Os programas de educação profissional na área do Gesso Acartonado.

Nesta seção apresento os sistemas de capacitação e formação de mão-de-obra,
específicos para o gesso acartonado e sistemas complementares. Relato sobre os
modelos, de cursos disponíveis 53, conteúdos, estrutura do curso, material didático,
duração, quem são os professores ou instrutores, como são efetuadas as avaliações
e quais os tipos de certificados concedidos na conclusão. Os dados obtidos são
ilustrativos e contribuem para a compreensão de algumas das questões propostas,
como também contribuem para a elaboração de um sistema unificado de
capacitação / treinamento e certificação para trabalhadores da construção civil, com
foco no uso do sistema de gesso acartonado.
Identifiquei alguns agentes interessados em treinar e capacitar trabalhadores e, por
fim, formar uma mão-de-obra especializada para as atividades em gesso
acartonado, tais como: os fabricantes, distribuidores, montadoras, centros
tecnológicos, escolas especializadas e construtoras de grande porte. Cada um
destes agentes que interagem no universo do gesso acartonado participam da
capacitação oferecendo ou absorvendo os treinamentos com o objetivo de difundir o
sistema tecnológico construtivo no mercado da construção civil, tendo como um
diferencial à mão de obra específica e qualificada, de certo modo diferenciada.
De acordo com os relatos obtidos nas entrevistas realizadas, é possível considerar
que as empresas fabricantes são pioneiras no treinamento e capacitação de mão de
obra. É inegável que o primeiro objetivo da capacitação efetuada por fabricantes é
difundir uma técnica construtiva voltada para o consumo, pois como haveria
possibilidade de implantação de um novo sistema construtivo sem dispor de uma
mão de obra apropriada.
Apesar de algumas décadas terem se passado desde sua utilização nas primeiras
obras no Brasil, localizadas nos anos 70, o sistema Drywall ainda sofre algumas
resistências, tanto na aceitação pelo consumidor final, como por grande parte dos
operários da construção civil que não detém conhecimentos técnicos do sistema e
também dos respectivos métodos de montagem.

53

Cursos disponíveis em 2004, ano da realização desta pesquisa.
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Estes fatores são os que realmente mobilizam as empresas fabricantes a
oferecerem treinamentos e capacitação, além de contarem com um hipotético
controle de qualidade, ocasionados pela boa e correta utilização dos produtos que
compõe o sistema por eles fabricados e fornecidos.
No que se refere ao curso oferecido pela empresa fabricante de chapas, a
motivação para sua oferta foi a falta de mão de obra especializada para utilização
dos produtos fabricados. A empresa optou por capacitar apenas os trabalhadores
para a montagem do sistema, por meio de informações básicas e necessárias para o
iniciante começar a trabalhar.
O curso é integralmente mantido pela empresa, que disponibiliza para o aluno todo
material didático (apostilas, vídeos e material para aula prática), o centro de
treinamento e dois professores, escolhidos dentre os trabalhadores mais experientes
e que possuem bons conhecimentos práticos e boa parte teórica.
O curso, na verdade um treinamento, tem a duração de dois dias, começa com a
apresentação de um vídeo sobre o sistema e sobre as obras realizadas pela
empresa. São abordados temas e tópicos destinados a capacitar o trabalhador a
exercer exclusivamente a função de montador de parede DryWall. Ou seja, são
definidas atividades exatas e específicas para cada etapa da montagem. Para
freqüentar o curso não há exigências de escolaridade, mas há preferência pelos
trabalhadores alfabetizados. O único pré-requisito exigido é que o trabalhador tenha
conhecimento de nível e prumo.
Como o sistema de paredes de gesso acartonado não está sozinho em uma obra,
questionei o coordenador sobre uma possível complementação do curso com a
introdução de outros conteúdos como hidráulica, elétrica e a manutenção pósocupação, condição que poderia permitir ampliar a qualificação do trabalhador. No
entanto, segundo o técnico responsável, o curso é somente para formar montadores
de gesso acartonado e, assim, são passados apenas informações sobre os
elementos que fazem parte dos sistemas complementares. A justificativa
apresentada toca no tempo de duração do curso, considerado curto. Após o curso o
trabalhador recebe atestado de participação e não é avaliado.
Ainda, segundo o técnico entrevistado, não há interesse de a empresa oferecer uma
certificação reconhecida por um órgão oficial como CREA, dentre outros. Mesmo
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assim, há a possibilidade de que a capacitação tornar-se um módulo e integrar um
curso de maior amplitude. Para tal, segundo o coordenador do curso. é preciso que
haja uma coordenação geral externa à empresa.
Como destacado anteriormente, uma das preocupações deste estudo é verificar
como o mercado de trabalho absorve os trabalhadores treinados, uma vez que o
primeiro objetivo daqueles que procuram por uma capacitação ou especialização é
uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho da construção civil. Portanto,
saber o destino de toda mão de obra por eles capacitada, é fundamental para a
sustentação de um sistema de certificação mais amplo, eficiente e que atenda aos
interesses da classe trabalhadora, dos empregadores e dos educadores.
No caso da empresa visitada não há dados estatísticos reais sobre aceitação destes
profissionais no mercado, apesar de todos serem cadastrados após a capacitação.
Cada participante do curso deve procurar, por conta própria, a oportunidade de por
em prática e sua nova qualificação. A empresa fabricante fornece o curso, emite um
certificado de participação e apenas indica a estes profissionais uma lista de
empresas distribuidoras do produto e ou montadoras do sistema de paredes e forros
de gesso acartonado, para que, eles mesmos procurem alguma oportunidade de
trabalho. Não há qualquer acompanhamento dos egressos dos cursos.
É preciso destacar que as distribuidoras do produto também oferecem o mesmo tipo
de curso, com o mesmo conteúdo e o mesmo atestado de participação, sem
qualquer controle ou regra que padronize o ensino das técnicas de montagem do
gesso acartonado. Desse modo, as distribuidoras também possuem um cadastro
dos trabalhadores capacitados por elas e, muitas vezes, estes são indicados para
execução de montagens, ou são até mesmo contratados pelas montadoras ou
construtoras.
Assim, a resposta que não temos é sobre a trajetória dos egressos de tais cursos,
verificando se conseguem uma oportunidade de trabalho, como empreiteiro ou
contratado como funcionário de alguma empresa especializada.
Segundo o entrevistado, (o coordenador do curso de capacitação do fabricante), as
construtoras que executam este tipo de serviço, parecem preferir treinar e qualificar
o seu próprio pessoal a contratar montadores autônomos para o serviço. Em muitas
obras, esta etapa é sub-empreitada para empresas especializadas em montagem de
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sistemas de gesso acartonado, incluindo forros e paredes. A falta de interesse por
parte das construtoras em utilizar mão-de-obra especializada ou ofertar a
capacitação de seus operários, é um ponto fraco no sistema. É sabido que, com as
novas tecnologias construtivas, é essencial a utilização de mão de obra
especializada. Contudo, muitas empresas ainda utilizam-se de pessoal não
qualificado, fazendo do canteiro de obras o local privilegiado de capacitação.
Esta estratégia, muitas vezes, traz consigo vícios; erros operacionais; falta de
informações teóricas e o mais importante a ausência de orientação de um instrutor
ou técnico experiente no assunto, que seja capaz de avaliar e corrigir as ações para
realizar determinada atividade. Um curso, por mais simples que seja, sempre
contará com um conteúdo programático planejado e pessoal especializado que
também se utilizará dos recursos didáticos e a prática mínima para execução dos
trabalhos em padrões de qualidade aceitáveis.
O ponto positivo deste sistema da capacitação mantido pela empresa fabricante
visitada, fica por conta da aprendizagem no próprio posto de trabalho, onde são
abordados os mesmos conteúdos teóricos e a prática é realizada no próprio canteiro
de obras.
Segundo o entrevistado, seria interessante oferecer um certificado oficial e unificado.
Mas para tal, é preciso que exista uma coordenação geral, no caso uma associação
como a ABRAGESSO 54. Ele diz ainda, que deveria existir uma avaliação do
candidato ao certificado, com revalidação após seis meses no campo de trabalho,
pois mesmo após o curso muitos levam dúvidas e vícios para prática real,
comprovado por inúmeras patologias após instalação, na sua maioria 90% causadas
por erro de montagem.
Com o intuito de obter mais dados sobre os cursos de capacitação profissional
oferecidos para esta atividade, do imenso universo que é a construção civil, procurei
o SENAI, tendo em vista sua história no campo da educação profissional de
trabalhadores para a indústria nacional de modo geral, e com destaque no setor da
construção civil.
Na visita à Escola SENAI “ Orlando Laviero Ferraiuolo”, referência nacional de
Educação Profissional, Informação Tecnológica, Assessoria Técnica e Tecnologia e
54
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Pesquisa Aplicada para o setor da Construção Civil, localizada no bairro do Tatuapé
em São Paulo, foi possível coletar depoimentos do Diretor Geral, Arquiteto Carlos
Eduardo Cabanas.
O SENAI do Tatuapé, como é conhecido, apresenta diversas modalidades para a
educação profissional, cada qual com objetivos e o público alvo diferenciado. O
curso para o sistema de Gesso Acartonado, foco deste estudo, apresenta diferenças
em relação aquele descrito anteriormente.
Assim como na empresa fabricante, o motivo que orientou a escola do SENAI na
organização do curso para instalador do sistema de gesso acartonado, foi a
demanda por profissionais capacitados, mas com uma pequena diferença – é a
própria empresa fabricante que procura o SENAI e propõe a oferta do curso, por
meio de um convênio. Qualificar em nível básico os profissionais que atuarão com
gesso acartonado é o principal objetivo do curso especial, assim definido pela
escola.
Por meio do convênio com o SENAI, a empresa fabricante, fornece todo o material
para as aulas práticas, chapas de gesso, estruturas, fixações, forros de gesso fitas
de vedação. O SENAI participa com o espaço físico, material didático e professores,
geralmente profissionais da área de gesso acartonado, com grande conhecimento
no assunto e na área de edificações. Para ser professor é necessário ter nível médio
completo e experiência na área de edificações. Grande parte dos investimentos
financeiros é absorvida pela empresa conveniada, entretanto para este curso é
cobrada uma taxa mínima para matricula e exige-se que o participante seja
alfabetizado e maior de 18 anos.
Com relação ao perfil 55 dos oito participantes do curso, algumas observações foram
feitas pelo professor 56. Segundo ele, cerca de 60% dos alunos são profissionais de
outras áreas, distintas da construção civil, e outros 40% são profissionais da área da
construção civil. Os alunos que não pertencem ao setor da construção são, em
geral, desempregados, oriundos de outras áreas que procuram uma chance de
emprego, uma recolocação na construção civil, com uma chance de trabalho com as
novas tecnologias. Os alunos que pertencem ao setor, geralmente são ajudantes
gerais, apontadores, almoxarifes e cargos de iniciantes. Estes procuram o curso
55
56

São dados de caráter ilustrativo para a pesquisa.
O referido professor possui nível técnico em edificações e foi capacitado em gesso acartonado pelo fabricante.
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sobre paredes de gesso almejando uma melhor colocação dentro do setor.
Arquitetos, engenheiros, decoradores, que pretendem especificar o sistema nos
seus projetos e obras, também procuram o curso de gesso acartonado para
aprimorar os conhecimentos técnicos do sistema.
O curso é, geralmente, financiado e incentivado pela própria empresa que envia o
trabalhador até a Escola Senai ou ainda com recursos próprios do aluno que busca
uma carreira independente como instalador autônomo. A Escola SENAI também
mantém um convênio de treinamento e capacitação com o Centro Universitário
FEI 57, para alunos que cursam a graduação, para os cursos do sistema Drywall.
O SENAI oferece um curso básico, com turma de no máximo doze alunos, mas com
uma duração maior que o treinamento oferecido pela empresa fabricante visitada.
São 40 horas de aulas distribuídas em cinco dias e divididas em aulas teóricas,
cerca de 5 horas/aula, com apresentação de vídeos, show room, e o restante em
aulas práticas no laboratório exclusivo para este tipo de atividade.
Os temas abordados são: o sistema completo, utilização de ferramentas, matrias
construtivos, técnicas de instalação para paredes retas, revestimentos, tratamento
de juntas e tetos. Há também um módulo de especialização avançado, onde são
abordados temas mais complexos como paredes curvas, grandes vãos,
impermeabilizações. À época da visita, este módulo não estava disponível.
O grande diferencial do curso ofertado pela escola SENAI, começa pela elaboração
dos temas a serem abordados. Em conjunto com o fabricante e com um grupo
multidisciplinar formado pelo SENAI, associação e sindicatos, define-se todo
conteúdo do curso e as competências que o aluno deverá demonstrar ao longo das
aulas para obter o Certificado de Qualificação fornecido pelo SENAI. Neste sentido,
diz o Diretor da Escola SENAI:
Optamos em definir competências globais para atender a perfil profissional além das
competências comuns, ou seja, conteúdos transversais definidos como Meio
ambiente; noções de qualidade; Segurança; Normalização. Foram definidas
competências com o objetivo de desenvolver qualidades pessoais e encorajando-o
como empreendedor (CABANAS, 2004)

57
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As competências definidas são realinhadas em reuniões anuais formada por uma
base multidisciplinar, onde participam sindicatos patronais, sindicatos de
trabalhadores, empresas fabricantes e associações.
Ao questionar sobre a implementação do curso adotando temas circundantes ao
gesso acartonado, ou seja, os sistemas complementares, como instalações elétricas,
hidráulicas e outras, as respostas foram semelhantes às anteriores. Segundo, o
diretor do SENAI, abordar temas que completam todo o sistema de paredes de
gesso de uma edificação é extremamente interessante, mas com módulos
diferenciados em nível de especialização.
O curso especial para formação do instalador de gesso acartonado além de ser
oferecido da maneira apresentada, também faz parte de um dos módulos do curso
regular de Técnico em Edificações. O curso oferecido pelo SENAI é reconhecido e
fiscalizado pelo MEC, mas o certificado não é registrado em nenhum conselho ou
sindicato.
Na opinião do Diretor, a possibilidade de um certificado registrado é positiva e toca
na valorização e na organização da mão de obra e do próprio setor da Construção
Civil. Esta seria uma forma de atribuir maior responsabilidade ao executor de cada
serviço. No entanto, ele sugere que um sistema controlado por algum conselho ou
sindicato traria custo ao trabalhador devido às taxas de anuidades e serviços que
serão cobrados, podendo se tornar um fator de inviabilidade do registro profissional.
Quanto ao mercado de trabalho, segundo o diretor do SENAI, há períodos de
oscilação, onde boas surgem oferta de vagas em empresas fornecedoras de chapas,
montadoras credenciadas e trabalhos autônomos ou até mesmo em grandes
construtoras que detém experiência e mercado para este serviço.
Como um dos objetivos deste estudo relaciona-se à absorção do trabalhador pelo
mercado de trabalho e também a aceitação e a busca destes profissionais
certificados pelos construtores, procurei saber se existem dados que demonstrem
positivamente ou negativamente esta relação de interesse da certificação
profissional por empresas construtoras. Nenhum dado, com base científica, foi
informado, mas parece que há uma situação positiva quanto à demanda de
profissionais capacitados sendo observada uma preferência por aqueles que
cursaram a escola SENAI. Considero esta forma de seleção preferencial por
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determinado curso ou escola não apropriada, pois atribui a educação profissional o a
um caráter de excludente, no recrutamento de mão-de-obra.
Contudo considerando-se o quadro atual de formação e capacitação oferecidas por
outras instituições com experiência contestável na educação profissional (caso das
empresas fabricantes), é compreensível a opção pela formação e a capacitação
oferecida pelo SENAI, que reúne todas as características básicas para formação de
um curso de formação profissional, que resulta em uma capacitação profissional,
reconhecida legalmente através e um certificado de qualificação
Outro ponto positivo do curso refere-se a uma avaliação do individuo, através de
competências definidas anteriormente, e esta mesma avaliação esta é aplicada no
canteiro de obras, através de um check list de resultados da avaliação, que compõe
um conjunto de habilidades.
De modo complementar, busquei obter opiniões de um grupo de alunos que
estavam sendo capacitados no dia da visita à escola. Dentre oito participantes, cinco
deles não eram profissionais do setor da construção civil. Os demais eram
profissionais do setor, que desempenhavam funções administrativas, no escritório da
obra. Todos os participantes procuram o SENAI por iniciativa própria, na busca de
uma especialização e uma melhor oportunidade de trabalho.
Segundo a avaliação destes participantes, o vídeo apresentado no início do curso é
demorado e utiliza uma linguagem muito técnica de difícil compreensão, somente
sanada na explicação prática do professor. Ao mesmo tempo, opinaram sobre o
conteúdo do curso. Segundo eles, o sistema de gesso acartonado, na sua parte
teórica, apresenta-se como um sistema fácil, mas na prática isso não ocorre. Há
muita dificuldade na realização dos exercícios práticos.
Quanto à duração do curso, todos concordaram que as 40hs são insuficientes para o
aprendizado satisfatório e disseram que o ideal seria a ampliação para 80 hs.
Destacaram ainda que a inclusão de outros sistemas complementares como
hidráulica e elétrica, acabamentos, e tudo mais que diz respeito à construção à seco,
tornaria o curso muito interessante e mais completo.
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Ao serem questionados sobre as suas expectativas, os participantes foram
unânimes em afirmar que irão procurar uma vaga neste ramo de atividade, com
objetivo de crescimento profissional.
Ficou evidente a diversidade do perfil dos alunos quanto à formação e a experiência
profissional. Mas, por outro lado é muito interessante a porcentagem de alunos que
não pertencem ao setor da construção civil, pois fortalece a idéia que tecnologias
inovadoras ou ainda pouco difundidas trazem consigo novas oportunidades, com
boa demanda e atraindo novos profissionais.
3.5.1 A Certificação Profissional na visão da ABRAGESSO 58 - Associação dos
Fabricantes de chapa para Drywall
No intuito de complementar as relações da tecnologia do sistema Drywall com a
educação profissional buscamos através de uma breve entrevista com técnicos 59 da
ABRAGESSO, esclarecer alguns pontos sobre a certificação profissional para o
instalador de gesso acartonado.
Quanto à real necessidade de uma mão-de-obra especializada DE LUCA, foi
objetivo afirmando que por características peculiares do sistema Drywall, torna-se
indispensável a participação de profissionais qualificados no assunto, quando devem
ser observados alguns requisitos básicos para obter uma mão-de-obra de bom
desempenho; uma formação teórica básica e especifica sobre o assunto, o
aprendizado prático correto, sem a incidência de “vícios” adquiridos nos postos de
trabalho e que geralmente são prejudiciais ao bom desempenho do sistema.
O engenheiro salienta ainda que é necessário que os treinamentos sejam divididos
em dois segmentos distintos, focando ambientes de trabalho diferenciados por parte
do comportamento sócio-intelectual do profissional, bem como as estratégias de
execução que ele deverá traçar.
O trabalho realizado em uma obra nova se diferencia de uma obra de reforma,
desde a organização física e estratégica do canteiro de obras, até as atividades de
58

Associação Brasileira dos Fabricantes de Gesso Acartonado, no Ano de 2005, passou a ser denominada
Associação Brasileira dos Fabricantes de Chapas para Drywall.
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Nesta ocasião foi entrevistado o Engenheiro Carlos Roberto de Luca, membro da Comissão Técnica da
ABRAGESSO.
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montagem dos sistemas construtivo, que se realiza de forma mais segmentada,
devido à subdivisão do trabalho por especialidade. Por outro lado em uma obra de
reforma ou manutenção do sistema de gesso, .trabalho passa a ser executado por
um único trabalhador ou única equipe que deverá deter conhecimentos e habilidades
em outras especialidades que usualmente acompanham o gesso acartonado, por
exemplo, as instalações hidráulicas, elétricas, ar-condicionado, colocação de portas,
revestimentos, (pintura, texturas, cerâmicos), criatividade e técnicas para rearranjo
de projeto.
DE LUCA lembra que deverá ser efetuado um levantamento preciso do local de
trabalho, horários pré-determinados, planejamento físico do canteiro, levando em
consideração outras atividades que poderão estar ocorrendo durante as obras:
observar o recebimento, armazenagem e transporte de material e ferramentas,
considerando que os espaços poderão ser reduzidos em relação a uma obra normal.
O entrevistado afirma que o maior entrave para implantação de um sistema de
certificação para o Drywall, parece estar no financiamento, tanto por parte dos
fabricantes responsáveis pelo fornecimento de materiais e componentes do sistema
assim como, pelos empresários da construção civil que não incentivam seus
operários a buscarem uma qualificação profissional. O entrevistado destaca também
a importância das políticas públicas de certificação profissional.
A montagem do Drywall nas grandes obras, em geral são realizadas pelas empresas
montadoras / distribuidoras dos componentes. Esta detém as técnicas concentradas
na experiência dos profissionais cadastrados nas empresas e cada vez mais aceitas
pelas construtoras na terceirização da obra. Para as obras com menor consumo é
dado preferência às pequenas instaladoras e aos profissionais autônomos, que
geralmente executam serviços de manutenção, pequenos reparos e algumas
ampliações pontuais. Estes serviços não necessitam de grande número de
instaladores envolvidos.
No tocante à necessidade de um sistema de certificação, específico para a área de
gesso acartonado, o entrevistado confirmou que não existe nenhuma proposta bem
como não há nenhum órgão gestor dessa mão-de-obra atualmente qualificada,
apesar da presença da Associação Brasileira dos Instaladores (Asbin), que caminha
na defesa dos seus direitos, nenhuma postura é adotada por eles no sentido do
contexto da certificação profissional específica ao drywall.
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Por outro lado a Abragesso, segundo o depoimento do Engenheiro DE LUCA,
sinaliza que existe certo interesse na gestão do sistema, mas através de uma
parceria com outras associações e sindicatos. O fator que contribui para uma
possível gestão do sistema pela Abragesso, está ligado ao fato que Abragesso
desenvolve um projeto, aprovado pelo Governo Federal, pertencente ao PSQ
(Programa Setorial da Qualidade), programa este que surge como uma ramificação
do PBQP-H, e tem como objetivo principal a certificação de produtos da construção
civil.
A interação do projeto desenvolvido com o tema da certificação está no item que
trata da formação e qualificação da mão-de-obra especializada em Drywall. O fato
de ligar a qualidade de um sistema construtivo e seus componentes, com a
qualificação da mão-de-obra possibilita agregar ao processo produtivo a uma
suposta valorização do trabalhador, tornando de certo modo imprescindível à
participação do profissional certificado para efetivação da qualidade total.
Segundo THOMAZ (2001),
a busca da qualidade, entretanto, vai muito além do simples controle da produção e
do produto acabado. Há necessidade de perfeita organização para a qualidade
integração entre pessoas e departamentos, motivação e acima de tudo, preparação
técnica.

De acordo com DE LUCA, em relação à absorção da mão-de-obra qualificada, esta
é efetivada na sua maioria pelas empresas prestadoras de serviços de montagem de
Drywall, que trabalham com dois tipos de contratação: o profissional registrado e o
profissional autônomo, este segundo geralmente faz parte do cadastro de uma ou
mais empresas sendo contratados de acordo com a necessidade de cada
instaladora. Portanto as construtoras na sua maioria preferem a sub-contratação das
empresas instaladoras, transferindo a responsabilidade do serviço e da contratação
da mão-de-obra especializada. Contudo, a utilização de mão-de-obra qualificada,
parece não agregar valor financeiro ao serviço diretamente, mas atua como um
diferencial no momento da contratação, ou seja, agrega-se um valor profissional ao
operário.
Finalizando, o entrevistado acredita que a capacitação, a qualificação e a
certificação são muito importantes para o futuro do Drywall no Brasil, pois através de
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uma instalação e uma manutenção de pós-ocupação com qualidade total, irá
satisfazer o consumidor final, ou seja, o usuário, que progressivamente fortalecerá a
aceitação do sistema de gesso acartonado no país. Baseado nesta idéia a
Abragesso investe no treinamento dos corretores imobiliários, agentes finais da
cadeia produtiva, na divulgação e compreensão das facilidades que o sistema traz,
agregando valor a edificação.
Todo esse contexto mostra um novo cenário na área da construção civil,
caracterizado por grandes empresas, dividindo-se em empresas menores e
especializadas, terceirizando parte de suas atividades como o Drywall.
Há, ainda, uma divisão mais acentuada do trabalho. Mesmo assim, percebe-se que
cada um dos profissionais da área, além do domínio das competências de sua
especialidade, deve ter visão ampla do processo de produção envolvido na
construção civil. Isso indica a necessidade de formação na área como um todo, o
que implica no desenvolvimento de competências profissionais gerais
acompanhadas das que remetem a segmentos particulares de atuação,
contemplando competências específicas que lhe a cada modalidade, ou nível de
certificação.
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Considerações Finais
No decorrer desta pesquisa, abordamos a relação entre a indústria da construção
civil e o avanço tecnológico determinado pela permanente presença da
industrialização no canteiro de obras que, através dos materiais e sistemas
construtivos alternativos, orientam a construção civil na busca da racionalização da
obra. Procuramos articular a discussão teórica sobre a racionalização da indústria e
o avanço da tecnologia da construção civil, com as implicações que ela induz à força
de trabalho, investigando as transformações que a temática traz para a mão-de-obra
do setor no tocante à educação profissional.
Buscamos evidenciar a importância da cadeia produtiva da construção civil, no
cenário sócio-econômico nacional, através do estudo de parte da bibliografia
temática e dos dados estatísticos que demonstraram, com clareza, a força do setor
na questão social do trabalho. Apoiamos a pesquisa em dados qualitativos que
expressam e revelam significativamente, as determinantes, contradições e
implicações, possibilitando compreender e interpretar a realidade investigada.
O estudo apóia-se na idéia de que a baixa qualidade e produtividade no produto final
da industria da construção civil está relacionado a pouca ou nenhuma qualificação
dos operários que formam a mão-de-obra do setor produtivo. E a partir deste ponto
desenha-se um cenário político e econômico em que a educação profissional e seus
diversos aspectos particulares são apontados como um dos principais pontos de
sustentação do processo de transformação que vem ocorrendo na cadeia produtiva
da construção civil e de um modo geral em toda a sociedade. Há ênfase na
contextualização da certificação profissional baseada em competências, que age
como um dos instrumentos de garantia da qualificação do trabalhador, marcada por
mudanças tecnológicas e organizacionais.
No decorrer do trabalho, investigamos em que medida as transformações
tecnológicas presentes na produção de modo geral, aparecem/explicitam-se na
organização e estruturação da rede de educação profissional, nos âmbitos
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internacional e nacional. Essa questão ganhou relevância quando tratei da indústria
da construção civil, e suas especificidades.
Buscamos ao longo da pesquisa identificar os sistemas construtivos dotados de
tecnologia alternativas, de certo modo, inovadoras em relação a alguns sistemas
construtivos tradicionais e demonstrar o que cada uma das novas modalidades de
produção e/ou organização representam no contexto da qualidade e produtividade
no sub-setor de edificações. Neste sentido investigamos os sistemas construtivos
que pertencem ao conjunto de métodos que compõe a racionalização da obra,
procurando demonstrar suas principais características técnicas, particularidades,
integração multidisciplinar dos sistemas e implicações relacionadas à qualificação do
operário. Assim, foi possível compreender o processo de transformação tecnológica
que adentra a cadeia produtiva da construção civil e os desafios que se impõe à
educação profissional e suas implicações para não somente como um trabalhador,
mas como um cidadão atribuindo-lhe a plena condição para sua inserção no
mercado de trabalho.
A partir deste cenário de mudanças e desafios, destacamos a peculiaridade e a
especificidade do trabalho entre os sistemas construtivos no processo de
racionalização

produtiva,

focalizando

uma

das

tecnologias

industrializadas

selecionadas para esta pesquisa, afim de, investigar com mais profundidade o
processo de aprendizado, formação, qualificação e certificação da mão-de-obra
especializada. Assim direcionei o estudo para o sistema de gesso acartonado e
complementares, que tem uma grande participação em empreendimentos, que nos
quais focamos os sistemas construtivos que visam a racionalização da construção.
As várias pesquisas sobre o sistema Drywall apresentam, distintas abordagens mas,
sobretudo visam o conhecimento técnico do sistema, seu desempenho em variadas
situações. Ao focalizar o estudo no sistema Drywall, apresento a possibilidade de
propor um sistema de certificação por competência, contribuindo ainda mais para
enriquecer a qualidade da construção civil.
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Por conta do proposto, incorporamos a este trabalho, uma contextualização sobre os
operários da construção civil, seus aspectos históricos, contemporâneos, através de
uma enquete realizada junto aos trabalhadores, visitados nos canteiros durante a
pesquisa, permitindo identificar características desta força de trabalho atuante. A
Construção Civil continua sendo grande absorvedora da mão-de-obra não
qualificada ou pouco qualificada. Ao mesmo tempo, a enquete levou a conhecer
alguns anseios e perspectivas pessoais em relação às mudanças tecnológicas na
produção da obra.
A explicação para este perfil, de um trabalhador pouco qualificado e com baixa
escolaridade, sem domínio sobre saber-fazer, está tanto nos aspectos histórico de
improvisos, característica própria do setor, bem como, no critério de recrutamento da
mão-de-obra, que nos momentos de grande demanda, abre mão do profissional
especializado Também são evidentes os aspectos relacionados ao trabalho
temporário e a grande rotatividade, confirmando a idéia de que a construção civil é
uma alternativa de trabalho, na falta de oportunidade em outros setores mais
organizados e desenvolvidos tecnologicamente.
Dessa forma, os discursos sobre o retrato da mão-de-obra da construção civil no
Brasil e a necessidade de mudanças na dinâmica do processo produtivo no setor,
fortalecem a necessidade da adequação das formas de educação profissional em
relação às tecnologias alternativas de produção balizadas pelas demandas de
mercado, atuando assim como regulador do mercado de trabalho e ao mesmo
tempo um agente de inclusão sócio-econômico, contribuindo para a formação
comportamental, induzindo a uma melhoria de qualidade do trabalho realizado.
Ainda em relação à educação profissional, em específico à certificação por
competência, que interage como um instrumento de garantia do saber-fazer e no
comportamento intelectual do profissional, surge como um objeto simbólico, mas
acima de tudo um instrumento jurídico. Dessa forma a certificação pode ser uma
ferramenta para implementação da inovação tecnológica na construção civil, pois
baseado na idéia que a qualificação oferecida na educação profissional do
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trabalhador é oriunda de uma demanda do mercado de trabalho por profissionais
habilitados às novas tecnologias, que requerem o acesso, inicialmente de base
teórica, seguida de uma experiência prática que assim habilita o trabalhador ao novo
posto de serviço e garantindo a inovação tecnológica, o aprendizado e o
conhecimento dos novos materiais, componentes e métodos de execução.
Partindo da premissa que a educação profissional torna-se uma aliada da inovação
tecnológica através da transferência de habilidades e conhecimentos técnicos ao
trabalhador e garante a esse uma maior integração no mundo trabalho e das
relações sociais, buscamos identificar e compreender os agentes que participam da
rede de educação profissional, que contribui decisivamente para o desenvolvimento
tecnológico e organizacional da construção civil, especificamente o processo de
reestruturação produtiva.
No que se refere a educação profissional, há uma preocupação mundial com o tema
de grande importância e complexidade. Muitos países considerados desenvolvidos,
ainda não estabeleceram uma direção clara e precisa sobre o assunto.
O estudo possibilitou identificarmos metodologias de ensino e certificação
diferenciadas no âmbito internacional e apontam ora para críticas positivas, ora
negativas, gerando discussões e incertezas da eficiência do sistema de educação
profissional, na particularidade de cada país.
Neste quadro, destacou-se com indícios de maior aceitação, relacionado a opiniões
positivas os sistema de certificação profissional baseados em competências, pois
permitem ao indivíduo um aperfeiçoamento do seu pensamento lógico gerando uma
classe operária mais intelectualizada. A consolidação do modelo de educação
profissional pode ser relacionada à valorização do trabalhador como indivíduo capaz
e independente, aspectos estes que implicam no abandono das qualificações
restritas, mesmo que altamente especializadas, e apostam em currículos que
atendam às exigências técnico-abstratas e de novos domínios sócio-comunicativos,
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fundamentais para uma formação flexível, permitindo uma melhor adaptação às
mudanças constantes no plano profissional e social.
Ainda em relação aos modelos de certificação profissional, o estudo identificou e
sistematizou a composição da rede de educação profissional brasileira, seus
principais agentes, níveis de ensino e esferas administrativas que compõe o
complexo sistema nacional.
A partir de uma visão geral sobre a estrutura da rede de ensino profissional no
Brasil, a pesquisa focalizou especificamente o setor da construção civil e suas
particularidades. Dessa forma, procurei relacionar as formas de organização e as
ofertas dos cursos, observando a atuação de cada agente participante na
construção civil. Este levantamento possibilitou uma análise quantitativa e qualitativa
do processo de aprendizagem do trabalho e conhecer as diferentes formas de
aplicação do ensino.
O setor da construção civil ocupa uma discreta posição, na oferta de cursos de
educação profissional em relação a outros setores da economia, demonstrando que
o processo de aprendizagem do operário da construção, vem sendo ainda o canteiro
de obras, como o espaço privilegiado para a constituição do trabalhador profissional,
fortalecendo o aprendizado informal.
De acordo com o MEC (2000), os cursos técnicos voltados para a área da
construção civil têm oferecido uma formação ampla e generalista. Isto por um lado, é
positivo, pois o técnico tem uma visão completa da obra , desde a sua concepção
até a sua conclusão. Por outro lado, tão grande amplitude de formação tem
inconveniente: as cargas horárias dos cursos acabam sendo muito extensas e os
currículos não se adequam rapidamente às transformações tecnológica da
produção. Os cursos com longa duração se tornam pouco acessíveis aos
trabalhadores, caros para os administradores e inadequados para as demandas do
setor produtivo.
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De acordo com ARAÚJO (1999)
A reestruturação curricular, a partir de uma visão prospectiva das solicitações no
plano profissional e social, implica superar a inércia das práticas didáticas discursivas
e de transferência de conhecimentos acabados e, em recriar o processo de
aprendizado incorporando os novos meios de comunicação além de centrar-se no
desenvolvimento da autonomia do educando e cooperação com seus pares e com os
educadores.

É preciso assinalar que os debates sobre a reestruturação da cadeia produtiva
apresentam uma busca de novos métodos de trabalho e de formação da mão-deobra, gerando discussões e propostas, oficiais do Governo Federal do Brasil através
do MEC (2000), e transitam há tempos sem uma definição. Por outro lado, os
métodos e “micro-sistemas” de formação e certificação profissional são idealizados
por grupos reduzidos do segmento da construção civil. Estes cursos são
constituídos, formalizados e colocados em prática com maior agilidade geralmente
em benefício da maior produtividade da própria indústria de componentes, materiais
e sistemas construtivos.
Em síntese, é possível afirmar que reestruturação da educação profissional para o
setor da construção civil, se apóia na iniciativa de pequenos grupos, geralmente
formados por associações de fabricantes, sindicatos de classes e empresários que
necessitam de mão-de-obra qualificada. Estes são os que inicialmente idealizam
cursos internos, em uma determinada especialidade, buscando habilitar com maior
rapidez o operário ao novo trabalho.
Na decorrência de um aumento na demanda, pela inovação tecnológica,
determinada pelo mercado de trabalho, seus idealizadores e organizadores são
induzidos a incrementarem seus cursos e expandir os centros de capacitação e
formação através de convênios com as escolas da rede de educação profissional,
geralmente da administração do setor privado, com destaque especial para as
escolas do Sistema S (Senai).
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Esta iniciativa vem ao encontro do objetivo geral desta pesquisa, que visa propor um
sistema ou metodologia para certificação profissional da construção civil em gesso
acartonado. Acredito que partindo de um micro sistema através de uma única
especialidade será possível identificar e conhecer com maior clareza a real
necessidade de um modelo de certificação profissional baseado em competências.
A formação baseada nas competências proposta pelas Diretrizes Curriculares do
/ensino Médio e do Ensino Técnico, do Conselho Nacional de Educação, apresenta
uma relação de subordinação pedagógica indissociável das necessidades
requeridas pelas transformações no campo do trabalho.
Ao focarmos o sistema de gesso acartonado, foi possível estabelecer alguns
requisitos de competência que o profissional qualificado deverá ter, para se tornar
um trabalhador adequado às novas situações Um trabalhador que, junto ao “saberfazer” seja reflexivo, com capacidade de decisão, de iniciativa, que faça seu trabalho
com criatividade e ética.

Ademais, o processo de certificação pode ser considerado com um dos instrumentos
de orientação para o mercado de trabalho e política pública de emprego e, por isso,
necessita apoiar-se em normas definidas, advindas de acordos entre os atores
sociais, associando-se à questão da evolução tecnológica.
Após a conclusão das visitas aos atores que participam da qualificação profissional
da mão de obra na área de gesso acartonado, foi possível avaliarmos os diferentes
posicionamentos das entidades sobre temas abordados, conteúdos, enfoques
diferenciados, sistemas de avaliação e certificação que são oferecidos até o
momento.
Esta avaliação comparativa tornou-se um fator essencial para um direcionamento de
uma proposta de unificação da qualificação da mão de obra na construção civil,
apontando os pontos positivos e negativos que os sistemas possuem, aspecto que
contempla o motivo que levou a esta pesquisa de campo: relatar a situação
encontrada para a certificação de uma tecnologia diferenciada, como acontece com
o gesso acartonado.
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Os modelos de certificação encontrados nos agentes visitados são diferenciados,
enquanto a empresa fabricante qualifica o trabalhador como “participante do curso”,
pois assim é descrito no diploma recebido. A Escola SENAI atribui a este trabalhador
uma qualificação profissional expressa também no formato de diploma, com o
diferencial de estar apresentando ao mercado de trabalho um profissional habilitado
a exercer uma função determinada, mas acrescida de competências específicas e
gerais formando um “instalador de gesso acartonado”, assim denominado pela
escola.
O Senai, como parte integrante do convênio estabelecido com o fabricante, contribui
de maneira positiva na qualidade do curso oferecido e na tradição de ensino e
referencial atribuído a esta entidade. Nesta direção, é importante observar como a
participação de uma instituição ligada à educação profissional é capaz de ofertar o
mesmo tema com grandes diferenciais.
A participação da instituição escolar como agente formador parece ser fundamental
na formação do curso, buscando realmente formar um profissional qualificado com
base em competências e que, futuramente, o induzirá a complementar e prosseguir
com a formação profissional assim como o mercado de trabalho assim o exigir.
A capacitação profissional não deve apenas tratar da solução imediata de problemas
pontuais surgidos pela comercialização de novos produtos ou sistemas construtivos.
A educação tecnológica do trabalhador quando voltada para o produto pode tornarse ultrapassada assim que a indústria lançar um novo produto que substituirá aquele
anteriormente adotado como o grande negócio da construção civil.
Assim como a evolução tecnológica é dinâmica quanto à inovação de materiais e
nos sistemas construtivos que ele integrará, assim deverá ser a formação
profissional do trabalhador da construção civil, tornando os atuais certificados uma
ponte de acesso aos novos cursos de formação e certificação profissional. A
flexibilidade e a continuidade na capacitação do trabalhador devem ser os pontos
centrais na elaboração dos cursos. Para tanto é indispensável à elaboração de
competências globais, mais conhecidas como competências transversais, (aquelas
comuns em entre as modalidades de cursos) e já utilizadas pelo SENAI, como
também competências específicas, determinantes para a realização de parte das
ações que uma determinada atividade requer.
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Na busca da consecução dos objetivos e da confirmação das hipóteses desta
pesquisa, apresentamos, a seguir, uma proposição para implantação de um modelo
de certificação profissional baseado em competências focado no sistema de gesso
acartonado.
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Recomendações para implantação de um sistema de certificação por
competências para o profissional do gesso acartonado
Nível Básico
Proposta
O processo de produção na área da construção civil pode ser sistematizado a partir
da natureza das atividades que rotineiramente compõe a cadeia produtiva;
Planejamento e Projeto, Fabricação e Produção dos Materiais e Componentes,
Execução e Manutenção. Com base neste critério proponho um modelo específico
ao sistema de gesso acartonado, destacando duas funções, a Execução e a
Manutenção.

De acordo com a proposta do MEC (2000),
As funções Planejamento e Projeto englobam atividades ligadas ao anteprojeto,
desenvolvimento dos projetos técnicos e a viabilidade econômica e ao planejamento
da obra como um todo, ficando além da responsabilidade do instalador do sistema de
gesso acartonado.

A operacionalização do modelo de certificação profissional para a mão-de-obra da
construção civil, deverá seguir três etapas conseguintes: a elaboração do currículo, a
implantação do curso e a gestão do desenvolvimento.

A elaboração do currículo.

A metodologia estabelecida para elaboração do currículo de nível básico para
formação

do

Instalador

do

Sistema

Drywall

deverá

seguir

as

seguintes

recomendações:

I. Como recomendação inicial, deverá ser criado um órgão normativo formado
por vários representantes assegurando a neutralidade, imparcialidade e
equidade na composição do modelo de certificação profissional.
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II.

É recomendável que participem do órgão responsável: instituições da
educação profissional (SENAI, Centro Paula Souza, CFET), associações de
fabricantes (ABRAGESSO), representantes de sindicatos do setor da
construção civil (SINDUSCON) e da área do gesso acartonado (ASBIN) e aval
dos Conselhos Profissionais (CREA).

III. Neste trabalho proponho que seja adotado um modelo de certificação
profissional, por competências, voltado a formação do indivíduo e que
apresente uma relação de subordinação pedagógica, acompanhadas de perto
pela variação da demanda do mercado de trabalho, subordinadas as
inovações tecnológicas.l
IV. Uma vez determinado o modelo de certificação, o órgão normativo deverá
estabelecer uma ou mais entidades certificadoras autorizadas e ou
credenciadas pelo órgão oficial do Governo Federal.
V. A Unidade Certificadora deverá iniciar estudos e pesquisas de análises das
competências gerais a fim da elaborar os currículos, que poderão tomar como
base o Parecer CNE/CEB nº16/99 e Resolução CNE/CEB nº4/99, adaptando
ao nível básico de educação profissional, que recomenda:
a.

O profissional deverá ter o conhecimento e aplicação das normas,
métodos, técnicas e procedimentos estabelecidos visando à qualidade
e produtividade dos processos construtivos e de segurança dos
trabalhadores.

b.

Analisar interfaces de plantas e especificações de um projeto,
integrando-as de forma sistêmica, detectando inconsistências,
superposições e incompatibilidade de execução.

c.

Propor alternativas de uso de materiais, de técnicas e de fluxo de
circulação de materiais, pessoas e equipamentos, tanto em escritórios
como no canteiro de obras, visando à melhoria continua do processo
de instalação do gesso acartonado.

d.

Coordenar equipes de trabalho
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e.

Controlar a qualidade dos materiais, de acordo com as normas
técnicas.

f.

Coordenar o manuseio, o preparo e o armazenamento dos materiais e
equipamentos.

g.

Conhecer e aplicar conceitos básicos de nível, prumo, esquadro,
conhecimento de unidades de métricas e escalas.

VI. Caberá à Unidade Certificadora, atividade de avaliação do profissional. Esta
Unidade Certificadora será formada e mantida de preferência pelos
participantes do sistema, ou pelo próprio agente de educação profissional,
Para tanto deverá ser criado pelo órgão normativo um banco de
competências, afim, de se compor um sistema de aproveitamento continuado
da educação profissional adquirida, sem a perda das competências adquiridas
em outras modalidades de cursos.
VII. O órgão Normativo do sistema de certificação do Gesso Acartonado deverá
pesquisar e analisar perfis profissionais e competências específicas para cada
uma das funções: Execução e Manutenção.
VIII. A construção dos cursos, composto por dois módulos, sendo eles: Módulo A Execução, e Módulo B – Manutenção. Para cada um deles serão definidas as
disciplinas e práticas profissionais (baseadas nas competências gerais e
específicas) e a respectiva carga horária para cada um dos módulos.
IX. O processo de avaliação, como veremos mais adiante, deverá ser contínuo e
por competências, baseado em um cadastro geral para acompanhamento do
profissional, através do banco de competências.
X. O Sistema deverá assegurar ao profissional o acesso em outras
especialidades da área da construção civil através do aproveitamento das
competências já adquiridas. (MEC – Educação Profissional, 2000)
Todo este processo de planejamento e formação do sistema de certificação
profissional deverá obrigatoriamente ser aprovado pelo Órgão Normativo. Em
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seguida é preciso proceder à legalização do sistema através da aprovação do
Conselho Estadual de Educação.

Implantação dos cursos

A fase intermediária do processo de operacionalização do sistema de certificação
será a implantação dos cursos, que poderá ser efetivada através de um convênio da
entidade gestora (Órgão Normativo) do sistema de certificação com as instituições
da rede de educação profissional, (Federal, Estadual, Municipal ou Privada)
preferencialmente, considerados nesta pesquisa, os principais agentes formadores
da força de trabalho da construção civil. Não deve ocorrer restrição para convênios
formados com associações de trabalhadores e empresariais, sindicatos e
organizações não-governamentais e por empresas construtoras no canteiro de
obras, desde que o modelo de certificação seja seguido por todos.
Poderão ser estabelecidas regras para composição do corpo docente, que deverá
ser formado por especialistas da área do gesso acartonado e docentes capacitados
no assunto. Dentre suas atribuições estará a definição dos planos de aulas, afim de
suprir cada competência profissional.
Sugiro que o requisito mínimo que o candidato deverá cumprir para ingressar no
curso de instalador do sistema de gesso acartonado seja o ensino fundamental
completo.
Os interessados em cursar os módulos do curso de instalador poderão solicitar
aproveitamento das competências adquiridas em outras modalidades de cursos da
área da construção civil, para fins de dispensa da disciplina referente a competência
adquirida ou até mesmo ingressar em um módulo avançado.

A gestão administrativa do Sistema

Para que estas recomendações sistemáticas sejam cumpridas garantindo a
implantação e a corrente atualização do Sistema de Certificação Profissional por
competências no segmento do gesso acartonado, é necessário o cumprimento de
algumas metas, pelo Órgão Normativo.
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Os cursos deverão ser avaliados periodicamente a cada dois anos, ou quando as
bases tecnológicas requisitarem uma atualização curricular, portanto deverá existir
um acompanhamento das inovações tecnológicas. A comissão de gestão
administrativa deverá organizar e atualizar todas as bases de dados sobre a
educação profissional e a tecnologia referente ao gesso acartonado e sistemas
complementares.
A contínua capacitação dos professores e profissionais especializados que
compõem o corpo docente é essencial para o bom desempenho do plano didático do
curso. Por este motivo, vejo que a participação dos fabricantes de materiais e
componentes, divulgando e treinando o corpo docente no manuseio, na instalação
dos novos sistemas, produtos e materiais. Acredito também na colaboração positiva
de projetistas, engenheiros e arquitetos, na conceituação de projetos integrados as
mudanças as inovações construtivas são essenciais na busca da atualização
tecnológica, a serviço da educação profissional, se efetivando através de seminários
tecnológicos, ciclo de palestras, “workshops”, relacionando produto, projeto e
execução.
Baseado em informações adquiridas no decorrer desta pesquisa relacionamos as
competências e habilidades específicas que o instalador do sistema Drywall deverá
adquirir nos diferentes módulos e funções.

Módulo A
Execução de Obras
Competências Gerais
Interpretar Normas Técnicas, identificar equipamentos eletrônicos e digitais
(topográficos), para locação de obras, interpretar convenções de desenho técnico,
Interpretar projetos, orçamentos, cronogramas e especificações, conhecer e
identificar sistemas construtivos alternativos, dimensionar equipes de trabalho,
organizar plano de trabalho, organizar fluxo de material, selecionar critérios de
conformidade para recebimento de material, avaliar propriedades de material, locar
obra, manusear dispositivos de proteção e segurança coletiva e individual, conhecer
primeiros socorros de acidentados.
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Instalador de sistema em gesso acartonado - Nível 1A
Objetivo
Proporcionar uma certificação profissional de nível básico a profissionais que
atuarão em instalação de paredes de gesso acartonado, em obras novas. Este
módulo permitirá o profissional executar a instalação do sistema, através de
ferramentas, equipamentos e técnicas específicas, sem a necessidade de interferir
em outras especialidades e sistemas complementares.
Competências Específicas.
Conhecimento e interpretação das normas NBR11675/90, NBR10636/89, NBR
14715/01, NBR 14716/01, NBR 14717/01, NBR 7008/94, utilização dos tipos de
chapas de gesso acartonado, conhecimento e utilização de equipamentos,
ferramentas e acessórios específicos, conhecimento e montagem das paredes tipo
73/48/600, com uma chapa de cada lado, da parede – 98/48/400, com duas chapas
de cada lado e a parede 195/70/600 com duas chapas de cada lado, Locação das
paredes e demarcação da modulação para o tipo de parede a ser executada,
Montagem da estrutura metálica, marcação e fixação das guias, colocação dos
montantes, inclusive vão de porta, parafusamento das chapas de gesso, tratamento
de juntas entre chapas de gesso, horizontais e verticais, Solução para paredes em
áreas molháveis, Montagem do forro em gesso acartonado unidirecional e
bidirecional.
Módulo B
Manutenção e Assistência Técnica
Competências Gerais
Para ingressar neste módulo, o profissional deverá ter adquirido as competências
gerais e específicas do módulo A, ou solicitar aproveitamento das competências
adquiridas em outros cursos.
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Para este módulo serão sugeridas as seguintes competências gerais:
Interpretar legislação e normas técnicas, interpretar critérios de desempenho do
sistema de sistemas construtivos, interpretar projetos interdisciplinares, interpretar
projetos executivos (estruturais, hidráulica, elétrica, ar condicionado), conceber a
organização do trabalho em locais de reforma, organizar espaços físicos e
instalações provisórias, identificar patologias de construção, identificar equipamentos
para diagnóstico de patologias, identificar os tipos de sistemas construtivos e
técnicas de manutenção e reparos.

Técnico de manutenção em sistema em gesso acartonado
(Nível 2B)
Objetivo
É proporcionar uma certificação profissional de nível básico a profissionais que
atuarão na assistência técnica em paredes de gesso acartonado, para obras de
reforma ou manutenção e reparo predial. Este módulo permitirá o profissional
executar reparos, ampliações, alterações de layout, que sejam compostos em
sistema de gesso acartonado, identificando o problema, a causa e por fim a solução
adequada, inclusive atuará nos reparos das instalações complementares, que
vierem existir no local da obra. Portanto para atender este objetivo o profissional
deverá adquirir as competências abaixo descritas.

Competências Específicas.
Executar levantamento gráfico e desenhos para diagnósticos, conhecer e identificar
as patologias da construção, remoção de trechos de chapas de gesso acartonado,
reforço da estrutura metálica, recomposição da parede, conhecimento e prática em
instalações hidráulicas com tubulação rígida e flexível, conhecimento e prática em
instalações elétricas, conhecimento e prática em tubulações de ar condicionado,
pintura, texturas, assentamento de peças cerâmicas, instalação de peças suspensas
(sanitárias), técnicas de impermeabilização em áreas molháveis, tratamento acústico
interno em paredes de gesso acartonado, interpretar critérios de desempenho do
sistema em gesso acartonado.
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Sistema de avaliação
Verificou-se que uma das principais dificuldades para a implantação de um sistema
de certificação profissional está na escolha das variantes de modelos de certificação,
portanto a partir da definição do modelo por competências, proposto neste trabalho
que foram definidas como gerais e específicas, relacionei algumas recomendações
para o processo de avaliação.
A questão financeira tem-se mostrado decisiva para a implantação de sistemas de
certificação, pois os custos são elevados e, muitas vezes passam a ser de
responsabilidade dos próprios profissionais, que têm que assumir esta despesa,
mesmo quando estão desempregados. Portanto, o aproveitamento de cursos e
certificações adquiridas evitará gastos desnecessários, permitindo que o profissional
se qualifique e se certifique somente nas competências necessárias para atender
determinada função.
Como primeira recomendação enfatizo a necessidade de associar processos de
certificação com a educação continuada, tornando uma ferramenta imprescindível no
mecanismo de inclusão social.
Segundo MASSON e SARAIVA (2004),
É um desafio propor uma avaliação de acordo com os princípios que reconheçam as
experiências existenciais dos educandos, seja no contexto específico das relações de
trabalho, seja no espaço social em geral. Ainda que a educação profissional,
historicamente veio a exigir um tipo de avaliação que ultrapasse a aparente posse
formal do conhecimento, uma abordagem que enfatize o domínio competente obriga a
mudanças nos métodos de avaliação usualmente empregados nas práticas
pedagógicas.

Ademais é preciso destacar que as mudanças na educação profissional estão
centradas nos caminhos da certificação profissional baseada em competências.
Apesar da indefinição do MEC, quanto a criação de um Sistema Nacional, a LBD,
em seu artigo 41, estabelece que, “ todo o conhecimento adquirido na educação
profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e
certificação, para prosseguimento ou conclusão de estudos.
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O processo de avaliação também deverá levar em conta os conhecimentos e
competências adquiridas pelo trabalhador, na atuação real, mesmo que tenha sido
por qualquer meio de estudo não-formal, ou no próprio posto de trabalho.
A avaliação deverá ser centrada em resultados de desempenho claros e
transparentes, portanto o candidato deverá saber e ou escolher com antecedência
em quais competências deverá ser avaliado.
Esta avaliação irá determinar se o profissional adquiriu as competências necessárias
para habilitá-lo ao trabalho ou, se há necessidade de uma requalificação. Esta
avaliação deverá ter um prazo de validade de dois anos no máximo, promovendo
assim a educação profissional continua e periódica. Para isso propomos o seguinte
sistema de avaliação:
a. O candidato à certificação profissional em cada um dos módulos
deverá ser avaliado inicialmente nas Competências Gerais o que
habilitará ao prosseguimento no processo de avaliação.
b. O processo deverá prosseguir com a avaliação das competências
específicas de cada módulo (A e B), e estas deverão ser avaliadas,
individualmente e pontuada.
c. A avaliação deverá ser efetuada através de prova objetiva, referente a
parte teórica de cada módulo. Avaliação deverá ser efetuada também
na parte prática, podendo ser avaliada na escola, ou no próprio local de
trabalho, desde que atenda ao requisito de um mínimo de 5 candidatos
a serem avaliados. Toda esta avaliação deverá ser efetuada por
competências.
d. O candidato que atingir 76% de aprovação nas competências
específicas obterá seu certificado profissional imediatamente, mas será
submetido a uma segunda avaliação, somente.nas competências não
adquiridas. Neste caso não haverá necessidade de cumprir nova carga
horária
e. Quando o índice de aprovação, ficar entre 51% e 75% o mesmo não
obterá a certificação profissional imediatamente a conclusão do curso.
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O mesmo deverá ser novamente avaliado, somente nas competências
que encontrou dificuldades, com a necessidade de cumprir novamente
a carga horária de cada competência não adquirida.
f. Para índices de aprovação iguais ou inferiores a 50% (cinqüenta por
cento), o candidato deverá ser orientado a cumprir novamente toda a
carga horária do curso, no módulo cursado.
g. A certificação se efetivará através da emissão de um Número de
Registro Nacional Profissional em Nível Básico da Construção Civil,
determinando por escrito as especialidades que este profissional é
habilitado.
h. Ao fim da validade do Registro Profissional, o profissional deverá
procurar a entidade certificadora que o encaminhará para uma
requalificação ou para uma nova capacitação em outra modalidade,
com aproveitamento das competências adquiridas.
i.

O controle do Registro Profissional ficará à cargo da Unidade
Certificadora, que deverá manter um cadastro e o controle das
certificações e a validade das mesmas.

A avaliação não pode ser entendida como um conjunto de ações que são um fim em
si mesmas. Ela deve ser considerada como parte fundamental de todo um processo
da certificação profissional, contribuindo o desenvolvimento das habilidades e
capacidades adquiridas através das competências.
Enfim, um dos focos centrais da educação profissional deve ser a certificação do
individuo como profissional da construção, com a especialidade que assim ele
desejar, mas de maneira que o habilite a continuidade da formação e o acesso
facilitado à outras formações profissionais.
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GLOSSÁRIO

A
ALUNO

Educando matriculado em atividades ofertadas
por Unidade de Educação Profissional - UEP

ANÁLISE PROFISSIONAL

Processo de identificar, através de observação,
entrevista e estudo, as competências do
trabalhador e os fatores técnicos e ambientais da
profissão.

APERFEIÇOAMENTO

Processo de atualização, complementações ou
ampliação das competências profissionais do
trabalhador qualificado para melhoria de seu
desempenho profissional.

APROVEITAMENTO
COMPETÊNCIAS

DE Processo por meio do qual se promove a
avaliação de conhecimentos, habilidades e
atitudes de um indivíduo com vistas ao
prosseguimento de estudos e/ou inserção no
mercado de trabalho (vide avaliação de
competências).

APROVEITAMENTO
ESTUDOS

DE Processo por meio do qual poderão ser
reaproveitados os conhecimentos adquiridos pelo
educando, por meio formal e não-formal,
mediante análise de comissão de docentes e
especialistas em educação para prosseguimento
ou conclusão dos estudos.

ÁREA OCUPACIONAL

Conjunto de ocupações afins que se relacionam
entre si no campo de aplicação e na área de
educação profissional.

ASSESSORIA TÉCNICA

Conjunto de atividades relacionadas com a
orientação e solução de problemas técnicos na
administração ou na produção de bens e
serviços. As atividades laboratoriais são
consideradas como assessoria técnica.

ATUALIZAÇÃO

Ação educacional destinada a adequar os
conhecimentos e habilidades dos trabalhadores
às mudanças tecnológicas surgidas na ocupação
que desempenham.
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Processo de obtenção de informações, análise e
interpretação da ação educativa.

AVALIAÇÃO
COMPETÊNCIAS

DE Processo de verificação do domínio de
conhecimentos e habilidades adquiridos pelo
educando em sua trajetória escolar, no trabalho
ou na experiência de vida.

B
BASE CURRICULAR

Distribuição de componentes curriculares de um
curso com as respectivas cargas horárias

C
CAPACITAÇÃO

Ação formativa para o desenvolvimento de
competências técnicas ou de gestão

CARGA HORÁRIA

Tempo previsto em horas-aula para realização de
um curso/programa

CENTRO
DE
PROFISSIONAL

EDUCAÇÃO Unidade de Educação Profissional onde são
desenvolvidas ações educativas nas diferentes
modalidades, para jovens e adultos, bem como o
atendimento às demandas do setor produtivo.

CENTRO
DE
PROFISSIONAL

FORMAÇÃO Vide Centro de Educação Profissional

CENTRO
DE
EXAME
QUALIFICAÇÃO (CEQUAL)

DE Unidade de certificação de competências
ocupacionais onde se valida, por meio de provas
teóricas e práticas. A competência de um
indivíduo. (vide Certificação Ocupacional e
Certificação de Competências)

CENTRO DE TREINAMENTO

Unidade de Educação Profissional destinada ao
atendimento das necessidades imediatas de
preparação e aperfeiçoamento de trabalhadores
em seus diferentes níveis, de acordo com as
demandas locais ou regionais.

CENTRO TECNOLÓGICO

Unidade de Educação Profissional destinada a
transferir tecnologia sob a forma de ensino,
prestação de serviço técnico e divulgação da
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informação tecnológica, expandindo fronteiras do
conhecimento técnico e gerando, por meio de
pesquisa aplicada, novas tecnologias, bem como
procedendo à absorção seletiva das tecnologias
disponíveis em outras áreas ou países, às quais
adiciona elementos inovadores capazes de
adequá-los às carências do campo a que serve.
CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAÇÃO
COMPETÊNCIAS

Processo por meio do qual se comprova a
participação, conclusão e/ou aproveitamento de
um
educando
num
determinado
evento/programa/curso.
DE Processo por meio do qual se reconhece e
certifica que um indivíduo demonstra o domínio
de saberes necessários ao desempenho de suas
funções em um determinado setor ou família
profissional,
refletindo
o
emprego
de
conhecimentos, habilidades e atitudes para
realização de atividades em uma situação de
trabalho, segundo os padrões de qualidade
estabelecidos, independentemente da forma
como foram adquiridos.

CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL Vide Certificação de competências.
CERTIFICADO

Documento que comprova a participação,
conclusão e/ou aproveitamento do participante
num determinado programa ou curso.

COMPETÊNCIA

Conjunto de saberes (conhecimentos), o saber
fazer (habilidades) e o saber ser (atitudes e
comportamento), que levam o profissional com
todas as qualificações e capacidades para
resolver situações concretas de trabalho e
transpondo experiências adquiridas de uma
situação a outra.

CONHECIMENTO

Dimensão da educação profissional referente à
parte cognitiva que, conjugada às habilidades e
atitudes, compõe a competência de um
educando.

CURRÍCULO

Organização de um conjunto de conhecimentos
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com seus conteúdos e habilidades, articulados
internamente e integrados entre si, constituindo
um determinado itinerário formativo.
CURSO

Conjunto sistematizado de conhecimentos com
conteúdos programáticos teóricos e práticos
organizado a partir de perfil profissional
previamente definido.

CURSO TÉCNICO

Modalidade de Educação Profissional destinada
a proporcionar habilitação profissional aos alunos
egressos do ensino médio

D
DIRETRIZES OPERACIONAIS

DIRETRIZES
NACIONAIS

Orientação emanadas do Conselho Nacional de
Educação que servem de condições ou limites
para
identificação
das
ações
que
operacionalizarão as estratégias em busca do
alcance dos objetivos.

CURRICULARES Conjunto doutrinário fixado pelo Ministério da
Educação
que
estabelece
princípios,
fundamentos e procedimentos a serem
observados na organização pedagógica e
curricular de cada unidade escolar integrante dos
diversos sistemas de ensino.

E
EDUCAÇÃO CONTINUADA

Processo que permite a complementação,
atualização e ou aquisição de conhecimentos e
habilidades.

EDUCAÇÃO FORMAL

Processo educacional oferecido pelo sistema
regular de ensino de forma sistemática e
seqüencial.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Processo que tem por finalidade preparar o
homem para o exercício pleno da cidadania e sua
qualificação para o trabalho, visando ao
permanente desenvolvimento de aptidões para a
vida produtiva, integrando as diferentes formas
de educação, incorporando processos que
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desenvolvem o raciocínio crítico e criativo e que
ocorre em instituições especializadas ou no
próprio local de trabalho.
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE Nível de educação profissional destinado à
NÍVEL BÁSICO
qualificação, requalificação e reprofissionalização
de trabalhadores, independente da escolaridade
prévia.
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE Nível de educação profissional destinado à
NÍVEL TÉCNICO
habilitação profissional a alunos matriculados ou
egressos do ensino médio.
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE Nível de educação profissional correspondente a
NÍVEL TECNOLÓGICO
cursos de nível superior na área tecnológica,
destinados a egressos do ensino médio e técnico

F
Não há termos relacionados

G
Não há termos relacionados

H
HABILIDADES

Dimensão da Educação Profissional, referente ao
saber fazer, que conjugada aos conhecimentos e
atitudes define a competência do educando.

HORA-AULA

Tempo previsto para o desenvolvimento de uma
aula.

I
Não há termos relacionados

L
Não há termos relacionados

M
MERCADO DE TRABALHO

É a relação estabelecida entre a oferta de
trabalho e a demanda de mercado.

MÓDULO

Unidade Pedagógica outônoma e completa em si
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mesma, composta de conteúdos estabelecidos
de acordo com o perfil profissional, que já
qualifica para ocupações definidas e que, no seu
conjunto, leva a uma Habilitação Profissional

N
Não há termos relacionados

O
OCUPAÇÃO

Conjunto articulado de funções, tarefas e
operações destinados à obtenção de produtos ou
serviços.

P
PERFIL PROFISSIONAL

Referencial para estruturação dos cursos e
programas formativos estabelecidos com base
nas competências definidas pelos sistemas de
trabalho para qualificações profissionais.

PLANO DE AULA

Sistematização das atividades docentes a serem
desenvolvidas numa aula, contendo a definição
de objetivos, seleção e organização de
conteúdos, recursos didáticos, procedimentos de
avaliação e bibliografias.

POLIVALÊNCIA

Desenvolvimento de diferentes habilidades e
repertórios profissionais para a realização de
atividades de vários níveis de complexidade em
áreas afins, com alto grau de criatividade e
autonomia, supondo a capacidade de articular
conhecimentos
específicos
com
seus
fundamentos mais gerais e aplica-los a outras
situações.

PROFISSÃO

Atividade especializada que pressupõe domínio
de competências

Q
QUALIFICAÇÃO

Representação

educacional

de

categoria
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profissional resultante de um processo de
capacitação para o exercício de uma profissão
como trabalhador qualificado de nível básico ou
técnico, de acordo com o Perfil Profissional
específico.

R
REQUALIFICAÇÃO

Processo de adequação e aperfeiçoamento de
conhecimentos, habilidades e atitudes de um
profissional para favorecer sua permanência em
um mercado de trabalho em transformação.

S
SEMINÁRIO

Estratégia
metodológica
utilizada
no
desenvolvimento de recursos humanos que se
caracteriza pelo intercambio de experiências e
informações.

T
TECNOLOGIA

Conjunto de conhecimentos, processos e
métodos empregados nos diversos setores da
economia.

TRABALHABILIDADE

Condição
propiciada
pelo
conjunto
de
capacidades e competências desenvolvidas por
um indivíduo ao longo da vida que lhe permite
desempenhar atividades profissionais, com ou
sem vínculo empregatício.

U
Não há termos relacionados

V
Não há termos relacionados
Fonte de Dados

Glossário da Educação Profissional
SENAI 1999

IPT
Dissertação de Mestrado..

208

Anexos
Anexo 1
Questionário
As questões abaixo foram respondidas pelo Responsável Técnico do Curso da
empresa Fabricante de Chapa de Gesso Acartonado e pelo Diretor da Escola SENAI
do Tatuapé em São Paulo.

1 - Quais os motivos que orientam a organização do curso?
2 - Quais os principais objetivos do curso?
3 - O treinamento é mantido por alguma empresa?
4 - Qual o perfil do interessados pelo curso? São trabalhadores da área?
Estudantes? Operários da C.C. Idade? Sexo? Migrantes recém chegados?
5 - Qual a formação escolar mínima para ingressar neste curso? Porque?
6 - Qual a estrutura do curso, módulos, duração, temas abordados?
7 - Na elaboração do curso, optou-se em definir competências, ou definir atividades
específicas para execução do trabalho?
8 - Quais os investimentos necessários para a implementação do curso? Quais os
recursos materiais e humanos necessários?
9 - Quem são os professores, monitores, capacitadores?
10 - Seria interessante acrescentar neste curso além da montagem de paredes,
sistemas que complementam todo o conjunto, como instalações elétricas,
hidráulicas, equipamentos e a manutenção e adaptações no conjunto? Porque?
11 - Qual o tipo de certificação que o participante recebe ao final do curso?
12 - Caso recebam certificado, este é reconhecido por algum órgão federal,
conselho? Caso não, existe interesse por parte das empresas em um certificado
oficial?
13 - A capacitação em Gesso acartonado, pode ser considerada apenas um módulo
de uma formação profissional contínua. Quais outras atividades que são pertinentes
a esta formação?
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14 - Como o mercado de trabalho absorve estes trabalhadores? Existem vagas para
todos os que os capacitados?
15 - Nas construtoras ou montadoras, existe interesse que sejam contratados
profissionais certificados. A seleção é feita através do certificado ou pela experiência
de trabalho?
16 - Existe alguma certificação ou avaliação em postos de trabalho? No caso de uma
grande obra isso seria possível?
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Anexo 2
Questionário utilizado na enquête com os operários das obras visitadas em São
Paulo
Modelo Utilizado
Nome do operário
Idade
Natural (Cidade / Estado)
Ocupação Principal
Questionário
1

Qual a sua Formação Escolar e qual a última série cursada?
a. Não alfabetizado
b. Fundamental
c. Ensino Médio
d. Técnico Profissionalizante
e. Superior

2

Quantos anos você tem, de experiência na área da Construção Civil?
a. Menos de 1
b. Entre 2 e 5 anos
c. Entre 5 e 10 anos
d. Mais de 10 anos
e. 20 anos

3

O quê levou você a ingressar na área da Construção Civil?
a. Oferta de trabalho
b. Falta de outras oportunidades
c. Indicação familiar
d. Realização profissional ou pessoal
e. Melhor salário em relação a outras áreas
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Qual o cargo que você iniciou na área da Construção Civil?
a. Servente
b. Oficial (Pedreiro, Encanador, Eletricista, Pintor, etc...)
c. Apontador
d. Técnico
e. Outra

5

Mencione alguns cursos que você fez e comente cada um deles?

6

Possui algum Certificado ou Diploma, relacionado com a área da
Construção Civil?
a. Curso Técnico Profissionalizante – ETE
b. Curso Senai/SENAC/SESI
c. Treinamento fornecido pela empresa
d. Qualificação oferecida por fabricantes ou distribuidores de materiais.
e. Outros

7

Mencione alguns cursos que gostaria de fazer.

8

Você matricular-se-ia por livre e espontânea vontade em algum curso de
qualificação ou sistema para obter um certificado? Aponte também o
motivo da sua decisão.
a. Sim
i. Aperfeiçoamento
ii. Crescimento na carreira
iii. Busca de um certificado
iv. Mudança salarial
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b. Não
i. Os conhecimentos que possui já são suficientes
ii. Não tem tempo para ir ao curso
iii. Não incentivo dos superiores
iv. Não sabe onde fazer o curso
9

Caso o curso oferecido, lhe garantisse uma certificação em alguma
tecnologia alternativa ou inovadora na área da construção civil, por
exemplo o Gesso Acartonado e sistemas complementares, lhe despertaria
interesse? Aponte os motivos
a. Sim
i. Ampliar conhecimentos na área
ii. Mudança de trabalho
iii. Tornar-se um profissional especializado
b. Não
i. Não quer mudar o que faz hoje
ii. A construção não precisa de novas tecnologias
iii. Não conhece nenhuma nova técnica ou sistema construtivo

10

Caso o mercado de trabalho na construção civil imponha através da
demanda de serviços que você adquira conhecimentos em tecnologias
alternativas e inovadoras, você tomaria qual decisão?
a. Deixaria a construção civil
b. Procuraria pelos cursos ou sistemas que o habilitem ao novo trabalho
c. Continuaria tentando, nos mesmos padrões de hoje, mesmo que a
oferta fosse baixíssima.
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Como você gostaria de obter um certificado?
a. Curso Técnico Profissionalizante
b. Curso SENAI/SENAC/SESI
c. Treinamento fornecido pela empresa
d. Qualificação de fabricantes ou associações
e. Avaliação em campo de trabalho

12

Em outras áreas como na Saúde, os profissionais envolvidos diretamente
com pacientes necessitam de uma formação escolar e certificados
reconhecidos pelos conselhos regionais próprios. Com este exemplo, você
acha interessante adotar um sistema como este na construção civil, onde
há longo prazo, teremos uma mão-de-obra totalmente certificada?
a. Sim
i. Valorização da mão-de-obra
ii. Reconhecimento como profissionais
iii. Crescimento da qualidade
iv. Melhoria nos salários
v. Mais responsabilidades
b. Não
i. Maior exigência de qualidade
ii. Não haverá reconhecimento profissional
iii. Não irão ocorrer mudanças salariais
iv. Muita responsabilidade
v. Valorização da mão-de-obra

