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RESUMO
Esta dissertação tem como eixo a análise de programas de qualificação
de mão de obra propostos e oferecidos por diferentes instituições, em
específico para o pedreiro assentador de alvenarias de vedação vertical,
visando à proposição de um material didático de apoio adequado ao perfil do
trabalhador executor desse subsistema.
O estudo parte do contexto
histórico presente no desenvolvimento da indústria da construção civil, no qual,
apesar dos avanços tecnológicos apresentados nas últimas décadas, há
marcas de uma indústria tradicional, com base no trabalho artesanal. Nessa
direção, há de se destacar que o trabalho de base artesanal, na construção
civil, embora fortemente marcado pela baixa qualificação formal e baixa
escolaridade, promovia o “aprender fazendo”, transmitido no próprio canteiro de
obra. Esse processo parece que foi sendo perdido ao longo do processo de
industrialização do setor em detrimento de um cenário econômico que
demanda maior competitividade nos serviços prestados e melhor qualidade dos
produtos fornecidos. A hipótese que orienta este trabalho parte do pressuposto
de que a elaboração de um material didático para um programa de capacitação
para a formação do trabalhador deve estar em concordância com o seu perfil,
podendo potencializar o aprendizado de forma que aquele obtenha ganhos
tanto na qualidade do produto final como na qualidade de vida. O presente
estudo contou, inicialmente, com a revisão de literatura sobre o tema, com o
levantamento de dados quantitativos sobre a indústria da construção civil, com
destaque para a caracterização da mão de obra do setor, e também com
pesquisas de campo, nas quais foram realizados estudos de caso de
programas de qualificação propostos pela iniciativa pública, privada e terceiro
setor, por meio de visitas e, principalmente, participação em treinamentos
realizados por escolas, centros de treinamentos, fornecedores e fabricantes de
materiais e entrevista com profissionais ligados à área da educação
profissional.
Palavras-chave: Qualificação profissional, construção civil e qualificação,
construção civil e material didático, capacitação profissional.
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ABSTRACT
Training workers to execution of masonry walls in concrete block:
design and practice
This work has the central axis the analysis of training programs for
construction worker proposed and offered by different institutions, in particular
for Mason of masonry sealing vertical, in order to propose a courseware to
support appropriate to the profile of workers executing this subsystem. The
study begins of this historical context in the development of the construction
industry, despite the technological advances made in recent decades, there are
traces of a traditional industry, based on handmade works. In this way, there
must be noted that the handmade work in construction, although strongly
marked by low-skilled and low formal education, promoting "learning by doing,"
broadcast in the building site. This process looks like it was being lost through
the process of industrialization of the sector, rather than an economic
environment that demands greater competitiveness in services and better
quality of products supplied. The hypothesis that guides this work assumes that
the elaboration of didactic material in a training program to train the worker must
be in accordance with your profile, and can enhance learning in order to obtain
gains in both quality of product end as the quality of life of the worker. This
study was initially with the review of literature on the subject, with the lifting of
quantitative data on the construction industry, with emphasis on the
characterization of the labor sector, and also with field research, in which were
conducted case studies of training programs offered by public initiative, private
and third sector, through visits and participation in training courses conducted
mainly by schools, training centers, suppliers and manufacturers of materials
and interviews with professionals from the education professional.
Keywords: Vocational training, construction and qualification, construction and
materials, professional training.
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PRÓLOGO

A escolha do tema deste trabalho, capacitação de mão de obra, tem
relação direta com os caminhos que percorri na estruturação de minha carreira
profissional. O primeiro contato com programas de capacitação surgiu já na
adolescência. Por influência de meu pai, que na época possuía uma
marcenaria, e orientações de minha mãe, fui aprender a profissão de
marceneiro na Obra Social Dom Bosco. Essa Obra foi formada por um grupo
de religiosos salesianos que se instalaram em Itaquera (bairro do extremo
Leste paulistano) e tem como princípio atender prioritariamente a pessoas com
dificuldade de acesso à educação, alimentação, arte, cultura e qualificação
profissional. Nesse período comecei a perceber como o acesso à educação
tem o poder de construir sonhos e metas de vida e como modificava a forma de
se enxergar e ser visto pela sociedade. Influenciado pelas aulas de desenho e
pelas aulas práticas de construção de mobiliários no curso de marcenaria,
percebi que o curso superior em Arquitetura poderia proporcionar-me a mesma
satisfação pessoal que tinha quando concluía o projeto e execução de um
móvel.
Ingressei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Presbiteriana Mackenzie e lá pude ampliar meus horizontes nos diversos
campos do saber da arte de projetar e construir espaços. Tive a oportunidade
de ter aulas com grandes mestres da arquitetura e engenharia contemporânea,
passei a identificar com mais clareza a complexidade dessa área e como seria
grande a caminhada pela frente. Cinco anos passaram-se e então eu estava
com o diploma de graduação em Arquitetura e Urbanismo em mãos. Achava
que estava pronto para o mercado de trabalho, mas, apesar da dedicação aos
estudos, não me sentia preparado para “tocar” uma obra ou orientar um
funcionário. Sempre ouvi a história de como é difícil contratar um pedreiro, um
eletricista, um encanador sem ter problemas com a mão de obra, com os
trabalhos intermináveis, desperdícios e também da má fama e estigmas que
esses profissionais têm no mercado de trabalho e até mesmo no “imaginário”
que permeia o conceito popular. Porém, ao ouvir esses tipos de comentários,
uma questão sempre me incomodava durante a graduação e passou a ser
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maior ainda depois de graduado: se com minha formação não consigo dominar
de forma completa a execução de uma parede, como posso esperar de uma
categoria profissional, que em sua grande parte não concluiu seus estudos
básicos ou muito menos recebeu uma orientação adequada, possa responder
de forma satisfatória a esses tipos de atividade? Certamente, em um contexto
em que os requisitos profissionais se ampliaram e tornaram-se mais complexos
as condições para esses trabalhadores também ficaram mais difíceis.
Refletindo sobre isso, logo descobri que me faltavam conhecimentos práticos
da profissão - conhecimentos estes que foram bem explicados pelos mestres
em uma sala com lousa e giz branco - e que não poderia cobrar de um
funcionário a boa prática de uma atividade se eu mesmo não compreendia
como deveria ser feita. Percebi, então, que minha formação não estava
completa e que precisaria voltar aos estudos do ensino técnico para resolver
esse conflito.
O interesse pelo estudo das alvenarias surgiu por uma questão de prática
profissional. Durante o curso de Arquitetura, tive a oportunidade de trabalhar
em uma empresa que atua no ramo de compatibilizações de projetos
residenciais e comerciais e tem como especialidade o projeto de vedações
verticais. Nesse escritório pude conhecer, de forma mais detalhada, como o
projeto de elevação de uma simples alvenaria relacionava-se com os demais
subsistemas da obra, o que é uma verga e contraverga, o que são juntas de
amarração, dispositivos de fixação, entre outras terminologias. Pude, nesse
escritório, apurar muito a forma de projetar e o domínio técnico sobre o
assunto, mas ainda sentia que existia uma lacuna em minha formação entre a
teoria e a prática de execução.
Após a conclusão do curso de Arquitetura, busquei no SENAI o conhecimento
prático que não tinha adquirido na universidade, o qual, pela própria
característica e natureza desta, muitas vezes não consegue proporcionar. Pude
fazer cursos livres de pedreiro assentador, instalador hidráulico e elétrico. Foi
uma grande oportunidade de poder vivenciar, com profissionais de diversos
níveis

de

formação

da

área

da

construção,

o

aperfeiçoamento

do

conhecimento. Consegui também perceber que era muito comum profissionais
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com anos de experiência ainda não dominarem, de forma correta, as técnicas
de execução.
Com seis meses de formado, tive a oportunidade de iniciar minha carreira
acadêmica, lecionando na ETEC de Guaianases, e me deparei com o desafio
de lidar com aspectos didáticos e pedagógicos que envolvem a atividade de
sala de aula. Era urgente lidar com o conhecimento acumulado até então e
encontrar estratégias para que os alunos estabelecessem contato e
articulassem esse conhecimento com os temas de sua vivência cotidiana.
Interessante pensar que, além dos conhecimentos técnicos pertinentes à
profissão, novas áreas do conhecimento precisavam ser estudadas, como a
pedagogia, a psicologia, entre outras, para que eu pudesse garantir que
aqueles alunos que vinham direto do trabalho, já com estafa mental e física,
conseguissem estudar. Agora como professor posso experimentar a mesma
sensação que sentia em minha adolescência: a de como a educação pode
fazer a diferença na vida das pessoas, como pode construir sonhos e mudar o
futuro de uma sociedade.
Essas questões estão ligadas ao meu interesse pessoal e ao objetivo que
permeia o trabalho que realizo. Considero que a proposição de um material
didático que vise dar apoio a um programa de capacitação de pedreiro
assentador, fundado em três dimensões - de quem estuda a tecnologia, de
quem projeta para o mercado de trabalho e de quem executa os serviços –
poderá dar suporte para a melhoria da qualidade do trabalho do pedreiro e, ao
mesmo tempo, proporcionar a este desdobramentos na sua trajetória
profissional.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como eixo a análise de programas de qualificação de
mão de obra, propostos e oferecidos por diferentes instituições, em específico
para o pedreiro assentador de alvenarias de vedação vertical, que visam à
proposição de um material didático de apoio adequado ao perfil do trabalhador
desse subsistema.
A indústria da construção civil, apesar dos avanços tecnológicos
apresentados nas últimas décadas, tem marcas de uma indústria tradicional,
com base no trabalho artesanal. Nessa direção, há de se destacar que o
trabalho de base artesanal, na construção civil, embora fortemente marcado
pela baixa qualificação formal e escolaridade, promovia o “aprender fazendo”,
ou seja, o aprendizado ocorria no próprio canteiro de obra. Esse processo foi
se perdendo ao longo do processo de industrialização do setor, provavelmente
para responder às solicitações de um cenário econômico que demandava
maior competitividade, qualidade dos produtos fornecidos. No processo de
produção da construção civil os recursos humanos representam 56,2% do
custo do produto final (SINDUSCON 2000), custo acima de qualquer outro item
de composição de preço, o que demonstra sua maior dependência de fatores
humanos em seu processo de produção, quando comparado a outros setores
industriais como, por exemplo, a indústria têxtil e a automobilística.
Pesquisas realizadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em conjunto
com a Associação Brasileira de Materiais de Construção (ABRAMAT),
demonstram que em 2005, após um longo período de instabilidade e
estagnação da economia brasileira, a construção iniciou um ciclo virtuoso de
crescimento, baseado na expansão dos investimentos habitacionais e em
infraestrutura. Esse processo atingiu seu auge em outubro de 2008, quando
então se verificou uma queda nas atividades em decorrência da crise mundial.
Para o Brasil, os efeitos da crise de 2008 apresentaram-se de forma
diferente em virtude das políticas internas que foram criadas pelo governo
federal, com destaque para a implementação do Grupo de Acompanhamento
da Crise (GAC), cujo objetivo era acordar, com os setores empresariais,
medidas mínimas que garantissem o emprego e a renda. Destacaram-se nesse
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aspecto o aumento de crédito e os programas emergenciais de investimento
que compensassem o choque negativo paralelamente à redução da taxa de
juros básica da economia pelo Banco Central do Brasil, o que contribuiu para a
recuperação do consumo e retorno do crescimento.
Com o aquecimento do mercado imobiliário em 2009 e 2010 e uma
política acertada entre o governo e a iniciativa privada, quatro fatores foram
relevantes para a cadeia produtiva da construção: o aumento do crédito; a
queda na taxa de juros; a aceleração das obras públicas – incluindo-se aquelas
elencadas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e no Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV) -; e a redução de impostos (FGV 2010).
Além do crescimento de investimentos na área de habitação social e de
incentivos ao financiamento da casa própria, o mercado da construção civil
passou por um grande crescimento e necessitava de um maior contingente de
operários e, sobretudo, de operários mais bem qualificados. De acordo com a
Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2010), a expansão vertiginosa do setor
significou 1.458 milhões de novos empregos em relação ao ano de 2005.
Nessa comparação, as construtoras deram a maior contribuição na geração de
postos de trabalho: 737.000, o que equivale a um crescimento da demanda por
mão de obra de 0,78% ao mês.
Esse ritmo acelerou-se ainda mais em 2010. Na comparação entre os
dados de junho de 2010 e os de janeiro de 2007, o número de empregados
com carteira assinada das construtoras cresceu à taxa de 1% ao mês.
Com esse padrão de crescimento, a redução da taxa de desemprego
aberto no país e o aumento por trabalho em todos os setores da economia
tornaram a falta de mão de obra qualificada um grande problema para a
construção. Com esse súbito crescimento, detectou-se a carência de mão de
obra qualificada para ocupações de base, como pedreiros, eletricistas,
encanadores, entre outros. Essa carência de mão de obra qualificada tem sido
apontada como um dos fatores responsáveis pelo atraso na entrega de obras.
É possível verificar, segundo as últimas pesquisas realizadas, que 60%
das obras entregues em São Paulo sofreram um atraso de seis meses a dois
anos (SINDUSCON 2011). Dados levantados no Tribunal de Justiça de São
Paulo, entre 2008 e 2010, revelam que o número de processos contra
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construtoras, decorrente do atraso em entregas, passou de 202 para mais de
5231.
Outro fator que tem reforçado o cenário da cadeia da produção da
construção civil está na mudança do perfil do consumidor brasileiro. Pesquisas
realizadas pela FGV(2010) demonstram que os níveis de emprego e de renda
da economia brasileira têm se mantido elevados e em crescimento, a despeito
da crise internacional. Isso permitiu a redução do desemprego, o aumento da
massa de salários e o consequente crescimento do consumo e do investimento
das famílias. Em dezembro de 2009, a taxa de desemprego aberto no país
atingiu 6,8% da população economicamente ativa, o menor índice da série
desde março de 2002, e o rendimento médio das pessoas ocupadas cresceu
quase 10% (5,6 pontos percentuais acima da inflação) (FGV,2010).
Essa mudança de perfil no rendimento médio dos trabalhadores tem
aumentado o seu poder de compra e, consequentemente, sua participação no
contexto da população economicamente ativa. Segundo Holanda (2003, p.2), a
mudança de perfil dos consumidores e trabalhadores - agora mais exigentes e
conscientes de seus direitos e, por suposto, de sua condição de cidadãos - tem
produzido impactos entre as empresas do setor que passaram a conviver e
enfrentar cobranças que as têm levado a repensar suas atuais formas de
produção, obrigando-as a tentar manter-se num mercado cada vez mais
competitivo. Por esses parâmetros de mercado, muitas empresas construtoras
têm buscado alternativas de produção que lhes permitam obter aumento da
produtividade e da qualidade intrínseca do produto e redução de custos de
produção e, em decorrência, a satisfação dos anseios e das exigências dos
clientes.
Em resposta a esse cenário, o grande número de inovações
tecnológicas introduzidas no mercado, principalmente ao longo da década de
1990, fez com que o domínio da tecnologia e técnica de execução estivesse
cada vez mais na mão do produtor e cada vez menos na mão do “operário”,
exigindo formação prévia por parte do trabalhador (SILVA NETO, 2008).
Holanda (2003) já havia sinalizado nessa direção ao destacar que a “antiga”
1

Informação extraída de Oscar, N. Construtoras atrasam entrega de imóveis. O
Estado de São Paulo, São Paulo, 03 novembro, 2010).
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alvenaria, caracterizada pela baixa produtividade e regularidade geométrica
insatisfatória, vinha dando lugar a novas tecnologias de produção de vedações
verticais que buscavam a interação com todos os subsistemas que a cercavam.
Porém, o que se constata é que a grande maioria dos trabalhadores não
são capacitados com a mesma velocidade com que as novas tecnologias se
apresentam no mercado. Autores como Farah(1992), Barone (1999), Cattani
(2000) e pesquisas de campo efetuadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE(2008) e Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
do Estado de São Paulo – SEADE(2008), dentre outros, constataram que, em
sua maioria, esses trabalhadores possuem baixa ou nenhuma escolaridade e
pouca ou quase nenhuma qualificação profissional.
Essa constatação incide diretamente sobre a qualidade do trabalho
executado e na baixa qualificação profissional. Historicamente, na construção
civil, essa qualificação profissional ocorria no próprio canteiro – um trabalhador
sem qualificação aprendia o ofício com outro experiente (“aprender fazendo” ou
“saber de ofício”) (SILVA NETO, 2008).
Segundo Barone (1999, p.145 e ss), até mesmo o “aprender fazendo” foi
se tornando cada vez mais escasso dentro dos canteiros de obras, visto que,
com as mudanças no sistema produtivo habitacional, algumas tarefas
passaram a ser executadas fora do canteiro (produção industrializada: préfabricados; estruturas metálicas; entre outros) e o trabalhador passou a não
mais possuir o controle sobre toda a atividade construtiva. O saber de ofício
passou a ser cada vez menos transmitido, de forma plena, a novos
trabalhadores, resultando em falta de profissionais qualificados para o
desempenho de algumas importantes funções.
Entende-se por trabalhador qualificado aquele capacitado para exercer
plenamente sua atividade profissional e capaz de resolver, bem e de maneira
eficaz, os problemas concretos, mais ou menos complexos, que surgem no
exercício de sua profissão (SILVA NETO, 2008).
Outro dado relevante diz respeito ao custo da execução de vedações
verticais. Estima-se que, em uma obra, 3 a 6% do custo desta estão na
execução de vedações verticais2, sendo o subsistema de maior interface com a

2

Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos (TCPO)
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estrutura, instalações prediais, esquadrias e revestimento. Isso faz com que a
otimização das vedações verticais seja essencial para a racionalização do
edifício

como um todo. Emprega-se nessa etapa a maior quantidade de

operários existentes por atividade. Apesar dos investimentos em capacitação
de mão de obra não serem poucos, pesquisas apontam que

94% das

empresas da construção civil que enfrentam a falta de trabalhador qualificado
têm dificuldade de encontrar profissionais básicos ligados à obra, como
pedreiros e serventes3.
Para se contornar esse cenário, faz-se necessária não só a mudança
nas condições de trabalho do setor, mas, também, a ampliação nos
investimentos e estratégias para a qualificação de mão de obra.
Diante desse quadro, e para orientar o presente estudo, algumas
perguntas devem ser feitas.
A primeira delas está no questionamento sobre as implicações efetivas
da qualificação profissional para a realização do trabalho no canteiro de obras
e, se essas implicações ocorrem, quais são seus desdobramentos no cotidiano
do trabalho no canteiro, sobretudo no que se refere ao desenvolvimento da
atividade de vedação. Ainda nessa direção, qual é a relação entre o material
didático elaborado pelas instituições propositoras da qualificação profissional e
a aprendizagem do trabalhador? Outras perguntas poderão auxiliar para a
análise e compreensão das questões propostas: Quais são os programas de
qualificação propostos pela iniciativa pública, privada e terceiro setor para
suprir essa demanda de trabalhadores? E, ainda, em que medida esses
programas consideram sua formação escolar, cultural e seus conhecimentos já
adquiridos?
Essas são questões que percorrem este estudo e que, certamente,
contribuirão para a proposição de um material didático voltado para o pedreiro
assentador, articulado às suas demandas e àquelas postas pelo setor da
construção civil.
Para além desses aspectos, a relevância e justificativa do presente
estudo estão diretamente relacionadas às questões que dizem respeito à
3

Ver sondagem especial da construção civil em
http://www.fiec.org.br/portalv2/sites/conselhos/files/files/PESQUISA%20CNI%20CONSTUCAO%20CIVIL
%20Abr%2011.pdf
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qualificação profissional do trabalhador da construção civil. Ao

longo

das

últimas décadas, essa temática tem mobilizado muitos estudiosos de diferentes
áreas. Dentre esses estudos, destaca-se a análise de Barone (1999), que
aborda questões relativas ao estudo sobre os programas de escolarização para
o trabalhador da construção civil no canteiro de obras. Destacam-se, também,
dissertações de mestrado produzidas com a temática em foco, tais como o
estudo de Holanda (2003), que apresenta diretrizes para o treinamento da mão
de obra para as novas tecnologias construtivas na produção de vedações
verticais. Outro estudo, realizado por Predolin (2005), aborda questões
referentes à certificação profissional na construção civil por competências e,
mais recentemente, SIlva Neto (2008) discute o tema da certificação
profissional como um dos critérios a serem inseridos nos programas da
qualidade habitacional com foco nas habitações de interesse social. O estudo
de Regino (2009) apresenta um método de qualificação de mestres de obra e
de encarregados das empresas construtoras de edifícios de médio e grande
porte.
Também em 2009 o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo (IPT) publicou, juntamente com a Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (EPUSP), o Código de Práticas Nº1: alvenaria de
vedação em blocos cerâmicos, com o intuito de disseminar boas práticas para
o processo de produção de edifícios.
Essa preocupação e discussão ganham relevância quando se analisam
os dados da Fundação Getúlio Vargas em relação ao peso do setor da
construção para a constituição do PIB brasileiro. Em 2009, atingiu-se o
percentual de 9,2%, totalizando-se investimentos de R$ 244 bilhões,
empregando-se mais de dez milhões de trabalhadores. No tocante aos
trabalhadores do setor, os dados da Organização Internacional do Trabalho
(OIT- 2001) mostram que mais de 33% dos trabalhadores registrados na
construção civil são analfabetos funcionais e apenas 1,96% possui o ensino
médio completo. (Cardoso ET AL. 2007, apud LIMA JÚNIOR et AL., 2005)
apresentam as seguintes estatísticas sobre a qualidade do trabalho no setor,
de maneira geral:
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a) Baixa capacitação e escolaridade: 72% dos trabalhadores nunca realizaram
cursos ou treinamentos: 80% possuem menos de quatro anos de estudo e 20%
são analfabetos;
b) Elevada rotatividade: 56,6% dos trabalhadores estão há menos de um ano na
empresa e 47%, há menos de cinco anos no setor;
c) Baixos salários: 50% deles ganham menos de dois salários mínimos;
d) Elevado índice de acidentes: representam 21,3% do total de trabalhadores
acidentados no Brasil.
Ao mesmo tempo, pesquisas realizadas no setor mostram que empresas
que capacitam seus funcionários em cursos com 60 a 100 h por ano
conseguem aumentar sua produtividade em 214%, o que já justificaria maiores
investimentos em capacitação.
Atualmente, dentro do setor da construção de edifícios, existem algumas
iniciativas que buscam minimizar essa carência na formação profissional,
ministradas usualmente por organismos como o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial – SENAI - e o Sindicato da Indústria da Construção
Civil (SINDUSCON). Nessa direção, Holanda (2008) afirma:
mesmo em pequena escala, existe um processo de
conscientização, por parte de algumas empresas construtoras,
fabricantes e fornecedores de mão de obra, que procuram criar
manuais com seus serviços detalhados, para facilitar o
treinamento do trabalhador. Entretanto, mesmo diante de tais
iniciativas, a carência de programas adequados ao treinamento
da mão de obra na construção civil é uma realidade. ( p.5)

A hipótese que orienta este trabalho parte do pressuposto de que a
elaboração de um material didático dentro de um programa de capacitação
proposto para a formação do trabalhador deve estar em concordância com o
perfil deste, podendo potencializar o aprendizado de forma que esse
trabalhador obtenha ganhos tanto na qualidade do produto final como na
qualidade de vida.
É nesse contexto que se desenvolverá este trabalho, cujos objetivos
estão explicitados a seguir:
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O objetivo geral deste trabalho é propor um programa de capacitação
de mão de obra na produção de alvenarias de vedação, na forma de material
didático, que esteja articulado com as características da mão de obra.
Fixado o objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos
específicos:
•

Conhecer os dados sobre o perfil da mão de obra do setor da construção civil.

•

Identificar as demandas do setor da construção civil quanto ao perfil da mão de
obra para a execução de vedações.

•

Identificar as demandas dos trabalhadores do setor da construção civil quanto
à capacitação profissional.

•

Identificar os diferentes programas e/ou propostas de capacitação profissional
ofertados pela iniciativa pública, privada e terceiro setor para a mão de obra de
pedreiro assentador.

•

Analisar os programas levantados e identificar os subsídios para a construção
de uma proposta de capacitação profissional, com foco na produção de
alvenarias de vedação, em atendimento às demandas de mercado e dos
trabalhadores.
No tocante aos aspectos metodológicos, o estudo tem suporte em
uma abordagem histórica, que toma como ponto de partida a identificação de
um problema a ser resolvido e busca analisá-lo dentro do cenário histórico e
teórico para, posteriormente, dar respostas com a apresentação de uma
proposta de intervenção. Quanto aos procedimentos metodológicos, o trabalho
está fundado nos pressupostos da pesquisa qualitativa, articulados àqueles da
pesquisa de caráter exploratório. Ao mesmo tempo, para dar suporte às
análises elaboradas, foram considerados dados quantitativos, coletados junto a
diferentes institutos de pesquisa, bem como dados coletados em pesquisa de
campo.
A pesquisa qualitativa conta com métodos e técnicas de investigação
que permitem conhecer, descrever e analisar os diferentes dados coletados e
disponíveis. Nessa abordagem, o pesquisador lança mão de diferentes fontes,
estratégias e técnicas investigativas e tem, dentre seus objetivos, compreender
e interpretar os dados e aspectos identificados, considerando os diferentes
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momentos da pesquisa e os atores investigados. Os dados coletados não são
aspectos isolados ou acontecimentos fixos uma vez que ocorrem em um
cenário marcado por relações sociais, econômicas, políticas e culturais. Nessa
abordagem, como destaca Chizzotti (2003), quando identifica e delimita um
problema, o pesquisador deve fazer uma imersão no conjunto dos elementos
que o condicionam. Assim, a pesquisa qualitativa conta com os seguintes
procedimentos metodológicos: coleta de informações e dados, tendo como
fontes a observação (direta ou indireta), os relatos verbais, a análise de
documentos; e o tratamento das informações, que deve combinar os aspectos
teóricos, históricos e documentais.
Em síntese, a pesquisa qualitativa impõe a definição de um método de
organização para a análise e exposição, por meio do qual os conceitos e as
categorias de análise são explicitados. A análise dos dados, portanto, deve
mostrar o esforço no estabelecimento das conexões, mediações e contradições
dos fatos e buscar a superação da percepção imediata.
O presente estudo contou, inicialmente, com a revisão de literatura sobre
o tema, com levantamento de dados quantitativos sobre a indústria da
construção civil, com destaque para a caracterização da mão de obra do setor,
abrangendo pesquisas em livros, dissertações de mestrado, teses de
doutorado, artigos técnicos, publicações em revistas e jornais, encontrados na
internet e no acervo de bibliotecas virtuais de universidades do Brasil e exterior,
principalmente na biblioteca do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT e na
biblioteca da Escola SENAI/SP “Orlando Lavieiro Ferraiuolo”.
A pesquisa de campo baseou-se na realização de estudos de caso dos
programas de qualificação propostos pela iniciativa pública, privada e terceiro
setor. Em linhas gerais, o intuito foi verificar como esses programas se
desenvolvem e quais são os subsídios didáticos utilizados para a qualificação,
tendo como objetivo a análise dos dados coletados de forma a obter
parâmetros para a elaboração do material didático, objetivo principal deste
trabalho. Essa etapa foi realizada por meio de visitas e, principalmente, com a
participação em treinamentos realizados por escolas, centro de treinamentos,
fornecedores e fabricantes de materiais e entrevista com o coordenador
pedagógico do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.
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Estruturação do trabalho

O trabalho está estruturado em cinco seções. A seção 1, intitulada
Construção civil: Impactos na economia e no trabalho, apresenta os dados
centrais do setor e mostra o cenário mais geral no qual a temática do estudo
está inserida. A seção 2, intitulada - Construção civil: Processo produtivo,
inovações tecnológicas para as vedações verticais, caracteriza o setor da
construção civil quanto ao processo de produção e trabalho, com ênfase no
sistema de alvenarias de vedações, e apresenta o perfil da mão de obra.
Na Seção 3, Qualificação e capacitação profissional da mão de obra
da construção civil: aspectos e proposições, é apresentada a discussão
relativa aos conceitos relacionados à capacitação de mão de obra.
A seção 4, intitulado Os cursos de capacitação para o pedreiro
assentador: considerações sobre o material didático, apresenta alguns
cursos de capacitação profissional para o pedreiro assentador e as práticas
desenvolvidas, com especial foco no material didático utilizado.
A seção 5 - Uma proposta de material didático para capacitação do
pedreiro assentador - apresenta-se a proposta de material didático para a
qualificação da mão de obra, objetivo principal deste trabalho. Embora esta
seção apresente os resultados efetivos do percurso percorrido ao longo do
estudo, o trabalho tece algumas considerações finais, pautadas em uma
análise quanto ao cumprimento dos objetivos propostos e no fornecimento de
algumas sugestões para trabalhos futuros.
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1 CONSTRUÇÃO CIVIL: IMPACTOS NA ECONOMIA E NO TRABALHO
A indústria da construção civil está permeada por especificidades no
tocante às suas composições, tanto em relação a sua participação na
conformação da economia brasileira como também na caracterização do
trabalho e dos trabalhadores desse setor.
Nesta seção serão abordados, por meio de pesquisas e análises
setoriais, a participação do setor da construção civil na formação do Produto
Interno Bruto – PIB nacional, o número de postos de trabalho ocupados na
cadeia produtiva, os desdobramentos em subsetores caracterizados de acordo
com o ramo de atividade e também o perfil dos trabalhadores que estão
envolvidos com o processo produtivo da indústria da construção civil quanto à
sua formação socioeconômica.
1.1 Caracterização da indústria da construção civil quanto à sua presença
econômica.
A indústria da construção civil apresenta-se como um dos setores de
grande importância no cenário socioeconômico e político do País, sendo um
instrumento de impacto relevante para o desenvolvimento, alavancando a
produção, os investimentos, o emprego e o nível geral de preços, com
participação significativa no Produto Interno Bruto (PIB), sobretudo quando
considerados os dados de sua cadeia produtiva.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, por meio da
Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC)4, mostra, em sua última
publicação, de 2009, que o setor da construção civil correspondeu a 19,4% do
PIB industrial, atingindo 4,9% do PIB total brasileiro.

Ver
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/industria/paic/2009/default.shtm
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Tabela 1- Participação percentual das classes na conformação do PIB – 2000/10.
Especificação

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 2009 (1) 2010 (1)

% das atividades na classe
2009
2010

Agropecuária

5.6

6.0

6.6

7.4

6.9

5.7

5.5

5.6

5.9

6.1

5.8

100.0

100.0

Indústria

27.7

26.9

27.1

27.8

30.1

29.3

28.8

27.8

27.9

25.4

26.8

100.0

100.0

Extrativa Mineral

1.6

1.5

1.6

1.7

1.9

2.5

2.9

2.3

3.2

1.3

2.5

5.0

9.4

Transformação

17.2

17.1

16.9

18.0

19.2

18.1

17.4

17.0

16.6

15.8

15.8

62.2

58.7

Construção Civil

5.5

5.3

5.3

4.7

5.1

4.9

4.7

4.9

4.9

4.9

4.9

19.4

19.6

3.4

3.0

3.3

3.4

3.9

3.8

3.8

3.6

3.1

3.4

3.4

13.4

12.2

Serviços

66.7

67.1

66.3

64.8

63.0

65.0

65.8

66.6

66.2

68.5

67.4

100.0

100.0

Comércio

10.6

10.7

10.2

10.6

11.0

11.2

11.5

12.1

12.5

11.8

11.9

17.2

17.6

Prod.e distrib. de eletricidade, gás, água, esgoto e limp. urb.

Transporte, armazenagem e correio

4.9

5.0

4.8

4.7

4.7

5.0

4.8

4.8

5.0

5.1

5.3

7.5

7.9

Serviços de informação

3.6

3.5

3.6

3.6

3.8

4.0

3.8

3.8

3.8

3.7

3.4

5.4

5.0

6.0

6.8

7.5

7.1

5.8

7.1

7.2

7.7

6.8

7.3

7.7

10.7

11.4

Outros Serviços

15.4

14.9

14.6

14.0

13.8

13.8

14.5

14.2

14.1

15.1

14.1

22.1

21.8

Ativ. imobiliárias e aluguéis

11.3

10.7

10.2

9.6

9.1

9.0

8.7

8.5

8.2

8.4

7.9

12.3

11.8

Adm., saúde e educação públicas

14.9

15.5

15.5

15.1

14.7

15.0

15.3

15.5

15.8

17.0

16.5

24.8

24.5

Valor relacionado a Preços Básicos

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Impostos sobre Produtos

15.4

17.5

16.2

17.2

PIB a Preços de Mercado

115.4 116.4 116.1 115.6 116.5 116.6 116.5 116.3 117.5

116.2

117.2

Intermed. financeira, seguros, prev. complem. e serv.rei.

16.4

16.1

15.6

16.5

16.6

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. (1) Resultados calculados a
partir das Contas Nacionais Trimestrais.

16.5

16.3
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A cadeia de produção da construção, conforme o Cadastro Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE), é composta pelos setores de construção,
indústria de materiais, comércio de materiais, serviços, máquinas e
equipamentos e outros fornecedores. Dentro dessa cadeia, o setor de
construção no país corresponde a 61,2% do PIB da cadeia produtiva da
construção civil, empregando 6.942.644 trabalhadores, que representam 69,3%
de pessoas ocupadas5 no setor (FGV, 2010).

Figura 1-Composição da Cadeia Produtiva da Construção Civil – 2009 Fonte: "Perfil
da Cadeia Produtiva da Construção e da Indústria de Materiais-Setembro/2010".
ABRAMAT e FGV Projetos. Elaboração: Banco de Dados -CBIC.

5

Entende-se por pessoa ocupada o número de pessoas com ou sem vínculo empregatício. Essa
categoria inclui as pessoas afastadas em gozo de férias, licenças, seguros por acidentes, etc.
Não inclui os membros do conselho administrativo, diretor ou fiscal, que não desenvolvem
qualquer outra atividade na empresa, os autônomos e o pessoal que trabalha dentro da
empresa mas é remunerado por outras empresas.
Fonte: Pesquisa Anual da Indústria da Construção Civil - 2009.
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Estudos6 que têm como foco a indústria da construção civil, ou que
analisam temas articulados a esse segmento, mostram que, em seu conjunto,
há tal diversidade de atividades que, de certa forma, impossibilita abordar o seu
desenvolvimento como um todo. Tradicionalmente, o setor vem sendo
estudado a partir de seus subsetores (construção pesada, montagem industrial,
edificações), uma vez que, entre eles, há profunda distinção no que se refere
ao tipo de produto construído, instrumentos de trabalho utilizados e
requerimentos do conhecimento técnico. De outro lado, há uma proximidade
entre esses subsetores quanto ao “fazer”, à “execução” do objeto construído.
Segundo Farah (1992), os subsetores da construção civil podem ser
subdivididos em:
•

Construção pesada: infraestruturas viárias, urbanas e industriais;
construção de obras de arte e estruturais; obras de saneamento; obras
de barragens e hidroelétricas, perfuração de poços de petróleo, etc.

•

Montagem industrial: instalação de estruturas industriais; montagem de
sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;
sistema de telecomunicações; sistema de exploração de recursos
naturais, etc.

•

Edificações: construção de edifícios (residenciais, comerciais, industriais
e

institucionais);

conjuntos

habitacionais;

partes

de

obras

especializadas, como fundações, estruturas, instalações elétricas,
hidráulicas, etc.
Para o presente trabalho, o subsetor de edificações tem maior destaque
por sua presença no contexto da indústria da construção, expressando-se tanto
pelo número de empresas quanto pela absorção de mão de obra. Ademais
esse é o segmento que sofre os impactos das mudanças tecnológicas com
inovações de materiais, componentes de construção e técnicas construtivas. É,

Dentre esses estudos ver: VARGAS, N. Organização do Trabalho e capital – Um
estudo da construção habitacional Rio de Janeiro, Coppe/UFRJ, 1979 . FARAH, M. F.
Tecnologia, processo de trabalho e construção habitacional, São Paulo, FFLCH, USP,
1992 , BARONE, R.E.M. Canteiro escola: Trabalho e educação na construção civil,
São Paulo: EDUC, 1999.

6
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principalmente, o

subsetor o espaço em que está inserido o pedreiro

assentador, profissional alvo do programa de capacitação a ser apresentado.
Para a caracterização da indústria da construção civil, duas pesquisas
setoriais são de fundamental importância e contributivas para o entendimento
dos desdobramentos desse setor na economia brasileira - a Pesquisa Anual da
Indústria da Construção – PAIC, e a pesquisa sobre o Perfil da Cadeia
Produtiva da Construção e da Indústria de Materiais e Equipamentos cujos
dados serão apresentados e discutidos a seguir.
O PAIC tem por objetivo identificar as características estruturais básicas
do segmento empresarial da atividade da construção no País e iniciou sua
série de pesquisas em 1990, tendo como cadastro de seleção os Censos
Econômicos de 1985, com abrangência de empresas do setor de construção.
Em 1996, a pesquisa passou a investigar todas as empresas do setor com 40
ou mais pessoas ocupadas, adotando a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE. A partir de 2002, a pesquisa adotou a amostragem
probabilística, passando o seu desenho amostral a ser semelhante ao das
pesquisas econômicas atuais.
Hoje o PAIC abrange um universo de empresas com menos de cinco até
mais de 500 pessoas ocupadas. No âmbito dessa pesquisa, são inclusas as
empresas que atendem aos seguintes critérios: estar em situação ativa no
Cadastro Central de Empresas – Cempre do IBGE- com Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ; ter atividade principal enquadrada na seção de
construção segundo o CNAE; estar sediada no Território Nacional; e ter pelo
menos uma pessoa ocupada em 31 de dezembro do ano de referência do
cadastro básico de seleção da pesquisa.
A segunda pesquisa utilizada foi desenvolvida pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV) e a Associação Brasileira de Materiais de Construção,
(ABRAMAT), intitulada Perfil da Cadeia Produtiva da Construção e da Indústria
de Materiais e Equipamentos, publicada em 2010. A publicação dessa
pesquisa foi fruto de uma parceria de cinco anos entre a FGV e ABRAMAT e
teve foco na análise anual do desempenho da cadeia produtiva da construção.
A metodologia utilizada para a coleta e análise de dados consistiu na captação
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de informações setoriais de vendas e produção, realizada pela ABRAMAT, da
pesquisa Mensal do Comércio do IBGE e de associações setoriais (IABr, Snic,
etc.7) Os dados de emprego e remuneração vieram do sistema Rais/Caged8 do
Ministério do Trabalho e Emprego e da Pesquisa Mensal de Empregos e
Desempregos do IBGE. Os indicadores produzidos pela FGV (INCC e IPA9) e o
Sistema Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE forneceram a evolução
de preços dos vários produtos e serviços.
Vale ressaltar as diferenças metodológicas adotadas por essas duas
pesquisas para que se possa entender as divergências principalmente quanto à
participação do setor na conformação do PIB e no número de trabalhadores.
Tabela 2 - Estoque de trabalhadores na Construção Civil - Brasil, grandes
regiões, estados e capitais.
Localidade
Região Norte
Região Nordeste
Região Sudeste
Região Sul
Região Centro-oeste
Total Brasil

Ano/ nº de trabalhadores
2009
139.411
447.073
1.148.544
304.726
181.500
2.221.254

2010
167.366
598.305
1.283.647
369.018
215.338
2.633.674

Fonte: BRASIL, MTE - RAIS 2000-2010-MTE.
Elaboração: Banco de Dados-CBIC.

IABr:Instituto Aço Brasil – Snic: Sindicato nacional da indústria do cimento
RAIS: Relação Anual de Informações Sociais - CAGED: Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
9
INCC: Índice Nacional de Custos da Construção – IPA: Índice de Preços por Atacado
7
8
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Tabela 3 - PIB e ocupação da construção, 2009.
PIB
Construção
Indústria de materiais
Comércio de materiais
Serviços
Máquinas e
equipamentos
Total da Cadeia

Pessoal ocupado

R$
Milhões
137.378
40.393
20.503
17.369

61,20%
18,00%
9,10%
7,70%

6.942.644
615.715
811.602
505.432

69,30%
6,10%
8,10%
5,00%

4.859

2,20%

46.355

0,50%

(%)

Pessoas

(%)

224.297 100,00% 10.018.503 100,00%

Fonte: FGV – proprietários e sócios, empregados com e sem carteira
de trabalho e trabalhadores por conta própria; média do ano. Perfil da
Cadeia Produtiva da Construção e da Indústria de Materiais e
Equipamentos, 2010
Ao se analisar os dados apresentados nas duas pesquisas, as
diferenças se evidenciam no tocante ao número de trabalhadores da
construção civil. O PAIC contabiliza 2.633.674 trabalhadores e a pesquisa da
FGV apresenta o número de 6.942.644 trabalhadores da construção civil. Essa
diferença pode ser explicada pela não inclusão, na pesquisa do PAIC, dos
proprietários e sócios de empresas e trabalhadores autônomos, categoria que
hoje representa 1,6 milhão no total dos profissionais do setor das regiões
metropolitanas brasileiras, locados no grupamento da construção10. Outro fator
preponderante entre essas duas pesquisas está na abrangência que cada
pesquisa considera, como os setores que fazem parte da categoria da
construção civil. O PAIC utiliza a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE, que divide as atividades relacionadas à construção em:
1- Construção de edifícios, que abarca atividades de incorporação
imobiliária e construção de edifícios;
2- Obras de infraestrutura, que compõem atividades como construção
de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte especiais,
obras de infraestrutura para energia elétrica, telecomunicações,
Esse grupamento abarca as atividades relacionadas à: preparação de terrenos;
construção de edifícios e obras de engenharia civil; obras de instalação; obras de
acabamento e serviços auxiliares da construção; aluguel de equipamentos de
construção e demolição com operários.
Fonte: Cadastro Nacional de Atividades Econômicas - CNAE-2010.

10
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água, esgoto e transporte por dutos, obras portuárias, marítimas e
fluviais, montagem de instalações industriais e de estruturas
metálicas;
3- Serviços especializados para construção, que consistem em
demolição e preparo do terreno, perfurações e sondagens, obras de
terraplenagem, instalações elétricas hidráulicas e outras instalações
em

construção,

obras

de

acabamento

e

outros

serviços

especializados para a construção.
Já a pesquisa Perfil da Cadeia Produtiva da Construção e da Indústria
de Materiais e Equipamentos, realizada pela ABRAMAT/FGV, considera os
segmentos que estão relacionados com a cadeia da produtiva da construção
civil, desde a extração da matéria prima, sua transformação em materiais de
construção, a comercialização, a prestação de serviço, em que se inserem os
trabalhadores por conta própria, e a construção dos edifícios.
Outros estudos são significativos. Dados do Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Estado de São Paulo (SINDUSCON-SP) mostram que,
para cada 100 empregos diretos gerados na construção civil, outros 285 postos
de trabalhos são abertos em atividades ligadas a este setor.
Os estudos realizados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e
Estudos

Socioeconômicos

(DIEESE)

ratificam

essas

informações,

apresentando o número de ocupados por posição na ocupação, de forma a
identificar a inserção desses trabalhadores na construção civil.
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Tabela 4 - Número de Ocupados na Construção Civil por posição na ocupação.
Brasil - 2008 e 2009
Posição na ocupação

2008

Empregado com carteira
Empregado sem carteira
Funcionário público estatuário
Conta própria
Empregador
Trabalhador na construção
para o próprio uso
Não remunerado
Total
Fonte: IBGE. PNAD.
Elaboração: DIEESE 2009.

1.944.908
1.701.648
19.755
2.709.138
359.537

Variação
(%)
1,62
1.976.408
1.593.440
-6,36
18.513
-6,29
2.753.852
1,65
394.160
9,63
2009

107.060
102.956
63.892
55.372
6.905.938 6.894.701

Participação
(%)
28,67
23,11
0,27
39,94
5,72

-3,83
-13,34
-0,16

1,49
0,8
100,00

Outro estudo importante para a caracterização da indústria da
construção civil é o apresentado pelo Construbusiness11. No congresso
realizado em 2010, além do comitê estratégico e político, outros dois foram
criados para discutir questões de habitação e infraestrutura.
A partir desses estudos, foram publicadas projeções e análise para os
próximos 12 anos (2010-2022) e, dentro das discussões atreladas à habitação
e infraestrutura, apresentaram-se algumas considerações sobre a mão de obra,
tais como:
-há 10 milhões de pessoas ocupadas em toda a cadeia produtiva da
indústria da construção civil do país, sendo 6,9 milhões de pessoas ocupadas
no setor de construção;
-há, também, a projeção de se ultrapassar 6,9 milhões de pessoas
ocupadas na construção civil em 2009, atingindo 10,2 milhões de pessoas em
2022, ou seja, abertura de 3,3 milhões de novos postos de trabalho.
Outro ponto relevante para a indústria da construção civil, aspecto que
tem se apresentado como um obstáculo a ser superado, está na rotatividade da
mão de obra. Segundo o estudo do DIEESE (2010), uma das causas da
rotatividade no setor está no próprio processo produtivo da construção civil, no
qual o tempo de trabalho no setor se dá por contrato temporário ou por
O Construbusiness é um congresso brasileiro de construção que reúne
representantes de diversos setores da construção civil para um fórum de
discussões de metas e projeções de desenvolvimento.

11
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empreitada, ou seja, o contrato de trabalho encerra-se assim que determinada
fase da obra termina, o que, de certa forma, diminui os gastos da empreiteira.
Em 2010, cerca de 2,4 milhões de pessoas foram contratadas pelo setor,
porém, no mesmo período, 2,2 milhões foram demitidas.
Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) mostram que a
construção civil apresentou as mais altas taxas de rotatividade entre os setores
da economia brasileira no período de 2007 a 2009, ficando em 87,3% quando a
média brasileira é de 34,3%. O estudo do DIEESE, ao analisar tal cenário,
aponta que as construtoras acabam se valendo da rotatividade do setor para
rebaixar os salários dos trabalhadores, diminuindo, assim, seus custos, aspecto
que tem implicações na ocorrência, e por que não dizer, na permanência das
precárias relações de trabalho na construção civil.
Essa questão esteve presente na reivindicação dos mais de 160 mil
operários da construção que fizeram greve em 2010, demandando o fim das
condições degradantes de trabalho. As reclamações iam desde as excessivas
jornadas de trabalho até a falta de condições de higiene dos canteiros de obra.
A mortalidade de trabalhadores do setor também chama a atenção:
enquanto para o conjunto dos trabalhadores do Brasil ocorre uma morte para
cada 37,9 mil empregados, na construção ocorre uma morte para cada 17,3
mil.
Essa é uma questão que vem sendo discutida há décadas na construção
civil. Em 1978, houve um relevante salto qualitativo da legislação brasileira em
relação à Segurança do Trabalho, com a introdução das 28 Normas
Regulamentadoras – NR – do Ministério do Trabalho e Emprego. Ainda que
quase todas as NR sejam aplicáveis à indústria da construção, destaca-se,
entre elas, a NR 18, visto que é a única específica para um setor, neste caso, a
construção civil.
O objetivo e campo de aplicação da NR 18 estão descritos no seu artigo
18.1.1: “ Esta Norma Regulamentadora – NR estabelece diretrizes de ordem
administrativa,

de planejamento

e

de

organização,

que

objetivam a

implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança
nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da
Construção”.
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Com a publicação do novo texto da NR 18, em 1995, passou a vigorar a
obrigação de se criar áreas de vivência nos canteiros, instalações sanitárias,
vestiários, locais de refeição, cozinha, lavanderia, área de lazer e ambulatório
no local. Essas mudanças têm trazido evoluções significativas nos canteiros de
obra, entretanto, são sentidas apenas pelos trabalhadores formais.
Tabela 5 - Taxa de Rotatividade Segundo Setores de Atividade Econômica:
2007 – 2009.

Setores

Taxa de Rotatividade, excluídos as
transferências, aposentadorias, falecimentos
e desligamentos voluntários
2007
2008
2009
34,3
37,5
36
19,3
22
20
34,5
38,6
36,8
13,3
14,4
17,2
83,4
92,2
86,2
40,3
42,5
41,6
37,6
39,8
37,7

Total
Extrativa mineral
Indústria de transformação
Serviços industriais de utilidade pública
Construção civil
Comércio
Serviços industriais de utilidade pública
Administração pública direta e
autárquica
8,4
Agricultura, silvicultura, criação de
79,9
animais, extrativismo vegetal...
Fonte: DIEESE (2009).
Elaboração: Ministério do Trabalho e Emprego.

11,4

10,6

78,6

74,4

Os dados da tabela acima permitem comparar a alta rotatividade do
setor da construção civil em relação aos dos outros setores da economia
brasileira.
Outro fator inerente à construção civil está no entendimento da
conformação do perfil de seus profissionais. Na seção que segue, estão
dispostas as principais características desses trabalhadores e como tais
características têm implicações no desenvolvimento do setor.
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1.2 O trabalhador da construção civil: relações com o setor produtivo
A análise sobre o perfil profissional e socioeconômico dos trabalhadores
da construção civil está diretamente ligada aos elementos que, historicamente,
conformam a produção desse setor.
Os números referentes aos trabalhadores ocupados na construção civil
são expressivos tanto na comparação com os ocupados em outros setores
como no que diz respeito à capacidade de absorção do setor.
Dados de 2009 (PNAD/IBGE) mostram a existência de 6,9 milhões de
ocupados no setor da construção civil. No tocante às relações de trabalho,
39,94% (2.754.852) desses trabalhadores atuam por conta própria e 23,11%
deles trabalham sem carteira de trabalho assinada. Segundo dados do DIEESE
(2011), mais de 4,3 milhões de trabalhadores não têm nenhum tipo de vínculo
empregatício com as empresas nas quais prestam serviços, não recebendo,
assim, os benefícios como auxílio-doença, pensão por morte, auxílio-doença
acidentário (acidente de trabalho), entre outros, demonstrando que o setor
ainda convive com um grau elevado de informalidade.
Os dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 2009,
divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (Tabela 5), reforçam a
situação descrita e demonstram que apenas 2.132.288 dos ocupados na
construção eram trabalhadores formais12 no final de 2009.
Dentro desse universo de trabalhadores, dez ocupações registram os
maiores saldos de contratações e demissões em 2010 no Brasil. A ocupação
com maior saldo de contratações e demissões no período é a de servente de

Cabe diferenciar os dados da PNAD/IBGE, da RAIS/MTE e do Caged/MTE –
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para entendimento das
informações que cada um pode fornecer. A PNAD é uma pesquisa amostral por
domicílio, com aplicação de questionário por domicílios em todos os estados
brasileiros, a partir do qual se estimam várias características gerais da população, da
educação, do trabalho, da remuneração, entre outras, com fechamento em setembro.
A Rais faz levantamento anual de todos os empregados do ano-base em 31/12 e
movimentação dos admitidos e desligados mês a mês, sendo incluso qualquer tipo de
empregado: estatutários, celetistas, temporários, avulsos. Todas as empresas
abrangidas pelo Sistema de Consolidação das Leis do Trabalho são obrigadas a
informar ao Ministério do Trabalho e Emprego a movimentação dos empregados. Já o
Caged é um levantamento mensal entre admitidos e desligados (empregados no
primeiro dia do mês + admitidos - desligados = empregados no último dia do mês) e
envolve apenas empregados celetistas.
12
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obras, com 142.896 novos postos de trabalho formais, seguida da de pedreiro
com

19.872,

segundo

dados

do

Cadastro

Geral

e

Empregados

e

Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Tabela 6 - As dez ocupações que mais geraram postos de trabalho formais.
Setor da Construção Civil - Brasil – 2010.
OCUPAÇÕES
Servente de obras
Pedreiro
Auxiliar de escritório, em geral
Eletricista de instalações
Pintor de obras
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)
Emendador de cabos elétricos e telefônicos (aéreos e
subterrâneos)
Assistente administrativo
Pedreiro de edificações
Instalações de linhas elétricas de alta de baixa tensão (rede
aérea e subterrânea)
Fonte: CAGED. Lei 4.923/65.
Elaboração: DIEESE (2010).

SALDO
142.896
19.872
8.279
5.524
5.105
4.692
4.430
3.644
3.058
2.647

De posse dessas informações, e considerando-se a proposta de tema
para este trabalho, serão apresentados dados mais específicos sobre o ofício
de pedreiro.
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO - do Ministério
do Trabalho e Emprego, são considerados pedreiros aqueles trabalhadores
que constroem e reparam edificações e outras obras, assentam tijolos,
ladrilhos, azulejos, pedras e telhas; constroem obras de concreto armado;
constroem, montam e reparam estruturas de madeira das construções,
assoalhos, vedações, etc., dentre outras atividades correlatas.
Para o ofício de pedreiro, dentro do grupo “Trabalhadores da Indústria
Extrativa e da Construção Civil” no subgrupo “Trabalhadores da Construção
Civil e Obras Públicas”, conforme a CBO, são apresentadas diversas
especialidades, tais como: apontador, auxiliar de acabamento, alvenaria em
geral, entre outros. Destes trabalhadores, considerando-se as seis regiões
metropolitanas investigadas pela Pesquisa Mensal de Emprego, 15,9%
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atuavam por conta própria e quase a totalidade era composta por homens
(99,6%), em março de 2008.
O Gráfico 1 abaixo apresenta a proporção dos pedreiros que
trabalhavam por conta própria em relação ao total dos trabalhadores nas seis
regiões metropolitanas investigadas pela Pesquisa Mensal de Emprego, em
2008.
Gráfico 1 – Comparação entre as grandes capitais do Brasil quanto ao número
de trabalhadores por conta própria (pedreiros).

Fonte: IBGE 2008.

Com relação à faixa etária desses trabalhadores em todas as regiões
metropolitanas, constata-se que a faixa dos 35 aos 49 anos predomina,
representando 43,7% do setor, seguida pela faixa etária de 50 anos ou mais,
com 27,9%.
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Gráfico 2 - Distribuição dos pedreiros segundo a faixa etária.

Fonte: IBGE 2008.
Quanto à cor desses trabalhadores, em sua grande maioria são de cor
preta ou pardos, com maior concentração

nas regiões metropolitanas de

Salvador, 94,3%; Recife, 84,0%; e Belo Horizonte, 76,6%. Já na região
metropolitana de Porto Alegre, a grande maioria dos trabalhadores é composta
por brancos - 81,0%, e os negros e pardos representam 19,0%.
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Gráfico 3- Distribuição dos pedreiros segundo a cor.

Fonte: IBGE 2008.
Vale ressaltar que essas informações podem sofrer variações de acordo
com a influência direta das diferenças regionais do país.
Outro fator de grande importância para o entendimento do perfil do
trabalhador e sua relação no setor produtivo da construção civil refere-se à
escolaridade identificada. Os dados mostram que para a grande maioria
prevalece o ensino fundamental incompleto. Essa informação, ainda que
essencial para a análise sobre a atuação desse trabalhador no contexto da
obra, não dá conta de mostrar o seu efetivo nível de instrução. Dois aspectos
devem ser destacados nesse sentido. Um diz respeito à modalidade escolar
cursada pelos trabalhadores – ensino regular, educação de jovens e adultos
(antigo curso supletivo) ou outras práticas de educação não formal. Outro
aspecto diz respeito ao número de anos de frequência na escola.
Considerando-se que o ensino fundamental compreende nove anos, pode-se
inferir que dentro dessa categoria estão aqueles que cumpriram os anos iniciais
do ensino fundamental e, também, aqueles que o cursaram quase
integralmente, mas não o concluíram. Dessa forma, para se conhecer melhor a
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situação escolar dos trabalhadores, seriam necessários dados sobre o último
ano efetivamente cursado. Os dados abaixo mostram o nível de instrução dos
pedreiros que em março de 2008 trabalhavam por conta própria.
Gráfico 4 - Distribuição dos pedreiros segundo o nível de instrução.

Fonte: IBGE 2008.
Esses dados não levam em consideração aqueles que são considerados
analfabetos funcionais13

Estudos realizados na América Latina têm mostrado que são necessários ao menos
seis anos de estudo para que uma pessoa passe à condição de alfabetizada plena, ou
seja, em condições de utilizar as habilidades de leitura, escrita e cálculo para enfrentar
as exigências da vida moderna e para continuar aprendendo. Desse modo, temas
como educação básica, analfabetismo e padrões ou níveis de alfabetização vêm
sofrendo inúmeras interferências e mudanças na sociedade moderna. Destaca-se,
neste sentido, o debate centrado no conceito de analfabetismo funcional que, por sua
própria historicidade, incorpora condicionantes do espaço e tempo a que se refere
(BARONE, 2000). Nesse cenário, como bem destacado por Letelier (1996), são
considerados analfabetos funcionais, pessoas que embora conheçam a leitura e a
escrita, não têm compreendem o conteúdo de textos simples. aspecto que as impede
de responder às demandas impostas pela sociedade atual.
13

BARONE, Rosa Elisa M. Educação de Jovens e Adultos - um tema recorrente.
Boletim Técnico do SENAC. , v.26, p.22 - 33, 2000.
LETELIER, Maria Eugênia. Analfabetismo femenino em lo Chile de los 90.
Santiago, UNESCO/UNICEF, 1996.
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Essa pesquisa também apresenta a média mensal de salário desses
trabalhadores - R$ 623,00, considerando-se as seis regiões metropolitanas
pesquisadas. Em comparação a outros trabalhadores por conta própria, o
pedreiro ganhava em média 38% a menos do que o conjunto de trabalhadores
por conta própria, valor que foi estimado em março de 2011 em R$ 1.013,50.
As regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Porto Alegre
apresentaram rendimentos acima da média nacional (R$ 675,00; R$ 632,00 R$
716,00) e Recife e Salvador apresentaram médias salariais abaixo da média
nacional: R$ 339,20 e R$ 468,70, respectivamente14.

Gráfico 5 - Distribuição dos pedreiros segundo os rendimentos médios por
região metropolitana (2002, 2007 e 2008).

Fonte: IBGE 2008.

Esses valores devem ser analisados a partir do salário mínimo vigente nos anos
citados. Em 2002, o Salário mínimo nacional era de R$ 200,00, em 2007 atingiu R$
380,00, em 2008, R$ 415,00. Já para o ano de 2011, o salário mínimo era de R$
545,00.
Fonte: WWW.portalbrasil.net/salariominimo.htm acessado em 01/08/2012.

14
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Importante destacar que grande parte desses trabalhadores que
trabalham por conta não contribuem para a previdência social. No total das seis
regiões metropolitanas, apenas 9,4% dos pedreiros contribuíam e 90,6% não.
Observa-se também que 80,8% dos pedreiros permaneciam no trabalho
por mais de dois anos, considerando-se todas as regiões metropolitanas
levantadas, conforme indica o gráfico seguinte.
Gráfico 6 - Distribuição dos pedreiros segundo o tempo de permanência no
trabalho.

Fonte: IBGE 2008.
Quanto à jornada de trabalho, as regiões metropolitanas do Rio de
Janeiro e São Paulo se destacam com 44,2 e 44,2 h, acima da média das seis
regiões que está em 43,4 h por semana.
Em suma, pode-se afirmar que a ocupação de pedreiro está composta
por aproximadamente 22.930 trabalhadores, dos quais 99,6% são homens,
15,3% trabalham por conta própria, predomina a faixa etária de 35 a 49 anos,
são de cor negra ou parda, com nível de escolaridade baixa - a grande maioria
não concluiu o ensino fundamental -, com faixa salarial de R$ 623,00 e com
jornadas de trabalho que ultrapassam 40 h semanais.
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O setor também vem enfrentando um problema sério quanto à
renovação da mão de obra. Pesquisas realizadas pelo Centro de Pesquisas
Sociais (CPS) da Fundação Getúlio Vargas (FGV,2010) apontam para o fato de
que a falta de mão de obra no setor não ocorre por ausência de pessoas que
não estudaram, mas justamente pelo contrário. Os jovens das camadas
populares passaram a estudar mais nos últimos 20 anos e não querem mais
exercer o trabalho braçal. A pesquisa “Trabalho, educação e juventude”,
encomendada pelo Instituto Votorantim e divulgada em abril de 2011, ratifica a
ideia de que o setor da construção civil está se tornando típico de mão de obra
de meia idade.
A referida pesquisa mostra um cenário diverso daquele apresentado em
diversos estudos15, que destacavam, nas décadas de 1970 e 1980, a presença
de trabalhadores provenientes de áreas rurais em busca de novas
oportunidades nos grandes centros. O setor da construção civil era a porta de
entrada para o primeiro emprego, congregando, assim, trabalhadores de baixa
escolaridade e precária qualificação. Entretanto, pesquisas realizadas na
década de 1990 já se atentavam para o envelhecimento da mão de obra do
setor, em razão da diminuição dos fluxos migratórios, da taxa de natalidade e
das crises vividas na construção civil, de forma que o setor já não era mais o
único provedor para aqueles trabalhadores que deixavam o campo e as regiões
Norte e Nordeste.
As características da mão de obra discutidas acima, de certa forma,
também refletem a influência do processo produtivo e das inovações
tecnológicas do setor e de que maneira essas inovações se apresentaram no
país. No próxima seção serão colocadas em destaque a evolução do processo
produtivo e suas inovações tecnológicas com enfoque nas vedações verticais.

Ver Werneck, 1978; Coutinho, 1980; Souza; 1983; Grandi; 1985 Barone,
1999, dentre outros).

15
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2 CONSTRUÇÃO CIVIL: PROCESSO PRODUTIVO,
TECNOLÓGICAS PARA AS VEDAÇÕES VERTICAIS

INOVAÇÕES

Esta seção apresenta, por meio de um breve histórico, o processo
produtivo e suas mudanças em relação ao desenvolvimento do sistema de
alvenarias, destacando as suas inovações tecnológicas decorrentes das novas
tendências e demandas do mercado imobiliário. Os elementos fornecem as
bases para discussões sobre as articulações entre as mudanças tecnológicas e
a demanda por qualificação de mão de obra e sua aplicabilidade na construção
civil16.
As considerações que seguem tomam como base as análises
elaboradas por Farah (1996), Holanda (2003) e Predolim Jr. (2005), sobretudo
o destaque às duas fases presentes na produção de edificações: a
autoprodução e a produção para o mercado.
Na autoprodução as atividades de construção são feitas por iniciativas
diretas de seus responsáveis, com recursos oriundos do governo ou de
particulares, ou são atividades de construção centradas no uso. Na produção
para o mercado, a atividade de construção é centrada no valor de troca ou, até
mesmo, em uma produção organizada sob encomenda (FARAH, 1996).
O entendimento dessas duas etapas está relacionado com o
desenvolvimento das técnicas e materiais utilizados na produção de vedações
verticais, aspecto que será apresentado a seguir com a análise dessas duas
fases.

16

A discussão sobre as articulações entre mudanças tecnológicas e qualificação da
mão de obra da construção civil está presente na seção 3 deste estudo.
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2.1 O processo produtivo no segmento da alvenaria e a emergência de
inovações tecnológicas
2.1.1 A Autoprodução – fase 1
Na fase da autoprodução há o predomínio da construção da moradia
pelo próprio morador e a atividade de produção de vedações não era
considerada uma atividade formal. Esta fase, que teve maior presença no
Brasil já no século XVI e se estendeu até meados do século XIX, está ligada à
própria história da construção de edificações no Brasil e coincide com os
primeiros estabelecimentos de posse e de colonização do território de Santa
Cruz. Era uma época de primitivismo construtivo, no qual o construtor esteve
presente, levantando paredes e tetos para abrigar as primeiras feitorias,
produtos da terra e gente para a sua defesa (ANDRADE, 1994). Nesse
período, a função principal das edificações era suportar atividades básicas de
sobrevivência, econômicas e político-administrativas da época.
Com o estabelecimento dos colonizadores no país, e com as influências
europeias, com o passar do tempo, foram surgindo outros tipos de edificações
principalmente por meio de técnicas trazidas de Portugal que se misturavam
aos processos utilizados pelos indígenas. As paredes e o arcabouço eram
constituídos por gradeados armados com paus roliços e seu enchimento era
feito com barro, galharia e palmas trançadas ou, ainda, de taipa e terra. Eram
construídos em sua maioria pelos imigrantes europeus e pouco se
diferenciavam das ocas indígenas, com relação aos materiais e técnicas
empregadas (ANDRADE, 1994).
Nesse contexto, a atividade construtiva consistia prioritariamente na
execução de fortalezas, igrejas e mosteiros, aquedutos e edificações
residenciais no período do Brasil colonial. Destacavam-se as principais
técnicas construtivas para a produção de vedações verticais: o pau a pique17, o
adobe ou a taipa de pilão, para as moradias mais simples; a pedra e o barro; e,
Essa técnica construtiva consiste em uma trama de paus verticais com as pontas em
formato de lança (daí o nome pique). Essas pontas mergulham em orifícios dos
baldrames, que são vigas horizontais de madeira amarradas aos esteios verticais.
Sobre os piques, fixam-se fasquias horizontais de madeira, formando-se um gradeado
trançado que é preenchido com barro. Holanda apud (KATINSKY, 1994,apud Holanda,
2003)

17
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em alguns casos, o tijolo e a cal. Todas essas edificações eram construídas e
continham apenas o pavimento térreo ou, no máximo, eram sobrados (REIS
FILHO, 1978).
Ainda no período do Brasil colonial, segundo Vasconcelos (1979 apud
HOLANDA, 2003, p.10), no Nordeste se utilizou largamente o tijolo de barro
cozido, sendo também usual o térreo ser construído de pedra e o andar
superior, de pau a pique. As casas da população mais modesta, pequenos
funcionários e comerciantes locais ou artesãos eram, com frequência, térreas,
em alvenaria de pedra ou tijolo ou com estrutura em “gaiola”, com paredes de
pau a pique. Já os fortes e fortalezas eram construídos com técnicas até
aprimoradas para a época, sendo executadas cortinas de pedra e muralhas de
terra.
Para Holanda (2003), o emprego de tijolos cerâmicos nas vedações
verticais no período do Brasil colônia era pouco frequente. Uma das mais
remotas construções com essas características encontra-se na matriz de
Nossa Senhora da Conceição, em Manga (MG), do ano de 1670, cujas paredes
de 150 cm de espessura foram integralmente construídas com tijolos cerâmicos
maciços.
É possível afirmar, como observado por Vargas (1994a), que as técnicas
construtivas utilizadas nessa época se limitavam à mera adaptação de técnicas
externas – copiadas de países mais desenvolvidos – às condições locais.
Em síntese, as vedações verticais contavam com paredes externas e o
arcabouço, executados em taipa de pilão e as divisões ou paredes internas
levantadas em pau a pique ou em taipa de sopapo ou de mão. De acordo com
Andrade (1994), essas construções se distinguiam por sua aparência robusta paredes muito espessas e aberturas de janelas e portas requadradas por
vergas, ombreiras e peitoris retos de madeira grossa ou de pedra.
No que tange às vedações verticais, a autoprodução foi marcada por um
período de grande estagnação quanto ao desenvolvimento de técnicas
construtivas e poucas mudanças ocorreram ao longo de quase três séculos.
Provavelmente, o fato de a economia brasileira ter se alicerçado no trabalho
escravo até o final do século XIX teve repercussões na dificuldade de
instalação

de

indústrias

no

país,

contribuindo

para

o

entrave

no

desenvolvimento tecnológico do Brasil colonial (TELLES, 1984, FARAH, 1996).
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O fim da fase de autoprodução, como destacado por Holanda (2003),
pode

ser

compreendido

transformações

ocorridas

como

umas

das

na

sociedade

consequências

brasileira,

das

várias

destacando-se:

a

substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado; a imigração
europeia; a emergência do trabalho industrial; o desenvolvimento dos
transportes; e a importância crescente das cidades. Essas transformações
foram acompanhadas por um aumento considerável da demanda por
atividades de construção e, ao mesmo tempo, pela diversificação destas
atividades. Nesse processo, a construção deixou de se organizar como
autoprodução, passando a constituir-se como atividade independente.

2.1.2 A produção para o mercado - fase 2
Considera-se o início da fase de produção para o mercado o final da
primeira década do século XIX até os dias atuais. O marco dessa fase está na
organização, por parte de grupos de indivíduos, e no início da formação de
empresas a fim de prestar serviços em atendimento a uma nova tendência de
mercado. Contudo, a autoprodução não deixou de existir, mas sim o processo
de produção se expandiu, abrindo caminho para novas vertentes de
desenvolvimento.
Essa expansão pode ser identificada por meio de três estágios
diferentes, destacados por Holanda (2003).
O primeiro estágio iniciou-se com a vinda da família real para o Brasil,
por volta de 1808, e foi até meados da segunda década do século XX. Nesse
período, iniciou-se a aplicação de teorias e métodos científicos para a
resolução de problemas técnicos já estabelecidos até então. Coincidentemente,
nesse período foram fundadas as primeiras escolas militares e de engenharia
do Brasil, aspectos que contribuíram e facilitaram a evolução das técnicas
construtivas.
A promoção do Rio de Janeiro à capital do reino e a expansão da
atividade cafeeira são aspectos destacados por Farah (1996) como
desencadeadores

das

primeiras

alterações

significativas

no

setor

da

construção. O adensamento dos centros urbanos exigiu o início de
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investimentos em construção de obras de infraestrutura, moradias e rotas para
o escoamento da produção. Os estudos18 mostram que os primeiros materiais
de construção industrializados, ainda que precariamente, foram os tijolos, os
quais começaram a substituir o processo artesanal da taipa nas construções
das paredes de edifícios.
Nesse mesmo período surgiu um novo tipo de edificação que
incorporava uma nova tradição construtiva ou uma nova tecnologia para as
vedações verticais: a alvenaria de tijolos. Surgiu também a alvenaria portante
de tijolos, utilizada prioritariamente em construções de pequeno porte, com
peças de aço ou de concreto armado para melhor desempenho do sistema
construtivo (IPT, 1987).
O período que se estendeu de 1850 a 1920 foi considerado áureo no
segmento da alvenaria e as construções que datam dessa época ainda hoje
surpreendem pela primorosa execução. A alvenaria foi marcada também pela
notória evolução dos materiais, técnicas e métodos construtivos (REIS FILHO,
1978). Datam desse período a produção da cal e a produção mecanizada de
tijolos, que possibilitaram um aumento de precisão geométrica no emprego de
tijolos maciços, refletindo diretamente na redução de erros nas medidas de
decímetros para centímetros e maior controle de uniformidade na largura das
paredes.
Outros materiais também influenciaram, de maneira particular, o
desenvolvimento das vedações verticais dessa época, destacando-se o ferro, a
madeira e o cimento.
O ferro, utilizado como elemento intercalado e descontínuo na massa
das estruturas de alvenaria, por volta de 1860 foi incorporado à massa de
alvenaria com a presença em colunas e vigas de ferro, presentes nas
abobadilhas de tijolos argamassados e execução de perfis duplo T ou I.
Iniciaram-se, então, construções de edifícios com elementos de ferro e essas
partes eram importadas da Bélgica, Suíça, Escócia e França no início do
século XX (ANDRADE, 1994).
18

Para detalhamento ver, dentre outros, Andrade (1994), Vargas (1994a), Holanda
(2003).
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Ainda de acordo com o estudo acima citado, nas últimas três décadas do
século XIX, por volta de 1890, deu-se início ao uso do cimento no Brasil e, na
virada do século XIX para o século XX, o cimento e o concreto foram objetos
de estudos específicos. O concreto era utilizado juntamente com elementos
estruturais de ferro e de alvenaria, em geral se construía o arcabouço – as
paredes - perimetral da alvenaria, empregando-se, no interior, colunas de ferro,
vigas de trilho ou perfis duplo T. Era comum que esses elementos ficassem
embutidos em argamassas moldadas em formas de madeira ou pela própria
alvenaria de acabamento.
O segundo estágio teve início no final da segunda década do
século XX (1928) e foi até quase o final da década de 1960.
Houve, nesse período, uma evolução significativa no uso do concreto
armado, a construção de edifícios passou a ser marcada pela utilização deste
material, até mesmo para construções mais simples, como residências de dois
pavimentos. Como destacado por Farah (1992),
nessa época a alvenaria de tijolos cerâmicos, usualmente
empregadas com a função estrutural para edifícios de até três
pavimentos, passa a dar lugar á [sic] alvenaria com a função
exclusiva de vedação, empregada sobretudo nos edifícios de
múltiplos pavimentos, com estrutura de concreto armado (p.8)

Outros componentes de alvenaria apareceram no mercado, como, por
exemplo, os tijolos de oito furos, em 1935; os blocos de concreto celular
autoclavados, em 1948; e os blocos de concreto por volta de 1950, em paralelo
ao tijolo cerâmico maciço. O uso desses materiais está de certo modo
relacionado com a reorientação da economia para o setor industrial, com a
implantação de infraestrutura para viabilizar a industrialização, aspectos que
fortaleceram, principalmente, o subsetor de construção pesada. Ao mesmo
tempo, a intensificação do processo de urbanização levou desenvolvimento ao
subsetor de edificações pela intervenção do Estado, por meio da criação dos
institutos de previdência e da Fundação da Casa Popular (1946).
Esse processo culminou com a criação do Banco Nacional de Habitação
– BNH, na década de 1960. Farah (1996) mostra que, nesse contexto, deu-se
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início, em 1964, a uma nova etapa do desenvolvimento da indústria da
construção civil. A criação do BNH teve por proposta tentar suprir a demanda
por habitações, buscando a produção em massa de unidades habitacionais,
que, de certa maneira, proporcionou condições de expansão para o subsetor
de edificações e para o setor de materiais e componentes. Mesmo com o
aumento da demanda por habitações, o mercado estava praticamente
paralisado no que tange à produção de edifícios habitacionais e, segundo essa
autora, o que aconteceu foi que as políticas governamentais implantadas até
então, voltadas aos programas habitacionais, haviam fracassado.
O terceiro estágio iniciou-se no final da década de 1960 e perdura até os
dias atuais.

Naquele

momento

surgiram questionamentos

competência da indústria da construção,

relativos

à

intensificando-se as discussões

referentes ao “atraso tecnológico” do setor, o aumento de produtividade e a
redução de custos decorrentes da demanda na produção de bens de consumo
em massa.
O desenvolvimento tecnológico do setor no que tange ao processo
produtivo esteve por muitos anos em segundo plano, já que a garantia de
rentabilidade dos capitais promocionais da atividade era provida pela
valorização fundiária, tornando–se desnecessária a preocupação com o
processo, e o acesso a fontes creditícias que viabilizassem a execução e
posterior

venda

dos

empreendimentos

também

contribuiu

para

a

despreocupação com a necessidade de se edificar com racionalidade e
economia. Conforme Holanda (2003), esse posicionamento foi favorecido pela
atuação de sucessivos governos, que, na qualidade de compradores, de
normatizadores, ou mesmo de principais financiadores das atividades do setor,
não exigiam a modernização.
Ademais, no setor da construção civil, o governo pode atuar de diversas
maneiras, ora como elemento catalisador no processo de formação de recursos
humanos, ora como provedor de financiamento de moradias para a população,
ou, ainda, como demandante e comprador de obras, sendo responsável pela
sustentação básica do setor. A forte participação estatal, que se deu
principalmente no período de 1964 a 1986, se por um lado permitiu certo grau
de industrialização das edificações, por outro deixou o setor exposto a grandes
flutuações em função de frequentes alterações na política habitacional e de
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execução de obras públicas adotadas pelos governos, que aconteceram na
década de 1970 (BRUNA, 1976).
Segundo Farah (1996), a introdução de “sistemas construtivos
inovadores” ou ainda de “sistemas industrializados”, baseados na préfabricação, na maioria trazidos de outros países, foi a resposta dada pelas
empresas construtoras de edifícios aos questionamentos e discussões sobre o
atraso no setor. No que toca especialmente às vedações, surgiu na década de
1970 um novo sistema construtivo para a produção de vedações, que passou a
ser inserido no país: a alvenaria estrutural19.
É preciso considerar, como apontado por Holanda (2003), que o
processo construtivo de alvenaria estrutural, marca desse terceiro estágio, é
diferente da alvenaria denominada resistente, que tinha como função ser
vedação e estrutura produzidas no período da autoprodução e nos primeiros
estágios da produção para o mercado. Na alvenaria resistente, o sistema de
alvenarias exercia também a função de estrutura, podendo atingir até três
pavimentos. Já a alvenaria estrutural desse período se apresentava como um
sistema planejado em todo o seu processo de produção, desde os projetos até
a sua execução propriamente dita, podendo atingir maior número de
pavimentos que poderiam ser construídos.
Faz parte dessa reconstrução o impacto provocado pelo segmento das
habitações populares que obteve, no Brasil, um grande avanço durante o final
da década de 1970 e início da década de 1980, com a construção de grandes
conjuntos

habitacionais,

introduzindo

inovações

tecnológicas

rumo

à

industrialização da construção. Canteiros experimentais para a construção de
sistemas pré-fabricados foram criados, como o de Narandiba na Bahia (1978),
o Conjunto Habitacional Itaquera (1979) em São Paulo, o Carapicuiba IV (1980)
e o Jardim São Paulo (1981), também em São Paulo. A maioria desses
conjuntos era composta por alvenarias de vedações verticais em painéis préfabricados, conformando-se em uma “nova tecnologia” se comparada à
alvenaria de blocos cerâmicos e de concreto existente até então.

19 19

Segundo Sabbatini (1989), trata-se de um modo específico de se construir
edifícios, que se caracteriza por empregar, como estrutura suporte, paredes de
alvenarias e lajes enrijecedoras e, além disso, são dimensionadas segundo métodos
de cálculos racionais.
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Após a extinção do BNH em 1986, e com a presença de empresas de
construção pesada, com inovações tecnológicas que não estavam disponíveis
entre as empresas do segmento de edificações, houve aumento da
concorrência no setor pela forte redução da capacidade de investimento do
governo, que era o principal provedor de trabalho.
20

1980, a alvenaria racionalizada

No final da década de

surgiu como uma nova vertente de

desenvolvimento de tecnologia de produção. Barros (1998) afirma que, nessa
época, a racionalização da produção de edifícios construídos pelo processo
construtivo tradicional passou a ser adotada pelas empresas, principalmente
como uma estratégia de ação para enfrentar a concorrência do mercado.
As
construtivo

primeiras iniciativas
tradicional

foram

voltadas

à

racionalização

implementadas

em

um

do

processo

convênio

de

desenvolvimento tecnológico, firmado em 1988, do qual participaram o Grupo
de Tecnologia e Gestão da Produção do Departamento de Engenharia de
Construção Civil da Escola Politécnica da USP e a empresa ENCOL. Segundo
Sabattini (1991), esse projeto objetivou o desenvolvimento de metodologias e
procedimentos que permitissem racionalizar métodos construtivos de vedação
em alvenarias.
É possível afirmar que a alvenaria racionalizada surgiu em contraponto à
“alvenaria tradicional” e seu desenvolvimento para a produção de vedações
verticais, que adotavam as diretrizes de produção, utilizadas nos processos
construtivos de alvenaria estrutural, que, por sua vez, possuíam um elevado
nível de racionalização (HOLANDA, 2003).
Segundo Barros (1998 apud. Holanda, 2003, p18.), com essa filosofia de
trabalho, a alvenaria racionalizada pôde ser considerada uma nova tecnologia
passível de
•

20

Alterar a postura predominante do meio produtivo que permite
a adoção de soluções construtivas estabelecidas no canteiro
de obras, no momento em que se realiza um determinado
serviço, fazendo com que se perca todo o potencial de
racionalização da produção;

Entende-se por alvenaria racionalizada aquela que apresenta características como:
utilização de blocos de melhor qualidade, preferencialmente com furos na vertical para
facilitar a passagem de instalações; planejamento prévio; projeto de produção;
treinamento da mão de obra, que reduza o desperdício de materiais e que melhore as
condições de limpeza; e organização no canteiro de obras. Fonte: Téchne 112, São
Paulo, Editora Pini - julho de 2006.
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•

Exigir um planejamento prévio de todas as atividades
envolvidas, ou seja, a realização de um projeto voltado à
produção, permitindo que as soluções mais racionalizadas
possam ser pensadas previamente;

•

Colocar a condução do processo de produção do edifício nas
mãos do corpo técnico da empresa, que pode empregar com
mais propriedade as ferramentas do planejamento e da
tecnologia para a solução de problemas;

•

Exigir o treinamento e a motivação da mão de obra, o que
permite a valorização profissional e a adoção de novas
posturas de trabalho;

•

Exigir a implementação de procedimentos de controle do
processo de produção e aceitação do produto, em geral
inexistente (p18).

Outros projetos foram iniciados com convênios fechados entre a
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP) e empresas do
setor da construção, no final da década de 1980 até meados dos anos de
1990, com o intuito de continuar o planejamento e desenvolvimento de
técnicas e matérias que seriam posteriormente utilizados na produção da
alvenaria racionalizada.
Em 1993, foi estabelecido um convênio entre o Grupo de
Tecnologia e Gestão de Produção na Construção Civil – TGP -, da EPUSP,
e a SICAL21, marcado pelo desenvolvimento de um método racionalizado
para a produção das alvenarias de vedação que empregava os blocos de
concreto celular autoclavados (BARROS, 1988). Outras iniciativas também
surgiram nesse contexto, dentre elas, as vedações verticais de edifícios
escolares em Brasília, produzidos em argamassa armada, e também o
sistema construtivo baseado em vedações de componentes pré-fabricados
para o Centro Brasileiro de Construções e Equipamentos Escolares –
CEBRACE, estimulados pelo IPT.
O setor de edificações passou por uma série de mudanças na
década de 1990, consolidando uma nova situação de mercado, fruto de
menor intervenção do Estado. Como destacado por Amorim (1999), o
esgotamento do modelo de financiamento, largamente baseado em fundos
públicos, foi, provavelmente, o principal fator para um movimento de
21

Ver
boletim
técnico
da
Escola
Politécnica
USP
http://publicacoes.pcc.usp.br/PDF/BTs_Petreche/BT161-%20Costa.PDF.
Não
possível verificar os desdobramentos deste processo.

em
foi
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reorganização de suas relações internas e externas, no qual as empresas
mais

dinâmicas

do

mercado,

visando

maximizar

seus

ganhos,

estabeleceram um controle mais rigoroso de todo o processo de produção,
que outrora era muito segmentado.
Em paralelo a esse desenvolvimento, a empresa Glasser
introduziu no mercado paulista o Sistema de Vedação Modular – SVM. Esse
sistema foi criado em 1999 e utilizava para sua execução os blocos de
concreto, com o intuito de obter uma elevada racionalização do sistema
construtivo, de forma a difundir a utilização desses blocos nas vedações
verticais. O SVM foi visto como uma proposta diferenciada se comparado a
outras tecnologias. A empresa que oferecia o sistema não fornecia somente
o produto, mas também a orientação para a elaboração do projeto e, ainda,
o fornecimento de mão de obra capacitada, responsabilizava-se pela
entrega da vedação vertical pronta. O sistema foi lançado no mercado no
ano de 1999, e somente a partir de 2000 puderam ser encontradas
vedações verticais construídas com esse sistema. Entretanto, por motivos
não divulgados pela empresa, o sistema descontinuou22.
Outra iniciativa notável na racionalização dos sistemas de vedações se
deu pela empresa Tecnologys, fundada em 1998 com intuito de desenvolver
um sistema de vedações verticais em blocos cerâmicos. A proposta dessa
empresa está no fornecimento do projeto racionalizado, do material e mão
de obra para execução das alvenarias, com entrega desta finalizada em
obra. O sistema obteve êxito por desenvolver um conjunto de blocos
modulares e equipamentos específicos para execução em parceria com
empresas fabricantes para que o sistema obtivesse menor desperdício de
materiais e maior agilidade na execução das alvenarias. Segundo dados da
empresa, desde 2001 foram executados mais de 200 edifícios com o
sistema tecnologys e outros 1.000 utilizaram as famílias de blocos
desenvolvidas pela empresa23.
Com base nas considerações feitas sobre os aspectos da história do
desenvolvimento do setor, pode-se inferir que a evolução da tecnologia em
22

Não foi encontrado estudos científicos comprobatórios da eficácia do sistema
denominado SMV.
23
Ver
entrevista
do
engenheiro
Valério
Dornelas
em
http://tecnologys.com.br/v2012/videos/07.html.
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vedações verticais esteve ligada, principalmente, às variações econômicas
e financeiras, com as ações governamentais, que fizeram com que o
mercado se retraísse, causando, consequentemente, um aumento na
competitividade entre as empresas.
A competitividade estabelecida no setor da construção de
edifícios acabou influenciando de maneira benéfica o setor porque, mesmo
que discretamente, impulsionou as empresas a inserirem em seu processo
construtivo conceitos de racionalização e até industrialização de sua
produção, tendo como objetivo principal o aumento da produtividade,
qualidade e reorganização de seu processo produtivo (HOLANDA, 2003).
A evolução dos métodos construtivos de vedações verticais, dos
materiais, componentes e execução pode ser observada durante esse
período, em que a vedação assumiu tanto o papel de estrutura da
edificação

como

também

apenas

de

vedação,

sendo

utilizada

principalmente no preenchimento de vãos conformados por outros sistemas
estruturais, tais como, o concreto armado, estruturas em aço, elementos
pré-fabricados, dentre outros.
Ademais, destaca-se que a execução da vedação já foi
constituída por elementos de naturezas diversas, tais como, tijolo maciço,
blocos cerâmicos, blocos de concreto, chapas de gesso, painéis préfabricados, construídos tanto de forma artesanal como com alto grau de
tecnologia, executados por mestres do ofício, muitas vezes por mão de
obra de precária qualificação, como um serviço de menor importância. O
que se pode constatar é que as vedações verticais sempre se apresentaram
como soluções construtivas de grande importância na produção de edifícios
destinados a usos diversos (HOLANDA 2003).
Com base nessas análises, apresentam-se, na seção que segue,
conceitos e discussões relacionados a diferentes vertentes ligadas ao tema
qualificação

e

capacitação

de

trabalhadores,

bem como

algumas

considerações acerca da demanda por qualificação da mão de obra com
ênfase em alvenaria de vedação.
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3 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA MÃO DE OBRA
DA CONSTRUÇÃO CIVIL: ASPECTOS RELEVANTES
Nesta seção, com foco no tema da capacitação profissional, serão
apresentados os conceitos relacionados à qualificação de mão de obra, tendo
como base estudos setoriais e estudos correlatos à área da educação
profissional. Considerando os aspectos que particularizam o perfil do
trabalhador da construção civil no tocante a sua formação escolar, marcada
pela baixa e precária escolaridade, essa discussão está vinculada, também,
aos estudos da educação de adultos24. Ao contemplar esses dois eixos, buscase estabelecer as bases para a elaboração de material didático-pedagógico
para os trabalhadores da construção civil que atuam no segmento da vedação,
proposição central do presente estudo.

3.1 Qualificação profissional – concepções e conceitos relevantes
Os debates sobre qualificação profissional estão marcados por diversas
concepções que se explicitam em diferentes conceitos e têm interface com a
construção das competências profissionais.
De acordo com o Dicionário da Educação Profissional (2000), a
qualificação profissional remete a diversas ideias que, em síntese, representam
a ação de se qualificar profissionalmente por meio de uma formação
considerada apropriada para uma função técnica especializada e referente ao
conjunto de conhecimentos e habilidades adquiridos, e necessários, para o
exercício de uma profissão.
Essa ideia está presente no estudo de Silva Neto (2008) quando este
afirma que o trabalhador qualificado é aquele capacitado a exercer plenamente

24

A educação de adultos insere-se na modalidade Educação de Jovens e Adultos
(EJA), contemplada pela Lei 9394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Essa modalidade refere-se à educação de pessoas com mais de 15 anos.
Ao mesmo tempo, as análises sobre a especificidade da educação de adultos tomam
como referência os estudos da andragogia.
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sua atividade profissional e capaz de resolver, de maneira eficaz, os problemas
concretos, mais ou menos complexos que surgem no exercício da profissão.
O referido dicionário apresenta também verbete em relação ao conceito
de competência e destaca que está ligado à demonstração de domínio de
conhecimentos e de habilidades e condições de agir com eficácia, dentro de
situações reais.
O termo competência ganhou relevância na década de 1970, no
contexto dos países de economia avançada e da crise do fordismo, em meio ao
debate sobre as mudanças nos processos de trabalho e sobre as necessidades
de novos perfis de trabalhadores. A ideia de competência surgiu em
contraponto com a noção de qualificação profissional, sob o argumento de que
esta teria se tornado incapaz de dar conta da nova realidade, caracterizada
pelo trabalho flexível. A noção de competência surgiu inspirada no modelo
japonês de organização da produção e passou a orientar uma nova forma de
gestão, controle e organização do trabalho.
O conceito carece de uma definição mais precisa, mas, de forma geral,
designa a capacidade mobilizada pelos indivíduos ao buscar a realização de
uma atividade ou a resolução de problemas. É o recurso que faz da
subjetividade dos trabalhadores um elemento central e distintivo. Além disso, a
noção de competência tem sido muito utilizada como referência, tanto para a
organização

do

trabalho,

quanto

para

as

reformas

educacionais.

A

determinação da competência problematiza as carreiras, as profissões e os
salários.
Essa discussão também está presente no estudo de Regino (2010). O
autor, ao apresentar os elementos que contribuem para a constituição de um
profissional que responda às demandas do mundo contemporâneo, com foco
na indústria da construção civil, enfatiza que aquele deve adaptar-se à
atualidade, integrando-se ao

mercado

com novas

competências

que

correspondem profissional e pessoalmente às necessidades deste e, também,
estar ciente de sua importância na obtenção da qualidade da obra.
Segundo Françoise Ropé e Lucie Tanguy (1997 apud Regino 2010),
competência é o conjunto de conhecimentos, qualidades, capacidades e
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aptidões que habilitam para a discussão, a consulta, a decisão de tudo o que
concerne a um ofício, supondo conhecimentos teóricos fundamentados,
acompanhados das qualidades e da capacidade que permitem executar as
decisões sugeridas.
O termo competência é tratado de forma ampla por Manfredi (2002). A
autora relaciona competência à capacidade de agir, intervir, decidir em
situações nem sempre previstas ou previsíveis; o exercício dessa capacidade
implicaria a mobilização de competências (conhecimentos, habilidades e
atitudes) adquiridas ou construídas mediante a aprendizagem, no decurso da
vida ativa, tanto em situações de trabalho como fora dele.
Outro estudo, realizado por Roggero (2003), destaca que a noção de
competência exige a “mobilização de recursos (capacidade, habilidades,
saberes, atitudes) para a ação concreta”, pois, quando os recursos necessários
não existem, não há competência. Quando os recursos existem, mas não são
mobilizados de maneira útil e consciente, não há competência.
A autora aponta que, se no início da revolução industrial era requerido
um trabalhador obediente e integrado que pudesse, à disposição da empresa,
oferecer a sua força física e um mínimo de habilidades para a execução
eficientes de tarefas, a chamada sociedade pós-industrial continua requerendo
um trabalhador obediente, ainda que exija a capacidade de pensar, criar,
desenvolver iniciativa para resolver problemas e outros requisitos tácitos.
Roggero destaca ainda que esses requisitos voltam-se à manutenção da lógica
do trabalho alienado e não à lógica da emancipação e da liberdade, como seria
desejável.
No campo educacional, Roggero(2003) faz referência ao conceito de
competência elaborado por Perrenoud, que define a escolarização como uma
“divisão do trabalho”, cabendo à escola fornecer os recursos (saberes e
habilidades básicos) e à vida ou às habilidades profissionais cabe desenvolver
competências. A autora chama a atenção, também, para as Diretrizes
Curriculares Gerais para a Educação Profissional de Nível Tecnológico, que
entende
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por competência profissional a capacidade de mobilizar,
articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades,
atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e
eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e
pelo desenvolvimento tecnológico (Parecer CNE/CP no.
29/2002).

Em síntese, Araújo (2000) aponta que competência é a capacidade de
confrontar as regras gerais com as situações singulares. Requer visão global e
atualizada do trabalho e a arte de tomar a decisão. Para Araújo (2000) a noção
de competência permite recompensar cada um segundo seu engajamento
subjetivo e sua capacidade ‘cognitiva’ de compreender, antecipar-se e resolver
os problemas de sua função na empresa.
Essa discussão está presente no campo da capacitação profissional dos
trabalhadores da construção civil. Estudos realizados por Cardoso(2007),
Bottura(2007) et al. da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI)
em parceria com a Associação Brasileira de Materiais da Construção Civil
(ABRAMAT)25, destacam que a capacitação e a certificação profissional são
conceitos que se articulam para formar um todo que envolve
•

no final, o reconhecimento – a certificação – de que o trabalhador
possui determinadas competências;

•

que ele foi adquirindo ao longo de um processo formativo,
desenvolvido numa série de oportunidades – a capacitação;

•

competências que foram previamente definidas.

Na NBR ISO/IEC 17024 (ABNT, 2004), o conceito de competência está
vinculado “à capacidade demonstrada de aplicar conhecimentos e ou
habilidades e, onde pertinentes, atributos pessoais demonstrados conforme
estabelecido no esquema de certificação”. Observa-se que, de certa maneira, a
norma vincula o termo competência à certificação, à medida em que menciona
“capacidade ‘demonstrada’ de aplicar conhecimentos”.
O referido estudo foi sistematizado na publicação cujo título é “Capacitação e
Certificação Profissional na Construção Civil e Mecanismos de Mobilização da
Demanda” (2007).
25

65

Cardoso (2007), Bottura (2007) et al. definem competência (profissional)
como
O desenvolvimento e mobilização de conhecimentos,
habilidades, atitudes nas dimensões: educacional, técnica,
econômica, social, política, cultural e ambiental, considerandose relações pessoais e interpessoais. Expressa-se,
fundamentalmente,
na
capacidade
de
responder
satisfatoriamente às exigências de uma ocupação, com a
mobilização de recursos e a participação consciente, crítica e
ativa no mundo do trabalho e na esfera social (p27).

De modo a se complementar ao conceito de competência adotado,
outras definições estão presentes no estudo acima referido, tais como as
seguintes compreensões:
•

Conhecimento: informações que, ao serem reconhecidas e
integradas pelo profissional em sua memória, causam impacto
sobre seu julgamento ou comportamento. Refere-se ao saber,
que a pessoa acumulou ao longo da vivência educacional,
social ou profissional. Algo relacionado a lembranças de
conceitos, ideias ou fenômenos.

•

Habilidade: Aplicação produtiva do conhecimento, ou seja, a
capacidade do profissional de mobilizar conhecimentos,
armazenados em sua memória e utilizá-los em uma ação
(fazer). Podem ser classificados como: intelectuais, quando
abrangem essencialmente processos mentais de organização e
reorganização de informações; e motoras ou manipulativas,
quando exigirem fundamentalmente uma coordenação
neuromuscular (adaptado de CARBONE, 2006).

•

Atitude: aspectos sociais e afetivos relacionados ao trabalho.
Diz respeito a um sentimento ou à predisposição da pessoa,
que determina a sua conduta (ser) em relação aos outros, ao
trabalho ou a situações (adaptado de CARBONE, 2006) (p27).

As ideias e conceitos apresentados têm como eixo as demandas do
mundo do trabalho por um novo perfil do trabalhador. Novos conhecimentos,
habilidades e atitudes também constituem requisitos para que o setor da
construção civil atenda às exigências do mercado e possa ser reconhecido pela
sociedade.
As discussões sobre o tema da qualificação profissional e/ou das
competências requeridas pelo mercado de trabalho têm relações com o
desenvolvimento de ações educativas, no âmbito da educação profissional, e,
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quando se considera o perfil do trabalhador da construção civil, o tema da
educação escolar ganha relevância.

3.2 Capacitação da mão de obra no contexto da educação profissional e as
práticas na construção civil

Da mesma forma que há diferentes abordagens em relação ao conceito
de qualificação profissional, diversas são as abordagens sobre a educação
para o trabalho, aspecto que está ligado à formação profissional.
O fenômeno da educação profissional acompanha as práticas humanas,
desde os períodos mais remotos da História, quando os humanos, segundo
Manfredi (2002), transferiam seus saberes profissionais por meio de uma
educação baseada na observação, na prática e na repetição, pelas quais
repassavam

conhecimentos

e

técnicas

de

fabricação

de

utensílios,

aprimoramento de ferramentas, instrumentos de caça, defesa e demais
artefatos que lhes servissem e facilitassem o cotidiano.
No Brasil, a educação profissional formal está dividida em três níveis:
fundamental (básico), técnico e tecnológico. Os cursos fundamentais ou
básicos são abertos a quaisquer pessoas interessadas, independentes da
escolaridade prévia, e promovem a qualificação profissional básica. Os cursos
técnicos são oferecidos simultaneamente ao ensino médio ou após a sua
conclusão, têm organização curricular própria e proporcionam a qualificação
técnica. Já os tecnológicos são cursos de nível superior.
Os cursos técnicos na área de construção civil apresentam currículos
com formação ampla e tratam a obra como um todo. Introduzem as
especializações restritas, geralmente no final dos cursos, e formam um
profissional com uma visão completa da obra, desde a fase de elaboração até
a finalização do edifício.

Na opinião de especialistas do Ministério da

Educação (MEC, 2000, p. 15), a grande amplitude de formação mostra vários
inconvenientes: as cargas horárias do curso acabam sendo muito extensas, os
currículos não se adequam rapidamente às transformações tecnológicas da
produção; cursos tão longos são pouco acessíveis aos trabalhadores, são
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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. Estes,
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.
Tendo como premissa um conceito de competência mais abrangente,
entendendo que de certa forma ele é sinônimo do termo qualificação social e
profissional, o estudo elaborado por Cardoso(2007), Bottura(2007) et al. é
voltado à proposição das bases para a qualificação profissional de
trabalhadores da construção civil e alinha-se com a visão do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) de qualificação. Nesse sentido, a capacitação
(profissional) é um processo permanente de desenvolvimento de competências
para ocupação profissional e para o convívio social, podendo ocorrer nos níveis
da
a) Educação formal ou regular – compreende o ensino escolar
institucionalizado e depende de normas e diretrizes educacionais
regulamentadas pelo Ministério da Educação;
b) Educação para a cidadania – compreende educar o indivíduo para
que este tenha consciência dos seus direitos e deveres civis,
políticos, sociais e ambientais, tornando-o responsável pelo conjunto
da coletividade e pelo cumprimento de normas de interesse público;
c) Formação geral para o trabalho – compreende uma formação
comum a qualquer atividade profissional, com enfoque para
atividades de gestão (planejamento, organização, ação e controle
das atividades), possibilitando ao indivíduo ampliar sua visão do
trabalho e, por consequência, o seu repertório profissional;
d) Formação profissional – compreende uma formação oferecida por
instituições de ensino ou empresas, ou obtidas diretamente no
exercício de uma profissão, que tem por finalidade a capacitação e o
aperfeiçoamento profissional contínuo do indivíduo.
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Com base nesses conceitos o estudo apresenta um modelo de
capacitação profissional que se fundamenta em dois perfis essenciais e
extremos – o perfil básico de competências e o perfil desejável de
competências – e, entre eles, são definidos perfis intermediários de
competência.
A partir do perfil básico de competências, busca-se criar condições para
se incluir, em um curto prazo, um grande contingente de trabalhadores no
mercado de trabalho, com um perfil essencial de competências compatíveis
com as necessidades de cada ocupação. Tais competências devem ser
desenvolvidas, considerando-se a formação profissional e os elementos da
formação geral para o trabalho, e deverão ser avaliadas por mecanismo
adaptados aos limites de comunicação do público alvo.
A proposta dos perfis intermediários de competências busca possibilitar
a capacitação e certificação progressiva dos trabalhadores (melhoria contínua
de competências).
O modelo culmina com o perfil desejado de competências, pelo qual se
busca atender às necessidades de se contar com profissionais com um perfil
de competências que envolva todos os níveis de capacitação. A proposição
destaca, ainda, a oferta do ensino fundamental para aqueles que não o
completaram. Trata-se, portanto, de uma ação que exige prazos mais longos.
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Figura 2 - Modelo proposto Cardoso(2007), Bottura(2007) et al. para a
capacitação e certificação profissional de trabalhadores da construção de
edifícios, aplicado a uma dada ocupação profissional.

Essa proposta tem uma estratégia inclusiva porque permite a inserção
de trabalhadores jovens ou adultos, com ou sem experiência, no setor e
possibilita o seu progresso na profissão. O mecanismo proposto adota a ideia
da

entrada pelo perfil básico de competências, passa pelos perfis

intermediários e chega ao perfil desejado das competências.
Desde o perfil básico, busca-se proporcionar ao trabalhador conteúdos
de diversas naturezas, pois se entende que uma proposta eficaz para o setor
da construção civil deve obrigatoriamente ser capaz de suprir os trabalhadores
do que lhes falta em educação formal e em educação para a cidadania,
associada à formação geral para o trabalho e à formação profissional.
A partir das questões que envolvem essa discussão, apresentam-se a
seguir algumas considerações sobre as especificidades da educação de
adultos.
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3.3 A formação escolar da mão de obra da construção civil: desafios à
capacitação profissional
Considerando-se os aspectos que particularizam o perfil em geral do
trabalhador da construção civil no tocante a sua formação escolar, marcada
pela baixa e precária escolaridade, com uma trajetória escolar marcada por
entradas e saídas da escola, cabe destacar alguns dos pressupostos da
educação de adultos para a elaboração de uma proposta voltada para a sua
capacitação e para a elaboração do material didático-pedagógico para essa
capacitação, produto final deste trabalho.
De acordo com o Parecer 11/2000 / CEB26, a educação de adultos,
inserida na modalidade educação de jovens e adultos, deve contemplar três
funções: a função reparadora, a função equalizadora e a função qualificadora.
A função reparadora diz respeito à inclusão do adulto no circuito dos
direitos civis pela restauração de um direito negado, “o direito a uma escola de
qualidade, mas também o reconhecimento da igualdade entre os seres
humanos”. O modelo pedagógico deve criar situações pedagógicas com o
objetivo de satisfazer suas necessidades de aprendizagem.
A função equalizadora estabelece a equidade no tocante à distribuição
dos bens sociais de modo a garantir uma redistribuição e alocação em vista de
mais igualdade, consideradas as situações específicas. Essa concepção de
equidade deve dar cobertura a trabalhadores e outros segmentos sociais
(donas de casa, migrantes, aposentados, encarcerados, etc.), propondo
articulações entre a educação escolar e as novas dimensões do trabalho e da
cidadania. A função qualificadora tem como eixo a proposta de qualificação de
vida para todos, inclusive para os idosos, de forma a propiciar a atualização de
conhecimentos em consonância com as novas solicitações do mundo do
trabalho. O tema da qualificação profissional está presente quer explícita ou
implicitamente.
26

O referido Parecer foi elaborado como subsídio para a definição das Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos. Com relatoria do
Professor Carlos Roberto Jamil Cury, apresenta a concepção norteadora para as
proposições educacionais para jovens.
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É preciso considerar, também, que a atividade pedagógica voltada para
adultos deve responder às necessidades imediatas destes no tocante ao
acesso aos conhecimentos básicos bem como deve atender aos seus
interesses com propósitos sociais e profissionais. Compete ao educador
atender às necessidades do aluno adulto e trabalhador, considerando sua
participação no atendimento imediato de suas necessidades. Esses aspectos
estão presentes em estudos da andragogia27.
Dentre os estudiosos desse campo, o estudo realizado por Knowles na
década de 1950 é voltado para a formulação de uma teoria de aprendizagem
de adultos. Mais tarde, em 1960, a partir de seu contato com as pesquisas
sobre a aprendizagem do adulto, Knowles destacou a andragogia como a
antítese do modelo pedagógico, baseado nos princípios de ensinar e aprender,
introduzidos no século VII, no qual a educação é dirigida pelo professor,
deixando-se para o aprendiz o papel de submissão às instruções daquele.
Com o foco na educação dos adultos, Pinto (1966), em obra escrita há
mais de quatro décadas, destaca que processo educativo deve despertar no
adulto a consciência da necessidade de instruir-se, deve partir dos elementos

27

Os estudos da andragogia têm suas raízes na Pedagogia, com eixo na “arte e
ciência de ensinar crianças”. Iniciada no século VII na Europa, o objetivo dessa arte
era preparar jovens rapazes para o serviço religioso. Esse modelo de educação
perdurou até o século XX e, por não haver estudos aprofundados de sua inadequação
para outras faixas etárias que não a infantil, tornou-se base organizacional de todo o
nosso sistema educacional, incluindo-se o empresarial. Nos anos da década de 1920
essas concepções tomaram forma de teoria de aprendizagem, com base nos estudos
de Lindeman(1926) e Dewey(1979). Lindeman(1926) apresenta, em seus estudos,
pelo menos cinco pressupostos que seriam a chave para a educação de adultos: 1.
Adultos são motivados a aprender à medida que experimentam que suas
necessidades e interesses serão satisfeitos, e dessa maneira são esses pontos mais
apropriados para se organizar as atividades de aprendizagem do adulto. 2. A
orientação de aprendizagem do adulto está centrada na vida, e dessa forma o
programa de aprendizagem deve estar focado em situações e não em disciplinas. 3. A
experiência é a mais rica fonte para o adulto aprender, e por isso o centro da
metodologia da educação do adulto é a análise das experiências. 4. Adultos têm uma
profunda necessidade de serem autodirigidos, e o papel do professor nesse processo
é engajar-se em mútua investigação com o aluno e não somente transmitir
conhecimento e depois avaliá-lo. 5. As diferenças individuais entre pessoas crescem
com a idade, e a educação de adultos deve considerar as diferenças de estilo, tempo,
lugar e ritmo de aprendizagem.
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que compõem a realidade autêntica do educando, seu mundo de trabalho, suas
relações sociais, suas crenças, valores, gostos artísticos, gírias, etc.
Ademais, o método não deve ser imposto ao aluno, e sim, criado por ele
no convívio do trabalho educativo com o educador. O conteúdo não deve ser
imposto e sim proposto pelo professor. Desse modo, o método utilizado para a
educação de adultos não deve infantilizar o aluno, utilizando premissas da
educação infantil, adotando a mesma linguagem de cartilhas ou materiais
voltados

a

essa

educação,

pois

consideraria

o

adulto

estacionado

culturalmente na fase infantil.
Ainda, segundo Pinto (1966), a não observância desse aspecto poderá
gerar bloqueios ou rejeição ao conhecimento. É preciso encarar o adulto como
um detentor de conhecimentos prévios, como sujeito atuante e pensante de
sua comunidade e como detentor de considerável acervo de saber.
Outro estudioso do tema da educação de adultos foi Paulo Freire. O
autor, com ponto de partida na concepção de que o homem é um ser
inconcluso e em perpétuo movimento de procura, enfatiza que ensinar não é
transferir conhecimento ao aprendiz, mas sim criar possibilidades necessárias
para a sua produção ou a sua construção.
Para Freire (1996), o conhecimento não é algo pronto, e não existe
validade no ensino que não resulta em um aprendizado, em que o aprendiz não
se tornou capaz de recriar ou refazer o ensinado e, a partir daí, ter condições
de avançar com o conhecimento. Freire (1996) também destaca que, para que
a aprendizagem efetivamente ocorra, o ensino deve despertar no aprendiz a
curiosidade, pois sem ela não existe arrancada inicial para que a aprendizagem
se efetive. O papel do professor é criar situações que despertem a mesma.
Freire afirma:
Sou tão melhor professor quanto mais eficazmente consiga
provocar o educando no sentido de que prepare ou refine sua
curiosidade, que deve trabalhar com minha ajuda, com vistas a
que produza sua inteligência do objeto ou do conteúdo de que
falo. Na verdade, meu papel como professor, ao ensinar o
conteúdo a ou b não apenas o de me esforçar para, com
clareza máxima, descrever a substantividade do conteúdo para
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que o aluno o fixe, meu papel fundamental, ao falar com
clareza sobre o objeto, é incitar o aluno a fim de que ele, com
os materiais que ofereço, produza a compreensão do objeto
em lugar de recebê-la, na íntegra de mim (p.133)

O conjunto das ideias apresentadas, de certa forma, está presente nos
princípios que orientam a andragogia. A sistematização desses princípios,
elaborada por Oliveira (2012), com suporte nos estudos de Knowles (2005), é
contributiva para o desenho do material didático-pedagógico para a
capacitação de trabalhadores alunos ou alunos adultos, propósito deste estudo.
Nessa direção, Oliveira (2012) destaca:
1. Necessidade de conhecer. Aprendizes adultos sabem, mais do
que ninguém, da sua capacidade de conhecimento e para eles
o como colocar em prática tal conhecimento no seu dia a dia é
fator determinante para seu comprometimento com os eventos
educacionais.
2. Autoconceito do aprendiz. O adulto, além de ter consciência de
sua necessidade de conhecimento, é capaz de suprir essa
carência de forma independente. Ele tem capacidade plena de
se autodesenvolver.
3. O papel da experiência. A experiência do aprendiz adulto tem
central importância como base de aprendizagem. É a partir
dela que ele se dispõe, ou se nega, a participar de algum
programa de desenvolvimento. O conhecimento, o livro
didático, os recursos audiovisuais, etc. são fontes que, por si
mesmas, não garantem influenciar o indivíduo adulto para a
aprendizagem. Essas fontes, portanto, devem ser vistas como
referenciais opcionais colocados à disposição para livre
escolha do aprendiz.
4. Prontidão para aprender. O adulto está pronto para aprender o
que decide aprender. Sua seleção de aprendizagem é natural e
realista. Em contrapartida, ele se nega a aprender o que outros
lhe impõem como sua necessidade de aprendizagem.
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5. Orientação para aprendizagem. A aprendizagem para a pessoa
adulta é algo que tem significado para o seu dia a dia e não
apenas retenção de conteúdos para futuras aplicações. Como
consequência, o conteúdo não precisa, necessariamente, ser
organizado pela lógica programática, mas sim pela bagagem
de experiências acumuladas pelo aprendiz.
6. Motivação. A motivação do adulto para a aprendizagem está na
sua própria vontade de crescimento, o que alguns autores
denominam de ‘motivação interna’, e não em estímulos
externos vindos de outras pessoas, como notas de ‘superiores’,
pressão de comandos, etc.
Essas ideias, na ação educativa e pedagógica, explicitam-se por meio
de algumas diretrizes que são relevantes. Em síntese:
ao educador compete atender às necessidades do adulto,
através da participação total do aluno no atendimento imediato
de suas necessidades. A educação de adultos, como processo
diferenciado em relação à educação das crianças, necessita de
elementos apropriados para atender às peculiaridades típicas
do processo; esses elementos podem ser especificados em
três categorias, a saber: professores, ambiente físico e
programas (DI ROCCO, 1979, p. 21).

Considerando-se que as questões dispostas ao longo da seção são
norteadoras para a elaboração do material didático-pedagógico para o pedreiro
assentador, apresenta-se na sequência um estudo de caso dos cursos de
capacitação com foco nos materiais didáticos, que servirão de base para a
elaboração da proposta do presente estudo.
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4 OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA O PEDREIRO ASSENTADOR:
CONSIDERAÇÕES SOBRE O MATERIAL DIDÁTICO
4.1 Considerações iniciais: os pressupostos metodológicos que orientam a
análise
Esta seção apresenta alguns cursos de capacitação profissional para o
pedreiro assentador e as práticas desenvolvidas, com especial foco no material
didático utilizado. Considerando-se que este estudo tem como base
metodológica a pesquisa exploratória qualitativa e que um dos elementos
centrais para o conhecimento, coleta de dados e análise do objeto de pesquisa,
é o ambiente no qual o pesquisador se insere, os cursos selecionados, a partir
de critérios previamente definidos, foram analisados a partir dos pressupostos
do estudo de caso.
O estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e específico,
seja completo e abstrato. O “caso” é sempre bem delimitado; pode ser similar a
outros, mas, ao mesmo tempo, é distinto e tem um interesse próprio, singular.
Cada “caso” se destaca por se constituir numa unidade dentro de um sistema
mais amplo e o interesse incide naquilo que ele tem de único, de particular,
ainda que se torne depois semelhante ou igual e, ainda, tem um valor em si
mesmo (ANDRÉ e LUDKE, 1986).
O estudo de caso é uma técnica de pesquisa adequada a este estudo
uma vez que visa à descoberta, usa uma variedade de fontes de informação,
retrata a realidade de forma completa. O estudo de caso tem, ainda, como
principal preocupação, compreender o objeto estudado como único, como
representação

singular

de

uma

realidade

que

é

multidimensional

e

historicamente situada. Enfim, o caso tem um valor em si.
Na sua prática, o estudo de caso delimita o objeto de estudo após o
levantamento de caráter exploratório sobre o mesmo. Assim, a escolha sobre o
“caso” a ser estudo e analisado pode recair entre o típico e/ou o atípico e,
quando diferentes “casos” são estudados, a análise pode incidir na
identificação dos aspectos comuns e divergentes.
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As informações são resultantes de uma pesquisa de caráter exploratório
que obteve dados necessários e significativos por meio da participação direta
do pesquisador em diferentes cursos de capacitação.
Foram definidos como critérios para a escolha dos cursos analisados: as
experiências, prévias ou não, do pesquisador como participante de alguns
cursos, a expressividade e o reconhecimento dos cursos no âmbito de
diferentes segmentos, o material didático, bem como o acesso aos dados.
Esses critérios possibilitaram classificar os cursos escolhidos da seguinte
forma: cursos promovidos por instituições de ensino profissional; cursos
promovidos por organização do Terceiro Setor; e cursos promovidos pelo setor
produtivo (empresas do setor).
No campo das instituições de ensino profissional a escolha recaiu nos
cursos ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI),
“Pedreiro assentador”, e “Pedreiro assentador de blocos”, promovido pelo
Centro de Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETPS) em
parceria com o programa Via Rápida. No âmbito das organizações do Terceiro
Setor foram priorizadas as experiências em capacitação profissional para
pedreiro assentador, desenvolvidas nos cursos oferecidos pela Obra Social
Dom Bosco e pelos Doutores da Construção28. Em relação ao setor produtivo
foram escolhidos dois cursos de capacitação promovidos por empresas29.
Cabe destacar ainda a participação do pesquisador em cursos de
capacitação de pedreiro assentador, quer como aluno, quer como profissional.
Esse aspecto, certamente, está presente nas considerações e análises
elaboradas. A vivência do pesquisador como aluno refere-se aos cursos:
"Pedreiro assentador" (SENAI), de agosto a outubro de 2010; o curso
promovido pela Empresa 1,

"Treinamento sobre a utilização de blocos

cerâmicos", em junho de 2011; e o "155º curso de alvenaria em blocos de
concreto”, promovido pela Empresa 2, em julho de 2011. Ao mesmo tempo, o
pesquisador é professor

28

do curso de técnico em edificações da ETEC de

Os cursos foram realizados entre agosto de 2010 a outubro de 2011.
A identificação das empresas foi omitida e elas serão tratadas como Empresa 1 e
Empresa 2.
29
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Guaianazes, condição que contribuiu no levantamento dos dados do curso do
Centro Paula Souza.
Assim, vale ressaltar que os dados foram coletados ao longo dos meses
agosto de 2010 a novembro de 2011.
A apresentação e análise que seguem buscaram priorizar os materiais
pedagógico e didático, utilizados pelos alunos e professores nos cursos
selecionados.
Para melhor entendimento desses cursos, no âmbito das instituições que
os fornecem, foram considerados os seguintes aspectos: breve histórico e
contextualização da instituição promotora do curso; apresentação do perfil do
profissional atendido pela instituição; material didático utilizado na capacitação;
e considerações gerais. A partir desses aspectos, foi construído um quadro
comparativo sobre os cursos e materiais pedagógicos foram utilizados com
objetivo conformar uma síntese sobre os mesmos.
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4.2 Cursos promovidos por instituições de ensino profissional
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o curso de pedreiro
assentador
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está contido em
uma rede de educação profissional denominado sistema “S”. Esse sistema “S”
30

tem por definição ser uma rede de Educação Profissional, organizada e

gerenciada

pelos

órgãos

sindicais

(confederações

e

federações)

de

representação empresarial e abrange vários setores da economia brasileira
como o setor industrial, o setor de comércio e serviços, o setor agrícola e o
setor de transportes.
A indústria da construção civil se enquadra no setor industrial do sistema
“S” e é foco de cursos e ações oferecidos pelo SENAI.
Os cursos do SENAI para capacitação da mão de obra da construção
civil estão concentrados na Unidade Orlando Laviero Ferraiuolo, no bairro do
Tatuapé e, dentre eles, destaca-se o curso de pedreiro assentador, que oferece

30

O sistema “S” conta com 11 instituições, entre elas o Sebrae (Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas), que dá orientações sobre como abrir e
gerenciar uma empresa e contratar funcionários.
SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) - a quem cabe a educação
profissional e aprendizagem industrial, além da prestação de serviços de assistência
técnica e tecnológica às empresas industriais.
SESI (Serviço Social da Indústria) – promove a melhoria da qualidade de vida do
trabalhador e de seus dependentes por meio de ações em educação, saúde e lazer.
IEL (Instituto Euvaldo Lodi) – capacitação empresarial e do apoio à pesquisa e à
inovação tecnológica para o desenvolvimento da indústria.
SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) – educação profissional para
trabalhadores do setor de comércio e serviços.
SESC (Serviço Social do Comércio) – promoção da qualidade de vida dos
trabalhadores do setor de comércio e serviços.
SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) – educação profissional para
trabalhadores rurais.
SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem em Transportes) – educação profissional
para trabalhadores do setor de transportes.
SEST (Serviço Social de Transportes) – promoção da qualidade de vida dos
trabalhadores do setor dos transportes.
SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo) – aprimoramento
e desenvolvimento das cooperativas e capacitação profissional dos cooperados para
exercerem funções técnicas e administrativas.
Fonte: http://www.brasil.gov.br/empreendedor/capacitacao/sistema-s acessado em
03/12/2012

79

qualificação profissional de formação inicial e continuada, com duração de 160
h.
O conteúdo programático para alvenaria focaliza: o projeto de
arquitetura, a estrutura e alvenaria (leitura e interpretação de plantas); o
planejamento; a elaboração de orçamento; a segurança no trabalho; o meio
ambiente; a qualidade; os aspectos da matemática; os aglomerantes; os
agregados; o concreto; a impermeabilização; as fôrmas; as armaduras; a
fundação; as alvenarias; as lajes pré-moldadas.
O material didático utilizado para se ministrar o curso de pedreiro
assentador foi desenvolvido por uma equipe de profissionais da própria escola
e se apresenta como uma apostila. Já na introdução dessa apostila está
definido como objetivo do curso:
“proporcionar a qualificação de nível básico a profissionais que
atuarão na área, utilizando para isso vários tipos de materiais,
equipamentos, ferramentas e acessórios de acordo com suas
características e aplicações, desenvolvendo qualidades
pessoais, encorajando o empreendedorismo(p.5).

A apostila divide-se em nove temas que são apresentados na seguinte
ordem: segurança no trabalho, fundações, locação, impermeabilização de
fundações, alvenaria, dispositivos legais, canteiro de obras e argamassa.
O pré-requisito exigido para se inscrever no curso é ter no mínimo 18
anos de idade e ter completado o 4ª ano do ensino fundamental. Em geral, são
oferecidas 14 vagas, duas delas reservadas para empresas em cada um dos
períodos (manhã, noite e aos sábados).
O curso é dividido em aulas teóricas e práticas na proporção de 40% 60%, respectivamente, dentro das 160 h totais do curso. As aulas teóricas são
ministradas em sala de aula com carteiras, lousa e aparelhos para reprodução
multimídia.
Para essas aulas, o professor apresenta os conteúdos teóricos ora
escritos em lousa, ora em vídeos e slides e pela apostila do curso. Nota-se que
a apostila durante o curso acaba recebendo a função de material de apoio para
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o estudo fora do curso, e esse material é utilizado poucas vezes no decorrer
das aulas.
Para as aulas práticas, há um canteiro de obras dentro da escola que
permite a reprodução bem próxima ao ambiente que o aluno encontrará no
cotidiano de trabalho. São propostos diversos exercícios práticos a fim de se
fixar os apontamentos teóricos em sala. Parte desses exercícios está
registrada na apostila do curso. Sempre há um rigor quanto à utilização dos
equipamentos de proteção individual (EPI) e no esmero das atividades por
parte do professor.
Quanto à forma de apresentação da apostila, no que tange a imagens, o
conteúdo foi composto por uma mescla de desenhos técnicos para o
desenvolvimento da capacidade do aluno em ler plantas arquitetônicas,
desenhos ilustrativos para a representação de situações de trabalho e fotos
para complementação de informações que o desenho não consegue transmitir.
As Figuras 01, 02 e 03, que seguem, exemplificam esse aspecto.

Figura 3 - Desenho técnico de elevação de alvenaria. Fonte: SENAI, 2004.
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Figura 4 - Foto de componente (bloco de concreto).
Fonte: SENAI, 2004.

Figura 5 - Ilustração de execução de elevação de alvenarias.
Fonte: SENAI, 2004.
4.3 – O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETPS – e
o Programa Via Rápida Emprego – Pedreiro Assentador de Blocos
O CEETPS iniciou suas atividades em 6 de outubro de 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.

A ideia de se criar um Centro Estadual voltado para a Educação
Tecnológica ganhou consistência quando Roberto Costa de Abreu Sodré
assumiu

o

governo

do

Estado

de

São

Paulo,

em

1967.

Em outubro de 1969, o Governador Abreu Sodré assinou o Decreto-lei
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que criou a entidade autárquica destinada a articular, realizar e desenvolver a
educação tecnológica nos graus de ensino médio e superior.
Atualmente, o Centro Paula Souza administra 207 Escolas Técnicas
(Etecs) e 55 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais em 159 municípios
paulistas. As Etecs atendem a cerca de 226.000 estudantes nos Ensinos
Técnico e Médio. Atualmente, são oferecidos 120 cursos técnicos para os
setores Industrial, Agropecuário e de Serviços. Esse número inclui três cursos
técnicos oferecidos na modalidade semipresencial, 20 cursos técnicos
integrados ao Ensino Médio e dois cursos técnicos integrados ao Ensino Médio
na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Já nas Fatecs, mais
de 59.000 alunos estão matriculados nos 61 cursos de graduação
tecnológica.31
O Programa Via Rápida Emprego insere-se nas proposições de
qualificação de mão de obra do Governo do Estado de São Paulo e é
coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia. Esse programa oferece cursos básicos de qualificação profissional
de acordo com as demandas regionais. O objetivo é capacitar gratuitamente a
população que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou
que deseja ter seu próprio negócio.
A parceria entre o Centro Paula Souza e o Programa Via Rápida
Emprego ocorre da seguinte maneira: o Governo do Estado, por meio do
Programa Via Rápida, disponibiliza a verba necessária para a realização das
capacitações, que em alguns casos ocorrem em unidades móveis. O Centro
Paula Souza disponibiliza, quando necessário, a infraestrutura de espaço físico
de suas unidades - Fatecs e ETECs - como também os professores que
lecionarão nos cursos de capacitação.
No Programa Via Rápida Emprego, podem participar pessoas maiores
de 16 anos, alfabetizadas e que residam no Estado de São Paulo, priorizandose os candidatos que estejam desempregados, jovens matriculados no ensino
médio nas escolas públicas estaduais, idosos, pessoas com deficiência,
beneficiários dos programas estaduais de transferência de renda Ação Jovem e

31

Para detalhamento ver histórico em http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/quemsomos/perfil-historico/.

83

Renda Cidadã, encarcerados que estão em regime semiaberto e egressos do
sistema penitenciário.
O programa oferece mais de 130 modalidades de cursos gratuitos, nas
áreas da construção civil, comércio, serviços e indústria, com duração de 30 a
90 dias, dependendo do tipo de ocupação. As aulas são ministradas de
segunda a sábado em unidades fixas do Via Rápida Emprego, localizadas em
regiões estratégicas do Estado de São Paulo, e em unidades móveis (carretas)
que são estruturadas com laboratórios e espaços adequados para a
qualificação do trabalhador.
As aulas também são realizadas em salas descentralizadas das escolas
estaduais, em unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), na Associação para
Valorização de Pessoas com Deficiência (AVAPE) e na Associação de
Deficientes Visuais e Amigos (ADEVA).
Os cursos são disponibilizados de acordo com as necessidades
regionais, identificadas com base nas informações do Emprega São Paulo, da
Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo; do
Cadastro de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do
Trabalho e Emprego; dos diagnósticos de emprego elaborados pela Fundação
Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) e demandas municipais.
Em conversa com os responsáveis pelo programa, verificou-se que não
há escolaridade mínima exigida já que o programa contempla etapas
preliminares de capacitação. Em um primeiro momento, os alunos passam por
um módulo denominado Habilidades Gerais, com aulas de Português,
Matemática, Geografia e História, com duração de 150 h/aula. Após esse
período, o aluno poderá participar da qualificação profissional. Até a finalização
desta pesquisa, o único curso realizado para pedreiro assentador de blocos e
pedreiro revestidor ocorreu na penitenciária de Guarulhos, para os egressos do
sistema prisional, e foi realizado em parceira com a Etec Parque Belém. Para
esse curso o Governo do Estado de São Paulo forneceu os materiais e
infraestrutura e a Etec encaminhou instrutores para o curso.
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Não há um material didático específico elaborado pelo Centro Paula
Souza para ser utilizado no curso de pedreiro assentador. A apostila adotada,
denominada “Mãos à Obra”, foi produzida sob orientação da Associação
Brasileira de Cimento Portland (ABCP) em parceria com algumas empresas
privadas e é de distribuição gratuita, podendo ser encontrada também em lojas
de materiais de construção. Esse material apresenta, de forma simplificada,
algumas orientações para a construção de uma casa e se direciona aos
autoconstrutores ou profissionais autônomos que não participaram de
programas de capacitação oficiais.
A apostila apresenta simulações de situações reais de obra, utilizando
linguagem simplificada e ilustrações simples com o objetivo de facilitar o
entendimento de como executar cada uma das etapas da obra, assim divididas:
escolha do terreno; planta da casa; fundação; como preparar um bom concreto;
como preparar uma boa argamassa; execução de paredes; execução de lajes;
execução de telhados; esquadrias e revestimentos; execução de pisos;
execução de instalações elétrica e hidráulica; pintura; orçamento de materiais;
execução de muros e calçadas; e, por fim, escolha do cimento certo. A Figura
abaixo mostra uma das ilustrações desse material.

Figura 6 - Ilustração de execução de elevação de alvenarias.
Fonte: Apostila Mãos à Obra, s/d
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4.3 Cursos Promovidos por Organizações do Terceiro Setor

Obra Social Dom Bosco
A Obra Social Dom Bosco faz parte de um grupo formado por padres
salesianos32, vindos da Itália em 1883, com o objetivo de difundir as ideias de
seu fundador, Padre Dom Bosco, ancoradas no princípio de formar “bons
cristãos e honestos cidadãos”.
O trabalho realizado pela Obra Social Dom Bosco, em Itaquera e
Guaianases,

foi

idealizado

por

um grupo

de

salesianos33

e

leigos

comprometidos34 e teve início em 31 de maio de 1981. O perfil da clientela
atendida, como definido pela instituição, é marcado pela baixa escolaridade,
carência de alimentação, precário acesso à arte, cultura e baixa qualificação
profissional.
Na unidade de Itaquera está localizado o Centro de Desenvolvimento
Social e Produtivo, onde são oferecidos diversos cursos, dentre eles, o de
construção civil. O Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo ganhou
corpo a partir da inauguração, em agosto de 1993, de suas novas instalações,
e é considerado o maior centro profissionalizante totalmente gratuito do Estado
de São Paulo. Segundo dados da própria entidade, são 1.700 jovens e adultos,
com idade acima de 15 anos, atendidos diária e diretamente nos períodos da
manhã, tarde e noite.
O curso de construção civil, com carga horária de 600 h, para o período
da tarde, e 800 h para o período da noite, tem duração de dois semestres, um
semestre para as aulas de alvenaria e instalações hidráulicas e outro para
instalações elétricas e manutenção predial. O curso tem por objetivo formar
profissionais capacitados para executar trabalhos de alvenaria, hidráulica e
instalações elétricas residenciais e prediais; montar e reparar comandos
32

O nome salesianos foi empregado pelo próprio Dom Bosco para os seus seguidores
em homenagem a São Francisco de Sales.
33
Dentre eles, destacam-se: Pe. Rosalvino Morán Viñayo, Ir. Antonio Carlos Martins,
Ir. Hamilton Bernardo Rodrigues.
34
Dentre eles, destacam-se: Amércio, Justo, Marcos Salvador Soares, Maurício
Boaventura Ferreira e Sérgio Baruffi.
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elétricos industriais com fundamentos básicos de eletrônica analógica, com
especialização

na

área

de

automação

com

Controladores

Lógicos

Programáveis - CLP, podendo, assim, realizar programação para automação
industrial e ingressar no mercado de trabalho. Ao final do curso, o profissional
será capaz de executar serviços de eletricidade básica, encanador e pedreiro,
em consonância com especificações básicas de legislação e normas técnicas.
Além de estar capacitado a interpretar projetos e especificar orçamentos.
O conteúdo programático do curso voltado para a capacitação do
pedreiro assentador e revestidor aborda os seguintes temas: noções da leitura
de projetos de arquitetura; aulas teóricas sobre computação gráfica (projetos
em auto CAD); manuseio e conservação de ferramentas e instrumentos de
medição; execução de fundações; execução de alvenarias com diversos tipos
de materiais; execução de revestimento convencional; execução e lançamento
de concreto até o nivelamento da superfície; execução de pisos; execução de
assentamento de caixilharias de diversos tipos; utilização de mangueira de
nível; aplicação de texturas; execução de pintura; assentamento de cerâmica;
noções de montagem de laje e telhado; normas de segurança no trabalho;
normalização de materiais e equipamentos; qualidade e produtividade;
competitividade; e cálculos de orçamento.
A faixa etária predominante entre os alunos do curso está entre 16 e 18
anos e há uma grande procura de mulheres pelo curso35. O curso é oferecido
em dois períodos (manhã e tarde) e a idade mínima é de 16 anos para o curso
no período vespertino e de 18 anos para o curso no período noturno. Exige-se,
para esses cursos, apenas que o aluno seja alfabetizado.
O material didático utilizado no curso foi elaborado pelos professores
com base em bibliografia específica36. O custo da elaboração e reprodução do
material é absorvido em grande parte pela instituição, cabendo, em alguns
casos, doações e patrocínios de empresas privadas.
A apostila está dividida em nove áreas de conhecimentos: 1 – Noções
de segurança no trabalho e 5`S; 2 – Apresentação das ferramentas de trabalho
para execução de fundações, alvenarias e revestimentos de parede e piso; 3 –
35

A presença das mulheres no trabalho dos canteiros de obras da construção civil
vem crescendo ano a ano e é um tema que deve ser objeto de estudos posteriores.
36
As fontes de pesquisas bibliográficas utilizadas não são citadas no trabalho.
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Matemática aplicada à construção civil (noções de cálculos trigonométricos); 4
– Conceitos teóricos para execução de armação e fôrmas de peças estruturais
de fundação e estrutura; 5 – Conceitos teóricos para o preparo de argamassas;
6 – Leitura e interpretação de desenhos técnicos da construção civil; 7 –
Conceitos teóricos para execução de gabaritos e execução de alvenarias e
instalação de esquadrias;

8 – Conceitos teóricos para execução de

revestimentos de paredes; e 9 – Noções de orçamentos e memorial descritivo.
Durante o curso, os alunos também frequentam aulas de Matemática
básica, Português, Ética e Cidadania e Educação Física.
A Obra Social Dom Bosco também possui parcerias com as iniciativas
publicas e privadas. Algumas turmas são encaminhadas pelo Programa Via
Rápida Emprego, anteriormente citado, para atender à demanda de
funcionários de empresas privadas. Um caso conhecido foi a parceria entre a
Dom Bosco e o Via Rápida para a formação de pedreiros para trabalhar na
construtora Odebrecht na construção do estádio de futebol do Corinthians,
localizado em Itaquera, zona Leste de São Paulo. Nesse exemplo, a entidade
entra com a infraestrutura de laboratórios e, em alguns casos, professores e a
empresa privada, com os custos de materiais, instrutores e outros referentes à
realização da capacitação.
Esse curso apresenta um diferencial se comparado aos cursos do
SENAI por haver um grande enfoque não só na formação para o trabalho, mas
também na formação para a cidadania.
As ilustrações presentes no material didático são simples e de fácil
compreensão. A Figura 06 mostra uma ilustração de execução de elevação de
alvenarias.

88

Figura 7 - Ilustração de execução de elevação de alvenarias.
Fonte: Apostila Obra Social Dom Bosco, 2010.

Em entrevista realizada com um dos professores do curso de construção
civil, houve destaque para a resistência de alguns alunos em aceitar o
conteúdo lecionado por já possuírem conhecimentos adquiridos fora do
ambiente escolar. Essa afirmação entra em consonância com um dos
princípios básicos da andragogia, apresentados na seção anterior, em que o
professor, para adquirir êxito no ensino, deve levar em consideração as
experiências e conhecimentos que o aprendiz possui.
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4.4 - Doutores da Construção (antigo Programa de Capacitação a Distância da
RIC - Rede Interativa da Construção) – Anamaco e parceiros

A Rede Interativa da Construção (RIC), resultante de uma parceria entre
Sintracon-SP37, Anamaco38 e SENAI, surgiu por iniciativa da Tigre, empresa
voltada para a fabricação de tubos e conexões, com patrocínio desta e de
outros fabricantes de materiais de construção. A RIC ofereceu cursos a
distância, por meio de telessalas e com transmissão ao vivo, via satélite, em 25
lojas de materiais de construção, com presença em 25 estados brasileiros. A
parte técnica ficou sob a responsabilidade da empresa Broadnet.
Essa ação foi interrompida e rearticulada em 2005 e passou a ser
denominada de “Doutores da Construção”, sob a liderança da Amanco e da
Broadnet e com o apoio institucional da Anamaco e do Sintracon-SP. A
certificação dos alunos é conferida pelo IBSTH39.
Os treinamentos são realizados à distância, em sua maioria em lojas de
materiais de construção, por meio de vídeo-aulas, compostas por 20 vídeos
sobre diversos assuntos, com duração de 3 h. São abordados os aspectos
técnicos e também os de gestão. Utiliza-se de linguagem simplificada com
desenhos animados, simulação de situações e perguntas e respostas ao vivo.
Depois de capacitados, os profissionais passam por avaliações e, se
aprovados, recebem um certificado e são inclusos em uma base nacional de
dados, cadastro de profissionais habilitados no próprio site do Doutores da
Construção.
Os responsáveis pelo “Doutores da Construção” apresentam custos de
capacitação por trabalhador que decrescem com o aumento do número de
salas de treinamento ou, indiretamente, com o número de alunos capacitados,
já que a infraestrutura é amortizada com a utilização do espaço das revendas
de materiais de construção. Em maio de 2007 havia 187 pontos de
treinamento, com capacidade para qualificar 100.000 trabalhadores/ano a um
custo de R$ 4,2 milhões, ou seja, de R$ 42,00 por aluno; com 1.800 pontos de

37

Sindicato dos trabalhadores nas indústrias da construção civil de São Paulo.
Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção.
39
Instituto Brasileiro de Serviços e Tecnologia para o Habitat.
38
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treinamento, seria possível capacitar 660.000 profissionais a um custo de R$
6,4 milhões, ou R$ 10,00 por aluno, segundo metas estipuladas pela empresa.
Entretanto, apesar dos esforços empreendidos, o Programa Doutores da
Construção foi encerrado após seis anos de existência, 27 cursos e mais de
65.000 profissionais qualificados, nas áreas de alvenaria, hidráulica, elétrica,
revestimento e pintura, em todo o Brasil. Em comunicado oficial publicado em
seu site, o programa justifica que, apesar de nos últimos seis anos ter
sensibilizado outras indústrias de materiais de construção, associações de
classes e contar com ajuda de importantes parceiros, a Mexichem Brasil,
detentora e idealizadora do programa, ainda absorvia 59% dos custos,
tornando a iniciativa inviável. A marca Doutores da Construção será mantida
pela Mexichem Brasil em parceria com a Amanco e SENAI e qualificará
profissionais instaladores hidráulicos.
.
4.4 Cursos promovidos pelo setor produtivo

Empresa 1 e a capacitação de pedreiros para execução de alvenarias de
blocos em concreto.
A Empresa 1 é uma indústria de blocos e pisos de concreto, fundada em
1971, instalada em Guarulhos - São Paulo, com aproximadamente 345
funcionários em fábrica, com capacidade produtiva de 4 milhões de blocos por
mês. A empresa oferece cursos de capacitação gratuitos desde 1997 e tem por
objetivos o aperfeiçoamento e qualificação de profissionais que atuam no setor
da construção civil, como engenheiros, arquitetos, especificadores de produtos,
e também para aqueles que respondem pela execução da obra, como
pedreiros e mestres de obras.
Os cursos têm duração de um dia com carga horária de 8 h e é oferecido
nas instalações da própria fábrica. São divididos em 50% de aula expositiva
sobre conceitos e técnicas de execução e outros 50% sobre visita à fábrica
para apresentação do processo produtivo.
Em um primeiro momento, o curso ocorre em sala de aula, onde o
instrutor utiliza equipamentos de multimídia para a explanação dos temas. É
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fornecida apostila de acompanhamento do curso, cujo conteúdo é a reprodução
exata das projeções utilizadas para apresentação da aula. O curso tem por
enfoque principal a demonstração da aplicação dos componentes fabricados e
processo de instalação.
O publico do curso é composto basicamente por alunos de cursos
técnicos e de graduação na área da construção civil havendo também a
participação de vendedores de lojas de materiais de construção que estão ou
em fase de treinamento ou em fase de aperfeiçoamento.
O desenho abaixo exemplifica uma elevação de alvenarias com suas
marcações de 1ª e 2ª fiadas, juntamente com suas armaduras e grautes, e tem
por linguagem de expressão o desenho técnico.

Figura 8 - Desenho técnico de execução de elevação de alvenarias.
Fonte: Empresa 1.

Empresa 2 e a capacitação de pedreiros para execução de alvenarias de
blocos cerâmicos
A Empresa 2, fabricante de blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e
vedação, está localizada em Itu, interior de São Paulo, com produção em torno
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de 180.000 m² de alvenaria por mês. A Empresa 2 faz parte de um grupo de
forte atuação no segmento de construção pesada e produção de agregados
para construção, como britas, massa asfáltica, concreto usinado, tubos de
concreto, blocos cerâmicos e telhas cerâmicas e de concreto.
A Empresa 2 oferece treinamentos para dois públicos diferenciados. O
primeiro curso é de nível básico e busca atualizar profissionais e estudantes no
emprego de alvenaria estrutural e vedação em blocos cerâmicos. O segundo
curso está direcionado a engenheiros, arquitetos e especialistas que buscam
conhecimentos mais aprofundados em projetos e cálculos estruturais em
alvenaria estrutural.
Em razão dos objetivos propostos pelo presente estudo, será
apresentado, em maiores detalhes, o curso de nível básico. Esse curso é
fornecido gratuitamente pela empresa em sua fábrica em Itu, com duração de
um dia, com carga horária de 6 h.
O curso tem por objetivo a apresentação da empresa quanto aos
componentes fabricados e aborda também conceitos básicos e boas práticas
na execução de alvenarias de bloco de vedação e estrutural. O curso ocorre
em um centro de treinamento que possui sala de aula equipada com kit
multimídia e também uma sala para a prática de alguns exercícios propostos
durante o treinamento.
Não é fornecida uma apostila específica para a capacitação, mas a
empresa oferece um catálogo técnico de produtos que contém detalhes
construtivos e técnicas de execução de alvenarias. Para o curso, o único
material diferenciado fornecido é uma folha com exercícios práticos propostos
para fixação de conceitos. O curso pode ser dividido em três etapas: 40% de
treinamento em sala de aula sobre o sistema construtivo, 40% de visita à
fábrica para se conhecer o processo de produção dos componentes fornecidos
pela empresa e 20% de treinamento prático de execução de alvenarias.
Na ilustração abaixo são exemplificadas a execução de elevação de
alvenaria e a verificação do nivelamento da fiada, empregando-se régua com
nível de bolha acoplada.
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Figura 9 - Ilustração de execução de elevação de alvenarias.
Fonte: Catálogo técnico Empresa 2.

4.5 Considerações sobre os cursos estudados
Apesar de todos os cursos apresentados terem por objetivo a
capacitação de profissionais envolvidos na execução de alvenarias, nota-se
que cada curso apresenta peculiaridades quanto ao tipo de qualificação que
oferece, a que profissional se destina e em qual etapa do processo de
qualificação/capacitação os referidos programas se encaixam. Para melhor
compreensão das semelhanças e diferenças que cada programa possui,
abaixo será demonstrada uma síntese de cada um dos progamas
apresentados.

A análise dos materiais didáticos utilizados nos cursos citados considera
que aqueles fazem parte do material pedagógico, que é condição para a
difusão das ideias pedagógicas. Segundo Cury (1987), fazem parte desse
material:
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[
] os livros, as revistas, as apostilas, as editoras, as
bibliotecas, os audiovisuais, a imprensa, a televisão, o rádio,
são instrumentos de divulgação e de difusão que, com maior
ou menor grau de penetração, refletem, nos seus conteúdos, a
concepção de mundo de quem dirige (p. 107).

Segundo esse autor, o material pedagógico traz uma carga valorativa
que muitas vezes não é reconhecida devidamente pelo professor / instrutor.
Afirma Cury:
[ ] o currículo é um meio relevante para a consolidação da
função política na educação, manifesta ou não. É um
instrumento que responde ao ‘o que fazer’ para se atingir
determinado objetivo. Nesse sentido, o currículo se associa ao
conteúdo da educação no seu sentido mais amplo, e sua
definição não pode se restringir apenas à relação de disciplinas
e matérias componentes de um curso (p.111).

A análise do material didático deve levar em consideração, como bem
destacado por Cury (1987), a necessidade de que se estabeleçam métodos
uma vez que é por meio deles que os currículos ganham movimento: “[

] os

métodos são sempre uma ação em execução em que os fins explícitos ou
implícitos são, ao mesmo tempo, condição e resultante da ação” (p. 111).
Essas ideias permeiam a análise sobre o material didático ofertado nos
cursos de capacitação de pedreiros acima apresentado.
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5 UMA PROPOSTA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA CAPACITAÇÃO DO
PEDREIRO ASSENTADOR
5.1 Considerações iniciais

A proposta para a capacitação do pedreiro assentador partiu da
compreensão de que material didático é todo ou qualquer material que o
professor possa utilizar em sala de aula, desde os mais simples, como giz,
lousa, livro didático, textos impressos, até os materiais mais sofisticados e
modernos (Fiscarelli, 2008), tal como destacado por Cury (1987).
O planejamento da aula, a execução e a verificação são momentos
centrais no processo ensino-aprendizagem, mas é na execução da aula que os
materiais didáticos ganham relevância, conforme destaca a autora, com
suporte nas análises de Nérici (1959). O material didático é uma exigência
daquilo que está sendo estudado por meio de palavras, a fim de torná-lo
concreto.
Nessa direção, pode-se afirmar que os materiais didáticos são
elementos básicos no processo de ensino e aprendizagem, “são os
instrumentos de trabalho que o professor e os alunos precisam utilizar para
ilustrar, demonstrar, concretizar, aplicar e registrar os fatos estudados” (Mattos,
1971, p.122). Os materiais didáticos podem ser considerados objetos capazes
de motivar a aula e despertar o interesse dos alunos. São objetos que podem
trazer para a sala de aula um pouco de realismo, aproximando o aluno do
conhecimento e incentivando-o a aprender. Assim,
[...] não basta explicar bem a matéria que ensinamos e exigir
que eles aprendam, é necessário despertar sua atenção, criar
neles o legítimo interesse pelo estudo, estimular seu desejo de
conseguir os resultados visados mediante as tarefas
progressistas. Esse interesse, esse desejo e esse gosto
funcionarão no espírito dos alunos como justificação para todo
o seu esforço e trabalho de aprender (MATTOS, 1971, p.207).

No entanto, o professor ocupa uma posição superior aos materiais
didáticos, cabendo a ele criar uma atmosfera favorável para o desenvolvimento
da ação educativa.
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Essas questões ganham destaque quando o eixo da ação educativa é a
capacitação para o trabalho, cujo objetivo consiste em proporcionar, aos
alunos, um sistema de conhecimentos, habilidades e hábitos de trabalho que
se adquire mediante o estudo de aspectos da técnica, da tecnologia, da
organização da produção e dos distintos trabalhos técnicos. O estudo e as
atividades que os alunos realizam devem estar voltados para a solução de
problemas técnicos e para a capacidade de construir.
A metodologia de ensino utilizada na capacitação profissional tem
estreita relação com a didática e deve prever a utilização de materiais didáticos
adequados aos alunos e que contribuam para a aquisição de habilidades para
planejar o trabalho, desde as operações mais simples até as mais complexas
(Paula, Herrera e Limendeux, 1985). Para isso, é preciso estabelecer métodos,
procedimentos e formas de organização do processo educativo, com foco nas
questões do trabalho, e mostrar a relação entre os conteúdos técnicos e
atividades tecnológicas com os fundamentos das ciências. Assim, a aplicação
de conhecimentos teóricos deve ser explicitada na solução de problemas
práticos, utilizando-se a experiência dos alunos na discussão e solução,
enfatizando-se o experimento como critério de conhecimento da realidade.
Diante dos conceitos e estudos apresentados, pode-se afirmar que a
elaboração de um material didático para capacitação do trabalhador da
construção civil deve, necessariamente, considerar o universo de interações
sociais, políticas, culturais e educacionais que conformam o trabalhador, de
maneira a estabelecer, dentro dos saberes do campo da capacitação
profissional e da educação de adultos, estratégias para a melhor ou mais
adequada forma de se compartilhar a transmissão do conhecimento.
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5.2 Estrutura do material didático proposto
O material intitulado "Conhecendo a construção a construção civil: A
construção de alvenarias de vedação de blocos de concreto" está dividido
em três módulos distintos: I) Conhecendo a alvenaria de vedação; II) O que
devemos saber antes de executar uma alvenaria de vedação; e III) O que
devemos saber para executar uma alvenaria de vedação.
O Módulo I, Conhecendo a alvenaria de vedação, tem como conteúdo os
seguintes tópicos:
1. As definições de alvenaria e seus componentes;
2. Aspectos relevantes da história das construções desde a antiguidade e
da profissão do pedreiro até os dias atuais;
3. O processo de fabricação do componente bloco de concreto, suas
tipologias e suas características mais importantes;
4. Questões para fixação do conteúdo.
O Módulo II, O que precisamos saber antes de executar uma alvenaria,
aborda os seguintes temas:
1. Aprendendo a ler um projeto de vedações verticais;
2. Segurança no trabalho: recomendações importantes;
3. Exercícios para fixação do conteúdo.
O Módulo III, O que precisamos saber para executar uma alvenaria de
vedação, aborda os seguintes itens:
1. Processos preliminares para a execução de alvenarias;
2. Preparação da estrutura de concreto para recebimento das alvenarias;
3. Locação de 1ª fiada da alvenaria;
4. Elevação da alvenaria;
5. Fixação superior da alvenaria à estrutura de concreto armado;
6. Detalhes de projeto e de construção das alvenarias (vergas e
contravergas);

98

7. Embutimento das instalações;
8. Tipos de juntas entre alvenarias;
9. Instalação de esquadrias;
10. Limpeza das alvenarias;
11. Principais ferramentas para execução de alvenarias;
12. Exercícios de fixação.
Para a organização dos conteúdos programáticos do material que será
apresentado, foram utilizadas diversas fontes de pesquisas, como artigos
técnicos, videoaulas, apostilas de cursos. Entretanto, quatro fontes de pesquisa
merecem destaque pela riqueza de informações técnicas e ilustrativas que são:
apontamentos de aula do mestrado em habitação do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas -IPT, na disciplina de vedações verticais, lecionada pelo
Professor Doutor Ercio Thomaz; o livro Execução e inspeção de alvenaria
racionalizada, do Professor Doutor Alberto Casado Lordsleem Júnior; o Código
de Práticas nº1, de autoria de Ercio Thomaz, Claudio Vicente Mitidieri Filho,
Fabiana da Rocha Cleto e outros; e o livro Manual Técnico de Alvenaria da
Associação Brasileira da Construção Industrializada. Todas essas referências
estão

devidamente

registradas

no

final

do

trabalho

em

referências

bibliográficas.

5.3 - Sugestão de uso do material didático proposto
O material proposto neste trabalho, dentro da cadeia de qualificação
proposta por Cardoso e Boturra(2007), na seção 3 p.66 deste trabalho, se
enquadra na categoria de qualificação profissional, que busca uma capacitação
específica para determinada atividade, que, neste caso, é a de pedreiro
assentador. Vale ressaltar que o trabalhador deve passar pelas etapas
anteriores da capacitação que são a alfabetização funcional para aqueles que
não tiveram acesso à educação formal; a educação para a cidadania; a
educação geral para o trabalho, que compõem o perfil "desejável". Entretanto,
caso o trabalhador não tenha passado por essas etapas, o mesmo deve ter no
mínimo a alfabetização funcional.
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O material, embora dividido em três módulos, pode ser aplicado em
separado de acordo com a disponibilidade dos trabalhadores, professores e
dos espaços de aula.
A carga horária sugerida para os três módulos é de 12 h de aulas
teóricas mais 20 h de aulas práticas, entretanto, essas horas podem variar de
acordo com o desenvolvimento dos alunos.
Segundo Olivares, (apud Holanda 2003), as melhores horas para se
programar e planejar atividades físicas/mentais estão entre 6h e 10h pela
manhã e entre 16h às 20h. As aulas lecionadas nesses horários têm maior
rendimento. O tempo de duração de cada aula deve ter entre 90 a 120 min,
período em que o indivíduo consegue manter-se concentrado.
Quanto à sala de aula, deve ser local arejado, de preferência com
controle de luminosidade para a utilização de equipamentos de multimídia para
reprodução de imagens, mesa e cadeira para o professor, carteiras para os
alunos e lousa para anotações que sejam necessárias durante a aula. As
experiências dos cursos estudados na seção 4 mostram que o número de
alunos não deve ultrapassar 16.
Para as aulas práticas, será necessário área, de preferência coberta, de
no mínimo 87m² para a realização de exercício proposto no último módulo. É
aconselhável é que o espaço seja provido de pontos de energia e água. Cada
box de exercício pode ser dividido para dois alunos, devendo-se respeitar o
espaçamento mínimo de 1m entre cada box para melhor execução das
atividades. Para cada box estima-se o uso dos seguintes componentes:
•

20 blocos de 19x14x19 cm;

•

27 blocos de 34x14x19 cm;

•

34 blocos de 39x14x19 cm;

•

4 blocos de 54x14x19 cm;

•

10 blocos canaletas de 39x14x19 cm;

•

8 blocos jota de 39x14x19 cm.
Para fins didáticos, utilizar o traço 1:3 (cimento:areia) para o

assentamento dos blocos. Recomenda-se que a porção de cimento no traço da
argamassa seja substituída pela cal para melhor trabalhabilidade da
argamassa e para facilitar o desmonte das alvenarias após o curso.
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Conhecendo a construção civil:
A construção de alvenarias de vedação de
blocos de concreto
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Módulo I - Conhecendo a alvenaria de vedação
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Este é o Módulo I - Conhecendo a construção civil: Construindo alvenarias de
vedação de blocos de concreto. Veremos um breve histórico das construções
da antiguidade e de como eram executados os sistemas de alvenaria.
Destacaremos a importância da alvenaria durante o processo de construção de
uma obra. Também veremos como o principal componente de uma alvenaria, o
bloco, é fabricado, quais são suas principais tipologias e suas características
mais importantes. Para isso, antes de iniciar os estudos, é necessário saber
primeiro o que é alvenaria.
O que é alvenaria?40
A alvenaria pode ser definida como um elemento complexo, conformado em
obra, constituído por tijolos ou blocos unidos entre si por juntas de argamassa,
formando um conjunto rígido e coeso.

Com essa definição, podemos entender também o que é uma parede de
alvenaria:
Uma parede de alvenaria é uma vedação vertical fixa, monolítica, com
autossuporte, pesada, conformada em obra com alvenaria.
2sf:?
Uma viagem panorâmica pode nos mostrar que a utilização da alvenaria,
como principal material de construção, tem acompanhado o homem durante
toda a sua história. Vestígios de povoados pré-históricos, construídos em
cantaria (pedra empilhada em forma de parede), foram encontrados desde as
Ilhas Aran, na Irlanda, até Catal-Huyuk, em Anatólia, na atual Turquia, por volta
de 4.000 a.C. A Figura 10 mostra onde estão localizados esses locais.

40

Definições retiradas da Aula 18: Vedações verticais,Alvenaria: requisitos, características e
propriedades,por Fernado H. Sabbatini, Francisco Cardoso, Luis Sergio Franco e Mercia M. Bottura de
Barros em http://pcc2435.pcc.usp.br/Aulas%20em%20pdf-2006-2007/4%20Veda%C3%A7%C3%B5es%20Verticais/aula%2019%20alvenaria%20conc%20bas.pdf
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1-Irlanda 2-Turquia 3-Brasil
Figura 10 – Mapa-múndi.
Fonte: http://www.coladaweb.com/files/mapa-mundi3.jpg acessado em 29/07/2012.

Figura 11- Ruínas de Anatólia: porção asiática da atual Turquia.
Fonte: MACHADO, F. A. M. Análise crítica do uso de um sistema racionalizado: o
casoda alvenaria estrutural em blocos de concreto em edifícios habitacionais.
Dissertação (mestrado), Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo. São Paulo, 2001..

De maneira semelhante, 5.000 anos depois e em lugar distante, o
mesmo sistema construtivo foi empregado pelos incas em Ollantaytambo, no
vale do Urubamba, próximo de Cuzco, no Peru. A Figura 12 mostra onde estão
localizados o Peru e o Equador.
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1-Equador 2-Peru 3-Brasil
Figura 12 – Mapa-múndi.
Fonte: http://www.coladaweb.com/files/mapa-mundi3.jpg acessado em 29/07/2012.

Figura 13 - Ruínas de Ingapirica, na atual província de Caña –Equador – Incas. 1.200
a 1533 dC.
Fonte: MACHADO, F. A. M. Análise crítica do uso de um sistema racionalizado: o
casoda alvenaria estrutural em blocos de concreto em edifícios habitacionais.
Dissertação (mestrado), Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo. São Paulo, 2001

Um avanço importante na construção da alvenaria, que possibilitou a
produção rápida de unidades praticamente iguais, foi a invenção da fôrma.
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Essa invenção, que data de muito tempo, entre os anos de 4000 e 1950 a.C, é
de autoria dos sumérios.
Os sumérios habitavam a Suméria em meados do 4º milênio a.C. A Suméria é
considerada a civilização mais antiga da humanidade e estava localizada na
Mesopotâmia, atual Curdistão, em terras fertéis entre os rios Tigre e Eufrates.
A Suméria entrou em declínio depois de 2000 a.C.
Nesse período era utilizado o adobe, que é uma massa de barro
misturada à palha. No princípio do 3º milênio antes de Cristo, o adobe
transformou-se em tijolo cerâmico, ao ser levado ao forno. Essa descoberta
possibilitou a execução de construções com maiores alturas, como o Zigurat,
da cidade de Ur. (2125 a.C), com base de 62 m por 43 m e altura de 21 m, com
núcleo de adobe e forro de alvenaria de 2,40 m de espessura, feito de tijolos
cerâmicos, assentados com argamassa de betume com tecidos de cana.

Figura 14 - Zigurat, da cidade de Ur (2.125 a.C).
Fonte: MACHADO, F. A. M. Análise crítica do uso de um sistema racionalizado: o
casoda alvenaria estrutural em blocos de concreto em edifícios habitacionais.
Dissertação (mestrado), Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo. São Paulo, 2001.

Outro exemplo interessante de construções em alvenaria da antiguidade
que podem ser citados é a Muralha da China, construída entre 300 a 200 a.C.,
que tem extensão de 8.850 km.
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Figura 15 - Muralha da China.
Fonte:http://www.brasilescola.com/upload/e/muralha%20china1.jpg em 29/07/2012.

1-Curdistão, Iran 2-China.
Figura 16 – Mapa-múndi.
Fonte: http://www.coladaweb.com/files/mapa-mundi3.jpg acessado em 29/07/2012.

Aqui no Brasil, a alvenaria de pedras foi utilizada nas cidades litorâneas,
em que esse material existia em abundância, a partir da colonização do país. A
pedra no Brasil Colônia foi usada principalmente em construções públicas e
religiosas.
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Figura 17 – Museu da Inconfidência – Ouro Preto – MG.
Fonte: Abreu.C; Bross.M;Nimer;Azambuja.P: A técnica construtiva do Brasil – Colônia em:
http://www.histeo.dec.ufms.br/trabalhos/teoria3_2008/Tecnicas%20Construtivas.pdf
(30/04/2012).

Em São Paulo, onde não havia disponibilidade de pedras, foi utilizada a
taipa de pilão.
A taipa de pilão pode ser caracterizada como uma terra simplesmente
apiloada, socada.
Para se adquirir a rigidez necessária a uma estrutura, eram necessárias
grandes espessuras, que ocupavam mais espaços da edificação.
Com o desenvolvimento dos sistemas construtivos e com a finalidade de
se obter maiores espaços úteis, foi preciso modernizar o processo de
construção das paredes. Foi em razão desse e de outros fatores que se
progrediu para o pau a pique, possibilitando uma estrutura mais reduzida para
a parede de taipa.
Essa técnica construtiva consiste em uma trama de paus verticais com
as pontas em formato de lança (daí o nome pique). Essas pontas mergulham
em orifícios dos baldrames, que são vigas horizontais de madeira amarradas
aos esteios verticais. Sobre os piques, fixam-se fasquias horizontais de
madeira, formando-se um gradeado trançado que é preenchido com barro.

Pau a pique - técnica construtiva que consiste em uma trama de paus
verticais com as pontas em formato de lança.
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Figura 18 - Forma de taipa de pilão.
Fonte: Manual do arquiteto descalço – Johan van Legen.

Figura 19 - Igreja Nossa Senhora do Rosário, Pirenópolis, Goiás– alvenarias em taipa
de pilão.
Fonte: Abreu.C; Bross.M;Nimer;Azambuja.P: A técnica construtiva do Brasil – Colônia em:
http://www.histeo.dec.ufms.br/trabalhos/teoria3_2008/Tecnicas%20Construtivas.pdf
(30/04/2012).
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Figura 20 - Estrutura de pau a pique.

Figura 21 - Parede em pau a pique.

Fonte Figura 1 e Figura 2: arquitetura de terra em
http://www.arq.ufsc.br/arq5661/trabalhos_2004-1/arq_terra/pauapique.htm.

Em 1867, instalou-se em Campinas a primeira olaria mecanizada e com
grande produtividade mensal.
Olaria é o local onde se produz objetos que utilizam o barro ou argila
como matéria prima.
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A partir de 1886, o
arquiteto brasileiro, Ramos de
Azevedo,
construiu
edifícios
públicos nos quais buscou
mostrar toda a potencialidade da
alvenaria. Uma obra de destaque
de seu escritório foi a Pinacoteca
do Estado em São Paulo,
fundada em 1905.

Figura 22 – Fachada Pinacoteca do
Estado.

Figura 23 – Detalhe de fachada em tijolo
cerâmico.

Fonte:www.pinacoteca.org.br acesso em 30/04/2012.

Um estudioso nesse assunto, o Professor Hélio Alves de Azeredo, da
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, lembra que o tijolo foi
concebido na dimensão exata da capacidade manual do pedreiro. Em uma das
mãos ele poderia segurar, tranquilamente, o tijolo, e, na outra, a colher. A
largura do tijolo de barro cozido, ainda não industrializado, possuía a largura
média da mão humana, ou seja, 15 cm.
Partiu daí a relação ideal entre o comprimento (que deveria ser duas
vezes a largura) e a espessura, que precisaria ser metade da largura. Essas
dimensões faziam com que a peça não ficasse com sobras nas amarrações e
permitisse o alinhamento previsto.
Depois disso, o tijolo enraizou-se na tradição da construção brasileira e,
posteriormente, na década de 1940, a Associação Brasileira de Normas
técnicas (ABNT) aprovou normas, fixando para a produção do tijolo de barro
cozido dimensão de 5.5 cm, 11 cm e 22 cm, respectivamente, espessura,
largura e comprimento.
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Figura 24 - tijolo de barro.

Figura 25 – tijolo na medida da mão

Fonte: Manual Técnico de Alvenaria ABCI para facilitar o assentamento.
Fonte: Manual Técnico de Alvenaria. ABCI

Com o desenvolvimento da construção civil, novos materiais e técnicas
construtivas surgiram para melhorar a execução das alvenarias. O
assentamento do tijolo convencional de 22x11 cm demanda maior tempo no
alinhamento, amarração, etc., dada a dimensão das peças. Em vista disso, foi
desenvolvido o tijolo furado, no tamanho de 20x20 cm. O uso do tijolo furado na
obra traz ganhos em termos de velocidade e de espaço construído.
Posteriormente, se progrediu para o bloco de concreto de 20x40 cm.

Figura 26 -Tijolo Furado 20x20 cm.
20x40 cm.

Figura 27 - bloco de concreto

Fonte: Foto do autor.

Fonte: Foto do autor.

Ainda no início do século XX, com o desenvolvimento do concreto
armado para estrutura dos edifícios, a alvenaria perdeu a condição de principal
estrutura de suporte e ficou restrita a edifícios de um ou dois pavimentos.
Atualmente, a alvenaria de vedação é muito utilizada na construção de
edifícios de múltiplos pavimentos justamente por conseguir, dentro de suas
limitações modulares, adequar-se aos espaços conformados pela estrutura.
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Figura 28 - Construções em estrutura de concreto armado com alvenarias de
vedações verticais de blocos de concreto.
Fonte: Anotações de aula, Ercio Thomaz, IPT.

Etapas do processo construtivo e a alvenaria

Processo de fabricação do bloco de concreto.
A partir de agora, veremos o processo de fabricação dos blocos de
concreto, desde o recebimento da matéria prima até a estocagem para a
distribuição.
Fase 1- Recebimento da matéria prima
O cimento é entregue em carretas e estocado em silos, sendo liberado
imediatamente para o uso.
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Figura 29 – Entrega de cimento por carretas junto ao silo.
Fonte: www.equipedeobra.com.br

Fase 2 – Pesagem
Nessa fase, os agregados (areia, pó e pedrisco) chegam por caminhão e
são medidos os pesos dos materiais. Esse processo é denominado de
cubicagem, pois se estimam quantos metros cúbicos de material há no
caminhão.
Metro cúbico é uma medida de volume correspondente ao espaço
ocupado por um cubo com 1 m de aresta.

Figura 30 – Pesagem dos agregados.
Fonte: www.equipedeobra.com.br
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Fase 3 – Controle de agregados
Nesse momento, em laboratório, os técnicos controlam, com um jogo de
peneira, se a granulometria e homogeneidade dos agregados estão ideais.

Granulometria pode ser definida como os tamanhos de grãos
encontrados em uma amostra de material.

Homogeneidade é a característica que um corpo apresenta quando sua
composição ou sua aparência são completamente iguais, não importa que
parte do corpo seja analisada.

Figura 31 - Ensaio de Granulometria.
Fonte: www.equipedeobra.com.br

Fase 4 – Preparação do concreto
Para se preparar o concreto, os materiais chegam por esteiras até o
misturador. Cada tipo de bloco tem um traço diferente, que é a proporção entre
água, cimento, areia e pedrisco.

Figura 32 - Transporte dos materiais pela esteira até o misturador.
Fonte:www.equipedeobra.com.br

Fase 5 – Prensagem dos blocos
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Após a mistura dos materiais (água, cimento e agregado), o concreto
preparado é levado até a vibroprensa, por caçambas, na qual os blocos tomam
forma.

Figura 33 - Blocos de concreto após a saída da vibroprensa.
Fonte: www.equipedeobra.com.br

Fase 6 –Embalagem e paletização

Os blocos são empilhados sobre paletes de madeira e plastificados com
um filme de polipropileno.
Palete de madeira é uma estrutura composta de ripas de madeira que
facilitam o transporte de materiais.

Filme de polipropileno é um tipo de plástico de fácil moldagem.
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Figura 34 - Plastificação com filme de propileno.
Fonte: www.equipedeobra.com.br

Fase 7 – Cura
Uma empilhadeira leva os blocos até uma câmara a vapor, em geral, a
80ºC e umidade 100%, que acelera o processo de cura. Lá, os blocos ficam por
12 h, até atingirem a resistência ideal.
Processo de cura é o processo de secagem e de ganho de resistência
do concreto.

Câmara úmida é um local onde a umidade pode ser controlada.

Figura 35 - Transporte dos paletes até a câmara úmida.
Fonte: www.equipedeobra.com.br

Fase 8 – Controle tecnológico
Após dois dias, alguns blocos de cada lote são colhidos para testes de
resistência à compressão, além de inspeções de dimensões, acabamento,
espessura, tonalidade e integridade. Os testes são repetidos depois de 28 dias.
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Figura 36 - Bloco submetido a ensaio de compressão.
Fonte:www.equipedeobra.com.br

Fase 9 – Estoque
Os blocos ficam estocados sobre paletes, em até seis fiadas, antes de
serem vendidos.

Figura 37 - Estoque de Blocos.
Fonte: www.equipedeobra.com.br

Agora que já conhecemos o processo de fabricação dos blocos de
concreto, chegou a hora de entendermos suas tipologias e características mais
importantes.
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Classificação das Alvenarias
Blocos e tijolos são componentes industrializados para a execução de
alvenarias modulares.
Em relação à sua área útil, os blocos e tijolos podem ser vazados,
perfurados e maciços.
Eles são vazados quando a sua seção transversal útil é inferior a 70%
da seção transversal bruta.
Eles são perfurados quando essa percentagem estiver entre 70 e 100%,
com pequenos furos perpendiculares à face de assentamento. Dependendo do
material e do processo de fabricação, os furos atravessam ou não toda a altura
da peça. São maciços quando essa porcentagem for de 100%.

Figura 38 – Área Bruta do Bloco.
Fonte: Desenho do autor.

Figura 39 – Área Útil do Bloco.
Fonte: Desenho do autor.

A partir deste momento, estudaremos com mais detalhes as
características do bloco de concreto.
A normalização brasileira define os tipos de blocos de concreto de
acordo com sua classe e uso conforme tabela abaixo:
Blocos de concreto - NBR 6136:2007 - Classes e usos
Espessura das paredes
Módulo (cm)
(mm)

Classe

Resistência

A

≥ 6 MPA

M 15 e 20

25 e 32

Estrutural - abaixo e acima do
nível do solo

B

≥ 4 MPA

M15 e 20

25 e 32

Estrutural - acima do nível do
solo

C

≥ 3 MPA

M 10, 12,5, 15 e 20

18

Estrutural - 10 (térreas), 12,5
(sobrados), 15 e 20 cm
(edificações maiores)

D

≥ 2 MPA

M 7,5 ,10, 12,5, 15 e 20

15

Vedação - a revestir ou
aparente

Tabela 7 - Classificação dos blocos de concreto.

Uso
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Fonte: NBR-6136 :2007.

A NBR-6136 :2007 é a norma que classifica os blocos de concreto vazados
simples para alvenarias.
De acordo com a NBR 6136:2007, podemos verificar que as alvenarias
de vedação estão posicionadas na classe D.
A tabela também classifica os blocos de concreto conforme sua
resistência, que, no caso da alvenaria de vedação, deve apresentar resistência
à compressão igual ou maior que 2 MPA.
O MPA é uma unidade de medida de pressão. 1MPA é aproximadamente
10Kgf/cm². Então quando falamos que um bloco tem 2MPA podemos
entender que este bloco resiste à 20 Kgf/cm².

Os blocos também podem ser classificados conforme as suas
dimensões, que podem ser reais e nominais.
As dimensões reais são aquelas efetivas de fabricação e as nominais
são as reais acrescidas de 1 cm de argamassa de assentamento, compondo a
modulação. Assim, as dimensões de um bloco padrão, de 20x40 cm, na
dimensão nominal, equivale a 19x39 cm na dimensão real.

Figura 40 - Dimensão real.
Fonte: Desenho do autor.

Figura 41 - Dimensão nominal
(bloco+argamassa).
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Uma característica importante é que o bloco deve ser vazado, ou seja,
sem fundo, aproveitando-se os furos para a passagem das instalações e para a
aplicação do graute, em casos específicos. Há uma economia significativa de
argamassa de assentamento se o bloco não tem fundo.
Graute é uma argamassa ou micro concreto fluido, que dispensa o
adensamento e que atinge altas resistências iniciais e finais.
As dimensões padronizadas dos blocos admitem tolerâncias de ± 2 mm
para a espessura e ± 3 mm para altura e comprimento.
A seguir há uma tabela com o resumo das informações acima, sobre os
tipos de bloco quanto às dimensões estabelecidas pela norma brasileira.
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Tabela 8- Tabela-resumo de tipos de blocos a partir da NBR 6136/2007.
Fonte: Autor.
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Dentro das designações da norma para os blocos de vedação M-20, M15, M-12, M-10, M-07, podemos perceber que essas medidas nominais se
referem às larguras dos blocos, ou seja, a família M-20 tem largura real de
19cm, a família M-15 tem 14cm e assim sucessivamente para as demais
famílias.
Quanto ao seu comprimento, adotou-se a modulação americana M=20,
também conhecida como família 39, com dimensões modulares de
comprimento de 20 cm, cujas dimensões reais de referência do bloco são
19x39 cm e as medidas nominais são 40x20cm.
Essa família apresenta o comprimento diferente do dobro da largura (15
cm), exigindo a introdução de blocos complementares com o objetivo de
restabelecer a modulação nos encontros das paredes: o 14x19x34 cm, para
amarração nos cantos, e o 14x19x54 cm, para amarrações em “T”.
Veremos com mais detalhes os tipos de amarração nos capítulos
seguintes.

Figura 42 - Bloco 14x19x34 cm para amarração em "L".
Fonte: alvenaria com blocos de concreto, Práticas recomendadas, ABCP.

Figura 43 - Bloco 14x19x54 cm amarração em “T”.
Fonte: Alvenaria com blocos de concreto, Práticas recomendadas, ABCP.
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Existe no mercado a “família 29” e, apesar de suas dimensões não
constarem nas normas brasileiras de blocos de vedação, também são
utilizadas. Os elementos que a compõem são o 14x19x29 cm, 14x19x14 cm e
14x19x44 cm. Observa-se que a família 29 possui dimensão modular no
comprimento igual à da largura (15 cm), não necessitando de bloco
complementar para as amarrações nos cantos.

Figura 44 - Bloco 14x19x14 cm.
Fonte: Alvenaria com blocos de concreto, Práticas recomendadas, ABCP.

Figura 45 - Bloco 14x19x29 cm.
Fonte: Alvenaria com blocos de concreto, Práticas recomendadas, ABCP.

Figura 46 - Bloco 14x19x44 cm (para amarração em “T”).
Fonte: Alvenaria com blocos de concreto, Práticas recomendadas, ABCP.
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As alvenarias têm outras características importantes, independente dos
materiais que as compõem.
Para bom desempenho dos componentes que constituem uma alvenaria,
os aspectos abaixo são importantes:
•

Absorção de água: um bloco ou tijolo com baixa absorção de
água pode comprometer a penetração da nata do cimento nos
seus poros, pondo em risco a aderência com a argamassa de
assentamento. Em condições de temperatura elevada, usa-se o
umedecimento dos blocos, principalmente os cerâmicos e os de
concreto, para que não haja perda muito rápida da umidade da
argamassa de assentamento (Salgado, 2009, p115).

•

Desempenho térmico e acústico: as alvenarias podem ser um
bom aliado no isolamento térmico-acústico.

A NBR 15.575, voltada para o desempenho de edifícios habitacionais,
também mostra aspectos relevantes sobre as paredes de fachadas e de
paredes internas quanto ao seu desempenho estrutural, desempenho ao fogo,
estanqueidade à água, desempenho térmico e desempenho acústico.
No próximo módulo, trataremos da leitura adequada e correta de
projetos, em especial dos projetos de vedações. Veremos as principais
simbologias e convenções gráficas para que possamos executar as alvenarias
de vedação conforme projetado.

Exercícios para fixação.
1) Segundo o que estudamos, como você poderia definir oque é uma
alvenaria?
2) Conhecer os materiais que trabalhamos em uma obra é muito
importante para uma boa execução e pela qualidade de uma alvenaria. Sendo
assim, quais são os principais materiais que são utilizados para a fabricação de
um bloco de concreto?
3) Quando estamos em uma obra, temos que receber os materiais de
construção para iniciarmos o trabalho, e para não executa-lo de forma errada
precisamos verificar se os materiais que estão a disposição são aqueles
especificados em projeto. Como podemos reconhecer e classificar um bloco de
concreto em relação as suas dimensões, famílias e sua resistência ?

125

Módulo II: O que precisamos saber antes de
executar uma alvenaria
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Neste módulo, falaremos sobre a leitura de projetos, em especial dos
projetos de vedações. Para executarmos as alvenarias de vedação,
precisamos conhecer alguns símbolos, convenções gráficas e legendas.
Observe que, quando vemos o emblema de uma determinada marca de carro logo identificamos o nome do fabricante deste. Ou, quando estamos em uma
estrada e encontramos o símbolo de proximidade de um posto de
abastecimento de combustível.
Para a execução de qualquer obra, de forma adequada e eficiente,
devemos seguir, passo a passo, as informações que estão contidas no projeto.
Em uma única construção, podemos encontrar uma infinidade de projetos que
indicam como devemos executar as fundações, as alvenarias, localização de
portas e janelas, tipos de acabamentos e muitas outras informações.
Antes de qualquer coisa, precisamos entender como os projetos podem
ser representados. Há diversas maneiras de representarmos um projeto de
construção, mas, basicamente, podemos dividir os desenhos utilizados na
construção civil em três categorias: plantas, cortes e elevações. Logo abaixo,
explicaremos o que é e para que serve cada uma delas.
Para entendermos melhor esses conceitos, utilizaremos a casa abaixo
como exemplo.

Figura 47 - Casa para exemplo.
Fonte: Desenho do autor.
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Planta baixa é o desenho da edificação vista de cima, ou seja, é a visão
que temos da obra, sem a cobertura/laje, (corte horizontal à 1m do piso)

Figura 48 - Exemplo de planta baixa.
Fonte: Desenho do autor.

Nesse tipo de desenho, conseguimos visualizar, principalmente, o
posicionamento das paredes, esquadrias, níveis do piso e as medidas
horizontais dos cômodos ou repartições.

Figura 49 - Planta baixa com detalhamento.
Fonte: Desenho do autor.
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Agora, se fosse possível pegar essa mesma casa e cortá-la ao meio,
teríamos um desenho que denominamos de corte.

Figura 50 - Exemplo de corte.
Fonte: Desenho do autor.

Nesse desenho conseguimos visualizar, principalmente, as medidas
verticais e todas as alturas dos diferentes elementos construtivos. Por exemplo,
podemos verificar a altura das janelas, das portas, do pé-direito (distância entre
o piso e o forro), das barras impermeáveis nas cozinhas e nos banheiros,
dentre outros.

Figura 51 - Corte com detalhamento.
Fonte: Desenho do autor.
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E, por último, há as elevações ou fachadas. Este desenho nos mostra
o aspecto final da edificação.

Figura 52 - Exemplo de elevações.
Fonte: Desenho do autor.

Agora que já aprendemos quais são as formas básicas de representação
de um projeto, entenderemos o que são as escalas de representação.
Os projetos que compõem uma obra de construção civil são
representados, na maioria dos casos, em diferentes escalas de redução, pois,
se o desenho fosse feito no tamanho real, seria impossível manusear as folhas
de projeto.
xiiii... como é que
eu vou guardar este
desenho!!!???

Para resolver esse problema, estipulamos que, para cada tipo de
desenho e conforme o tipo de informação, a representação será feita,
utilizando-se uma escala de redução. Podemos entender as escalas da
seguinte maneira:

1:100

Fator de redução

Dimensão real do objeto
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Podemos entender no exemplo acima que, se a escala de um desenho
é 1:100, quer dizer que o desenho está representado 100 vezes menor que o
tamanho real. Vejamos outro exemplo dado pelo professor e arquiteto. Francis
D. K. Ching:

Neste exemplo, podemos
visualizar a mesma parede
com uma janela em diversas
escalas. Podemos notar
também que quanto menor
o fator de redução da
escala, maior será a
quantidade de detalhes e
informações colocadas no
desenho.

131

Há uma ferramenta muito útil para se fazer a leitura de escala em uma planta.
Esta ferramenta é o escalímetro. Ela pode ser encontrada no formato
triangular e no retangular (de bolso). Essa ferramenta pode marcar diversos
tipos de escala.

Figura 53 - Escalímetro triangular.

Figura 54 - Escalímetro de bolso.

Fonte:www.trident.com.br

Agora que já conhecemos as principais formas de representação e os
elementos e simbologias básicas, passaremos para a representação e leitura
de projetos de vedações verticais. Não se preocupe em entender as
soluções técnicas adotadas no projeto, em breve falaremos mais sobre isso.
Agora o nosso foco é entender o que cada elemento representa no projeto e na
obra.
O primeiro desenho que veremos é uma planta de marcação de primeira
fiada de blocos. Esta planta nos mostra como os blocos da primeira fiada estão
colocados. Podemos ver também suas distâncias de localização, utilizando um
eixo de referência, seus dispositivos de amarração com a estrutura e outras
informações que serão mostradas a seguir.

132

Também veremos duas elevações do mesmo projeto. Uma mais
simples, apenas com uma abertura para a janela, e outra com algumas
instalações elétricas e hidráulicas. Neste desenho poderemos visualizar a
paginação da parede (vista dos blocos na parede), os blocos compensadores,
as telas de amarração e outros blocos especiais, como o canaleta sobre o qual
falaremos em breve.
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Agora que já nos familiarizamos com os principais elementos de
representação gráfica de uma construção e também como um projeto e
alvenaria é apresentado, precisamos atentar para outros conhecimentos
importantes antes de iniciarmos a execução de uma alvenaria.
Segurança na construção civil
Para iniciarmos a execução das alvenarias de vedação, antes de mais
nada precisamos estar preparados para realizar as tarefas de forma eficiente e
com segurança. A partir deste momento, faremos uma breve introdução sobre
segurança e saúde no trabalho da construção civil e falaremos sobre o que
devemos fazer para evitar acidentes de trabalho.
A atividade da indústria da construção civil, em todo o mundo, por suas
características, é considerada perigosa e expõe os trabalhadores a variados
riscos ocupacionais, que dependem do tipo da construção, da etapa da obra
e da forma de condução dos programas e ações de segurança e saúde no
trabalho.
Riscos ocupacionais são todos aqueles relacionados com as atividades
(ocupações) de trabalho e que podem comprometer a segurança e a saúde
dos trabalhadores. São classificados em cinco categorias: físicos, químicos,
biológicos, ergonômicos e de acidentes.

Riscos físicos
Os agentes classificados nessa categoria são: ruído, vibração, radiações
ionizantes e não ionizantes,umidade, calor e frio.
Exemplos: O ruído pode ocasionar danos ao equilíbrio, ao sono,
problemas psicológicos e sociais, alteração no sistema circulatório, digestório e
reprodutor, além do mais evidente, que é a Perda Auditiva Induzida por Ruído –
PAIR. Na construção de edificações, várias máquinas, como escavadeira, bateestaca, serra-circular, furadeira, lixadeira, esmerilhadeira, pistola finca-pino,
vibrador de imersão, perfuratriz e betoneira, geram ruído em diversas
atividades de todas as etapas.
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Figura 55 - Fontes geradoras de ruído: policorte e pistola finca-pino.
Fonte: Manual de segurança e saúde no trabalho: Indústria da
Construção Civil – Edificações. SESI, 2008.

Riscos químicos
Nessa categoria, são classificados os agentes que interagem com
tecidos humanos, provocando alterações na sua estrutura e que podem
penetrar no organismo pelo contato com a pele, ingestão e inalação de poeiras,
fumos, névoas, neblinas, gases e vapores.
Na indústria da construção civil são exemplos de risco químico: as
poeiras resultantes de trabalhos com cal, cimento, gesso, varrição e do corte
de madeiras; fumos metálicos resultantes das soldagens e cortes a quente;
vapores orgânicos desprendidos das tintas, solventes e de mantas asfálticas;
produtos corrosivos, utilizados em limpeza, e outros produtos químicos.
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Figura 56 - O preparo da argamassa de assentamento pode gerar contato do cimento
e cal com a pele e vias respiratórias.
Fonte:www.equipedeobra.com.br

O contato com estes materiais com a pele e com as vias respiratórias
podem causar alergias ou doenças ligadas ao sistema respiratório.
Riscos biológicos:
Os agentes classificados nessa categoria são os vírus, bactérias,
fungos, bacilos, parasitas, protozoários, entre outros, que podem penetrar no
corpo humano pelas vias cutâneas (pele), digestiva e respiratória, podendo
causar infecções diversas.
Exemplos: limpeza de sanitários; abertura de poços, valas e serviços em
tubulações de esgoto; água empoçada; recipientes sem tampa; entulhos e
materiais mal organizados que favorecem o desenvolvimento de vetores.
Algumas condições, como tampos impermeáveis das mesas dos
refeitórios, conservação de alimentos,disponibilidade de sabonete e de papéis
para se lavar e enxugar as mãos, locais adequados para guarda de
vestimentas e de toalhas, sanitários limpos e treinamento para as boas práticas
de higiene pessoal, contribuem para a prevenção da contaminação dos
trabalhadores e evitam a proliferação de micro-organismos.
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Figura 57 - Ambientes adequados para a alimentação dos trabalhadores e práticas de
higiene pessoal contribuem para a diminuição dos riscos de contaminação biológica.
Fonte: Manual de segurança e saúde no trabalho: Indústria da
Construção Civil – Edificações. SESI, 2008.

Riscos ergonômicos
Referem-se à adaptação das condições de trabalho às características
psicológicas (estado mental) e fisiológicas (funcionamento do corpo humano)
do trabalhador e se relacionam à organização e ao ambiente de trabalho.
Os fatores organizacionais são os relacionados ao ritmo de produção, ao
processo de trabalho, às pausas e revezamentos, à distribuição de tarefas, à
duração excessiva da jornada diária de trabalho e às instruções operacionais.
Os fatores ambientais envolvem características espaciais e dinâmicas da
tarefa e também as condições dos pisos, vias de circulação, iluminação,
temperatura, ruído e poeiras, entre outras.
Exemplos de risco ergonômico na indústria da construção são: exigência
de posturas inadequadas; trabalho por período prolongado em determinada
posição; exigência de força física intensa; movimentos repetitivos;
levantamento e transporte manual de carga; área de trabalho reduzida ou com
barreiras; pressão temporal; e ritmo de trabalho intenso.
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Figura 58 - O transporte de materiais, de forma inadequada, pode causar problemas à
saúde do trabalhador.
Fonte: Manual de segurança e saúde no trabalho: Indústria da
Construção Civil – Edificações. SESI, 2008.

Figura 59 - O suporte de masseira com altura regulável e o carrinho de transporte
para masseira são exemplos de ferramentas que contribuem para a postura adequada
do trabalhador.
Fonte: Manual de segurança e saúde no trabalho: Indústria da
Construção Civil – Edificações. SESI, 2008.

Riscos de acidentes
Nessa categoria, são classificados os agentes decorrentes das situações
adversas nos ambientes e nos processos de trabalho que envolvem: arranjo
físico; uso de máquinas, equipamentos e ferramentas; condições das vias de
circulação; organização e limpeza dos ambientes; métodos e práticas de
trabalho, entre outros.
Na indústria da construção civil, essa categoria de risco pode ser
representada, entre outras, por falta de planejamento no recebimento e
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estocagem de matéria prima e de material não utilizável, que favorece queda
ou deslizamento do material sobre trabalhadores e propicia ambientes para
animais peçonhentos; arranjo físico inadequado; instalações elétricas
improvisadas; trabalho em altura sem uso de equipamentos adequados de
proteção individual; vias de circulação obstruídas, não demarcadas e mal
conservadas; operação de máquinas e ferramentas por trabalhadores não
qualificados; falta de treinamento e conscientização quanto aos riscos
existentes nos locais de trabalho ou treinamentos ineficazes; falta ou ausência
parcial de sistemas ou equipamentos de proteção coletiva devidamente
instalados.
É importante destacar que todos esses riscos podem ser diminuídos se
trabalharmos sempre com atenção ao que estamos fazendo e o que está
acontecendo ao nosso redor. Pesquisas apontam que grande parte dos
acidentes no canteiro de obra tem como causa a falta de atenção.

Riscos de acidente causados pela falta de atenção.
Fonte: Alvenaria de vedação com blocos de concreto-Cartilha: Capacitação de equipes
de produção - ABCP
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Agora que temos noções básicas dos riscos existentes na construção
civil, aprenderemos sobre os riscos diretamente ligados à atividade de pedreiro
assentador e quais são os equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva
(EPC) para essa atividade.

Figura 60 - Resumo de riscos ocupacionais e fontes geradoras.
Fonte: Manual de segurança e saúde no trabalho: Indústria da
Construção Civil – Edificações. SESI, 2008.
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De acordo com esses riscos, foram estabelecidos quais são os EPI
recomendados para a execução das tarefas e que serão apresentados abaixo:

Figura 61 - Resumo de EPI.
Fonte: Autor.
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Na figura ao lado, podemos
| manual
visualizar os principais
equipamentos de
segurança individual.

Fonte:http://guia.via6.com/wp-content/uploads/2012/05/segurancadotrabalho1.jpg

Os equipamentos de segurança coletiva (EPC) também são de grande
importância na segurança do trabalhador na obra. Abaixo seguem alguns
exemplos.
O trabalho em altura expõe o
trabalhador aos riscos de
queda com diferença de nível e
de projeção de materiais no
entorno, exigindo atenção
especial na adoção de medidas
de proteção coletiva e
individual.
A instalação de plataforma
principal de proteção em todo o
perímetro é um exemplo de
proteção coletiva.

Figura 62 - Plataforma de Segurança.
Fonte: Manual de segurança e saúde no trabalho: Indústria da
Construção Civil – Edificações. SESI, 2008.
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Instalar fechamento
provisório, em material
resistente e seguramente
fixado à estrutura, nos
vãos de acesso ao poço dos
elevadores, também é um
exemplo de equipamento de
proteção coletiva.

Figura 63 - Fechamento de vão.
Fonte: Manual de segurança e saúde no trabalho: Indústria da
Construção Civil – Edificações. SESI, 2008.

Com esses conhecimentos sobre segurança do trabalho, já podemos
partir para a execução das paredes, mas antes, devemos conhecer quais são
as ferramentas mais utilizadas nesse processo.

Exercícios para fixação:
1) Para a correta execução de um projeto de alvenaria, precisamos saber como
ler e entender as informações colocadas em uma planta de 1ªfiada e nas
elevações de alvenaria. Você poderia descrever quais são as principais
informações que precisam ser verificadas nos projetos para a executá-los de
forma correta?
2)Em uma obra sempre é necessário atentar-se para o cuidado com a nossa
segurança e com a segurança das pessoas que trabalham conosco. Quando
estamos executando uma alvenaria, quais são os riscos de acidentes que
podemos correr e quais são as atitudes que temos que tomar para evita-los?
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O Módulo III, O que precisamos saber para a
executar uma alvenaria de vedação
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Neste capítulo iniciaremos a execução das alvenarias de vedação de bloco de
concreto e conheceremos as ferramentas necessárias para este trabalho.
Antes de iniciarmos,
importantes para verificação:

destacaremos

três

passos

básicos

muito

1-Verificar se os equipamentos de segurança coletiva e individual estão
devidamente colocados e instalados.

2-Fazer a leitura dos projetos de 1ª fiada e elevações, junto com o encarregado
de obra, para planejar a execução e tirar possíveis dúvidas.
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3-Verificar se todos os materiais e ferramentas necessários estão no local de
execução.

Para iniciarmos a execução das alvenarias, devemos observar os
seguintes passos:
1-Fazer a limpeza do local de execução, retirando sobras de materiais de
outras etapas da obra, como restos de madeira, concreto e poeira gerada nas
etapas anteriores.

2- Preparar a superfície da estrutura para receber a alvenaria, aplicando-se
chapisco nos pilares e vigas. O chapiscamento tem por objetivo promover uma
superfície mais aderente entre a alvenaria e a estrutura.
O chapisco pode ser do tipo convencional, rolado ou industrializado. O
quadro a seguir explicará melhor qual é a composição de cada um deles.
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Fonte: Execução e inspeção de alvenaria racionalizada, Lordsleem Júnior.(2000, p39)

A aplicação de chapisco por meio do procedimento convencional gera
elevado desperdício de argamassa em sua aplicação. Para melhor economia e
facilidade de execução, recomenda-se que o chapisco seja do tipo rolado ou
industrializado.

Figura 64 - aplicação de chapisco rolado.
Fonte: www.equipedeobra.com.br
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Figura 65 - Rolo de espuma para aplicação de chapisco rolado.
Fonte:www.equipedeobra.com.br

Figura 66 - Aplicação de chapisco com desempenadeira denteada.
Fonte: Alvenarias estruturais e vedação racionalizada, ANICER.

Figura 67 - Desempenaderia denteada.
Fonte:www.equipedeobra.com.br
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3- Definir as galgas de alvenaria nos pilares da estrutura. A galga é a marcação
dos níveis de cada fiada que será elevada. Esta marcação pode ser feita
diretamente nos pilares da estrutura utilizando-se ferramentas como a
mangueira de nível ou outros equipamentos como o escantilhão. A cota de
utilizada para a definição das alturas das galgas são definidas a partir da
referência de nível do andar, que veremos em breve.

Figura 68 - Uso do escantilhão e régua prumo nível para a demarcação das galgas.
Fonte: Alvenarias estruturais e vedação racionalizada, ANICER.

Figura 69 - Utilização do nível alemão.
Fonte: Anotações de aula, Ercio Thomaz, IPT.(2008)

Após a definição das alturas das galgas, posicionam-se os dispositivos
que farão a ligação entre o pilar e a alvenaria. Vale lembrar que a utilização de
dispositivos de fixação deverá estar especificada em projeto. Quando esses
dispositivos não são previstos em projeto, deve-se realizar a ligação através de
tela metálica eletrossoldada de malha 15x15 mm e fio de 1,65 mm.
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Figura 70 - Utilização da pistola finca-pino.
Fonte: Alvenarias estruturais e vedação racionalizada, ANICER.

A fixação é realizada com a pistola finca-pino, e as fixações deverão ser
posicionadas na altura das juntas ímpares, a partir da terceira junta, sendo a
primeira fiada a de marcação.

Figura 71 - Fixação de tela galvanizada.
Fonte: Execução e inspeção de alvenaria racionalizada, Lordsleem Júnior.(2000, p39)

É muito importante destacar que os blocos devem estar perfeitamente
alinhados com a dobra a 90º da tela e o mais próximo possível da dobra, para
que esta fixação funcione de forma correta.
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Figura 72 - Fixação de tela galvanizada e alvenaria.
Fonte: Alvenarias estruturais e vedação racionalizada, ANICER.

As telas devem ser fixadas de forma que 40 cm de seu comprimento
sejam assentados sobre a junta de argamassa e pelo menos 5 cm na fixação
junto ao pilar. A largura da tela deve ser menor que a do bloco para evitar o
contato da tela com o revestimento. Recomenda-se cravar uma chapa ou
cantoneira zincada, com dois pinos de aço zincados, para facilitar a dobra
exata da tela e para melhor controle de níveis.
Concluída a etapa de preparação da estrutura, passaremos para a
execução de primeira fiada de alvenaria. A execução correta dessa etapa
garantirá a qualidade de todos os serviços seguintes.
Locação da primeira fiada da alvenaria
A locação, ou marcação da primeira fiada de alvenaria, tem por objetivo
otimizar o consumo da argamassa de revestimento e a correção dos defeitos
oriundos da execução da estrutura.
A primeira etapa desse processo é a marcação dos eixos de referência.
Estes eixos servirão para orientar as distâncias em que cada alvenaria será
executada. Geralmente, deixam-se ganchos ou ferros de transporte na laje ou
na viga no momento de concretagem que tem por finalidade transferir, por meio
de um prumo de centro, os eixos para os pavimentos.
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Gancho ou ferro de
transporte fixado à
estrutura.

Berço de argamassa para a
marcação do eixo na laje.

Figura 73 - Marcação de eixo na laje.
Fonte: Anotações de aula, Ercio Thomaz, IPT. (2008)

Existem ainda duas outras opções que podem ser utilizadas para a
marcação dos eixos: pintura da laje e riscamento da laje com colher de
pedreiro. Essas soluções buscam garantir que essas linhas de referência não
se desloquem durante a obra.
Após a locação dos eixos na laje, antes de se assentar os blocos, devese verificar o nivelamento da laje. Recomenda-se que, caso o desnível seja
superior a 2 cm, esses locais devem ser corrigidos.

Existem duas situações possíveis quanto
ao nivelamento da laje: depressão e
saliência. No caso da depressão, deverá
ser aplicada uma camada de argamassa
um dia antes do assentamento. Para as
saliências, a solução é a remoção.
Os desníveis de lajes podem ser
verificados com uma mangueira de nível
ou o nível alemão.

Figura 74- Utilização do nível alemão.
Fonte: Anotações de aula, Ercio Thomaz, IPT.(2008)

A locação das alvenarias deve ser iniciada pelas fachadas. O prumo da
alvenaria deve ser otimizado para que haja menor consumo de material de
revestimento.
Inicialmente, faz-se a marcação pelos eixos de referência, usando-se os
valores de cotas acumuladas a partir destes eixos.
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A cota é uma maneira de representar graficamente com um símbolo,
qual é a medida que um objeto tem. No caso do desenho a seguir, temos a
cota que marca a largura do bloco, e a cota acumulada que marca a distância
da parede ao eixo de referência.

Figura 75 - Planta de marcação de 1ª fiada.
Fonte: Desenho do autor.

Referência de nível

Figura 76 - Marcação das paredes a partir do eixo de referência
Fonte: Código de Práticas nº1, IPT.2009. p.52

Em cada parede, com o assentamento dos blocos de extremidade,
passa-se uma linha, unindo-se suas faces externas, determinando-se, assim, o
alinhamento dessa primeira fiada que deverá ser completada.
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Figura 77 - Assentamento de 1ª fiada de blocos.
Fonte: Alvenarias estruturais e vedação racionalizada, ANICER.

A argamassa de assentamento da primeira fiada deve ser a mesma da
elevação da alvenaria. Recomenda-se que a espessura de argamassa na fiada
de locação seja entre 1 e 3 cm, para melhor acomodação com os defeitos da
laje.
Recomenda-se assentar
os blocos da fiada de
locação com a junta
vertical preenchida, para
se garantir maior
resistência a choques e
permitir melhor
distribuição de esforços
entre a estrutura e a
alvenaria.
Figura 78 - Aplicação de argamassa para as juntas verticais.
Fonte: www.equipedeobra.com.br

Após a locação das alvenarias de fachada, inicia-se a execução de
locação das paredes internas, cujo posicionamento é dado pelos eixos de
referência.
Além da utilização dos blocos de extremidade para a locação das
alvenarias, o gabarito para portas também serve de referência de locação. Este
gabarito também serve como escantilhão, delimitando o alinhamento das fiadas
de alvenaria.
Depois de concluído esta etapa, os gabaritos são retirados e
reaproveitados para outros pavimentos.
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Figura 79 - Exemplo de gabarito de portas e janelas reguláveis.
Fonte: Alvenaria com blocos de concreto, ABCP.

Elevação da alvenaria
Para iniciarmos a execução das elevações de alvenaria, precisamos
primeiramente entender alguns conceitos sobre juntas verticais, horizontais e
tipos de amarrações.

Juntas horizontais em uma
alvenaria são aquelas que
estão localizadas entre os
blocos no sentido horizontal,
como indicado em vermelho
na figura ao lado.

Figura 80 - Juntas Horizontais.
Fonte: Desenho do autor.
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Juntas verticais em uma
alvenaria são aquelas que
estão localizadas entre os
blocos no sentido vertical,
como indicado em vermelho
na figura ao lado.

Figura 81 - Juntas verticais
Fonte: Desenho do autor.

Para as juntas verticais, podemos ter diferentes tipos de acordo com as
formas de assentamento especificadas em projeto. As juntas verticais podem
ser preenchidas com argamassa ou sem preenchimento (juntas secas), estas
juntas também podem ser amarradas/ justapostas ou a prumo. Veremos abaixo
um exemplo de cada uma delas.

Junta preenchida com
argamassa. Recomenda-se
1,0 cm de espessura.

Junta seca (sem argamassa), 2
mm de espessura. Deve ser
utilizada apenas quando
especificada em projeto.
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Junta em amarração ou
justaposto. As juntas verticais
estão desencontradas.
Recomenda-se que o
transpasse seja de, no
mínimo, 1/4 da largura do
componente, sendo desejável
a amarração a meio bloco pois
confere melhor distribuição.
.de tensões.
Junta a prumo. As juntas
verticais estão alinhadas.
Geralmente são utilizadas por
motivos estéticos. Necessitam
de reforços para evitar
patologias.

Figura 82 - Tipos de juntas verticais e horizontais. Fonte: Desenho do autor.

Após a locação da primeira fiada, o alinhamento das fiadas seguintes é dado
pela fiada de locação e pela utilização dos escantilhões, sendo por eles
esticadas as linhas de nylon.
Com o alinhamento definido, os
blocos são assentados
completando todos os
componentes das fiadas,
passando-se para a seguinte até
que se atinja uma abertura ou a
última fiada da alvenaria.

Figura 83 - Assentamento de fiadas com utilização do escantilhão.
Fonte: Alvenaria estrutural e de vedação racionalizada, ANICER.

É colocada sobre as fiadas já assentadas a argamassa da junta
horizontal, podendo esta ser assentada por toda a espessura da parede dos
blocos, constituindo cordões contínuos.
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A aplicação da argamassa pode ser feita basicamente de quatro
maneiras que serão explicadas a seguir.

Figura 84 - Assentamento com a colher de pedreiro.
Fonte: www.equipedeobra.com.br

Figura 85 - Assentamento com desempenadeira de madeira ou palheta.
Fonte: www.equipedeobra.com.br
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Figura 86 - Assentamento com bisnaga.
Fonte: www.equipedeobra.com.br

Figura 87 - Assentamento com colher meia-cana.
Fonte: www.equipedeobra.com.br

Vale destacar que a palheta, a bisnaga e a colher meia-cana são
ferramentas desenvolvidas para facilitar e aumentar a produtividade no
assentamento de argamassa. Para a utilização de bisnaga, deve atentar-se
para o uso de argamassa especial para esse tipo de ferramenta.
Os blocos que serão posicionados no encontro entre o pilar e a alvenaria
deverão ser assentados com a argamassa da junta vertical já colocada sobre o
bloco de modo que esta seja comprimida fortemente contra o pilar previamente
chapiscado.
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Não é recomendado o
preenchimento posterior da junta
pilar/alvenaria, pois isso cria uma
ligação fraca e sujeita à fissuração
(Lordsleem,2000).

Figura 88 - Assentamento de bloco junto à estrutura.
Fonte:www.equipedeobra.com.br

A cada fiada executada, deverão ser verificados o alinhamento e o
prumo da alvenaria, permitindo-se a correção de quaisquer problemas
encontrados.

Figura 89 - Verificação de alinhamento e prumo com a régua com nível de bolha
acoplado.
Fonte: Alvenaria com blocos de concreto, ABCP.
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Fixação superior da alvenaria à estrutura de concreto armado.
Após a elevação das alvenarias, faz-se a fixação da última fiada com
objetivo de prendê-la à estrutura de maneira que não venha a ter o seu
desempenho prejudicado quando. Essa etapa também é denominada de
encunhamento.
A maneira como deverá ser executado o encunhamento foram previstas
e planejadas pelo projetista de alvenaria e cada uma delas pode apresentar
soluções diferenciadas de execução como veremos a seguir:
1-Cunhas de concreto pré-fabricadas que permitem maior aperto na alvenaria,
fazendo com que a cunha trabalhe rigidamente ligada à estrutura.

Figura 90 - Encunhamento com cunhas de concreto.
Fonte: Execução e inspeção de alvenaria racionalizada, Lordsleem Júnior., 2000 p.62
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2- Encunhamento por meio de tijolos cerâmicos maciços inclinados que
possuem efeito bastante semelhante ao da cunhas pré-fabricadas de concreto.

Figura 91 - Encunhamento por meio de tijolos cerâmicos.
Fonte: Execução e inspeção de alvenaria racionalizada, Lordsleem Júnior.2000, p.62

3- Preenchimento com argamassa expansiva, em que se deve deixar uma
abertura para a fixação de 2 a 3 cm.

Figura 92 - Preenchimento de encunhamento com argamassa expansiva.
Fonte: Anotações de aula, Ercio Thomaz, IPT. 2008

Para as soluções de encunhamento em que se utilizam as cunhas préfabricadas ou na utilização de tijolo cerâmico maciço é necessário que a
distância entre o término da elevação e a face inferior do componente estrutural
seja de pelo menos 15 cm.
Outra solução que pode ser especificada em projeto é a aplicação de
espuma de poliuretano ou aplicação de argamassa rica em cal e com baixo
teor de cimento, como, por exemplo, uma argamassa 1:3:12 ( cimento: cal:
areia).
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Existem também casos onde é possível a fixação com a própria argamassa de
assentamento, por isso é muito importante estar atento às especificações do
projetista.
Segue abaixo uma sequência de execução da fixação da alvenaria com
argamassa.
1-Aplicar água com auxílio de uma broxa no local a se iniciar a
fixação da alvenaria, para limpar e umedecer o locar.
2-Fixar a alvenaria com uso de bisnaga, empregando-se a
argamassa específica em projeto.
3-Nas paredes de fachada, preencher toda a junta até a metade da
alvenaria, pela face interna da parede.
4- Quando for realizada a limpeza, taliscamento ou chapiscamento
da fachada, realizar o restante do preenchimento da junta.
5- O acabamento da junta deve ser realizado com a colher de
pedreiro.
6- No caso de o espaço deixado para a fixação ter abertura maior
que 35 mm, a argamassa de fixação deverá ser colocada em duas
camadas com intervalo mínimo de 24 h entre elas.
Em geral, os encuhamentos são executados o mais tarde possível para
que a estrutura possa se acomodar livremente sem afetar as alvenarias. Por
isso é muito importante que as etapas de execução da fixação sejam seguidas
conforme especificado em projeto.
Passaremos agora para a execução de alguns detalhes construtivos
importantes na execução de alvenarias.
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Detalhes de projeto e de construção das alvenarias.
As aberturas que podem ocorrer nas alvenarias, geralmente janelas e
portas, devem receber um reforço por meio da utilização de vergas e/ou
contravergas. Esses reforços têm por objetivo distribuir o peso dos blocos que
para o restante da parede. Geralmente são nos vértices dos vãos onde
ocorrem as fissuras a 45º.
Fissuras

Figura 93 – Locais prováveis de aparecimento de fissuras.
Fonte: Desenho autor.

De modo geral, as contravergas deverão ser executadas quando o vão
exceder a 0,50 m. A elevação da alvenaria deve ser executada, como
explicado anteriormente, até atingir uma fiada antes da altura dos peitoris, de
forma a executar a contraverga. As vergas são utilizadas na parte superior do
vão da janela ou de portas ou de outras aberturas que possuam algum
carregamento acima delas.
As orientações gerais são:
1-O apoio mínimo nas laterais para vergas e contravergas deve ser de
0,20 m;
2-Deve-se especificar uma verga contínua na presença de vãos
sucessivos, cujas distâncias sejam inferiores a 0,60 m;
3- A seção transversal das vergas e contravergas deve ser, no mínimo,
correspondente à dos blocos.
Para os blocos de concreto, recomendam-se as seguintes condições de
apoio:

165

Fonte: Adaptado de execução e inspeção de alvenaria racionalizada, Lordsleem
Júnior.p70

Existem basicamente duas formas recomendadas para a execução de
vergas e contravergas. Elas podem ser executadas, utilizando-se os blocos
canaletas ou peças pré-fabricadas. Abaixo segue o procedimento de execução
de cada uma delas.
Blocos canaletas
Para a utilização dos blocos canaletas na confecção de contravergas, os
mesmos devem ser assentados ao se chegar com a elevação na altura do
peitoril. Para casos comuns de aberturas de janelas, podem-se dispor duas
barras de aço CA-50 de diâmetro 6,3 mm, soltas no fundo da canaleta, e
preenchê-las com concreto de fc28 de 15MPa.

Figura 94 - Concretagem de bloco canaleta.
Fonte: Alvenarias com blocos de concreto, ABCP.
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A utilização de blocos canaletas é aconselhável, porém é ainda um
procedimento que interrompe o processo de elevação da alvenaria e implica
queda da produtividade.

Peças pré-fabricadas
A peça pré-fabricada é assentada como se fosse um componente de
alvenaria, devendo-se tomar os mesmos cuidados relativos à elevação, como a
verificação do prumo nível e alinhamento.

Figura 95 - Colocação de contraverga pré-fabricada.
Fonte: Alvenaria estrutural e de vedação racionalizada, ANICER.

A utilização de peças pré-fabricadas é aconselhável, pois promove maior
produtividade à elevação da alvenaria, principalmente quando ocorre a
padronização dos vãos.
Existem situações em que a
abertura da alvenaria atinge a
face inferior da laje ou da viga.
Nesse caso a verga não será
necessária, pois é uma situação
desejável na obra.

Figura 96 - Vão de janela sem necessidade de vergas.
Fonte: Alvenaria estrutural e de vedação racionalizada, ANICER.
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Para executar as vergas, podemos utilizar os mesmos procedimentos
empregados para as contravergas e, no caso de utilização do bloco canaleta, o
mesmo deverá ser escorado. Para a execução com peças pré-fabricadas, as
mesmas podem ser produzidas no próprio canteiro de obras, numa central.

Figura 97 - Blocos canaletas para confecção de vergas.
Fonte: Alvenaria com blocos de concreto, ABCP.

Vergas

contravergas

Figura 98 - Localização de vergas e contravergas.
Fonte: Código de Práticas nº1, IPT.

168

Embutimento das instalações
Tradicionalmente, as instalações elétricas e hidráulicas são realizadas
após a execução da alvenaria, por meio de cortes e rasgos nos blocos.
Entretanto esse procedimento não é eficiente já que, para a realização
de um trabalho, é necessário quebrar o outro já executado. Nesse
caso,recomenda-se a utilização de shafts, que são paredes duplas que utilizam
componentes de pequena espessura.

A primeira alvenaria elevada
serve para a fixação das
instalações hidráulicas e a
segunda parede é executada,
deixando-se apenas os furos.

Figura 99 - Embutimento de instalações hidráulicas em paredes duplas.
Fonte: Código de Praticas nº1, IPT.

No caso de cortes da alvenaria, recomenda-se que sejam planejados de
forma a obedecerem um caminho previamente definido. Aconselha-se que
esses cortes sejam executados com o auxílio de uma serra com disco de corte.
Para as instalações elétricas e hidráulicas também é possível a
passagem dos eletrodutos por dentro dos furos dos blocos desde que
previamente planejados.
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Figura 100 - Embutimento de instalações nos septos dos blocos.
Fonte: Anotações de aula, Ercio Thomaz, IPT.2008

No caso das instalações elétricas, as caixas de interruptores e tomadas
podem ser instaladas nos blocos antes do assentamento. Esse procedimento
facilita a execução em obra.

Figura 101 - Embutimento de instalações elétricas nos septos dos blocos.
Fonte: www.equipedeobra.com.br

Existem alguns casos em que a alvenaria precisará ser interrompida
para a passagem de tubulações de maiores diâmetros. Neste caso as
tubulações serão encamisadas com telas de arame galvanizado, passando
pelo menos 30 cm de cada lado da abertura.
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Figura 102 - Interrupção de alvenaria para passagem de tubulação.
Fonte: Desenho do autor.

Juntas entre paredes
Nos encontros entre alvenarias, podem ocorrer dois tipos de amarração
que podem ser classificados como amarração direta e amarração indireta. A
seguir veremos como cada uma delas funciona:
A amarração direta ocorre quando os blocos estão travados entre si.
Esse tipo de amarração é o mais recomendado pois apresenta melhor
distribuição de tensões na alvenaria.

Quando as alvenarias se encontram
entre si com um ângulo de 90°,
podemos fazer a amarração em "T".
Nesse caso, utilizamos o bloco
especial de amarração para melhor
distribuição de tensões.
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Para as alvenarias de canto
podemos fazer as amarrações em
"L".

Figura 103 - Amarrações entre alvenarias em "T" e "L".
Fonte: Desenho do autor.

A amarração indireta ocorre quando não é possível executar a amarração
direta por motivos de modulação do bloco ou quando especificado pelo
projetista para situações especiais. Neste caso a amarração entre alvenarias é
garantida pela utilização de telas metálicas eletrossoldadas nas juntas de
argamassa. Essas telas têm as seguintes dimensões:
-malha quadrada de 15x15 mm e
fio de 1,65 mm;
-malha losangular e cordão de 1,0
ou 1,2 mm;
-comprimento: igual a duas vezes
a espessura da parede mais
estreita;

Figura 104 - Amarração indireta.

-largura: equivalente à espessura
da parede mais estreita, menos
30 mm.

Fonte: Execução e inspeção de alvenaria racionalizada, Lordsleem Júnior.

Frisamento de juntas
Quando executamos uma alvenaria de vedação, precisamos saber qual
será o tipo de revestimento que ela receberá para o acabamento. Em razão do
tipo de acabamento que a parede receberá, podemos especificar como serão
as juntas horizontais de argamassa.
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No caso em que as paredes forem receber revestimentos internos e externos,
como chapisco, emboço e reboco, as juntas de argamassa podem ser
alinhadas com a face do bloco.
Em situações em que as paredes não receberão revestimento e ficarão
expostas e sujeitas a receber chuva, devemos executar o frisamento das juntas
com o objetivo de reduzir o volume de água que escorre pela alvenaria pois
este podem causar problemas nas alvenarias por infiltração de água.

Figura 105 - Frisamento de juntas horizontais.

Nas alvenarias
aparentes de fachadas,
o frisamento das juntas
é essencial, não só para
promover melhor
adensamento da
argamassa como para
evitar que a água se
acumule nas juntas
podendo causar
problemas de
infiltração.

Fonte: Anotações de aula, Ercio Thomaz, IPT.2008

Instalação de esquadrias
A fixação de marcos em madeira, de portas ou de janelas pode ser feita
com tacos de madeira tratada ou naturalmente resistentes à umidade, que
deverão estar embutidos previamente na alvenaria. No caso das portas, os
marcos podem ser fornecidos com os tacos de madeira previamente
aparafusados nos montantes, devendo-se deixar na alvenaria dentes para que
esses tacos sejam posteriormente chumbados com argamassa no traço 1:3 ou
1:4.
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Figura 106 - Fixação de esquadrias de madeira.
Fonte: Desenho do autor.

Para a fixação de esquadrias de aço na alvenaria, podem-se utilizar as
seguintes formas:
a) quando o quadro da esquadria for composto por chapas dobradas na forma
de "U", com a abertura voltada para fora da esquadria, mediante
preenchimento da concavidade da chapa com argamassa, após endurecimento
desta argamassa, realizar posicionamento no vão e chumbamento também
com argamassa de areia e cimento.

Figura 107 - Fixação de esquadrias.
Fonte: Código de Práticas nº1, IPT.2009. p.52
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b) Por meio de grapas (forma de "rabo de andorinha"), previamente soldadas
no marco da esquadria e posteriormente chumbadas na alvenaria com
argamassa de cimento e areia. Em função do tamanho relativamente pequeno
das grapas, não é necessário deixar dentes na alvenaria como no caso da
utilização de marcos. Com as grapas, podemos quebrar os blocos somente nos
locais onde serão chumbadas.

Grapa em forma de
“rabo de andorinha”

Figura 108-Fixação de esquadrias.
Fonte: Código de Práticas nº1, IPT.2009, p.52

c) Com parafusos e buchas de náilon:

Fonte: Código de Práticas nº1, IPT.2009, p.52

d) Com espuma de poliuretano, que se expande após aplicação, mediante
reação com a umidade e o oxigênio do ar. No caso de janelas, além da fixação
com espuma, deve ser feita a fixação mecânica para evitar arrombamento e
quedas no caso de incêndio.
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Figura 109 - Fixação de caixilhos com aplicação de espuma.
Fonte: Código de Práticas nº1, IPT.2009, p.52.

Juntas de controle
Quando no projeto encontramos paredes de grandes dimensões, é
necessária a execução de juntas de controle, também conhecidas como juntas
de trabalho. As juntas têm por finalidade limitar o comprimento da parede,
evitando concentração de tensões, que podem gerar fissuras nas paredes
muito extensas.
Essas juntas estarão especificadas em projeto, entretanto, seguem
abaixo valores propostos para os panos contínuos de alvenaria.

Fonte: Adaptado de execução e inspeção de alvenaria racionalizada, Lordsleem
Júnior.2000, p.80.

A execução das juntas de controle deve ser realizada à medida que a
alvenaria vai sendo executada. Para que os paredes separadas pelas juntas
não percam sua estabilidade, ao se executar a elevação das alvenarias, são
inseridos conectores na região da junta.
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Esse conector consiste em um
fio de aço de 4,2 mm ou 5
mm de diâmetro e deverá ser
posicionado nas juntas,
transpassando
aproximadamente 30 cm para
cada lado da junta.

Figura 110 - Juntas de controle.
Fonte: Anotações de Aula, Ercio thomaz, IPT.2008

Para alguns casos, as juntas
podem ser preenchidas com
uma argamassa de cal,
recebendo externamente um
acabamento com selante
flexível.
Fonte: Anotações de Aula, Ercio thomaz, IPT.2008

Limpeza das alvenarias
Para finalizarmos a execução da alvenaria, devemos nos certificar que
as paredes estão limpas e sem excesso de materiais, como argamassa,
fixados na parede. A limpeza das juntas verticais e horizontais deve ser
realizada juntamente com a elevação da alvenaria, retirando-se os excessos de
argamassa com a colher de pedreiro ou com uma bucha de limpeza.
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Figura 111 - Limpeza de alvenarias.
Fonte: Alvenaria estrutural e de vedação racionalizada, ANICER.

Vistas todas as etapas de execução de uma alvenaria de vedação em
blocos de concreto, veremos um resumo das principais ferramentas utilizadas
de acordo com a etapa de execução.
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Fonte: adaptado de Alvenaria de vedação com blocos de concreto-cartilha,
capacitação de equipes de produção, Comunidade da construção, Recife - PE.2008
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Exercícios para fixação
1) Já temos na obra todo o material que precisamos e todas as ferramentas
necessárias. Agora que já está tudo quase pronto, quais são os três passos básicos
que devemos verificar antes de iniciarmos a execução de uma alvenaria?
2) Quando estamos preparando a superfície da estrutura de concreto para receber a
alvenaria devemos fazer o chapisco. Quais são os três tipos de chapiscos que
podemos utilizar nesta etapa?
3) Se encontramos na obra uma laje ou piso desnivelado, quais seriam as suas
recomendações para a execução da primeira fiada de alvenaria?
4) Para uma boa execução de uma alvenaria, devemos sempre prestar atenção nos
níveis de cada fiada de bloco. Quais são as ferramentas que você recomendaria para
que este trabalho seja feito com o máximo de acerto possível?
5) Quando estamos executando uma parede que terá vãos de portas e janelas
precisamos tomar algum cuidado especial? O que você recomendaria neste caso para
que não haja problemas?
6) Para evitar retrabalhos e geração de entulhos desnecessários na obra, o que você
recomendaria para a execução de instalações hidráulicas e elétricas nas paredes de
uma obra?
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Exercício Prático

Figura 112 - Disposição dos boxes para execução de exercícios práticos.
Fonte: Adaptado de SENAI-SP-Pedreiro assentador, apostila técnica. s/d, p.74
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Figura 113 - Vista isométrica do exercício prático.
Fonte: adaptado de SENAI-SP-Pedreiro assentador, apostila técnica.s/d, p.74
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Figura 114 - Planta de 1ª fiada.
Fonte: adaptado de SENAI-SP-Pedreiro assentador, apostila técnica. s/d, p.75
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Figura 115 - Planta de 2ª fiada.
Fonte: adaptado de SENAI-SP-Pedreiro assentador, apostila técnica. s/d, p.75
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Figura 116 - Elevação de alvenaria.
Fonte: adaptado de SENAI-SP-Pedreiro assentador, apostila técnica. s/d, p.76
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Figura 117 - Elevação de alvenaria.
Fonte: adaptado de SENAI-SP-Pedreiro assentador, apostila técnica. s/d, p.76
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Figura 118 - Elevação de alvenaria.
Fonte: adaptado de SENAI-SP-Pedreiro assentador, apostila técnica. s/d, p.77
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Figura 119 - Elevação de alvenaria.
Fonte: adaptado de SENAI-SP-Pedreiro assentador, apostila técnica. s/d, p.77
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As considerações e análises sobre a relação entre trabalho, qualificação
profissional e educação na indústria da construção civil, em especial no campo
da vedação vertical, tiveram como principal objetivo a proposição do material
didático para o pedreiro assentador, produto deste estudo.
O percurso realizado ao longo do trabalho procurou articular parte da
discussão teórica sobre os temas acima citados com os dados mais gerais do
setor da construção e, também, com os dados coletados na pesquisa de
campo, realizada junto a diferentes instituições que ofertam qualificação
profissional para o pedreiro assentador.
Os dados sobre o perfil da mão de obra do setor da construção civil e
demandas para a execução de vedações reforçaram análises de estudos sobre
a temática, realizados em outros momentos. Enquanto as pesquisas realizadas
nas décadas de 1970/1990 mostravam o setor da construção civil como a porta
de entrada para o primeiro emprego, congregando, assim, trabalhadores de
baixa escolaridade e precária qualificação, os estudos mais recentes,
encomendados pelo setor público e pelo privado, sobre a inserção da indústria
da construção civil na economia brasileira e o perfil socioeconômico do
trabalhador, com enfoque no pedreiro, destacam o envelhecimento da mão de
obra do setor em razão da diminuição dos fluxos migratórios, da taxa de
natalidade e das crises vividas na construção civil, de forma que o setor já não
é mais o único provedor para aqueles trabalhadores que deixaram sua região
de origem em busca das oportunidades de trabalho das grandes cidades.
Ao mesmo tempo, com o aquecimento do mercado imobiliário em 2009 e
2010 e o crescimento de investimentos na área de habitação social e incentivos
ao financiamento da casa própria, o mercado da construção civil passou por
grande crescimento, necessitando de maior contingente de operários e,
sobretudo, de operários melhor qualificados. Nesse cenário houve uma
revalorização do setor da construção civil, que, por demandas de mercado,
necessitou implementar ações que o tornassem mais atrativo, como, por
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exemplo, o aumento dos salários dos trabalhadores e melhores condições de
trabalho no canteiro de obras.
Entretanto, a mão de obra não se renovou no mesmo ritmo imposto
pelas demandas de mercado, o que, aliado à implementação de novas
tecnologias de produção de edifícios, produziu um “apagão” no setor da
construção civil, que precisava urgentemente qualificar seus trabalhadores. No
campo da alvenaria de vedação, com as demandas impostas pela necessidade
de racionalizar a execução e obter melhor gestão de recursos humanos e
materiais, novas tecnologias foram desenvolvidas. Nesse contexto, foram
analisados diferentes programas de qualificação oferecidos por diversos atores,
tais como, os setores públicos, privados, terceiro setor, a fim de suprir a
demanda de mão de obra qualificada frente às novas tecnologias construtivas.
Apesar de todos os cursos apresentados terem por objetivo a
capacitação de profissionais envolvidos na execução de alvenarias, notou-se
que cada curso apresenta peculiaridades quanto ao tipo de qualificação que
oferece, a que profissional se destina e em qual etapa do processo de
qualificação/capacitação os referidos programas se encaixam. Assim, os dados
da pesquisa de campo revelaram alguns determinantes, contradições e
implicações de tais programas, permitindo compreender e interpretar, de
maneira particular, a realidade investigada. Ademais, ao se analisar as práticas
de qualificação profissional propostas para os trabalhadores, foi possível
elaborar o material didático “Conhecendo a construção civil: A construção de
alvenarias de vedação de blocos de concreto”, objetivo central deste estudo.
O material didático proposto buscou elaborar um conteúdo que estivesse
em acordo com as necessidades de mercado, que respeitasse o perfil
socioeconômico do trabalhador executor de alvenarias. Para tanto, os estudos
sobre o setor da construção civil, os apontamentos sobre a educação de jovens
e adultos, em conjunto com os estudos de caso, permitiram estabelecer não
apenas um material de conteúdo técnico mas que também proporcionasse a
ampliação do horizonte sociocultural do trabalhador.
Sugestões para trabalhos futuros
Com base nos dados apresentados neste trabalho, juntamente com o
modelo de material proposto na seção 5, outras etapas da construção de
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edifícios também carecem de profissionais qualificados. Desde a execução das
marcações de obra, fundações, execução de estruturas de concreto, entre
outros diversos trabalhos que demandam recursos humanos, necessitam de
programas adequados de qualificação que podem se utilizar do recurso do
material didático como um grande aliado na formação e capacitação de novos
profissionais.
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