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resumo 

O desenvolvimento deste trabalho tem origem no estudo de caso de um grupo atípico de 

trabalhadores do campo da construção habitacional brasileira que lida com um sistema 

construtivo dito “pré-fabricado”. As características distintivas de autonomia do processo de 

produção desenvolvido por esse grupo instigam a busca por uma possível chave para 

transformações no setor. A princípio, um exame historiográfico do conceito de pré-fabricação 

e uma análise da produção acadêmico-científica nacional revelam inconsistências e pontos 

cegos no debate sobre o tema. Diante desses pontos cegos, propõe-se a problematização dos 

processos de trabalho e de seu controle heterônomo no contexto da produção habitacional 

brasileira sob uma perspectiva histórica e crítica. A recuperação de uma base conceitual 

marxiana permite o aprofundamento na discussão que caracteriza a chamada construção 

habitacional “tradicional” brasileira como um sistema manufatureiro de produção. Diante das 

mais recentes transformações organizacionais no setor, caracteriza-se também um contexto de 

empobrecimento dos saberes e da estrutura de ofícios, assim como de precarização da força de 

trabalho nos canteiros de obras nacionais. O entendimento aprofundado desse contexto 

permite por fim que proponha-se a ideia da montagem como um campo de ofício próprio – do 

Montador – como possibilidade para ganhos de autonomia para os trabalhadores. 

 

Palavras-chave: arquitetura, autonomia, gerenciamento da construção, produção, processos de 

trabalho.  



 

abst r ac t 

The development of this work has its origins in the case study of an atypical group of workers 

of the Brazilian housing construction field that work with a construction system considered to 

be “prefabricated”. The distinctive characteristics of autonomy in the production process 

developed by this group prompt the search for a potential key to changes in the sector. At first, 

an historiographic examination of the concept of prefabrication and an analysis of the national 

academic/scientific production reveal inconsistencies and blind spots in the debate on the 

topic. In view of these blind spots, it is proposed to problematize the work process and its 

heteronomous control in the context of Brazilian housing production from a historical and 

critical perspective. The establishment of a conceptual basis from the political economy 

tradition allows for the probing of the discussion that characterizes the “traditional” Brazilian 

housing construction process as a so-called manufacturing production system. A review of the 

most recent organizational transformations in the sector, also reveal the impoverishment of 

both knowledge and craft, as well as an intensifying precariousness of the workforce in national 

construction sites. The in-depth understanding of this context finally allows for the proposition 

of the idea of assembly as a working field of its own – that of the Assembler –as a possibility for 

autonomy gains in the national construction site. 

 

Keywords: architecture, autonomy, construction management, labor processes, production. 
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preâmbulo 

  
Figura 1 – “Aro de gola pronto a engradar” 
F. Pereira da Costa 
Fonte: Enciclopédia prática da construção  
civil v. 19, 1955 

Figura 2 – “Louvre Window Assembly” 
Benjamin Ian Tilley 
Fonte: Propriedade intelectual da Austrália, 
Patente nº au2006201250, 2006 

 

 

 

A temática desta pesquisa – a pré-fabricação e os processos de trabalho na construção – 

surgiu de inquietações oriundas de uma prática profissional dupla, ora como arquiteto, 

ora como construtor, que permitiu o contato com métodos de construção diversos, por 

vezes contrastantes. Entre estes destaca-se a estrutura de concreto armado moldada in 

loco, sistema construtivo com aspectos artesanais naturalizado no Brasil, e o Light Steel 

Framing (lsf), sistema dito industrializado, criado e disseminado nos Estados Unidos. 

Essa prática dupla possibilitou uma experiência compartilhada com trabalhadores com 

variados níveis de formação, histórias pessoais e condições de trabalho que implicou na 

valorização de seus saberes e práticas, muitas vezes divergentes daqueles valorizados nos 

cursos de Arquitetura e Urbanismo. Ela trouxe também a consciência de que a 

representação técnica e as escolhas projetuais interferem nas relações e processos de 

trabalho que se estabelecem na produção da arquitetura. 
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Nos canteiros dos dois sistemas construtivos mencionados foi possível observar 

distinções principalmente quanto a organização do trabalho: nos canteiros em que se 

empregava a construção dita “tradicional”, em concreto armado, se expressava 

claramente uma divisão do trabalho historicamente construída – os trabalhadores eram 

hierarquizados de acordo com funções de ofício (mestre, pedreiro de alvenaria, pedreiro 

de acabamento, eletricista, bombeiro, servente etc.) – e sua atuação no conjunto da 

produção era restrita, ocorrendo apenas em etapas específicas da obra – após finalizada 

sua função, os trabalhadores seguiam para outra obra, outro canteiro. De maneira geral, 

havia grande proeminência da habilidade manual dos trabalhadores na realização de 

atividades específicas, como o assentamento de tijolos, revestimento de paredes, armação 

de ferragens etc., e se dependia de um grande número de serventes para a realização de 

atividades de apoio, essencialmente braçais, como o transporte e o preparo de materiais 

no canteiro. Outra característica mais marcante desses canteiros era a imobilidade dos 

trabalhadores na estrutura de ofícios – nos 8 anos em que acompanhei uma mesma 

equipe, os mesmos trabalhadores continuavam exercendo as mesmas funções e se 

mantinham nas mesmas posições da estrutura hierárquica. 

Nos canteiros em que se empregava o sistema lsf, assim como no caso anterior, a 

habilidade do trabalhador era central para a execução das atividades de construção, mas 

com algumas diferenças. Primeiramente, na organização do trabalho: as operações de 

apoio e preparo de materiais eram muito menores, em grande medida pelo emprego de 

componentes construtivos disponíveis para comercialização como “produtos de 

prateleira”, prontos para instalação. As equipes, em geral, eram menores, os trabalhadores 

eram designados como “montadores” e se dividiam em duplas compostas por um 

profissional experiente (montador) e outro iniciante (aprendiz) para execução paralela 

das tarefas centrais à obra – desde as atividades de apoio, passando pela montagem da 

estrutura das paredes, forros e cobertura, até tarefas de acabamento; dessa maneira, as 

duplas se alternavam para execução de tarefas diversificadas. Essa flexibilidade de funções 

dos montadores, que dispensava a constante alternância de equipes especializadas para a 

execução de tarefas específicas nos outros canteiros, possibilitava aos trabalhadores o 

acompanhamento de todas as etapas da construção e, presumivelmente, permitia-lhes 

uma compreensão do processo de produção da obra como um todo. Vale notar que, ao 

longo dos mesmos 8 anos em que acompanhei essa mesma equipe, vários aprendizes 

ascenderam à condição de montadores e, em um caso, um montador se desvinculou da 

equipe para constituição de uma equipe própria. 
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As características distintivas de autonomia dos trabalhadores no processo de 

produção desenvolvido a partir dos dois sistemas construtivos descritos acima instigaram 

a busca empreendida neste trabalho por uma possível chave para entender 

transformações no setor. Essa empreitada tem como fim a diferenciação dos 

procedimentos construtivos que, no caso do concreto armado, podem ser caracterizados 

como construção propriamente dita, e, no do lsf, assemelham-se mais a um 

procedimento de montagem de peças. ❧ 
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¶ int rodução 

 

 

 

 

 

A noção de montagem é lançada a partir da ideia de pré-fabricação, o que faz desta o ponto 

de partida deste trabalho. De fato, boa parte dos esforços registrados aqui caminha no 

sentido de esclarecer o conceito de pré-fabricação associado à noção de industrialização 

e de discutir as possibilidades para sua aplicação nos canteiros de obra brasileiros. Além 

da pré-fabricação, a noção de montagem, proposta como uma chave para a autonomia do 

trabalhador da construção, suscita uma discussão em torno do trabalho e das formas de 

controle que a ele se impõe no canteiro. Portanto, de maneira geral, a proposta desta 

pesquisa é transitar entre a pré-fabricação e a montagem problematizando o trabalho no 

contexto da produção habitacional brasileira sob uma perspectiva histórica e crítica. 

A temática da pré-fabricação, juntamente com a da industrialização e da 

racionalização do processo de trabalho nas construções, está presente em grande parte 

das discussões sobre arquitetura desde a virada do século xx. Esses temas foram centrais 

no discurso e nos experimentos da arquitetura do Movimento Moderno (mm), marcados 

tanto pela tentativa de criar uma imagem da habitação moderna quanto pela exploração 

de novos materiais e técnicas construtivas (bergdoll, 2008). 

Durante um certo tempo, após a Segunda Guerra Mundial, técnicas de pré-fabricação, 

principalmente utilizando grandes estruturas em concreto, constituíram-se como uma 

estratégia de redução do alto déficit habitacional nas cidades europeias. A escassez de mão 

de obra, associada à necessidade de velocidade e escala, possibilitou a experimentação de 

uma produção habitacional em escala industrial em países como França, Dinamarca e 

Suécia, além da antiga União Soviética, via de regra impulsionada por incentivos ou 

grandes programas estatais (bruna, 1976 [1973])1. No entanto, mesmo no contexto 

europeu, essas foram experiências isoladas que não chegaram a transformar o quadro 

 
1  Para referência de obras cuja data de edição difere da data original de publicação, utilizar-se-á, neste 

trabalho, a data da edição após o sobrenome do autor seguida da data de publicação entre colchetes.  
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geral da produção habitacional, criticado por seu caráter manufatureiro em oposição à 

indústria moderna que florescia. 

Paulo Bruna (1976 [1973]), por exemplo, lamenta a “oportunidade perdida” para a 

industrialização da construção civil no pós-guerra europeu: 

A reconstrução [no pós guerra], para a maioria dos países europeus, foi 
uma ocasião perdida se considerada a possibilidade de organizar e 
implantar uma industrialização de base no setor de construção civil. 
Preferiram-se soluções de racionalização e a pulverização dos canteiros em 
um sem-número de pequenas empresas construtoras” (bruna, 1976 
[1973], p. 56). 

Ao comparar tal cenário com o processo de industrialização brasileiro dos anos 1950, 

Bruna considera que aqui também se teria perdido igual oportunidade. O autor avalia que 

a grande empreitada construtiva daquela época, com presença marcante de capital estatal 

e capitaneada pela construção de Brasília, “poderia ter sido o princípio de um vigoroso 

trabalho visando a industrialização da construção no Brasil. Os atuais planos 

habitacionais teriam, do ponto de vista tecnológico, um roteiro seguro e uma base 

industrial mais organizada” (bruna, 1976 [1973], p. 57). 

No entanto, muito distantes da realidade europeia, os canteiros do setor habitacional 

brasileiro conservaram hegemonicamente, ao longo do século xx, características de uma 

produção manufatureira tida como arcaica, baseada no emprego intensivo de mão-de-

obra com pouca presença de máquinas e equipamentos mecânicos. O debate teórico e 

prático sobre a pré-fabricação no contexto nacional foi atravessado, portanto, pela ideia 

de atraso do setor, por visões de cunho tecnicista/desenvolvimentista e por diferentes 

noções de como um processo de industrialização deveria/poderia (ou não) se dar. 

Uma característica da manufatura como modo de produção capitalista se destaca 

nesse debate: diferentemente da indústria mecanizada, ela ainda permite algum grau de 

autonomia do trabalhador dada a centralidade do saber-fazer artesanal na forma como é 

estruturada. Ainda que, no canteiro “tradicional”, essa autonomia seja parcializada e 

alienada, dada sua organização por ofícios especializados. 

No entanto, graças a subsídios estatais, esforços recentes no sentido de aumento da 

produtividade têm caminhado para a supressão dessa autonomia, uma subsunção real do 

trabalho ao capital, sem a introdução da maquinaria, mas por meio do controle sobre o 

trabalho por meio de estratégias de organização da produção amparadas pela introdução 

de insumos e componentes industrializados nos canteiros. Portanto, para além da pré-
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fabricação, a proposta desta pesquisa suscita a discussão em torno do trabalho e das 

formas de controle que a ele impõe-se nos canteiros nacionais. 

1 .1  Pontos de partida e  apresentação do estudo de caso 

Quando conheci Raul – o protagonista do canteiro do Light Steel Framing, descrito no 

preâmbulo –, em meados de 2011, ele havia recentemente retornado ao Brasil após uma 

experiência de trabalho com o lsf nos Estados Unidos, para onde imigrara em 2001. Sem 

domínio da língua nem experiência prévia com construção, Raul iniciou sua carreira 

como montador em uma empresa especializada em serviços de montagem de estruturas 

em lsf – dirigida também por um brasileiro e parte de uma rede de subcontratações, ou 

subcontractors – cuja atuação se dava por contratos de empreitada de grandes obras, 

principalmente de edifícios de serviços e hotéis na região de Nova Jersey e Nova Iorque. 

Raul relata que não teve dificuldades em aprender o trabalho com o lsf, a despeito de não 

ter experiência com obras ou construção, o que atribui ao fato de seu pai ser carpinteiro 

– o que fez com que ele se interessasse em “fazer pequenos trabalhos em madeira” – e à 

sua curiosidade “em saber como se faziam estruturas”2. Como exemplo de sua aptidão e 

acúmulo de experiência, ele relata sua rápida ascensão na estrutura hierárquica da 

empresa: “Com um ano de empresa eu já tomava conta de 10 pessoas”, relata. Raul conta 

que a função de gerência despertou seu interesse pelos projetos de arquitetura e 

engenharia – que determinavam suas atividades – e abriu caminho para sua atuação 

paralela em atividades de planejamento relacionadas aos projetos: 

Depois de um ano trabalhando lá [nos Estados Unidos] meu patrão pediu 
pra levar um projeto de um hotel pra casa e marcar o serviço no dia 
seguinte. Desde então eu passei a gostar mais e mais de projetos queria 
entender tudo antes mesmo de iniciar a obra. Passei a fazer homework 
[estudar os projetos] todos os dias, inclusive finais de semana. Meu patrão 
passou a ter mais confiança, o trabalho começou a andar mais rápido, 
salário, carro, ferramentas, tudo de melhor pra trabalhar. Aí passei a 
trabalhar de foreman [supervisor] e project estimator [estimador de 

 
2  O relato das experiências aqui apresentado foi baseado em recordações dos eventos amparadas por 

meu arquivo pessoal (fotos, planilhas, documentos de obras e correspondências), entrevistas não 

estruturadas e uma entrevista semiestruturada concedida a mim por Raul, da qual são retirados os 

trechos apresentados entre aspas. Esse material também compõe as bases do estudo de caso que 

embasa a análise empírica desenvolvida no capítulo 4. 
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quantidades e custo de projetos], um serviço que faço até hoje daqui do 
Brasil. 

Raul retornou ao Brasil com o objetivo de trabalhar por conta própria: “eu cheguei em 

bh [Belo Horizonte] em 2010. Já cheguei abrindo a empresa, para prestar serviços de dry-

wall e Steel Framing”. Enquanto não conseguia obras próprias, ele prestou serviço para 

uma empresa especializada em lsf. Considerado um trabalhador “qualificado” por sua 

experiência de trabalho com o sistema nos Estados Unidos, ele atuou como encarregado 

de obras e instrutor dos funcionários dessa empresa. 

Nessa época, obras que faziam uso do lsf começaram a ganhar espaço no mercado de 

Belo Horizonte, principalmente as de reforma de edifícios comerciais e as de fechamentos 

internos de novos edifícios, em grande medida por influência de uma empresa que 

adquirira, em 2007, uma perfiladeira computadorizada – sistema de máquinas para a 

produção (dobra, corte e furação) automatizada dos perfis de aço galvanizado que 

compõem a base do sistema3. Essa empresa, além de fabricar perfis e comercializar 

componentes, como placas cimentícias, de osb4 e de gesso acartonado, perfis 

complementares e acessórios diversos, fornecia serviços de detalhamento e montagem de 

estruturas. 

2011 foi também o ano que iniciei minha atuação profissional e projetei pela primeira 

vez uma estrutura que seria executada em lsf – o projeto de fechamento e cobertura de 

uma área externa de um apartamento. Este projeto, no entanto, não contemplou a 

execução da cobertura no sistema lsf nas suas fases de concepção, cuja única definição 

se deu pela especificação do elemento de fechamento, que deveria ser as “telhas 

sanduíche”5. O lsf foi escolhido para execução da estrutura do telhado, já na etapa de 

planejamento e execução da obra – para as quais eu havia também sido contratado para 

condução.  Alguns meses antes, eu havia iniciado o projeto de outra obra que envolvia o 

 
3 O sistema LSF exige perfis de chapa mais espessa e certa automatização das operações de corte e 

perfuração em relação aos utilizados no dry-wall, cuja produção e comércio de insumos já estava 

relativamente estabelecido em Belo Horizonte. A empresa mencionada se estabeleceu como uma 

empresa de instalação de forros e paredes em dry-wall, eventualmente passando a comercializar seus 

insumos e se consolidou como principal fornecedora desses componentes em Belo Horizonte antes de 

investir na indústria de perfis.  

4 Em Oriented Strand Board ou, em português, chapa de tiras de madeira orientadas. 

5  Nome popular da chamada “telha termoacústica”, elemento utilizado para fechamento de telhados, 

geralmente composto por duas camadas externas de chapas metálicas com preenchimento interno de 

material isolante térmico e acústico, geralmente isopor ou espuma autoexpansiva de poliuretano. 
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desenho de uma cobertura para a qual o meu cliente havia sugerido o uso de telhas do 

tipo shingle, cuja aplicação era parte do repertório de práticas do sistema lsf, e requereu 

uma pesquisa de fornecedores e catálogos técnicos sobre o sistema. Essa pesquisa resultou 

na coleta de contatos de fornecedores de lsf, aos quais pedi orçamentos para execução 

da estrutura da cobertura anterior. 

A empresa contratada oferecia os serviços de cálculo, detalhamento, fabricação e 

execução da estrutura em lsf – o que vi como uma oportunidade de aprender sobre este 

sistema na prática, pois meus conhecimentos se limitavam à apresentação geral de sua 

tecnologia em poucas aulas de uma disciplina do curso de Arquitetura. O escopo do 

serviço de execução daquela empresa, no entanto, considerava apenas as operações de 

montagem das peças estruturais e das vedações verticais. Por isso, tive que procurar outro 

profissional para instalação das telhas metálicas e elementos de vedação da cobertura, no 

caso um serralheiro, em função de todos os elementos da cobertura serem metálicos. Ao 

já elevado número de equipes envolvidas na execução do que era uma pequena área 

coberta de 16m2 – pedreiros, vidraceiro, eletricista, instalador de forro, sem contar os 

profissionais cujos serviços não implicavam em interface com a cobertura, como o 

azulejista e o marmorista – se juntavam os montadores da estrutura e o serralheiro 

instalador de cobertura. 

Acrescentando minha presença como projetista e administrador da obra à equação, a 

que se somava também minha inexperiência com o sistema construtivo (e com a 

construção em geral), resultou-se que o contato da primeira água de chuva com a 

cobertura pronta fez aparecer múltiplos focos de infiltração. Uma vez reveladas tais 

“patologias”, deu-se início a um processo de investigação de suas causas que levou à 

conclusão de que uma parte dos focos de infiltração teria acontecido porque o projeto da 

estrutura, detalhado pelo fornecedor e compatibilizado por mim, não havia considerado 

suportes para fixação das esquadrias sob a calha, que fora perfurada em diversos pontos. 

Os pontos restantes, causados pela falta de estanqueidade dos elementos de vedação 

aplicados nas junções entre elementos de fechamento vertical e as telhas, foram atribuídos 

à falta de experiência do serralheiro tanto na lida com o sistema estrutural, de uma 

maneira geral, quanto na instalação de telhas, em cuja instalação não foram utilizados 

acessórios adequados – caso das chapas utilizadas para vedação das juntas, cujas 

dimensões não eram adequadas, e de parafusos que não garantiam a vedação dos furos de 

fixação. Todos os envolvidos se isentaram de responsabilidade, tanto para a identificação 

do problema quanto pelas causas, as quais eram atribuídas aos demais – cenário típico na 
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construção para situações em que diferentes equipes trabalham em um mesmo elemento 

da edificação sem ter contato entre si. Portanto, para que a infiltração fosse solucionada, 

outro profissional inevitavelmente deveria ser incluído no processo. Para tanto, procurei 

alguns dos profissionais que figuravam na minha lista de contatos, mas todos alegaram 

indisponibilidade para a solução rápida dos problemas da obra. Em vista da urgência da 

situação, pedi recomendações para a empresa fornecedora da estrutura, a qual me indicou 

Raul, que foi quem identificou as causas da infiltração, propôs soluções e as executou. 

Por coincidência, essa empresa era a mesma para a qual Raul prestou serviços quando 

do seu retorno a Belo Horizonte. A atuação paralela de Raul na sua empresa própria 

começava a ganhar momento, com foco na execução de fechamentos de coberturas e áreas 

privativas de apartamentos que, por ser uma atividade muito usual, mas na maioria das 

vezes se configurar como uma ilegalidade sujeita a multa pelas legislações municipais6, 

exige uma execução rápida para evitar o olhar de fiscais e denúncias, portanto propícia 

para o uso do lsf. 

Foi na execução dessas obras que Raul aplicou o conhecimento que adquirira no seu 

período de “formação” no mercado de trabalho norte-americano e desenvolveu uma 

metodologia de trabalho própria – da qual descrevemos algumas características no 

prólogo deste trabalho. 

Segundo Raul, era parte da prática da empresa na qual trabalhou nos Estados Unidos 

fornecer um kit “completo” de ferramentas para todos trabalhadores – inclusive para os 

mais inexperientes, que costumam trabalhar como ajudantes de trabalhadores mais 

experientes – que contemplava sua utilização para as atividades mais comuns do dia a dia: 

Nos Estados Unidos, cada trabalhador entrava na empresa e já ganhava um 
kit de ferramentas. Pra iniciar [o serviço]. Uma bolsa pra cada trabalhador 
com as ferramentas que são necessárias pra executar uma obra completa, 
que seja sozinho. 

No entendimento de Raul, a proficiência dos “colaboradores” com as ferramentas 

estaria diretamente relacionada à qualidade final do serviço7 e à organização do espaço de 

 
6  É comum que a maioria das construções de prédios esgote, já no ato da aprovação de seus projetos, a 

quantidade de área construída permitida pelos Códigos de Obras e Leis de Uso e Ocupação do Solo 

municipais, fazendo com que qualquer acréscimo de área coberta se configure como uma ilegalidade 

sob a perspectiva dessas leis. 

7  Pelo seu relato: “se o colaborador não tem ferramentas para executar a obra fica mais difícil de entregar 

um serviço com qualidade. Isso é um conjunto que já vem do próprio colaborador. Se você tem um 

⟶	
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trabalho do canteiro, para o qual ele dá grande importância: “o canteiro de obra tem que 

ser um ambiente de segurança, organização e higiene. Sem essas condições não 

conseguimos fazer uma obra com qualidade, [pois] a bagunça das obras no Brasil esconde 

detalhes que depois se transformam em patologias graves”. 

A formação “multidisciplinar” e de sua equipe, que revela uma tendência de 

homogeneização da estrutura hierárquica, se relaciona às múltiplas habilidades 

requeridas pelos instrumentos utilizados nas atividades de construção e também a uma 

estratégia de eficiência no uso de “recursos humanos”, pois os poucos trabalhadores da 

equipe de Raul, como é costume nas práticas de contratação informal, são remunerados 

com um valor de “diária” de serviço. Nas palavras de Raul: 

meu pessoal, por exemplo, foi treinado para fazer tudo na obra, desde 
executar o serviço de nivelamento a laser até encher uma caçamba. Não é 
desvio de função, você sair de uma área que você tá fazendo um serviço 
mais leve pra fazer um pesado. É um trabalho em equipe. Imagina uma 
obra que vai começar: estou com quatro pessoas esperando chegar o 
material. Enquanto um só vai ter que desembolar um material ou dois, os 
outros vão fazer o quê? Eles estão sendo pagos para trabalhar no dia. Tem 
que juntar todo mundo e fazer. 

O resultado dessas estratégias permite que os trabalhadores acompanhem todas as 

etapas de execução de uma obra – nem que seja as etapas para as quais a empresa de Raul 

é contratada para execução –, o que caracteriza um aspecto singular em comparação ao 

que é observado na maioria dos canteiros de obras da construção dita tradicional, como 

apontado anteriormente. No entendimento de Raul, 

[Como todos trabalhadores participam] do início da obra até o final, todo 
mundo passa por todas as etapas, então ninguém fica perdido. O que 
acontece aqui é isso. Aqui [no Brasil] ninguém participa de nada nas obras, 
o cara chega só para assentar cerâmica, mas não participou do prumo da 
obra, das etapas principais, da estrutura, sabe? então é um [trabalhador] 
passando por cima de serviço errado do outro, não tem uma sincronia. E é 
isso que eu ensino pro meu pessoal. A gente pega de tudo [em “serviços de 
todo tipo”], então na mesma hora que um está nivelando, o outro está 
fazendo a mesma coisa e todo mundo sabe o seu conhecimento e tenta 
passar para o outro, entendeu? 

 
colaborador bagunceiro ele vai ser bagunceiro em tudo, nas ferramentas, no carro, na casa, em tudo que 

coloca a mão.” 
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Dessa maneira, Raul iniciou sua carreira própria e singular como construtor. Para a 

execução dos serviços aos quais ele se especializou, sua contratação partia da iniciativa 

tanto de arquitetos e designers de interiores quanto dos próprios proprietários dos 

apartamentos. Nestes casos, o projeto era realizado por Raul, que oferecia um serviço de 

visualização da proposta de construção à la “antes e depois”, que se tornou possível pelo 

seu interesse na atividade de projeto e seu esforço de formação autodidata, como 

mencionamos. 

Ao longo dos anos em que esteve nos Estados Unidos, até os dias de hoje, Raul presta 

serviços de confecção de relatórios de quantidade de material a partir da análise de 

projetos enviados por seu antigo chefe e seu irmão mais novo – que seguiu seus passos e 

hoje lidera uma equipe de montadores de lsf em Newark, nj – que definem o preço de 

seus serviços a partir das quantidades levantadas por Raul. 

Inicialmente, Raul recebia os projetos impressos em papel e realizava a análise e 

quantificação manualmente, segundo modelos fornecidos pela empresa que o empregava. 

Eventualmente buscou alternativas para a realização dessas tarefas que fazia, e ainda faz, 

em suas horas vagas, que o levou à utilização de um software direcionado a empreiteiros 

[contractors, nos eua] especializado em “takeoffs” (quantitativos) de projetos, o que exigia 

lidar com arquivos digitais dos projetos, na maioria das vezes já documentados em 

arquivos pdf, mas por vezes em arquivos de software especializados, utilizados por 

engenheiros e arquitetos para concepção e documentação de desenhos, como o Autodesk 

Autocad e o SketchUp. Nesse último ele viu a possibilidade de criar modelos 3d para 

auxiliar a visualização e entendimento dos projetos que fazia os takeoffs e, já no Brasil, 

começou a utilizá-lo da mesma maneira, para visualizar, quantificar e definir o preço dos 

seus serviços.  

Do processo que resultava em um modelo 3d – mais um registro processual do que 

um projeto “de apresentação”, como se tem na arquitetura –, Raul identificou a 

possibilidade de apresentá-lo como um “diferencial de mercado” nos casos em que os 

proprietários conduziam a obra sem um projeto arquitetônico, como ele relata: 

Eu trabalho com o Plan Swift para fazer takeoff já tem uns 18 anos, e tenho 
uma pouca experiência no Autocad, que eu não uso muito, sei mexer mas 
prefiro SketchUp. Pra dar um orçamento o SketchUp é ótimo porque se 
você tem um cliente potencial, você vai dar um orçamento mais preciso 
para ele, então você faz um pré-projeto, que é uma visualização em 3d do 
que ele está precisando. Aí você consegue ter um orçamento mais enxuto e 
ele vai ficar mais seguro do que você está propondo pra ele. Mas é igual eu 
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falei, tem que ser um cliente potencial que você tem grandes chances de 
fechar, porque senão você perde muito tempo. Mas mesmo quando é 
assim, apesar de que eu perco muito tempo aqui, fazendo isso, eu adquiri 
mais conhecimento, mais estrutura para isso, então vale a pena. 

Nos casos em que Raul é contratado e já existe um projeto, ele lança mão da sua 

metodologia de (re)desenhá-lo, mas nesses casos para se resguardar de projetos com 

informações insuficientes ou cujo detalhamento não prevê medidas contra problemas que 

podem surgir na obra – caso do meu projeto, descrito anteriormente –, segundo a 

explicação dele: 

Por exemplo, a arquiteta desenha um pergolado suspenso. Aí [vem] o 
engenheiro estrutural. Ele dá uma solução diferente do que a arquiteta 
definiu, por exemplo, do que vai ser aquele negócio suspenso. Aí depois 
cabe ao encarregado, o próprio empreiteiro a pensar no que vai ser feito, a 
tomar aquela decisão, e se der errado cai tudo em cima dele. Então por isso 
que eu decidi desenhar eu mesmo os projetos. Claro, com opinião, com 
assinatura, com aval de pessoas capacitadas. 

A fala acima revela ainda um respeito à autoridade dos profissionais projetistas, 

representada por seus saberes e formação técnica (Raul já me confidenciou que seu sonho, 

desde que começou a trabalhar com construção, foi fazer uma faculdade de Engenharia). 

No entanto, quando perguntado a respeito da presença desses profissionais – arquiteto, 

engenheiro ou designer de interiores – nas obras as quais ele participa, sua opinião é que 

haveria um desinteresse desses profissionais em discutir soluções para problemas que 

surgem nas obras, como essa fala, em complemento à situação anterior: “A minha 

opinião, hoje, é que o pessoal [os projetistas] não está muito preocupado em participar 

do serviço. Ele só entrega um projeto fraco, sem informação, e um fica passando por cima 

do outro na obra”. Relata que sua iniciativa de estudar, redesenhar e questionar os 

projetos abre um canal de diálogo com esses profissionais: 

Já tive muitas situações de ter um engenheiro, um eletricista, um arquiteto 
ou decorador na obra, e chamar uma reunião e conseguir falar com eles 
que aquilo ali não iria funcionar. E todo mundo aceitou. Fez[-se] uma 
mudança no projeto, e funcionou. Porque pode ser até uma área de 
cobertura pequena, mas se tiver uma patologia, vai dar problema para todo 
mundo envolvido, então nessa hora que a reunião é importante. Mesmo eu 
não sendo um engenheiro ou arquiteto, em projeto eu consigo provar que 
aquilo não funciona, ou que vai ter vários problemas de infiltração, de 
qualidade com vento, com chuva, com tudo. 
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A partir da experiência positiva com Raul na obra em que ele solucionou o problema 

de infiltração, se estabeleceu entre nós uma relação de trabalho contínua, na qual eu 

comecei a observar as características singulares dos processos de trabalho dele e de sua 

equipe, que se davam inicialmente nas obras para os quais eu o contratava (quando os 

clientes aceitavam minha indicação) para a execução do “pacote completo” da sua 

especialidade – o fechamento de áreas cobertas, nas quais ele conduzia a fabricação e 

montagem da estrutura, instalação dos elementos de vedação vertical, telhas e respectivos 

acessórios de vedação, além de execução de paredes e forros em que eram utilizados os 

componentes do sistema lsf. 

Já na primeira obra em que o contratei com esse escopo de trabalho, descobri que ele 

fazia uso do mesmo software em que eu desenvolvia meus projetos – o SketchUp8. 

Inicialmente, eu achei esse fato apenas “conveniente”, no que vislumbrei como uma 

oportunidade de “pular” a trabalhosa etapa de documentação dos projetos – que consiste 

na disposição de desenhos (plantas, cortes, detalhes etc.) reduzidos segundo diferentes 

escalas (1:50, 1:25 etc.) em formatos de papéis com medidas padronizadas, sobre os quais 

são especificados materiais, indicadas medidas etc. O arranjo deu certo: em diversas obras, 

passei a compartilhar o arquivo contendo o projeto em 3d com Raul e, pelo menos para 

os itens que eram de seu escopo de execução, tornaram-se dispensáveis os desenhos, 

impressos ou em formato digital, e sua produção. 

Foi observando o trabalho de Raul que me atentei para as possibilidades do emprego 

de práticas de pré-fabricação em pequenas obras – até então, a pré-fabricação, no meu 

imaginário, estava associada a grandes obras em que se utilizam grandes equipamentos 

para movimentar grandes peças em concreto. Por exemplo, em algumas obras de 

cobertura, Raul previa a subdivisão dos elementos construtivos – paredes, beirais, 

platibandas – em painéis de dimensões pequenas, que coubessem na caçamba de seu 

veículo ou em uma carreta com guincho. Ele reunia os materiais da obra em uma área 

 
8  O SketchUp é um Software proprietário para a criação de modelos em três dimensões no computador, 

originalmente desenvolvido pela empresa At Last Software, adquirida em 2006 pela Google, que fora 

atraída por uma funcionalidade do software dedicada ao desenho de edifícios reais para o Google Earth, 

popular programa de visualização de mapas e imagens de satélite. Inicialmente direcionado a arquitetos, 

em função de sua interface e funcionalidades, consideradas simples e intuitivas em comparação a outros 

softwares de desenho tridimensional, o SketchUp se tornou popular entre empreiteiros, carpinteiros e 

hobbistas em geral, principalmente nos Estados Unidos. Em 2012 o programa foi adquirido pela Trimble 

Navigation. 
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coberta de um terreno próximo a sua casa, e lá pré-montava (termo utilizado por ele) 

esses painéis. Neste canteiro de obras “provisório” Raul e equipe realizavam as atividades 

que outrora tomariam lugar nas alturas das coberturas de prédios. Muitas vezes Raul 

incluía também serviços de revestimento nas suas propostas de trabalho por alegar que, 

após a instalação da estrutura, o acesso a algumas áreas seria difícil ou perigoso, por vezes 

exigindo a contratação do caro serviço de empresas especializadas no trabalho em altura. 

Nesses casos, Raul chamava pedreiros que conhecia nas proximidades para assentar os 

revestimentos sobre os painéis já montados dispostos sobre bancadas e cavaletes. Ele 

também encomendava a empresas especializadas os elementos de cobertura – como 

telhas, calhas, rufos e chapéus de muro – sob medida, de acordo com seus desenhos.  

Para que não houvesse problemas de compatibilidade entre todos esses elementos 

“pré-montados” ou pré-fabricados na montagem no canteiro, eles deveriam ser 

fabricados a partir de um levantamento de medidas preciso, uma atividade que Raul 

considera de grande importância, conforme ele explica, em relato: 

A primeira coisa que eu gosto de fazer é ir até o local da execução da obra, 
seja uma adição de uma cobertura ou uma obra do zero, sempre conhecer 
o local. fazer muita pergunta para o cliente, porque tem cliente que chega e 
fala assim: "eu quero fazer uma casa aqui", não tem uma topografia, não 
tem um estudo do solo, não tem nada. […] Tudo o que estiver 
[representado] no projeto ajuda na execução, porque a gente consegue 
levar muita coisa pronta. Eu faço muita obra pequena que eu consigo levar 
a obra toda em uma caminhonete, com uma carretinha. Levo um dia pra 
içar tudo pra um décimo, oitavo, quinto andar, que seja, e depois é só 
[fazer] uma montagem, porque eu já tive o trabalho antes de fazer o 
desenho da edificação, com todas as patologias que tem na obra existente 
[consideradas] para adaptar um novo projeto. O que o pessoal erra muito 
hoje é não fazer esse “pré-projeto”, vamos dizer, é conhecer esse ambiente 
que vai ser executado, que pode estar fora de nível, pode estar fora de 
esquadro. Então o que é pré-montado tem que ser pré-montado de acordo 
com o ambiente que existe, não adianta levar um armário, colocar ele em 
um pé direito de 2,70m sendo que um lado é 2,70m e o outro é 2,60m. Por 
que? Porque o piso está desnivelado, o teto tá torto, então tudo isso tem 
que ser avaliado antes. E isso com poucas ferramentas: um nivelamento, 
medição e um computador, pra você fazer um desenho do que existe na 
obra; eu perco esse tempo, mas funciona demais. 

Em vista disso, antes de iniciar o detalhamento dos meus projetos, eu convidava Raul 

para fazermos juntos a atividade de levantamento de medidas para garantir que meu 

projeto seria desenhado sobre uma base de medidas confiável e também que ele poderia 
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confiar nesse projeto para encomendar material e fabricar os componentes. Como o 

“especialista” na construção em lsf era Raul, e minha base técnica se limitava à concepção 

dos espaços e sua representação, nós realizávamos reuniões em que trocávamos projetos: 

eu dava a ele dicas de como fazer o uso mais eficiente do software ou a respeito de técnicas 

e estratégias de representação, e ele avaliava a “construtibilidade” dos meus projetos, além 

de me mostrar diferentes estratégias de projeto e possibilidades de arranjo dos 

componentes do lsf que levariam à mesmas soluções espaciais que eu propunha, mas 

que ou tornariam o trabalho de sua equipe mais rápido e simples ou gerariam economia 

no consumo de materiais. 

Desse modo, à minha formação científica se somou uma formação prática, e Raul e o 

lsf aos poucos se tornaram objeto de uma pesquisa empírica por meio da qual, 

inicialmente, eu vislumbrava possibilidades para experimentações projetuais. Das 

inevitáveis comparações dos canteiros de Raul e sua equipe com outros os quais tive 

contato, percebi também que havia algo diferente, talvez único, nos processos de trabalho 

do lsf que mereceria uma pesquisa mais sistematizada, que começou pela investigação 

de pré-fabricação – como ela é entendida; que características a distinguem de outras 

práticas construtivas; – e a busca por uma base teórica que me ajudasse a entender os 

processos de trabalho dos canteiros de Raul e a identificar o que seria esse “algo diferente”. 

1 .2  Abordagem e recorte do tema 

Jamais se deve abandonar as conquistas da razão, do saber, mas cada um 
desses saberes, como foram criados para e pelo capital, trazem consigo 
sempre algo perigoso, traiçoeiro, escorregadio. É preciso, então, em cada 
caso, fazer a análise, a crítica no detalhe, e a reutilização noutro sentido 
(ferro, 2006 [2005], p. 425). 

As propostas teóricas e práticas da porção do campo da Arquitetura mais próxima ao 

tema da pré-fabricação se desenvolveram, a partir dos (e inspiradas pelos) experimentos 

da arquitetura do movimento moderno, em grande medida, como tentativas de 

reproduzir os modos de produção como se davam na indústria no início do século xx. 

Tais propostas reforçaram uma concepção no campo da Arquitetura de que aos arquitetos 

caberia a função de projetar não apenas espaços que são produzidos com o trabalho de 

outros indivíduos, mas também seus componentes construtivos – a base material da 

produção, diretamente relacionada às técnicas e práticas empregadas no processo 

produtivo da construção. Consideramos que tal concepção distancia a prática profissional 
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não só dos indivíduos que habitam os espaços da arquitetura, mas também os que os 

produzem – e, em última medida, ocultam as contradições inerentes à sua prática, em 

especial a relação direta entre a autonomia do desenho de arquitetura e a heteronomia do 

trabalho no canteiro. Enfim, consideramos que a abordagem crítica, inclusive do próprio 

exercício da Arquitetura, seja um caminho para construções de práticas mais humanas e 

inclusivas. Como diz Bonduki (2007, p. n.p.), 

É certo que não cabe no escopo da atuação profissional do arquiteto 
“resolver” todos os processos de exploração da força de trabalho e todos os 
mecanismos de reprodução do capital instalados em sua prática. Esta 
impossibilidade, no entanto, não invalida a crítica, não a transforma em 
traição e tampouco é impeditiva da própria atuação profissional. 

Por isso, propõe-se estudar a temática da pré-fabricação em arquitetura pela lente da 

sua produção (“fazendo sua análise, sua crítica no detalhe”, como disse Sérgio Ferro) e 

separar a pré-fabricação e a montagem, operações aparentemente intrínsecas. Em outras 

palavras, seria separar o que se faz na prancheta e no escritório da fábrica do que se faz no 

canteiro de obras. Dessa maneira, grande parte da análise empreendida neste trabalho se 

distanciou das questões práticas do desenho ou projeto de arquitetura para procurar 

saídas para seus dilemas na análise dos processos de trabalho nos canteiros habitacionais 

brasileiros e das maneiras como se lançam mão de controlá-lo ao longo do último século.  

Para tanto, o recorte da análise recai sobre o desenvolvimento histórico da produção 

capitalista da habitação no Brasil desde o início do século xx a partir de sua caracterização 

e algumas críticas desenvolvidas por autores como Sérgio Ferro, Marta Farah, Lúcia 

Shimbo e José Baravelli: por um lado, o papel da construção civil no aquecimento da 

economia, impulsionado por aportes de capital estatal às construtoras e incorporadoras 

por meio de financiamentos ou mesmo subsídios para a produção habitacional – caso do 

Programa Minha Casa Minha Vida (mcmv), lançado em 2009 pelo governo federal, que 

tornou possível e habilitou esforços do setor para a implementação de soluções e sistemas 

construtivos ditos pré-fabricados e da industrialização no circuito produtivo e, por outro 

lado, o apontamento de um cenário de crescente supressão da autonomia dos 

trabalhadores nos canteiros de obras por meio do crescente afluxo de materiais e 

componentes industrializados e das estratégias de racionalização e controle sobre os 

processos de trabalho. 

Diante de um cenário de cerco ao processo de trabalho nos canteiros, a pergunta que 

nos fazemos, portanto, é se haveria possibilidades de recuperação (ou ganhos) de 
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autonomia para o trabalhador sob influência do permanente glissando em que a 

manufatura está sempre em transição para a indústria9. Este trabalho tem como objetivo 

principal a busca por respostas a este questionamento. 

1 .3  Organização do trabalho 

Em suma, este trabalho parte de inquietações e observações de experiências concretas da 

prática profissional, das quais se lançam (im)possibilidades para combater a heteronomia 

do desenho de arquitetura sobre o trabalho direto da construção, e caminha da pré-

fabricação à montagem, problematizando o controle do trabalho no contexto da produção 

habitacional brasileira sob uma perspectiva histórica e crítica. 

A estrutura do trabalho, que se anuncia a partir desta introdução, está organizada em 

quatro capítulos: 

O capítulo 1, intitulado Pré-fabricação, tem um caráter exploratório. Parte-se de um 

exame historiográfico do conceito de pré-fabricação, que revela sua maleabilidade e 

consequente tendência a distorções, recorrentemente sequestrado pela indústria moderna 

e pelo concreto armado. Diante desse cenário, propõe-se um mergulho: a análise da 

produção acadêmico-científica nacional sobre a pré-fabricação a partir do método de 

Análise de Conteúdo. A partir dessa análise, reiteram-se as tendências de utilização do 

termo e revelam-se pontos cegos do debate sobre o tema. 

Em seguida, no Capítulo 2 intitulado Manufatura, tem-se como ponto de partida a 

reunião de uma base conceitual da economia política que possibilite a análise crítica dos 

modos de produção capitalista, que embasará toda a discussão subsequente. 

Especialmente, propõe-se aprofundar em conceitos que perpassam os arranjos do 

processo de trabalho sob o capitalismo. Na sequência, esses conceitos são articulados a 

partir de uma recuperação da literatura que caracteriza a construção habitacional 

brasileira “tradicional” como um sistema manufatureiro de produção, apontando suas 

pertinências e as fragilidades dos principais argumentos que o explicam. 

No Capítulo 3, intitulado Racionalização, faz-se um esforço de caracterização do 

processo recente de transformações do setor da produção habitacional brasileira que 

 
9  Expressão emprestada de Baravelli (2014, p. 20): “Dentro do canteiro de obras, a continuidade entre 

atividade e insumos de fabricação externa cria um permanente glissando, em que a manufatura está 

sempre em transição para a indústria”, que embasa grande parte das discussões empreendidas nesta 

dissertação, em especial no capítulo 3 – Racionalização. 
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passa pela intensificação de estratégias de racionalização e controle do trabalho na 

produção a partir do conceito de industrialização flexível. Da crise econômica nos anos 

1980/1990, passando pelo “boom imobiliário” dos anos 2000 e coroado com a produção 

habitacional subsidiada do Programa Minha Casa Minha Vida nos anos 2010, pretende-

se apontar para transformações como: a transferência de atividades de preparo do 

canteiro para a indústria de insumos, a adaptação de certificações de “qualidade” da 

indústria tradicional, a difusão de estratégias de subcontratação e o consequente 

empobrecimento dos saberes na estrutura de ofícios acompanhado da precarização da 

força de trabalho nos canteiros de obra nacionais. 

Finalmente, no capítulo 4, desenvolve-se o entendimento de Montagem, que dá título 

ao capítulo. Discute-se a tendência de substituição dos ofícios tradicionais dos 

trabalhadores da construção em razão do desenvolvimento da indústria de materiais e 

componentes, dos programas de treinamento em detrimento à formação no canteiro e 

das práticas de gerenciamento e controle da produção, que resulta na alienação do 

trabalho. Dessa constatação, como forma de recuperar a autonomia tomada dos 

trabalhadores, propõe-se a emancipação da montagem como um campo de ofício próprio 

– do Montador – e seu desenvolvimento por meio do estudo de caso de um grupo de 

trabalhadores cuja produção revela as possibilidades e os entraves da montagem. ❧ 
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1 pré-fabr icação 

 

 

 

 

 

O conceito de industrialização das construções é objeto claro de controvérsias nos campos 

da Arquitetura e Engenharia brasileiros. Como propõe-se a evidenciar nos capítulos 

subsequentes, o que se entende por industrialização e sobre como alcançá-la diverge e se 

transforma ao longo do tempo. Já o conceito de pré-fabricação, apesar de sua associação 

sempre íntima com o conceito de industrialização, em princípio, aparentaria ser muito 

mais simples, a exemplo da afirmação de Sabbatini (1989, p. 60): 

Enquanto o conceito de industrialização não conta com um entendimento 
unânime, o de pré-fabricação é convergente. Principalmente porque a pré-
fabricação é uma atividade produtiva bem definida, enquanto que aquela é 
um processo abstrato.  

Há de se questionar, no entanto, se haveria de fato uma convergência ou determinação 

no entendimento do que seria pré-fabricação.  

Nos canteiros da construção “tradicional” e do Light Steel Framing – apresentados na 

introdução deste trabalho –, por exemplo, referia-se a elementos específicos utilizados na 

construção, quase sempre adquiridos no mercado, como pré-fabricados: elementos como 

lajes10 e tipos específicos de telhas, fôrmas, escadas, fossas sépticas, grelhas, balaústres, 

floreiras, mourões, chapéus e fechamentos para muro e assim por diante; ao mesmo 

tempo em que tal denominação era atribuída ao sistema lsf como um todo, como um 

“sistema construtivo pré-fabricado”. O fato é que os perfis metálicos que compõem as 

paredes no sistema lsf são adquiridos prontos, em depósitos, da mesma maneira como 

são adquiridos tijolos, normalmente não associados à ideia de pré-fabricação. Poder-se-

ia afirmar, portanto, que há alguma ambiguidade a respeito do sentido do termo, ao 

menos no senso comum dos canteiros de obra e do comércio varejista. 

 
10  O termo é comumente associado ao sistema de lajes em que se emprega as chamadas vigotas pré-

fabricadas em concreto (ou pré-moldadas, dependendo do fabricante) associadas a elementos 

cerâmicos. 
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Em vista desse “problema” semântico, este capítulo é um esforço de problematizar o 

desenvolvimento histórico e distintos entendimentos do termo pré-fabricação no 

contexto nacional, em que se abre uma discussão de que a ambiguidade do seu uso 

também se reproduz nos meios técnicos e acadêmicos. Finalmente, pretende-se recuperar 

uma definição para o conceito a partir de suas práticas históricas como uma relação 

temporal e espacial de organização do trabalho no processo produtivo. 

1 .1  Origens na l iteratura nacional  

As primeiras definições do termo pré-fabricação na literatura brasileira podem ser 

rastreadas até uma discussão que se deu nos anos 1960 na Itália. Em 1968, a Associação 

Italiana de Pré-Fabricação define o termo como: “uma fabricação industrial, fora do 

canteiro, de partes da construção capazes de serem utilizadas mediante ações posteriores 

de montagem” (olivieri, 1968, apud bruna, 1976 [1973], p. 19, nota 2)11. 

Em 1972, o Dicionário da Arquitetura Brasileira oferece a seguinte definição, muito 

mais adjetivada e tendenciosa do conceito: 

Processo empregado na construção, que se baseia na redução do tempo de 
trabalho e racionalização dos métodos construtivos, para conseguir-se pela 
montagem mecânica, de elementos produzidos ou pré-moldados 
diretamente na fábrica, economia de materiais e de mão-de-obra. (bruna, 
1976 [1973], p. 19, nota 2) 

Em 1989, Sabbatini (1989) registra uma nova definição levada a cabo pelo grupo de 

pesquisa espanhol Seminario de Prefabricación, a partir do trabalho do engenheiro civil 

polonês Bohdan Lewicki: “por pré-fabricação entende-se a produção de elementos de 

construção fora do seu lugar definitivo, tratando-se de elementos que na construção 

tradicional, se realizariam in loco” (ordon ̃ez, 1974, apud sabbatini, 1989, p. 60). Ou 

seja, introduz-se uma subjetividade ao entendimento do conceito, excluindo de seu 

guarda-chuva componentes e elementos construtivos que, apesar de fabricados fora do 

canteiro, não seriam “tradicionalmente” fabricados in loco (como janelas, peças sanitárias, 

telhas, etc.). 

Sabatini (1989) também registra, em 1989, uma fala do arquiteto panamenho Ricardo 

Meregaglia, que relaciona pré-fabricação e industrialização: “pré-fabricação é só um meio 

 
11  Neste tópico, utilizamos o recurso de citação de citação com o objetivo de manter a data e autores 

originais das definições e das obras que fizeram seu uso. 
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importante, mas não decisivo para a industrialização da empresa de construção” 

(ordon ̃ez, 1974, apud sabbatini, 1989, p. 60). 

Para Bruna (1976 [1973]) a pré-fabricação também seria apenas uma opção dentre as 

disponíveis para a organização industrial da produção habitacional. Nas palavras do 

autor, a pré-fabricação “é apenas uma fase de um processo industrializado mais amplo e 

complexo, pois este envolve a organização da produção, sua montagem, controle etc.” 

(bruna, 1976 [1973], p. 30). 

A definição de Bruna parece ser base para as subsequentes conceituações trazidas pela 

literatura, em que a pré-fabricação está sempre associada à industrialização. A título de 

exemplo, no texto introdutório do catálogo da exposição Home Delivery: Fabricating the 

Modern Dwelling, organizada pelo MoMA [The Museum of Modern Art] em 2008, Barry 

Bergdoll identifica que a pré-fabricação se desenvolveu nos últimos séculos como uma 

“cultura arquitetônica” própria da era industrial: 

A história da fabricação de edifícios fora do canteiro [off-site] e a história 
de uma cultura arquitetônica de pré-fabricação são distintas. O primeiro é 
uma longa história econômica da indústria da construção, que remonta 
pelo menos à antiguidade […]. Este último é um tema central do discurso 
e da experimentação da arquitetura modernista, nascido da união da 
arquitetura e da indústria, e marcado tanto pela criação de uma imagem da 
vida moderna quanto pela exploração de novos materiais e técnicas 
(bergdoll, 2008, p. 12, tradução nossa). 

Em suma, observa-se um progressivo distanciamento da primeira definição ampla do 

termo (da Associação Italiana de Pré-Fabricação) no sentido de restringir seu 

entendimento a “componentes de construção produzidos industrialmente” (sabbatini, 

1989, p. 60) ou como um “[d]os aspectos necessários para conseguir um controle eficaz 

da produção” (lópez baillo, 1974, p. 787). Para mais, como pretende-se demonstrar a 

seguir, o termo “pré-fabricação” crescentemente passou a ser sinônimo de pré-fabricação 

em concreto. 

1 .2  Pré-fabricação. . .  em concreto 

No capítulo História da pré-fabricação de seu livro intitulado Pré-fabricação de edifícios, 

Milman (1971) descreve a história da pré-fabricação cronologicamente como a história 

do desenvolvimento do concreto armado, começando pela primeira patente concedida 

em 1867 a Josep Monier, passando por sua aplicação por meio de elementos pré-
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fabricados na construção de edifícios no pós-guerra europeu, até o seu estado de 

desenvolvimento no Brasil à época da publicação. Importante delimitar como os títulos, 

tanto do livro quanto do capítulo de Milman, são generalizantes e deterministas.  

Para Vasconcellos (2002), referência amplamente utilizada para recontar a história da 

pré-fabricação, a gênese do conceito é associada a pré-moldagem de elementos em 

concreto armado fora do canteiro. Estudos mais recentes, como os de Serra et al. (2005) 

e Pigozzo et al. (2005), reproduzem essa noção ao definirem pré-fabricação como uma 

etapa da evolução da tecnologia do concreto armado. 

Uma definição do termo também pode ser inferida a partir da Norma Brasileira (nbr) 

9062: Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-moldado (associação 

brasileira de normas técnicas, 2001), a partir de sua distinção da pré-moldagem, 

com base no rigor do controle de qualidade envolvido no processo produtivo: 

3.5 Elemento pré-moldado: 

Elemento que é executado fora do local de utilização definitiva na estrutura, 
com controle de qualidade. […] 

3.6 Elemento pré-fabricado: 

Elemento pré-moldado, executado industrialmente, mesmo em instalações 
temporárias em canteiros de obra, sob condições rigorosas de controle de 
qualidade (associação brasileira de normas técnicas, 2001, p. 3). 

Ou seja, a norma classifica todos os elementos de concreto, armado 

convencionalmente ou protendido, executados fora do canteiro como “pré-moldados” e, 

se observados procedimentos de controle de qualidade “rigorosos” na sua produção, 

promove tais elementos à classificação de “pré-fabricados”. No que diz respeito à 

diferenciação técnica entre as duas classificações apresentadas pela norma – o controle de 

qualidade – são definidos critérios específicos apenas no que concerne a procedimentos 

de ensaio, resistência mecânica mínima das peças e garantia do recobrimento da 

armadura. Não há normas técnicas brasileiras para projeto ou execução de estruturas pré-

fabricadas em outros materiais. 

À crença nas supostas qualidades intrínsecas do concreto armado, como seu 

desempenho estrutural e econômico ou por suas propriedades plásticas possibilitarem 

um controle de qualidade de produção, que justifica sua disseminação na maioria das 

construções produzidas no Brasil, se soma o foco no material como a escolha natural para 

pré-fabricação. Como coloca Bruna (1976 [1973], p. 74): 
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Dos materiais atualmente à disposição da arquitetura moderna, o concreto 
armado é o único a apresentar aquelas características requeridas pela 
produção industrial de grande série. Trata-se de um material totalmente 
plástico que permite a produção em máquinas e usinas […] tanto para 
elementos portantes como para partições, admitindo solidarizações de uma 
maneira relativamente simples. 

Essa e as considerações anteriores indicam, no mínimo, que a discussão sobre a pré-

fabricação tem grande intimidade com a historiografia do desenvolvimento da tecnologia 

do concreto armado, provavelmente um sintoma da naturalização da cultura do concreto 

armado no Brasil – hipótese desenvolvida por Santos (2008), que questiona também o 

entendimento de que “o concreto resultaria de um longo processo evolutivo, fruto de um 

paulatino aprimoramento técnico que teria resultado no melhor sistema construtivo 

possível para as circunstâncias brasileiras” (santos, 2008, p. 22). 

1 .1  Um exame da produção acadêmica 

A identificação das dissonâncias no entendimento do termo pré-fabricação instigou uma 

investigação mais sistemática de sua utilização na literatura acadêmico-científica. A seguir 

apresentamos, a partir do levantamento de trabalhos nacionais voltados para a construção 

civil que abordaram centralmente o tema da pré-fabricação nas últimas três décadas, um 

exame desses trabalhos como um mergulho que nos permitirá a identificação de pontos 

focais, bem como pontos cegos na literatura a partir do método de Análise de Conteúdo 

(ac). 

1.2.1 Sobre o método 

Para o exame e sistematização rigorosos da produção científica levantada foi adotado 

como método de pesquisa a análise de conteúdo. As origens desse método remontam ao 

início do século xx nos Estados Unidos e suas primeiras aplicações tinham como objetivo 

a análise de material jornalístico. Trata-se de um método que trabalha com a palavra, o 

conteúdo do texto, permitindo produzir inferências ao seu contexto social de forma 

objetiva. Neste trabalho foi utilizada especificamente a abordagem de análise de conteúdo 

por categorias temáticas, que implica na codificação ou caracterização de textos e seu 

agrupamento em classes de equivalências definidas a partir de seu conteúdo 

(krippendorff, 1980; silva et al., 2005; richardson, 2007). 
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Os textos analisados consistem em artigos, dissertações, teses, monografias, livros e 

capítulos de livros oriundos da plataforma Google Scholar – plataforma gratuita que 

indexa trabalhos de diversas bases acadêmicas. Os trabalhos foram obtidos por meio de 

busca textual pelo termo ‘pré-fabricação’ e suas variações12 em títulos de trabalhos 

disponíveis na língua portuguesa, por intermédio do software Publish or Perish 

(harzing, 2007). Entende-se que a opção pela busca de trabalhos que incluíssem o termo 

central para esta análise no título condiz com a proposta de avaliar a produção de 

conhecimento focada nesse tema. Nesse sentido, destaca-se que, segundo a nbr 14724 

(associação brasileira de normas técnicas, 2011, p. 6), o título de um trabalho 

científico “deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando a 

indexação e recuperação da informação.” 

A técnica de Análise de Conteúdo é composta de três etapas: 1) a pré-análise; 2) a 

exploração do material; 3) o tratamento dos resultados e interpretação (richardson, 

2007). Como parte da etapa de pré-análise dos textos fez-se necessária uma triagem dos 

resultados excluindo-se da base itens duplicados, trabalhos de outros campos 

(Linguística, Odontologia, etc.), pesquisas realizadas em outros países lusófonos e, por 

fim, trabalhos que contemplavam obras pesadas de engenharia (pontes, viadutos etc.). Do 

total inicial de 878 trabalhos foram incluídos em um banco de dados 314 trabalhos 

científicos dos campos da Arquitetura e da Engenharia, publicados entre os anos de 1996 

e 201913. 

Na sequência iniciou-se a etapa de exploração do material, que consiste em sua 

codificação a partir das unidades de registro. A primeira fonte dos dados para essa 

codificação foi o título dos trabalhos. Quando o título não fornecia informações 

suficientes para sua codificação, foi feita uma busca no corpo do texto, começando pelo 

resumo, em seguida palavras-chave, introdução e assim por diante. 

Entre as informações codificadas em categorias temáticas a partir dos textos 

levantados incluem-se o material (matéria-prima) analisado no trabalho e o foco do 

 
12  Para ampliação do escopo dos trabalhos encontrados foram utilizadas variações de gênero e número 

do termo pré-fabricação com e sem hífen (pré-fabricadas, prefabricadas, pré-fabricados, prefabricados, pré-

fabricada, prefabricada, pré-fabricado, prefabricado, pré-fabricação, prefabricação), destaca-se que a 

pesquisa na plataforma Google Scholar desconsidera a acentuação. 

13  A diferença significativa do total de trabalhos levantados e incluídos neste estudo se deve principalmente 

ao grande número de trabalhos do campo da Odontologia, pesquisas realizadas em Portugal e estudos 

que tinham como foco obras pesadas de engenharia (pontes, viadutos etc.). 
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estudo. No que diz respeito ao material, foram definidas as categorias aço e variações14, 

concreto armado e variações15, madeira e variações16, alvenaria, pvc, bambu e diversos17. 

Por sua vez, no que diz respeito ao foco dos estudos foram definidas as categorias 

desempenho ambiental, comportamento estrutural, gestão e controle de qualidade, 

racionalização e processos de projeto, viabilidade econômica, aspectos produtivos 

(trabalho) e apresentação geral da tecnologia18. Eventualmente, foi analisada também a 

ausência de menção ao material nos títulos dos trabalhos, após a observação de que vários 

trabalhos não traziam esse dado no título (por vezes nem nas palavras-chave). 

Ainda que haja possibilidades de codificação desses trabalhos em subcategorias mais 

específicas, potencialmente capazes de enriquecer o conhecimento acerca da produção 

acadêmica relacionada aos processos de pré-fabricação, por exemplo o destaque de 

trabalhos que investigam o uso de softwares ou sistemas mais específicos, optou-se por 

não fazer esse aprofundamento aqui, destacando-o como uma possibilidade para 

investigações futuras.  

A seguir, apresenta-se o tratamento e interpretação dos resultados obtidos a partir do 

banco de dados (a terceira etapa do método Análise de Conteúdo). 

1.2.2 Evidências da naturalização do concreto 

A Tabela 1 (p. 37) apresenta a distribuição dos 348 trabalhos sistematizados de acordo 

com o material (matéria-prima) básico. Evidencia-se o predomínio massivo da produção 

a respeito de sistemas construtivos pré-fabricados baseados na tecnologia do concreto 

armado (244 trabalhos, 77,2% do total). No que diz respeito aos demais materiais, apenas 

a madeira tem recebido um enfoque relativamente significativo (34 trabalhos, 10,8% do 

total). 

 
14  Considera variações de forma e fabricação dos perfis e suas diferentes composições. 

15  Inclui variações como argamassa armada e painéis de concreto preenchidos com componentes 

diversos. 

16  Considera as diversas composições de madeira (dispostas em painéis ou em quadros, como no sistema 

Light Wood Framing) e associações com componentes em aço. 

17  Refere-se a abordagens que perpassam uma coletânea de sistemas com diferentes materiais-base ou 

associações de vários materiais. 

18  Os trabalhos categorizados como apresentação geral da tecnologia incluem tanto pesquisas 

propositivas, de desenvolvimento de métodos e processos construtivos, quanto pesquisas baseadas em 

revisões bibliográficas de maneira geral. 
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Tabela 1 – Classificação de trabalhos científicos quanto ao material objeto da abordagem em 
pré-fabricação da construção 

 Material Nº de trabalhos  % do total  

 Concreto armado e variaçõesa 244 77,2%  

 Madeira e variaçõesb 34 10,8%  

 Alvenaria 14 4,4%  

 Diversosc 13 4,1%  

 Aço e variaçõesd 8 2,5%  

 PVC 2 0,6%  

 Bambu 1 0,3%  

a Inclui variações como argamassa armada e painéis de concreto preenchidos com componentes 
diversos. 
b Considera as diversas composições de madeira (dispostas em painéis ou em quadros, como no 
sistema Light Wood Framing) e associações com componentes em aço. 
c Refere-se a abordagens que perpassam uma coletânea de sistemas com diferentes materiais-base 
ou associações de vários materiais. 
d Considera variações de forma e fabricação dos perfis e suas diferentes composições. 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos na plataforma Google Scholar 

A predominância do concreto armado era previsível, sabendo-se de que se trata do 

sistema construtivo mais utilizado no Brasil (santos, 2008). Comprova-se, no entanto, a 

hegemonia e a naturalização do concreto armado sobre outros sistemas construtivos 

junto à comunidade acadêmica também no que diz respeito ao tema da pré-fabricação. 

Evidências dessa naturalização são encontradas (ou melhor, não encontradas) nos 

próprios títulos de trabalhos que têm como foco o concreto armado, os quais muitas vezes 

omitem o material estudado (69 trabalhos, 94,5% dos casos gerais de omissão do material 

no título do trabalho e 28,3% do total de trabalhos sobre o concreto armado). 

Por exemplo, os trabalhos intitulados “Inovação na construção civil: viabilidade do 

uso de kits pré-fabricados”19, “Análise da segurança estrutural das lajes pré-fabricadas na 

fase de construção”20 e “Estudo de viabilidade econômica e implantação de empresa para 

produção de moradia econômica pré-fabricada”21 estudam especificamente elementos 

pré-fabricados de concreto, mas omitem o material não apenas do título do trabalho, mas 

também das palavras-chave. A omissão do material no título do trabalho ocorreu também 

 
19  Palavras-chave: Pré-fabricação; Inovação na Construção Civil; Engenharia Civil. 

20  Palavras-chave: Estruturas (segurança); Lajes pré-fabricadas; Vigas (ensaios estáticos); Vigas pré-

fabricadas. 

21  Palavra-chave: Construção popular pré-fabricada 
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nos casos dos materiais madeira e variações e aço e variações (dois casos omissos para 

cada), no entanto, em proporções muito menos significativas, tal como pode ser 

observado na  

Tabela 2. 

Tabela 2 – Omissão do material no título 

Material Quantidade % do total de omissos % do total por material 

Concreto armado e variações 69 94,5% 28,3% 
Madeira e variações 2 2,7% 5,9% 
Alvenaria 0 0% 0% 
Diversos - - - 
Aço e variações 2 2,7% 25% 
PVC 0 0% 0% 
Bambu 0 0% 0% 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos na plataforma Google Scholar 

Corrobora também para a hipótese de uma naturalização da cultura do concreto 

armado um ato-falho que se observou na tradução das palavras-chave dos artigos para o 

inglês: o termo “pré-fabricação” foi recorrentemente traduzido como precast 

construction, equivalente a construção pré-moldada, que diz respeito especificamente à 

produção pré-fabricada de componentes de concreto. 

1.2.3 O enfoque da racionalização 

No que diz respeito ao foco dos estudos analisados (ver Tabela 3, p. 39) observa-se um 

predomínio daqueles que podem ser entendidos como de base tecnicista, ou seja, que 

abordam temas caros à Engenharia de Materiais e à Engenharia de Produção 

(comportamento estrutural, gestão e controle de qualidade, racionalização e processos de 

projeto, viabilidade econômica). 

Paralelamente, destaca-se a baixa recorrência de trabalhos que abordam a relação do 

edifício com seus usuários (desempenho ambiental) ou que têm como foco os 

trabalhadores (aspectos produtivos, trabalho), em conjunto esses focos são trazidos por 

apenas 18 (5,7%) do total de 316 trabalhos analisados. 
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Tabela 3 – Classificação de trabalhos científicos quanto ao foco dos estudos com tema 
pré-fabricação 

 Abordagem Nº de trabalhos % do total  
 Comportamento estrutural 83 26,3%  
 Apresentação geral da tecnologia 63 19,9%  
 Gestão e controle de qualidade 63 19,9%  
 Racionalização e processos de projeto 52 16,5%  
 Viabilidade econômica 37 11,7%  
 Desempenho ambiental 12 3,8%  
 Aspectos produtivos (trabalho) 6 1,9%  

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos na plataforma Google Scholar 

Quando analisado o conjunto da produção ao longo do tempo (Figura 3) cabem ainda 

dois destaques: a constância do número de estudos que enfocam comportamento 

estrutural durante o período analisado e a intensificação dos estudos que enfocam a gestão 

e controle de qualidade e a racionalização e processos de projeto a partir de 2012. Esse 

último destaque certamente reflete a discussão empreendida no Capítulo 3, que aponta 

para a intensificação da preocupação com essas problemáticas no contexto do Programa 

Minha Casa Minha Vida (mcmv), lançado em 2009. 

Figura 3 – Número de trabalhos por foco do estudo por ano 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos na plataforma Google Scholar 
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No que diz respeito à questão central proposta neste trabalho (o trabalho, ou os 

canteiros de obra) destaca-se o diminuto número de trabalhos que têm como foco essa 

temática: apenas sete trabalhos encontrados (1,9% do total de 216). Cabe ainda destacar 

que metade (3 trabalhos) estudam os processos de trabalho em canteiros nos quais se 

utiliza o sistema construtivo em concreto armado e variações, enquanto os demais 

consistem em estudos de caso de canteiros que utilizavam madeira (2 trabalhos) e o 

bambu (1 trabalho). 

Por fim, destaca-se um aspecto geográfico da produção científica analisada. No que se 

refere à localidade em que os trabalhos foram produzidos em sua relação com os materiais 

estudados destaca-se a concentração de pesquisas em madeira nos estados do sul do país 

(13 trabalhos, 36% do total de 36 que estudam esse material), resultado condizente com 

uma cultura mais difundida na região de utilização desse material para produção 

habitacional. 

1.2.4 Usos do termo 

A partir da análise dos trabalhos coletados pode-se inferir que o termo pré-fabricação, no 

contexto da construção civil, é entendido como um processo de fabricação de uma 

construção; uma parte significativa da construção ou de componentes construtivos fora 

do local de utilização definitiva no edifício. 

No que diz respeito aos produtos da pré-fabricação, são dois os usos distinguíveis a 

partir dos trabalhos analisados: 

1. A produção de uma edificação – em sua completude ou em partes significativas 

(seções da edificação) – fora do local de implantação definitiva. 

2. A produção de um sistema ou componente construtivo fora do local de utilização 

definitiva no edifício. 

O Quadro 1 (p. 41) traz uma relação dos usos do termo tal como encontrados 

recorrentemente nos trabalhos analisados a partir dessa distinção. 
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Quadro 1 – Utilização do termo pré-fabricação e variações nos trabalhos científicos  
levantados 

Uso Variações 

Edificação pré-fabricada Casas pré-fabricadas 
Construções pré-fabricadas 
Edificação pré-fabricada 
Módulos pré-fabricados 
Residências pré-fabricadas 

Componente pré-fabricado Componentes pré-fabricados 
Estruturas pré-fabricadas 
Fachadas pré-fabricadas 
Lajes pré-fabricadas 
Painéis pré-fabricados 
Paredes pré-fabricadas 
Pré-fabricação de pequena espessura 
Sistema construtivo pré-fabricado 
Vigas pré-fabricadas 
Vigotas pré-fabricadas 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos na plataforma Google Scholar 

Destaca-se que foram também observados usos do termo que não faziam esse tipo de 

distinção, por exemplo, a recorrente utilização da expressão “construção pré-fabricada” 

para descrever obras em que a edificação em si não seria pré-fabricada, mas sim seus 

componentes. 

No caso de trabalhos que tratam especificamente do concreto armado e suas variações, 

destaca-se outra flexibilidade (ou confusão) conceitual no uso dos termos “pré-moldado” 

e “pré-fabricado”, por vezes utilizados para descrever o mesmo objeto/processo. 

Foi ainda observada a partir dos trabalhos uma flexibilidade conceitual no uso dos 

termos “industrializado” e “pré-fabricado”. Muitos trabalhos partem da premissa de que 

a pré-fabricação pressupõe a industrialização do processo produtivo o que, como já 

discutido, não necessariamente é o caso, inclusive nos próprios trabalhos mencionados. 

Para mais, na maioria dos trabalhos analisados, não se realiza qualquer discussão ou 

recuperação conceitual do termo, que é tomado como algo pré-determinado ou habitual; 

parte-se logo para a apresentação da tecnologia ou seu enquadramento em categorizações 

diversas (resumidas no Quadro 2, p. 42), assim como observado por Aitchison e 

Macarthur (2017, p. 79, tradução nossa) em análise semelhante na literatura 

internacional: 
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Cada um dos vários termos (‘modular’, ‘offsite’ [fora do canteiro], ‘indoor’ 
[em fábrica], ‘kit’, ‘transportável’, ‘feito em fábrica’, ‘industrializado’ e 
assim por diante) representa algum desenvolvimento significativo na 
construção civil. Casas ‘modulares’, ‘de sistemas’, ‘em kits’ ou ‘embaladas’ 
tendem a apontar para a natureza flexível da pré-fabricação. A construção 
‘offsite’ ou ‘indoor’ refere-se a como e onde os componentes são feitos. […]. 
Habitações ‘portáteis’, ‘móveis’ e ‘transportáveis’ destacam a natureza 
móvel desses edifícios. E, finalmente, ‘fabricado’, ‘construído em fábrica’ e 
‘produzido em massa’ são todas referências à escala e ao nível de 
industrialização envolvida. […] A palavra ‘pré-fabricado’ [prefab] é usada 
para abranger tudo isso sem nomear adequadamente um conceito 
subjacente […] e sem compreender a história dos processos e técnicas 
descritos. 

Quadro 2 – Utilização do termo pré-fabricação e variações nos trabalhos científicos 
levantados 

Classificação Variações 

Sistemas produtivos  Sistema aberto, sistema fechado, sistema flexível 

Sistemas estruturais Esqueleto, fechamento, módulo 

Dimensões espaciais Componente (1d), painel (2d), módulo (3d) 

Peso Leve, pesado 

Material Concreto, aço, madeira 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos na plataforma Google Scholar 

1 .3  Pontos cegos da produção acadêmica 

Ao contrário do que indicam os usos e conceituações do termo pré-fabricação 

apresentados ao longo deste capítulo, o conceito não se limitaria aos sistemas construtivos 

em que há emprego do concreto armado. Tampouco corresponderia unicamente a 

processos específicos da era moderna industrial. Quiçá em uma etapa necessariamente 

avançada do caminho à industrialização da construção. 

1.3.1 Relação íntima com a indústria  

Sem muito esforço, poder-se-ia argumentar que a pré-fabricação, como uma prática de 

construir elementos de um edifício fora do canteiro, seria algo muito anterior à era 

industrial. Muitas construções pré-históricas são documentadas contendo partes pré-

fabricadas, como templos no Sri-Lanka, os monumentos em Stonehenge na Inglaterra e 

construções no Egito e Mesopotâmia (prasher & mittal, 2016). O transporte naval de 
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componentes estruturais e sua montagem em outros territórios, por exemplo, já era 

observado desde o Império Romano (bergdoll, 2008) e, mais recentemente, no século 

xix, a chamada Arquitetura do Ferro também produziu “edifícios portáteis, montáveis e 

desmontáveis e, sobretudo, comercializáveis em qualquer parte do mundo” (santos, 

2008, p. 82). 

Longe de apresentar uma conexão direta com a indústria ou a industrialização, e 

muito menos com o concreto armado, entende-se que o termo não se refere a uma 

estratégia tecnológica per se, mas sim a uma característica temporal/espacial – ou 

organizacional – do trabalho no processo produtivo. Ou seja, se por um lado a pré-

fabricação é avaliada como um modo de organizar a produção de um edifício com vistas 

à sua aproximação dos modos de produção industriais, por outro lado seria perfeitamente 

possível pré-fabricar uma edificação ou seus elementos utilizando métodos de produção 

puramente artesanais. 

Nesse sentido, a expressão pré-fabricação seria capaz de caracterizar uma grande 

diversidade de sistemas construtivos disponíveis no mercado: pré-fabricados em 

concreto, em aço ou em madeira, Light Steel Framing, Concreto pvc, Light Wood Framing 

e assim por diante, a depender de seu arranjo produtivo. No entanto, a cultura que 

domina e predomina no setor da construção imobiliária nacional a partir da hegemonia 

do ideário do mm e da tecnologia do concreto armado parece produzir pontos cegos na 

literatura científica sobre o tema, com potenciais consequências na amplitude do 

conhecimento produzido e as possibilidades de sua aplicação prática. 

1.3.2 Determinismo tecnológico 

Grande parte dos trabalhos analisados neste capítulo inicia-se com uma apresentação que 

destaca o ritmo e as exigências cada vez maiores da indústria da construção civil, que 

obrigariam o desenvolvimento e a implementação de soluções construtivas inovadoras. 

Segundo os autores, essas novas soluções construtivas deverão possibilitar maior rapidez 

de execução, maior economia, melhores condições de segurança aos seus trabalhadores e 

usuários, além da minimização dos impactos ambientais por meio da aplicação de 

materiais ditos ecológicos e redução da produção de resíduos. A pré-fabricação aparece 

então como a resposta a essa demanda. 

No entanto, a literatura parece indicar que bastaria a introdução de novas técnicas 

para a solução dos problemas típicos da construção. Não parece ser esse o caso, já que os 

próprios trabalhos que advogam por tais soluções atestam a permanência da manufatura 
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e a presença do trabalho artesanal nos canteiros de obra brasileiros, apesar de paulatinos 

esforços para a introdução de sistemas construtivos ditos inovadores no setor da 

produção habitacional. 

Evidencia-se, pela ausência do enfoque dos processos de trabalho na literatura 

analisada, um distanciamento entre os profissionais do campo, engenheiros e arquitetos, 

da atividade concreta de construção realizada no canteiro de obras. Por outro lado, 

aqueles que apontam metodologias de projeto e gestão, em sua maioria inspirados em 

técnicas derivadas de outros setores industriais e de outros países (a própria terminologia, 

em geral, mantém a grafia e pronúncia original, como em lean production, engineer-to-

order, just-in-time etc.), como solução para os recorrentes problemas que assolam o setor 

da construção nacional, indicam uma tentativa de “domar” o trabalho manual com 

projetos e sistemas de gestão mais eficientes, o que foi também observado nos trabalhos 

com foco no lsf, ponto de partida para a análise sobre pré-fabricação aqui empreendida, 

sobre o qual apresenta-se algumas observações a seguir. 

1 .4  Algumas observações sobre o sistema Light Steel  Framing  

Observa-se o início da produção científica brasileira com enfoque no sistema lsf a partir 

do início dos anos 2000, inicialmente com trabalhos que investigavam métodos 

construtivos para edifícios estruturados em aço e com materiais de divulgação do que se 

chama de dry-wall – sistemas de fechamento em placas de gesso estruturados com perfis 

semelhantes aos do lsf. Com a publicação de normativas técnicas dedicadas ao sistema, 

em especial a nbr 15253 – Perfis de aço formados a frio, com revestimento metálico, para 

painéis reticulados em edificações: Requisitos Gerais (associação brasileira de 

normas técnicas, 2005), que estabelece requisitos gerais e métodos de ensaios para 

estruturas projetadas segundo os preceitos do sistema, uma parte dos campos da 

arquitetura e da engenharia, influenciada pelos seus aspectos de “novidade” e 

“racionalização” da construção, começou a apostar em sua viabilidade para competição 

com outros sistemas no circuito produtivo habitacional e no seu potencial de 

transformação do quadro trabalho-intensivo do setor. 

Na literatura, o sistema é apresentado como uma solução racionalizada baseada no uso 

de componentes industrializados ou pré-fabricados, muitas vezes em contraposição aos 

sistemas construtivos ditos tradicionais. Crasto (2005), por exemplo, identifica seu 

potencial de aplicação em construções dos mais diversos usos, inclusive 
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experimentalmente em Habitações de Interesse Social (his) e econômicas e aposta nas 

características de otimização de custo mediante contenção do desperdício de materiais, 

padronização, racionalização e produção seriada e em escala do sistema como incentivo 

suficiente para introdução da mão de obra “qualificada” e redução do parcelamento do 

trabalho no canteiro. Santiago (2008), por outro lado, afirma que a introdução do sistema 

no mercado nacional seria simples, dado que todos os insumos necessários para sua 

aplicação já se encontravam disponíveis, a despeito de dependerem de tecnologias 

importadas. 

Também alheia a avaliações a partir dos processos de trabalho (e possíveis efeitos sobre 

as práticas dos trabalhadores), grande parte da bibliografia sobre lsf se debruça sobre a 

tarefa de compilação e sistematização de informações acerca de componentes, técnicas, 

métodos, detalhes construtivos e processos de projeto, em espécies de “manuais técnicos” 

– observado, por exemplo, em Crasto, (2005), Santiago (2008); Santiago et al. (2012); Lima 

(2013) – ou sobre o estudo comparativo do sistema construtivos em relação a sistemas 

hegemônicos (notadamente alvenaria de blocos estruturais ou estrutura em concreto 

armado com vedações em blocos cerâmicos) sob aspectos de eficiência – econômica, 

termoacústica, manutenção, sustentabilidade ambiental etc. – a exemplo dos trabalhos de 

Santiago et al. (2010) e Lourenço et al. (2015). 

É unânime nessas análises a conclusão de que o lsf seria o sistema mais vantajoso sob 

os aspectos avaliados, mesmo quando se admite que sua aplicação no país é restrita. Para 

explicar esse paradoxo, diversos autores fazem um esforço para a identificação de 

possíveis obstáculos que impediriam a disseminação do sistema no Brasil. Por exemplo, 

o estudo de Handa e Fontanini (2019), em que também foi realizado um mapeamento da 

literatura especializada e foi apresentada uma compilação das principais barreiras à sua 

disseminação, além de propostas para sua solução (reproduzidas no Quadro 3, a seguir).  

Quadro 3 – Identificação de barreiras, sua explicação e as soluções propostas para a 
disseminação do sistema Light Steel Framing no Brasil (continua nas páginas seguintes) 

Barreiras Motivos Soluções propostas 

Desconhecimento 
ou falta de 
instrução do 
público 
consumidor em 
relação ao sistema 

¾ A falta de conhecimento sobre o 
sistema privilegiaria a especificação de 
outros sistemas construtivos; 

¾ Usuários teriam preconceito; 
¾ Associação equivocada com o drywall. 

¾ Aumentar a quantidade de 
informação disponível aos 
“potenciais clientes”; 

¾ Criar uma imagem positiva 
junto ao público-alvo por 
meio de um planejamento e 
estratégias de marketing; 
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“Uma questão 
cultural” 

¾ O público brasileiro consideraria 
parede maciça mais resistentes e 
seguras do que as paredes “ocas”, 
características do sistema;  

¾ O público consumidor erroneamente 
associaria a imagem do sistema a um 
uso “cenográfico” alimentado por sua 
representação em filmes e novelas. 

¾ Investir na propagação da 
tecnologia por parte de 
empresas. 

¾ Adaptar os processos de 
projeto e técnicas 
construtivas da “indústria 
da construção civil’ para 
uma “correta utilização” do 
sistema; 

¾ Alterar e adaptar o 
“processo construtivo 
industrializado” ao clima, à 
economia e à cultura 
construtiva no país. 

Escassez de mão de 
obra qualificada 
para projeto e 
execução do 
sistema 

¾ Haveria um déficit de mão de obra 
qualificada; em razão dos baixos 
salários oferecidos aos trabalhadores; 

¾ Erros de execução e patologias 
construtivas prejudicariam a imagem 
do sistema construtivo no país e seriam 
induzidos por uma formação de base 
empírica que supostamente gera 
deformações e vícios funcionais no 
aprendizado das técnicas; 

¾ Projetistas não teriam conhecimento 
adequado para detalhamento dos 
projetos. 
 
 

¾ Capacitar e formar a mão de 
obra de uma maneira “mais 
rígida e completa”; 

¾ A aquisição de uma análise 
global e sistêmica de todo o 
projeto, por projetistas e 
operários, que levaria a uma 
“melhor compreensão para 
executar e solucionar 
problemas.” 

 

Custo elevado das 
“tecnologias 
inovadoras” 

¾ Haveria uma visão negativa das 
tecnologias construtivas “inovadoras” 
quanto à seus custos de manutenção; 

¾ A preocupação de empreiteiros e 
construtores “em obter lucros” seriam 
responsáveis pela elevação dos custos; 

¾ Considerar nas “contas de 
projeto” o reflexo de alguns 
benefícios do uso dos 
sistemas, como a melhoria 
na qualidade de habitação; 

¾ Aumentar a produtividade 
pela adoção “de uma visão 
mais sistêmica do processo 
de projeto, planejamento e 
execução da obra. 

Erros de projeto e 
de planejamento 

¾ Haveria uma concepção pouco 
sistêmica do processo de produção por 
projetistas; 

¾ A falta de conhecimento acerca do 
sistema por projetistas levaria a 
decisões equivocadas de projeto que 
seriam responsáveis por falhas 
recorrentes de execução; 

¾ Haveria uma resistência por parte de 
projetistas a “dispensar um tempo 

¾ “Pensar” o projeto “em 
conformidade com todos os 
seus condicionantes”; 

¾ Considerar o planejamento 
e o projeto como “os 
principais pontos em uma 
construção;” 

¾ Construir uma 
normalização específica 
para o sistema no país. 
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maior para o desenvolvimento do 
produto.” 

Falta de assistência 
técnica aos 
usuários 

¾ Haveria maiores dificuldades para 
comprar os materiais que compõem o 
sistema em comparação aos utilizados 
nas “construções tradicionais”. 

¾ Construtoras ofereceriam poucas 
“garantias pós-vendas” e assistência 
técnica a consumidores. 

¾ Oferecer maior segurança e 
comodidade aos clientes na 
aquisição de imóveis em 
sistemas lsf. 

¾ Oferecer serviços pós-
transacionais ou pós-
vendas, para aumentar o 
“nível de satisfação dos 
clientes”. 

Instabilidade 
política econômica 

¾ Fabricantes argumentam que a política 
econômica dificultaria o crescimento 
das empresas; 

¾ “Incentivos sociais e monetários para a 
manutenção das bases produtivas” 
restringiriam as inovações a regiões 
com melhores índices de 
desenvolvimento; 

¾ Haveria dificuldades de financiamento; 

¾ planejamento adequado 
associado ao uso de fundos 
do governo, “seguindo uma 
lógica mais afeita à 
dimensão político-
econômica do que à social” 

 Fonte: produzido pelo autor, baseado em informações reunidas por Handa e Fontanini (2019) 

O levantamento apresentado atribui as dificuldades ou lentidão da disseminação do 

lsf a uma suposta “resistência” do mercado em geral – projetistas, construtoras, 

fabricantes e público consumidor – em “aceitar” ou “abraçar” as qualidades da tecnologia 

do lsf, apesar de suas vantagens anunciadas. Neste ponto, vale ressaltar que foi observada 

a utilização de retóricas similares a esta nos trabalhos sobre pré-fabricação em geral para 

explicar a identificação de situações análogas. 

Nos apontamentos que dizem respeito a uma suposta influência de uma “instabilidade 

política e econômica”, ignora-se o cenário em que foi introduzido o sistema no Brasil, a 

partir dos anos 2000, em que viu-se um “boom” econômico no setor da construção civil 

que se manteve em crescimento, inclusive após a crise econômica internacional de 2008, 

com o lançamento do programa mcmv, em 2009, em que se teria a confluência de 

inúmeras condições favoráveis ao desprendimento de esforços para superar as barreiras 

levantadas pela literatura para se ter empregado amplamente o lsf – caso ele se revelasse 

realmente vantajoso sobre sistemas como a alvenaria estrutural em blocos de concreto, o 

sistema construtivo de preferência das construtoras para a construção de habitações sob 

a bandeira do programa. 

✽ 
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Parece-nos que poderiam ser encontradas explicações mais pertinentes para a 

dificuldade de implementação e disseminação dessas tecnologias na produção 

habitacional deslocando o foco de análise da catalogação de componentes, suas 

propriedades e supostas vantagens técnicas – o que, como visto no  Quadro 3, é uma das 

principais soluções propostas pela literatura – para análises que busquem entender as 

razões por que as construtoras optam por um determinado sistema em detrimento a 

outro; com base nas pistas coletadas até aqui, apostamos que esse foco de análise seria 

onde e como a tecnologia desses sistemas construtivos se transforma de trabalho 

intelectual em trabalho material, respectivamente: os canteiros de obras e os processos de 

trabalho. 

Em suma, essas questões parecem constituir os pontos cegos da produção científica 

nacional no que diz respeito à pré-fabricação. Por trás do consenso de que a pré-

fabricação oferece soluções esconde-se quais sistemas construtivos privilegiamos 

reiteradamente no Brasil – a indústria do concreto; por trás da discussão em torno da 

gestão de projetos e obras escondem-se os procedimentos de construção propriamente 

ditos – o trabalho no canteiro de obras; e, finalmente, por trás da corrida pela importação 

de inovações escondem-se as condições econômicas, sociais e culturais intrínsecas ao 

contexto brasileiro. No próximo capítulo, propõe-se, portanto, aprofundar no 

entendimento desse contexto. ❧ 
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2 man ufatur a 

 

 

 

 

 

O processo produtivo na construção habitacional brasileira, por vezes chamado de 

artesanal, por vezes manufatureiro, é tradicionalmente caracterizado por um arranjo 

produtivo baseado no emprego intensivo de mão de obra, com pouca presença de 

máquinas e equipamentos mecânicos e por uma presença fraca do controle técnico-

administrativo sobre o processo de trabalho (farah, 1996). Devido a essas características, 

em comparação direta com a indústria de transformação que se desenvolveu 

intensamente a partir do século xx, o processo produtivo na construção habitacional 

brasileira é frequentemente associado às noções de atraso ou deficiência tecnológica. 

Perspectivas que realizam esse tipo de associação partem de uma visão evolutiva do 

desenvolvimento da tecnologia capitalista. Como se, quando um setor produtivo atingisse 

certo nível de desenvolvimento tecnológico (mais avançado), fosse de alguma forma 

natural ou lógico que essas inovações tecnológicas eventualmente se transferissem para 

os demais segmentos produtivos que, no intervalo que antecederia a completude dessa 

transferência, seriam considerados subdesenvolvidos. 

É a partir dessa lógica de pensamento que se observa nas discussões que tratam da 

pré-fabricação de edifícios e da construção industrializada de maneira geral a 

reverberação de uma expectativa de desenvolvimento da construção habitacional por 

meio da introdução (forçada) de técnicas, máquinas ou materiais ditos inovadores. Nessas 

discussões, argumenta-se que as formas produtivas caracterizadas pela lógica da pré-

fabricação não só alçariam a construção habitacional à condição de setor desenvolvido, 

mas ofereceriam inúmeras vantagens em comparação à construção dita tradicional e 

produzir-se-ia mais quantidade com melhor qualidade num mesmo período de tempo. 

A essas correntes, impõe-se um questionamento que explicita uma contradição: se a 

pré-fabricação é um caminho para a industrialização da produção habitacional e 

apresenta substanciais vantagens para construtores e empreendedores, por que, depois de 
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mais de um século de discussões e experimentos, não se vê uma aplicação significativa 

desses sistemas na produção habitacional brasileira? 

Esse questionamento não é novo. Diversas tentativas de explicação (ou mesmo de 

solução) a ele oferecidas coexistem em conflito. Para oferecer uma contribuição a esse 

debate é preciso dar um passo atrás. Nesse sentido, propõe-se, neste capítulo, (1) reunir 

uma base conceitual para a análise dos modos de produção capitalistas no âmbito da 

construção; (2) caracterizar os processos de trabalho que conformam a construção 

habitacional “tradicional” como uma produção de base manufatureira; (3) levantar os 

principais argumentos que explicam essa caracterização, apontando suas pertinências e 

fragilidades. 

2 .1  Pressupostos conceituais  

No interior do regime capitalista em que vivemos, a casa, a habitação, é 
uma mercadoria como não importa qual outra, que é produzida tendo por 
objetivo a finalidade geral da produção capitalista, isto é, o lucro. (singer, 
1961, apud ferro, 2006 [1976], p. 105). 

A premissa fundamental para a análise dos processos produtivos da construção 

habitacional é o entendimento de que seu produto é uma mercadoria. A análise 

desenvolvida neste trabalho tem como base esse e outros conceitos marxianos essenciais 

para a compreensão do modo de produção capitalista vigente, portanto, a seguir, propõe-

se detalhar brevemente alguns dos mesmos de modo a embasar as discussões 

subsequentes. 

Mercadoria e valor 

Para Marx a mercadoria é a forma elementar do modo de produção capitalista. O autor 

afirma que as mercadorias são, antes de tudo, objetos/coisas que, por meio de suas 

propriedades, satisfazem necessidades humanas. Mas, como produtos do trabalho sob a 

diligência do capital, esses objetos assumem historicamente uma forma dupla: são ao 

mesmo tempo objetos úteis e suportes de valor. Ou seja, podem ser considerados sob um 

duplo ponto de vista, pelo seu valor de uso (que se efetiva apenas no uso ou no consumo) 

e pelo seu valor de troca (que se efetiva na troca). 

Marx vai dizer então que, como valores de uso, as mercadorias se diferenciam umas 

das outras qualitativamente (a partir das características de seus corpos que oferecem 
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distintas possibilidades de uso ou consumo). No entanto, o autor afirma que quando se 

compara as mercadorias no capitalismo essas qualidades são irrelevantes. De fato, 

segundo Marx, para que um objeto-mercadoria seja trocável ele deve ser útil a alguém 

(possuir valor de uso), mas no processo de troca capitalista a sua qualidade corpórea 

desaparece e efetiva-se uma comparação exclusivamente quantitativa. Para o autor, a 

propriedade que determina essa comparação é o fato de as mercadorias serem produtos 

do trabalho humano. 

A grandeza ou a substância formadora desse valor quantificável é definida por Marx 

como tempo de trabalho socialmente necessário: o tempo de trabalho “requerido para 

produzir um valor de uso qualquer sob as condições normais para uma dada sociedade e 

com o grau social médio de destreza e intensidade do trabalho”(marx, 2017 [1867], p. 

117). Em outras palavras, o tempo médio de um trabalho médio, genérico, necessário para 

se produzir determinado produto em uma determinada condição histórica, social e 

espacial de uma sociedade. Assim, no mercado capitalista (em condições ideais) trocam-

se tempos de trabalho socialmente necessário equivalentes. 

Essas definições serão importantes aqui, pois sabendo que o valor de troca das 

mercadorias está diretamente relacionado à quantidade de trabalho nela incorporado, fica 

evidente que alterações nos processos de trabalho que as produzem têm influencia sobre 

seus valores. 

Processo de trabalho 

Marx define um processo de trabalho como uma atividade orientada a um fim: a produção 

de valores de uso. Para o autor a apropriação dos elementos naturais e sua transformação 

por meio do trabalho para a satisfação de necessidades é condição universal da vida 

humana, independente de sua forma social. No entanto, no capitalismo como forma 

social historicamente específica, esse metabolismo é transformado. 

Como descreve o autor, a partir do momento em que bens e serviços passam a ser 

produzidos para a comercialização – quando a troca já conquistou um alcance e uma 

importância suficientes –, a finalidade original do processo de trabalho torna-se 

irrelevante diante da consideração do valor de troca no próprio ato de produção. Isto é, o 

objetivo único do processo de trabalho passa a ser a produção de valores de troca, os 

produtos em si deixam de ser importantes desde que possam ser trocados no mercado 

por uma mercadoria universal específica – o dinheiro. 
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No entanto, para que essa transformação ocorra é preciso que seja precedida por uma 

outra: a separação do trabalhador dos meios de produção. Marx afirma que, para que o 

modo de produção capitalista possa se instaurar, é preciso que encontre no mercado 

trabalhadores livres em dois sentidos: livres para oferecerem sua força de trabalho em 

troca de uma remuneração salarial; e livres de meios de produção (matérias-primas, 

instrumentos de trabalho etc.) para que não lhes reste outra “mercadoria”22 além da 

própria força de trabalho que possam comercializar para a garantia de sua subsistência. 

Assim, com o processo de consumo da “mercadoria” força de trabalho pelo capitalista 

– o proprietário dos meios de produção –, o processo de trabalho sob o capitalismo revela 

ainda outros dois fenômenos característicos específicos: o trabalhador labora sob o 

controle do capitalista a quem pertence sua força de trabalho pelo período em que lhe foi 

vendida – a jornada de trabalho – e o produto que resulta desse processo de trabalho 

pertence ao capitalista e não ao seu produtor direto, o trabalhador. 

Em suma, o processo de trabalho seria uma combinação de trabalho vivo (ou da força 

de trabalho do produtor direto); e trabalho morto (os meios de produção – produtos de 

trabalhos prévios) com o objetivo de produzir uma mercadoria. 

Mais-valor 

Resta tratar do mais particular evento que ocorre no modo de produção capitalista, a 

geração do chamado mais-valor. Em suma, o mais-valor consiste no excedente sobre o 

valor original investido pelo capitalista que, na teoria marxiana, é resultante da exploração 

do trabalhador. Como exploração, o autor se refere à condição em que o trabalhador 

individual recebe do capitalista como remuneração por seu trabalho um valor menor do 

que aquele em que ele produz com esse mesmo trabalho. 

Como elucida Marx, são duas as formas possíveis de extração de mais-valor do 

trabalhador pelo capitalista (duas formas de exploração): o prolongamento da jornada de 

trabalho desacompanhado da remuneração salarial correspondente (mais-valor 

absoluto); ou o aumento da produtividade do trabalho, ou seja, a intensificação do ritmo 

de trabalho, a consequente redução do tempo de trabalho necessário para a produção de 

 
22  Entre aspas, pois, para Marx, a força de trabalho é uma falsa mercadoria dada a tautologia que incorreria 

ao próprio conceito de mercadoria desenvolvido pelo autor. 
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uma mercadoria e, por conseguinte, o aumento da quantidade de mercadorias produzidas 

numa mesma jornada de trabalho (mais-valor relativo). 

Para Marx, é a corrida pela extração do mais-valor relativo que inerentemente provoca 

revoluções constantes nas condições técnicas e sociais do processo de trabalho capitalista 

e que, portanto, guarda o potencial de revolucionamento do próprio modo de produção. 

Nas palavras do autor: 

O que diferencia as épocas econômicas não é “o que” é produzido, mas 
“como”, “com que meios de trabalho”. Estes não apenas fornecem uma 
medida do grau de desenvolvimento da força de trabalho, mas também 
indicam as condições sociais nas quais se trabalha. (marx, 2017 [1867], p. 
257). 

A partir da citação acima, destacam-se duas estratégias distintas que podem ser 

adotadas pelo capitalista para a extração de mais-valor relativo: estratégias 

organizacionais (“como”), relacionadas principalmente à cooperação e à divisão do 

trabalho, e estratégias tecnológicas (“com que meios de trabalho”), relacionadas ao uso de 

máquinas e formas de automatização. A seguir, propõe-se aprofundar no entendimento 

dos arranjos de trabalho que podem compor essas estratégias e as revoluções técnicas e 

sociais provocadas por eles no processo de trabalho. 

Cooperação 

Marx chama de cooperação “a forma de trabalho em que muitos indivíduos trabalham de 

modo planejado, uns ao lado dos outros e em conjunto, no mesmo processo de produção 

ou em processos de produção diferentes, porém conexos” (marx, 2017 [1867], p. 400). O 

destaque dado pelo autor ao processo de trabalho cooperado se deve ao fato de seus efeitos 

representarem mais do que a soma de seus termos isolados: por meio da cooperação não 

se tem somente a soma de forças produtivas individuais, mas a criação de uma força 

produtiva nova, dificilmente reproduzível por trabalhadores isolados, que possibilita o 

aumento da escala de produção, da eficiência do trabalho e, consequentemente, da 

produtividade. 

Divisão do trabalho 

Como forma organizacional, a divisão do trabalho consiste na segmentação do processo 

de trabalho em partes essenciais e na atribuição de cada uma dessas partes a diferentes 
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trabalhadores. Os efeitos da divisão do trabalho destacados a partir de Marx incluem as 

tendências à especialização do trabalhador e à execução mais rápida e mais padronizada 

das tarefas, com menos perda de tempo e de trabalho, novamente, portanto, 

proporcionando um aumento da produtividade. 

Vale notar que formas de cooperação entre trabalhadores diretos, seja em cooperação 

simples ou com diferentes níveis de divisão do trabalho, foram observados historicamente 

independentemente se constituídas como modos de organização para produção de 

mercadorias sob a lógica capitalista ou como autoprodução. No entanto, quando 

colocados a serviço do capital sob a forma manufatureira, essas formas de organização do 

processo de trabalho assumem certas características e passam a gerar efeitos 

particularmente nocivos aos trabalhadores, apontadas a seguir. 

Manufatura 

 A manufatura surge da cooperação baseada na divisão do trabalho de vários 

trabalhadores sob o comando de um mesmo capital e representa uma ruptura com a 

forma de organização do artesanato, dos ofícios, das tecnologias e dos meios de produção 

que a precederam, inaugurando o modo de produção capitalista. 

Como destaca Marx, o comando sobre a cooperação e a divisão do trabalho pelo 

capital pode se estabelecer de duas formas: por meio da coordenação de trabalhadores de 

diversos ofícios espacialmente dispersos e autônomos (manufatura heterogênea); ou por 

meio da reunião espacial – numa mesma oficina – de trabalhadores de ofícios iguais ou 

complementares, de maneira a otimizar o percurso da matéria prima, tornando contínuo 

o processo de trabalho (manufatura orgânica). De outra maneira, Marx explica as duas 

formas a partir da natureza do produto da manufatura: 

[O produto] ou é constituído por mera composição mecânica de produtos 
parciais independentes [manufatura heterogênea], ou deve sua 
configuração acabada a uma sequência de processos e manipulações 
encadeadas [manufatura orgânica] (marx, 2017 [1867], p. 416). 

O aspecto comum a essas duas formas de organização é que “seja qual for seu ponto 

de partida particular, sua configuração final é sempre a mesma: um mecanismo de 

produção, cujos órgãos são seres humanos” (marx, 2017 [1867], p. 413). São 

características do regime manufatureiro, portanto, sua fundação enraizada na habilidade 

artesanal do trabalhador, assim como a reorganização desses trabalhadores em um tipo 
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de relação mútua de cooperação em que são privados de autonomia e liberdade no 

processo de trabalho ao subjugá-la formalmente ao capitalista. 

Em suma, sob o sistema organizacional manufatureiro, o saber-fazer do artesão e, por 

conseguinte, sua formação em certos ofícios, permanece relevante. No entanto, dois 

efeitos importantes decorrem do desenvolvimento da manufatura dos quais trataremos a 

seguir: observa-se uma crescente parcialização do trabalho e a necessidade intrínseca de 

desenvolvimento de formas de controle do trabalhador por parte do capitalista em sua 

demanda pelo mais-valor relativo. 

Parcialização 

Como destacado anteriormente, a especialização do trabalhador é uma tendência inerente 

à divisão do trabalho. No entanto, na manufatura, observa-se a disseminação de um 

imperativo pela divisão do trabalho em tarefas cada vez mais parcializadas de forma a 

potencializar os efeitos de produtividade decorrentes desse arranjo organizacional. Como 

resultado tem-se uma progressiva especialização do trabalhador, sua vinculação a uma 

única função ou ofício e a ferramentas cada vez mais monofuncionais correspondentes às 

atividades repetitivas a serem executadas. 

Para mais, da parcialização crescente decorre também a hierarquização dos 

trabalhadores: funções passam a ser agrupadas e organizadas de acordo com as 

habilidades necessárias a sua execução de acordo com uma escala hierárquica refletida em 

uma escala de salários. Surge assim, ainda no contexto da manufatura, a figura do 

trabalhador não qualificado. Os custos para a formação já reduzidos para o trabalhador 

parcializado desaparecem na figura do trabalhador não qualificado tornando-o 

extremamente substituível e, em ambos os casos, reduzindo o valor da remuneração da 

força de trabalho. 

Controle 

O comando do processo produtivo e sua orientação para a extração do mais valor relativo 

exigem do capitalista a criação de funções de direção, supervisão e mediação dos 

trabalhadores parcializados. Tem-se o desenvolvimento de um tipo específico de trabalho 

designado a um grupo específico de trabalhadores assalariados – dirigentes, gerentes, 

mestres, encarregados etc. – que conforma um grupo hierárquico em meio à classe 
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trabalhadora. Como destaca Marx, no processo de parcialização do trabalho também 

ocorre uma cisão, o trabalho intelectual é separado do trabalho manual. 

A partir da combinação de todos esses trabalhadores parcializados, hierarquizados, 

cindidos em mente e corpo o processo produtivo capitalista se desenvolve como um 

trabalho coletivo e, como a produtividade e a eficiência desse trabalho coletivo dependem 

não do trabalhador individual, mas de sua organização adequada que se dá por meio do 

controle23, “a força produtiva que nasce da combinação dos trabalhos aparece como força 

produtiva do capital” (marx, 2017 [1867], p. 434). 

Os arranjos organizacionais do processo de trabalho desenvolvidos sob a manufatura 

– o modo como o espaço e o tempo são estruturados e compreendidos – são, portanto, 

absolutamente fundamentais para o estabelecimento do modo de produção capitalista. 

No entanto, como descreve Marx, o processo de mutilação dos indivíduos, de sua 

transformação em motores automáticos de trabalhos parciais, em seres humanos 

fragmentados de seus próprios corpos, meros elementos acessórios da oficina do 

capitalista, desenvolve-se na manufatura, mas só se completa na grande indústria. Pois, a 

manufatura “jamais chega a adquirir uma verdadeira unidade técnica24 sobre seu próprio 

fundamento. Tal unidade só ocorre com sua transformação em indústria mecanizada” 

(marx, 2017 [1867], p. 422). 

Maquinaria e grande indústria 

Na manufatura, o revolucionamento do modo de produção começa com a 
força de trabalho; na grande indústria, com o meio de trabalho. (marx, 
2017 [1867], p. 424) 

Tão logo o homem, em vez de atuar com a ferramenta sobre o objeto de 
trabalho, passa a exercer apenas o papel de força motriz sobre uma 
máquina ferramenta, o fato de a força de trabalho se revestir de músculos, 

 
23  O controle do trabalho não é exclusivo do modo de produção capitalista, historicamente ele está 

associado ao exercício da coerção, inclusive física, no ambiente produtivo e, de acordo com Dagnino 

(2009), é em consequência da dissociação entre a propriedade dos meios de produção e o exercício da 

violência – que passa a ser controlada pelo Estado – que o controle é desassociado à coerção e “passa 

a ser visualizado como um atributo técnico da forma de produzir capitalista” (DAGNINO, 2009, p. 11). 

24  Por “unidade técnica”, entende-se a totalização e homogeneização dos vários trabalhadores e suas 

técnicas individuais na figura do trabalhador coletivo – trabalhadores parciais sob o comando do capital 

–, que se torna o sujeito da produção no lugar dos indivíduos. 



 
57 

humanos torna-se acidental, e o vento, a água, o vapor etc. podem assumir 
seu lugar. (marx, 2017 [1867], p. 424) 

Como destacado anteriormente, há outro tipo de estratégia que pode ser adotada pelo 

capitalista para a extração de mais-valor relativo, além das estratégias organizacionais 

(“como”) tem-se as estratégias tecnológicas (“com que meios de trabalho”). É da 

automação da máquina-ferramenta, mecanismo capaz de executar as mesmas operações 

que na manufatura são executadas pelo trabalhador coletivo, que irrompe a revolução 

industrial no século xviii. Se a característica determinante da manufatura é a presença 

da habilidade artesanal do trabalhador, a maquinaria, como descrita por Marx, significa 

a ausência dessa habilidade: 

Na manufatura e no artesanato, o trabalhador se serve da ferramenta: na 
fábrica, ele serve à máquina. Lá, o movimento do meio de trabalho parte 
dele; aqui, ao contrário, é ele quem tem de acompanhar o movimento. Na 
manufatura, os trabalhadores constituem membros de um mecanismo 
vivo. Na fábrica, tem-se um mecanismo morto, independente deles e ao 
qual são incorporados como apêndices vivos. (marx, 2017 [1867], p. 494) 

Ainda que possa ser definida pela propriedade de substituição do trabalho humano, 

Marx afirma que a finalidade da maquinaria utilizada de modo capitalista não é aliviar a 

carga de trabalho dos seres humanos, “a maquinaria é meio para a produção de mais-

valor” (marx, 2017 [1867], p. 424). A partir do autor, entende-se que apesar de não 

produzirem valor por si só, as máquinas são fontes de mais-valor, já que, por meio do 

aumento de produtividade, possibilitam a exploração do trabalhador. 

Assim, o sistema fabril progressivamente desqualifica o trabalho até que ele se torne 

homogêneo e completamente substituível: “como o movimento total da fábrica não parte 

do trabalhador e sim da máquina, é possível que ocorra uma contínua mudança de pessoal 

sem a interrupção do processo de trabalho” (marx, 2017 [1867], p. 493). Em suma, “a 

máquina não livra o trabalhador do trabalho, mas seu trabalho de conteúdo” (marx, 2017 

[1867], p. 495). Assim, o processo de subordinação do trabalhador ao capital iniciado 

formalmente com a manufatura encontra sua completude na incorporação do 

trabalhador à unidade técnica da maquinaria. A subsunção formal do trabalho ao capital 

dá lugar à sua subsunção real. 
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2 .2  Características da construção habitacional  brasileira “tradicional” 

Uma vez estabelecida a base conceitual para a análise do modo de produção capitalista, 

propõe-se a articular esses conceitos a partir de uma recuperação da literatura que 

caracteriza a construção habitacional brasileira como um sistema manufatureiro de 

produção. Essa recuperação possibilitará a apresentação do debate em torno da 

permanência da condição manufatureira do setor, criando as bases para a subsequente 

compreensão de suas transformações mais recentes. 

A síntese apresentada a seguir tem como base um clássico da temática, o trabalho de 

Marta Farah (1996), Processo de trabalho na construção habitacional: tradição e mudança, 

em que a autora retrata com precisão documental descritiva os processos de trabalho 

realizados na construção manufatureira ao longo do século xx. 

Isso posto, vale esclarecer que não se tem a pretensão de apresentar aqui uma 

descrição histórica totalizante, muito menos de estabelecer um levantamento definitivo 

dos arranjos produtivos na construção habitacional brasileira – que não são únicos nem 

homogêneos. Mas sim, apresentar, sucintamente, as características típicas dos canteiros 

“tradicionais”. 

2.2.1 Intensa atividade de preparo 

No canteiro de obras são realizadas várias etapas relativamente bem divididas e em 

sucessão de produção de partes da edificação – fundação, estrutura, paredes, instalações, 

cobertura e assim por diante. No entanto, para a realização de cada etapa é empregada 

uma grande diversidade de atividades específicas, nas quais são utilizados insumos e 

instrumentos diversos. Em meio a essa diversidade Farah (1996) identifica três tipos 

básicos de atividades características da produção habitacional “tradicional”: (1) atividades 

preparatórias de materiais e componentes; (2) a atividade de construção propriamente 

dita, que consiste na execução de elementos da edificação – paredes, pilares etc. – a partir 

das atividades de preparo; e (3) o que a autora chama de atividades de suporte ou apoio, 

que permeiam todo processo produtivo, como armazenamento e transporte de material. 

Diante dessas definições a autora afirma que os canteiros de obras “tradicionais” 

requerem o desenvolvimento intenso de atividades do primeiro tipo – preparatórias. 
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Como descreve a autora, para a maior parte dos materiais de construção25  disponíveis 

no mercado é necessária uma intervenção adicional no canteiro de obras anterior a sua 

aplicação na construção. Uma série de operações de transformação dá origem a novos 

materiais, como no caso do preparo do cimento que é agregado a outros materiais para 

formar argamassas ou concreto. Da mesma forma, os componentes construtivos26 , embora 

adquiridos em sua forma final, sofrem intervenções no canteiro. Tijolos ou blocos são 

quebrados pelo pedreiro para preencherem brechas nas paredes, fios de eletricidade e 

tubos para instalações hidráulicas são cortados para se adequarem às dimensões 

necessárias, tábuas e peças de madeira são também cortadas e unidas constituindo fôrmas 

para os elementos de concreto. Por fim, instalações e instrumentos “temporários”, como 

andaimes e caixas de argamassa, além das já mencionadas fôrmas são fabricados in loco. 

Em suma, materiais, componentes construtivos e instalações auxiliares – ou seja, 

meios de produção –, chegam ao canteiro em níveis variados de transformação prévia, mas 

não são simplesmente arranjados para formar um produto finalizado, requerem ações 

adicionais de transformação. Essa particularidade confere ao processo produtivo nos 

canteiros “tradicionais” um resultado peculiar: seus produtos, os elementos construtivos 

parciais da construção, são “produtos singulares” (farah, 1996, p. 81). O traço do 

cimento e o arranjo dos tijolos constituem paredes com formas específicas, diferentes para 

cada obra.  

Essa característica marca uma diferenciação clara do processo produtivo “tradicional” 

de edificações em relação à típica mercadoria produzida em série numa fábrica, seja por 

máquinas completamente automatizadas ou operadas por trabalhadores. No caso da 

mercadoria típica, é esperado, tanto do ponto de vista do capitalista que a produz quanto 

do indivíduo que a compra, que ela seja a mais idêntica quanto possível às suas 

semelhantes de série. Para tanto, emprega-se na produção de cada produto idênticas 

quantidades de matéria prima, operações de transformação, sequências de atividades e 

tempo despendido. Como pretende-se aprofundar mais adiante, no caso da mercadoria 

edificação, alcançar tal nível de padronização é tarefa particularmente difícil. 

 
25  Farah (1996) define materiais de construção como insumos sem forma ou função definida, geralmente 

fornecidos e quantificados por peso ou volume. Podem ser materiais naturais ou produtos 

intermediários, por exemplo, areia, cal virgem, pedra britada etc.. 

26  Farah (1996) define componentes construtivos como insumos da atividade de construção com forma e 

função definida, geralmente fornecidos por unidade, tais como, tijolo, janela, metais sanitários, etc. 
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2.2.2 Predomínio do trabalho manual 

Como afirma Farah, nos canteiros “tradicionais” há uma clara especialização dos 

trabalhadores na execução das atividades às quais nos referimos acima, ou seja, no 

manuseio e na transformação de materiais e componentes específicos, associados à 

execução de partes da edificação. Segundo a autora, essas atividades se organizam em 

ofícios (pedreiro, carpinteiro, serralheiro) que são herdeiros das antigas corporações de 

ofício27. No entanto, diferenciam-se do artesanato dada a característica parcializada de 

seus saberes e habilidades: 

Estes “novos" ofícios se diferenciam do artesanato, uma vez que não 
abrangem, como aquele, a totalidade do processo de produção, mas se 
restringem à execução de partes de um processo de trabalho, cujo sentido 
é necessariamente coletivo, remetendo à cooperação entre trabalhadores 
responsáveis por atividades complementares. (farah, 1996, p. 82) 

Ainda que parcializadas, as atividades realizadas no canteiro de obras “tradicional” 

são baseadas no saber-fazer, na habilidade manual e no esforço físico dos trabalhadores. 

A prevalência de instrumentos de trabalho manuais (colher de pedreiro, serrote, talha 

etc.) e algumas ferramentas elétricas (como furadeira, serra circular etc.), enquanto a 

utilização de equipamentos mecânicos de grande porte, como bate-estacas, betoneiras etc. 

é muito mais rara, sendo evidências daquela característica (farah, 1996). Em suma, tem-

se um cenário característico da manufatura em que a habilidade manual parcializada 

expressa na estrutura de ofícios permanece como o “centro motor” da atividade 

produtiva. 

2.2.3 Absorção de mão de obra não qualificada 

Além de organizados em ofícios, os trabalhadores são hierarquizados internamente aos 

seus ofícios nos canteiros “tradicionais”. As equipes são compostas por trabalhadores 

qualificados (oficiais) e respectivos ajudantes (serventes). Mas, como destaca Farah, 

emprega-se também um grande contingente de trabalhadores não qualificados, cujo 

trabalho no canteiro é essencialmente braçal, não requerendo o domínio de qualquer 

saber-fazer (“peões”). Como afirma a autora, os trabalhadores sem qualificação são 

 
27  A transformação do trabalho na construção brasileira na virada do século xx, em que se viu a substituição 

dos artífices ligados a tradição das corporações de ofício por operários “peões” é descrita em Lopes & 

Lira (2013), Pereira (1988), Lemos (1989 [1985]), dentre outros. 
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geralmente “absorvidos em atividades de apoio, notadamente no transporte de materiais 

e operações de preparo de materiais e componentes” (farah, 1996). 

Para a autora, a hierarquia estabelecida de forma articulada à estrutura de ofícios 

diferencia fundamentalmente a presença do trabalhador não-qualificado nos canteiros 

comparada àquela característica da indústria. A subordinação real (a determinação do 

ritmo e da intensidade do trabalho) da mão de obra não-qualificada permanece vinculada 

aos trabalhadores que têm o domínio do processo de trabalho e não diretamente ao capital 

como ocorre por meio da maquinaria. 

Para mais, a autora destaca que o processo de qualificação dos trabalhadores 

caracteristicamente se dá no próprio canteiro (uma formação on the job) a partir da 

relação estabelecida entre oficial e ajudantes. Segundo a autora, apesar de esforços no 

sentido de uma formalização desse aprendizado, predomina no processo produtivo 

“tradicional” a transferência de conhecimento em um formato semelhante àquele do 

aprendiz característico dos ofícios medievais (farah, 1996). 

2.2.4 Projeto e planejamento deficientes 

Embora haja contabilização da produção, embutida no projeto 
arquitetônico e nos projetos complementares (estrutura, fundações e 
instalações) e em alguns componentes industrializados, os trabalhadores 
intervêm com sua experiência prática, de um lado, traduzindo e adaptando 
os projetos na fase de execução e, de outro, recorrendo a conhecimentos 
tradicionais na utilização e aplicação dos materiais e componentes. 
(farah, 1996, p. 84) 

Em sua análise, Farah (1996) critica o aparato projetual e de planejamento do canteiro 

“tradicional”. Sua crítica se fundamenta na existência de um distanciamento entre projeto 

e processo construtivo como atividade concreta. Para a autora, “o projeto [‘tradicional’] 

é, antes de mais nada, um projeto de produto, que não se traduz em especificações 

relativas ao ‘como produzir’” (farah, 1996, p. 85). Ela afirma que os projetos 

arquitetônicos indicam, de maneira geral, apenas a forma final do edifício constituindo-

se como projeto de espaços, enquanto os projetos “complementares” – estrutural, elétrico, 

hidrossanitário – indicam as características técnicas da edificação, ambos deixando a 

descoberto o processo produtivo. 

Para Farah, o não estabelecimento de prescrições sobre o modo de execução e sucessão 

de etapas da produção, a incipiente coordenação entre projetos, assim como a atuação 

intermitente das equipes de ofício especializado na obra, caracteristicamente com poucos 
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vínculos formais e uma alta rotatividade de pessoal, seriam responsáveis por uma série de 

mazelas do canteiro “tradicional”, entre as quais a autora destaca: as interrupções e 

retrabalhos recorrentes, o transporte e armazenamento inadequado de materiais e 

componentes, a ausência de cuidados com a limpeza e os períodos em que os 

trabalhadores se veem ociosos, à espera de insumos ou outras atividades para que possam 

retomar as suas. 

Além do limitado grau de desenvolvimento do planejamento do processo produtivo, 

a autora constata uma reduzida influência da normalização técnica sobre o mesmo. Tanto 

no que diz respeito ao escopo das normativas existentes (sobretudo voltadas para 

materiais “industrializados”) como à tendência generalizada de sua não incorporação. 

Segundo a autora, não há no canteiro “tradicional” uma visão sistêmica da utilização de 

materiais, componentes e equipamentos de forma dirigida a um produto singular – seja 

esse um elemento singular (uma parede, por exemplo) ou conjunto de partes semelhantes 

de uma edificação singular (fôrmas para concretagem, por exemplo) (farah, 1996). 

2.2.5 Baixo nível de controle 

Farah caracteriza o controle no canteiro “tradicional” como uma hierarquia de níveis de 

comando que acompanham a estrutura disciplinar do saber: o trabalhador se submete à 

estrutura de controle ao mesmo tempo em que exerce controle sobre o trabalho de outros 

internamente à estrutura de edifícios. Segundo a autora, nem mesmo o “engenheiro de 

obras”, que acompanha o processo produtivo como um todo, detém o domínio sobre a 

produção, se restringindo a um controle meramente administrativo do processo de 

trabalho: “desde o controle econômico-financeiro do suprimento de materiais, da 

mobilização e desmobilização de mão-de-obra ao longo das sucessivas etapas da obra, até 

o acompanhamento da liberação de recursos junto ao agente financeiro” (farah, 1996, 

p. 90). 

Em complementação à via autoritária de controle (atravancada pelo entrecruzamento 

com o domínio sobre o saber-fazer que permanece com os trabalhadores), Farah destaca 

que as empresas costumam recorrer também à concessão de incentivos econômicos (sob 

a forma de pagamento por produção) como forma de controle do processo produtivo. O 

pagamento por tarefa, recorrente nos canteiros “tradicionais”, em princípio, contribuiria 

para a conclusão mais rápida do serviço. No entanto, segundo a autora, essa estratégia 

[…] acaba por reforçar a dependência das empresas com relação ao 
estabelecimento do ritmo de trabalho pelos próprios trabalhadores: o 
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incentivo é dado para que o trabalhador acelere a produção numa espécie 
de auto-regulação. Assim, a autonomia dos trabalhadores, característica do 
setor, acaba sendo intensificada, abrandando-se o controle hierárquico. 
(farah, 1996, p. 92) 

Por fim, Farah (1996) caracteriza um outro tipo de controle técnico, o controle da 

“qualidade” exercido pelos engenheiros no canteiro “tradicional”, que também teria 

pouca influência na coordenação do processo produtivo. Segundo a autora, tal controle 

se limitaria à inspeção empírica de resultados, normalmente uma verificação visual 

baseada em noções prévias dos efeitos esperados. 

O método corrente de verificação da qualidade da areia, por exemplo, 
consiste no seguinte: o mestre coloca um punhado de areia na mão e a 
"avalia" em termos de umidade, espessura e "pureza", a partir de uma 
análise visual e táctil. Esta avaliação baseia-se inteiramente em sua 
experiência de obra, tendo sido a capacidade de avaliação adquirida através 
da aprendizagem com outros trabalhadores, ao longo de sua vivência 
profissional. (farah, pp. 90-1) 

Em última instância, Farah (1996) considera que na construção “tradicional” de 

moradias no Brasil haveria um controle precário do capital sobre o trabalho. Na ausência 

de máquinas (tecnologia) e de formas “científicas” de organização, o trabalhador de ofício 

guardaria uma considerável autonomia na condução do processo de trabalho, assim como 

na atividade de concepção requerida pelo processo produtivo. Essa autonomia, percebida 

e valorizada pelo trabalhador que “se sente, no sistema de tarefas, como um trabalhador 

autônomo - um trabalhador ‘por conta própria’” (farah, 1996, pp. 93-4), na visão da 

autora, é problemática, pois conforme discutido anteriormente, é justamente o controle 

técnico da produção que define o ritmo de trabalho e, consequentemente, a 

produtividade. 

2 .3  Desenvolvimento e atraso 

A seguir, propõe-se apresentar o debate em torno da suposta tese do atraso do setor da 

construção habitacional no Brasil que se desenvolveu a partir de interpretações e 

propostas de transformação do processo produtivo “tradicional” descrito acima. 

2.3.1 Controle taylorista 

Antes de apresentar o que se chamou aqui de tese do atraso, faz-se necessário um 

aprofundamento acerca das estratégias de controle e racionalização que se difundiram 
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historicamente a partir do taylorismo e que permeiam o debate em torno da ideia de 

atraso do setor da construção habitacional no Brasil. 

A chamada organização científica do trabalho, também referida por organização 

racional do trabalho ou simplesmente racionalização, como se conhece hoje na 

construção civil, tem como marco o trabalho de Frederick Taylor, que acabou por ter seu 

nome atribuído a uma corrente de pensamento do final do século xix. Taylor sintetizou 

e apresentou ideias que se disseminavam nos Estados Unidos e Inglaterra ao longo de 

todo aquele século em um formato amparado por uma filosofia e um nome (braverman, 

1998 [1974]). A síntese de Taylor, mais ampla, tratava da 

[…] eficiência operacional na administração industrial, por meio do 
treinamento; o planejamento dos processos de trabalho; a produtividade; o 
autocontrole por meio de normas procedimentais; e a supervisão 
funcional, a partir do acompanhamento sistemático de todas as etapas do 
trabalho. (santos, 2008, p. 218) 

Dentre as referências que influenciaram Taylor, destaca-se o trabalho do casal Frank 

e Lillian Gilbreth sobre racionalização na construção civil: 

Gilbreth (1909) em seu estudo intitulado Bricklaying System analisa 
minuciosamente o trabalho do pedreiro no assentamento de tijolos. 
Filmando e cronometrando o tempo, o esforço e os movimentos realizados 
em cada uma das etapas da atividade o pesquisador obteve indícios de 
como melhorar a produtividade dos trabalhadores da construção civil. 
Dentre os 18 movimentos identificados, o engenheiro eliminou 13 deles, 
considerados por ele dispendiosos. O posicionamento dos tijolos em 
pallets, a introdução de novas ferramentas e de andaimes móveis, assim 
como, o treinamento e a padronização dos métodos e dos movimentos de 
trabalho, são parte das contribuições de Gilbreth nas tentativas de 
racionalização no campo da construção civil. (mascarenhas, 2015, pp. 
27-28) 

O taylorismo se apresenta como uma ciência do trabalho, mas como observa 

Braverman (1998 [1974], p. 62, tradução nossa), “na realidade, sua intenção é ser uma 

ciência da gestão do trabalho dos outros sob condições capitalistas”. Os dados extraídos de 

observações e experimentações com o processo de trabalho não foram utilizados para sua 

melhor realização do ponto de vista qualitativo: “não é a ‘melhor maneira’ de fazer o 

trabalho ‘em geral’ que Taylor estava procurando, […] mas uma resposta ao problema 

específico de como melhor controlar o trabalho alienado” (braverman, 1998 [1974], p. 

62, tradução nossa). 
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O desafio abraçado pelo taylorismo diz respeito ao estabelecimento – considerando 

uma jornada de trabalho fixa – da maneira de produzir que implicasse na maior 

produtividade, ou seja, que melhor permitisse a extração de mais-valor relativo na 

produção. A solução encontrada foi o controle minucioso e a prescrição rígida de cada 

tarefa e a minimização do tempo ocioso entre atividades, que Marx chama de redução da 

porosidade da jornada de trabalho. Como resume Braverman (1998 [1974], p. 62, 

tradução nossa), “Taylor elevou o conceito de controle a um plano inteiramente novo 

quando afirmou como uma necessidade absoluta para o gerenciamento adequado ditar 

ao trabalhador a maneira precisa como o trabalho deve ser executado.” 

Em suma, o taylorismo buscava a subsunção real do trabalho ao capital. A 

racionalização dos processos organizacionais taylorista fundamentou a reestruturação 

tecnológica da grande indústria que se cristalizou, no início do século xx, com o modelo 

de produção Fordista, cujo principal aporte tecnológico-organizacional foi a introdução 

da linha de montagem móvel com postos de trabalhos fixos. 

Importante salientar, no entanto, que os princípios tayloristas em grande medida se 

limitavam a atuar na forma de organização da produção. O desenvolvimento tecnológico 

cumpria um papel secundário na organização científica do trabalho como uma disciplina, 

que enxergava as ferramentas e técnicas como algo dado (braverman, 1998 [1974]). 

Especificamente no campo da construção, a gênese da organização científica do 

trabalho (e do próprio conceito de racionalização como entendido hoje pelos campos da 

engenharia e da arquitetura) tem sua origem na formação das pequenas oficinas e 

fabriquetas da chamada Arquitetura do Ferro, na Inglaterra, em meados do século xix. 

Nas oficinas da Arquitetura do Ferro também tem origem a própria engenharia inglesa 

como campo e a ideia de uma “construção industrializada”28. Nelas, os próprios 

capitalistas assumiram os papéis de projetistas, calculistas e fornecedores de materiais. 

Essa acumulação de papéis representou uma mudança na própria concepção da indústria 

de insumos como uma fornecedora de componentes construtivos e alterou a estrutura da 

relação entre projeto e construção: 

A forma primitiva de sistematização projetual dos construtores de pontes, 
por exemplo, não obedecia a uma hierarquia rígida ‘do todo para as partes’; 
os elementos e conexões estandardizados são concebidos enquanto se 
trabalha a ‘forma total’ (concepção, fabricação, montagem, 
funcionamento). Dessa nova abordagem projetual de caráter dialético [no 

 
28  Sobre a racionalização na Arquitetura do Ferro, ver Santos (2007). 
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interior da oficina], em que as partes são tão importantes quanto o todo, 
resulta uma compreensão, por parte de fabricantes e construtores, de que 
projeto e componentes manufaturados são parte de um mesmo processo. 
(santos, 2008, p. 84) 

Com a Arquitetura do Ferro incorpora-se na construção civil um raciocínio 

organizacional que desloca o foco da concepção técnica do objeto edificado como um 

todo para uma análise da construção por suas partes, como um processo. A construção 

passa a ser compreendida como “um sistema diretamente relacionado a aumento de 

produtividade e controle organizacional” (santos, 2008, p. 84). Uma vez incorporada 

essa abordagem científica taylorista, valores como qualidade (construtiva) e segurança são 

substituídos por velocidade e economia (santos, 2008), assim “o trabalho deixa de ser 

subsidiado pelo conhecimento do operário e passa a ser dominado por estratégias de 

administração” (mascarenhas, 2015, p. 26). 

O conceito de racionalização construtiva, uma vez sedimentado, seduz importantes 

figuras da arquitetura do início do século xx, como Le Corbusier, Walter Gropius e a 

Escola Bauhaus, cujos discursos e práticas conformaram o mm na arquitetura e a base de 

formação de engenheiros e arquitetos até os dias de hoje (santos, 2008). 

No entanto, nem a racionalidade técnico-científica subjacente à Arquitetura do Ferro 

ou à racionalização modernista foram suficientes, por si mesmas, para alterar 

substancialmente os processos de trabalho nos canteiros da produção habitacional 

brasileira. A produção “tradicional” manufatureira, como caracterizamos a partir de 

Farah (1996), se manteve como a forma hegemônica de produção institucional de 

habitações no Brasil pelo menos até o fim dos anos 1970. A influência da racionalização 

se restringia até então ao desenho da arquitetura e das cidades brasileiras (santos, 2007, 

p. 21). Por quê? É o que se perguntavam aqueles que então se voltaram ao estudo da 

produção habitacional brasileira. 

2.3.2 A tese do atraso 

A partir dos anos 1930, com os esforços para a transição da economia brasileira de uma 

estrutura agrária para uma base industrial, tem início um processo de migração de 

grandes contingentes populacionais do campo para as cidades. Com o crescimento 

urbano acelerado especialmente a partir dos anos 1950 ganham visibilidade as questões 

do provimento e das condições habitacionais da população. 
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Nesse contexto, inicia-se um ciclo de estudos da produção habitacional brasileira e 

dos processos de trabalho nos campos da arquitetura, da engenharia e da sociologia, que 

incluem muitas das referências analisadas aqui. Para boa parte desses estudos, as 

características de manufatura clássica do setor se colocavam como um problema, pois 

implicavam na incapacidade de tal arranjo produtivo suprir, em tempo e quantidade, os 

números crescentes do déficit habitacional. 

Com o fortalecimento do processo de industrialização nacional e a consolidação do 

ideário de uma arquitetura moderna brasileira, a partir de meados dos anos 1950, vários 

autores, influenciados pelo programa de produção industrial seriada taylorista fordista, 

passam a argumentar que a racionalização e a mecanização dos métodos construtivos (a 

industrialização do setor) seriam o caminho para suprir a demanda habitacional nacional. 

Como antecipado na introdução deste capítulo, entende-se que tal raciocínio implica 

numa comparação da construção com a indústria, posicionando a primeira em um 

estágio atrasado de desenvolvimento. Trata-se de uma lógica tecnologicamente 

determinista que situa diferentes processos produtivos em uma sequência evolutiva 

linear. 

Segundo o economista Celso Furtado, a “teoria do subdesenvolvimento”, no contexto 

do sistema econômico globalizado, “cuida do caso especial de situações em que aumentos 

de produtividade e assimilação de novas técnicas não conduzem à homogeneização social, 

ainda que causem a elevação do nível de vida médio da população” (furtado, 1992, pp. 

39-40), de maneira que o “progresso técnico, cuja propagação conformou o sistema 

‘centro-periferia’, manifesta-se sob a forma de processos produtivos mais eficazes e 

também do desenho de novos produtos que são a face exterior da civilização industrial”. 

Essa propagação de técnicas, segundo Furtado, seria inerente à acumulação e “antes de 

tudo a difusão de uma civilização que instila nas populações padrões de comportamento 

em transformação permanente”. Nessa lógica,  

passar da agricultura de subsistência para a comercial de exportação não 
obriga a modernização dessa agricultura. Do ponto de vista dos métodos 
produtivos, a agricultura de exportação pode ser do tipo tradicional, sua 
maior produtividade decorrendo simplesmente de acesso a um outro 
mercado com base na especialização (furtado, 1992, p. 40). 

A condição de subdesenvolvimento seria, então, “fruto de um desequilíbrio na 

assimilação das novas tecnologias produzidas pelo capitalismo industrial, o qual favorece 

as inovações que incidem diretamente sobre o estilo de vida” e a absorção de inovações 
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técnicas, sob tais padrões de consumo, teria como contrapartida “o atraso na absorção de 

técnicas produtivas mais eficazes” (furtado, 1992, p. 41). 

Nesse sentido, a identificação da condição de “atraso” da construção habitacional 

nacional se baseava na sua comparação com as condições produtivas de outras nações e 

em discussões apresentadas no debate que se desenvolveu internacionalmente em um 

contexto histórico marcado por conflitos armados (da guerra da Criméia à Segunda 

Guerra Mundial) que, além de estabelecer o problema do déficit habitacional no contexto 

europeu, implicou em alterações significativas no sistema produtivo dos países centrais. 

À leitura de um “atraso” no cenário do setor da construção habitacional nacional 

somam-se outras. Algumas a refutam, algumas a complementam, umas são propositivas 

e otimistas, outras críticas. No entanto, todas elas circulam em torno do conflito, 

aparentemente permanente, entre manufatura e indústria. A seguir, propõe-se apresentar 

um panorama dessas leituras. 

2.3.3 Desenvolvimento taylorista-fordista 

O livro Arquitetura, industrialização e desenvolvimento, de Paulo Bruna (1976 [1973]), é 

exemplar no desenvolvimento de argumentos sob a lógica tecnológica determinista 

mencionada acima. Desde a primeira página da introdução de seu livro, Bruna parte de 

uma interpretação equivocada: 

A construção tradicional, justamente por ser uma somatória de atividades 
artesanais, requer um extenso contingente de mão-de-obra especializada. 
(bruna, 1976 [1973], p. 13) 

 Como vimos a partir de Farah (1996), na verdade, a construção tradicional requer 

sim um grande contingente de mão de obra, no entanto, a maior parte desse contingente 

não é mão de obra especializada, mas sim ajudantes e “peões”. Em sua afirmação, Bruna 

ignora a forma como se dá divisão do trabalho na produção manufatureira equiparando 

todos trabalhadores à posição mais alta da estrutura hierárquica de ofícios. Na página 

seguinte, Bruna revela uma contradição demandada pela lógica do argumento anterior: 

“o emprego de operários não qualificados é teoricamente limitado; na prática, porém, 

altíssimo […]”. E continua: 

[…] a ponto de o padrão atual das construções, nos grandes centros 
urbanos, principalmente São Paulo e Guanabara [Rio de Janeiro], estar 
comprometido, pois está sujeito a ineficiências de toda ordem, a 
desperdícios de materiais e homens-hora, o atraso nos prazos e, em 
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consequência, a apresentar um altíssimo custo, apesar dos salários pagos à 
mão-de-obra serem irrisórios. (bruna, 1976 [1973], p. 14) 

Ou seja, o “altíssimo custo” de tais obras é atribuído à grande quantidade e à baixa 

qualificação dos trabalhadores, apesar de seus salários “serem irrisórios”. Em face dessa 

incongruência, Bruna apresenta duas soluções para o quadro apresentado. A primeira 

seria a instrução e formação de tal “extenso contingente de mão-de-obra especializada”, 

mas essa opção é imediatamente descartada, pois implicaria em um processo demasiado 

caro, demorado e arriscado, pois poder-se-ia formar “uma mão-de-obra anacrônica, 

porque de baixa produtividade e a manutenção de uma estrutura de trabalho artesanal” 

(bruna, 1976 [1973], p. 14). 

A outra opção apresentada pelo autor, a racionalização e mecanização dos métodos 

construtivos, é apontada como o caminho para “integrar extensos contingentes de mão-

de-obra não qualificada” (bruna, 1976 [1973], p. 13). Nesse sentido, partindo da 

observação da produção fordista, o autor acrescenta que “a máquina pode ser operada 

por trabalhadores cujo treinamento é muito curto, e a economia de escala pela produção 

em massa é o único meio para baratear o custo final da habitação” (bruna, 1976 [1973], 

p. 14). Novamente, o autor incorre em um equívoco ao partir do princípio de que a 

mecanização seria necessariamente um caminho de redução de custos. Como explica 

Marx, a mecanização encontra seu limite justamente na relação entre seus custos e os 

custos da não mecanização: 

Considerado exclusivamente como meio de barateamento do produto, o 
limite para o uso da maquinaria está dado na condição de que sua própria 
produção custe menos trabalho do que o trabalho que sua aplicação 
substitui. Para o capital, no entanto, esse limite se expressa de forma mais 
estreita. Como ele não paga o trabalho aplicado, mas o valor da força de 
trabalho aplicada, o uso da máquina lhe é restringido pela diferença entre 
o valor da máquina e o valor da força de trabalho por ela substituída. 
(marx, 2017 [1867], p. 257) 

Bruna e seus pares claramente não buscavam explicações na análise teórica marxiana 

do modo de produção capitalista. Outros autores apresentados mais adiante – Sérgio 

Ferro, sendo o principal representante – conduzem análises mais assertivas sob tal 

perspectiva. Por hora, cabe destacar que a referência de organização produtiva de Bruna 

era a indústria taylorista-fordista. Ou seja, sua proposta de construção industrializada 

pressupunha o emprego de máquinas em uma linha de produção. Os porta-vozes da 

arquitetura modernista na Europa e Estados Unidos também apostavam nessa estratégia 
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e buscavam formas de contornar o desafio particular à industrialização da construção de 

edifícios, seu caráter nômade ou itinerante. 

Para contornar o fato de que o canteiro de obras é tanto local de produção quanto o 

destino final (ou o local de uso) do produto – uma vez concluído o processo, fica o 

produto e transporta-se a produção – é proposto o deslocamento da produção de edifícios 

do canteiro para o galpão da indústria. Haja vista a grande escala física da mercadoria-

habitação, tal deslocamento implicava na fabricação e no transporte do edifício em partes, 

que seriam então montadas no canteiro. 

Dado o momento histórico que reunia condições especialmente propícias no pós-

guerra europeu – a necessidade de reconstrução, a escassez de materiais e de mão de obra 

qualificada e uma forte presença estatal na economia – esse modelo de industrialização 

das construções vingou durante certo tempo. A reconversão industrial havia impactado 

diretamente empresas dedicadas à produção de edifícios e componentes em ferro, e os 

subsequentes surtos industriais deram fim tanto a um modo de produção – a Arquitetura 

do Ferro – quanto a um estilo arquitetônico – o ecletismo. 

A principal aplicação prática de uma industrialização da construção sob o paradigma 

taylorista-fordista consistiu na fabricação de grandes componentes em concreto armado, 

amplamente adotados na França e antiga União Soviética no pós-guerra. Tratava-se de 

sistemas construtivos concebidos e fabricados por uma única empresa (concentração do 

projeto e da produção), a que se convencionou chamar de industrialização de ciclo 

fechado. 

No entanto, tal sistema apresentava dificuldades para sua implantação. Como aponta 

Fabricio (2013), entre elas destacam-se a necessidade de uma alta demanda que justifique 

o estabelecimento do sistema produtivo, assim como o baixo valor agregado em relação à 

massa de seus produtos que incide sobre os custos de transporte, limitando a aplicação 

do sistema a uma proximidade dos fabricantes. 

No Brasil, ao longo do século xx, experiências com o modelo de ciclo fechado foram 

isoladas. Além do problema da demanda/custo, experimentos apresentaram resultados 

insatisfatórios quanto à qualidade final do produto (falhas de execução ou patologias) e a 

proposta retrocedeu em consequência de decisões político-econômicas, dada a 

dependência história do setor em relação ao investimento estatal (fabrício, 2013).  

O caso do Conjunto Zezinho Magalhães Prado, encomendado pelo governo militar 

por meio da Caixa Estadual de Casas para o Povo (cecap) e projetado pelo arquiteto 

Vilanova Artigas, em 1976, é emblemático do projeto desenvolvimentista que avançava. 
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Concebido inicialmente segundo diretrizes de racionalização espacial e econômica e com 

uso generalizado de componentes pré-fabricados, pré-moldados e industrializados, o 

projeto sofreu sucessivas alterações e, por falta de interesse tanto das construtoras 

envolvidas quanto do agente financiador estatal acabou sendo construído de forma 

‘tradicional’ (cerávolo, 2007). Segundo Fábio Penteado, coordenador do projeto no 

escritório de Artigas, a justificativa pela escolha construtiva por parte do Estado foi 

“garantir o emprego de mais trabalhadores” (arantes, 2002, p. 103). Segundo Ferro, a 

habitação, naquele momento, era um instrumento de legitimação do regime militar, “mas 

tinha sobretudo como objetivo movimentar a economia” (ferro, 2006 [2000], p. 277). 

Destaca-se ainda que o projeto, “mesmo planejado pelos arquitetos dentro da 

racionalidade econômica de uma obra industrializada, esbarrou no atraso da construção 

civil brasileira, cuja oferta permanente de mão de obra barata não estimula a adoção de 

máquinas e técnicas que economizem trabalho” (arantes, 2002, p. 202). 

Constatados os problemas do modelo fechado, propostas para sua adaptação 

resultaram no desenvolvimento do chamado modelo de industrialização de ciclo aberto 

que “pressupõe a industrialização dos elementos ou subsistemas construtivos destinados 

ao mercado, que podem ser compostos de diferentes maneiras e por diferentes empresas, 

respeitando regras de compatibilidade pré-estabelecidas pela indústria” (fabrício, 2013, 

p. 236). 

A proposta de produção de componentes de “catálogo”, prontos para serem 

especificadas pelos arquitetos e adquiridas para sua montagem, tem como principal 

desafio a compatibilidade e intercambialidade dos componentes produzidos – o 

estabelecimento da coordenação modular. 

O modelo de ciclo aberto encontrou bases técnicas e culturais particularmente 

propícias para sua implantação na Escandinávia (wærn, 2008) e no Japão (oshima, 

2008). No Brasil, constata-se sua aplicação apenas de forma parcial e precária. Materiais 

e componentes com elevada tecnologia agregada convivem de forma pouco 

compatibilizada gerando desperdícios para sua combinação. Como afirma Fabrício (2013, 

p. 238), “no estágio atual, essa industrialização [aberta] raramente ultrapassa o material 

de construção (vidro, aço, pintura e impermeabilização etc.), ou componente individual 

(elemento de vedação, esquadria etc.)”. 

Em suma, para os autores que argumentaram por uma industrialização taylorista-

fordista da construção habitacional brasileira, a convivência de materiais industrializados 

e organização artesanal da produção é um paradoxo. O ponto de partida equivocado de 
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seu diagnóstico resultou no dispêndio de esforços na expectativa de um prognóstico 

ilusório. De fato, a industrialização massiva do setor das construções nos formatos 

advogados por esses autores foi desenvolvida plenamente apenas em contextos históricos 

e socioeconômicos bastante específicos e, segundo Arantes (2002, p. 202), “a esperança 

que os arquitetos depositaram em nossos industriais mostrou-se infundada e não se 

materializou em formas mais modernas de produção – até hoje, nem mesmo a 

normalização das dimensões dos elementos construtivos mais banais, como portas e 

janelas, foi integralmente alcançada”. 

2.3.4 Um problema de transferência de tecnologia 

A comparação da construção habitacional brasileira com aquela dos países centrais ou 

desenvolvidos (mesmo considerando as condições socioeconômicas e 

culturais intrínsecas a cada contexto) levou outro grupo de autores ao raciocínio de que 

o atraso nacional estaria relacionado à maneira como acontece a transferência de 

tecnologias entre esses contextos. 

A partir desse raciocínio, de base tecnológica não-determinista, argumenta-se que até 

mesmo bens de consumo que carregam alguma tecnologia incorporada (carros, 

geladeiras etc.) encontram dificuldades para sua apropriação em contextos distintos 

daqueles onde foram produzidos. Portanto, não seria de se esperar um cenário distinto 

no caso da tecnologia voltada para a construção. 

Feenberg (2010) exemplifica o problema com uma anedota sobre as primeiras 

tentativas de importação de máquinas de escrever e computadores ao Japão. Concebidos 

e fabricados em países ocidentais, o modo de interação fundamental para uso desses 

equipamentos – seus teclados –, eram incompatíveis com a representação da linguagem 

escrita japonesa. Tem-se um cenário de embate entre tecnologia e cultura, que implica na 

questão: qual deverá ser transformada para adaptar-se à outra? Antes que uma adaptação 

tecnológica fosse desenvolvida, alguns agentes do governo e teóricos japoneses chegaram 

a propor que, para a modernização do país por meio do uso de tais equipamentos, seria 

necessária a substituição dos alfabetos e símbolos japoneses pelo alfabeto latino. 

Diferentemente das tecnologias de consumo, baseadas em produtos, sistemas 

construtivos podem ser caracterizados como tecnologias de produção fortemente 

baseadas no conhecimento por incorporarem sistemas de projeto e de gestão tanto na sua 

concepção quanto na sua produção (smith & narayanamurthy, 2009). Assim, para 
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sua transferência ter algum nível de completude, são necessárias condições culturais, 

socioeconômicas e políticas particularmente específicas e favoráveis. 

Nesse sentido, a presença da “Arquitetura do Ferro” que, no final do Século xix, 

ofereceu as bases técnicas e materiais para a construção de muitos dos edifícios 

institucionais29 no Brasil, configura um caso de importação de edificações como produtos. 

Componentes construtivos tais como pilares, janelas, balcões, fachadas e até edifícios 

inteiros foram importados de países como Inglaterra, Escócia e Bélgica e montados em 

solo nacional, enquanto os processos de concepção (pesquisa, projeto e prototipagem) e 

fabricação eram centralizados pelas empresas exportadoras. Assim, o produto 

permaneceu esvaziado de sua racionalidade. Privada da experiência de mecanização 

industrial propriamente dita, a simples transferência de produtos não expôs a cultura 

construtiva brasileira à possibilidade de transformação subsequente (santos, 2008). 

Para caracterizar o processo de transferência de tecnologias construtivas ou de projeto 

(baseadas no conhecimento) Pelli (1990) descreve um arranjo de subordinação das 

culturas periféricas às culturas de países centrais. Da “tecnologia formal central” (aquela 

predominante nos países centrais) se originaria um fluxo permanente e unidirecional de 

materiais, componentes, ferramentas, formas de organização do trabalho, know-how, 

licenças, patentes, fórmulas, bibliografia, profissionais e capital em direção à “tecnologia 

formal periférica” (fruto das características locais de produção, de ensino e normativas). 

No entanto, o autor destaca que esse fluxo depende do estabelecimento de certos padrões 

comuns e nem sempre resulta na transposição completa, figurando mais como uma 

espécie de empréstimo parcial que implica em adaptações capazes de permitir que a 

tecnologia (agora “formal adaptada”) penetre na cultura periférica, à margem e sob a 

influência de sua condição originária. 

Santos (2008) e Mascarenhas (2015) reconhecem um exemplo de “tecnologia formal 

adaptada” para a construção civil brasileira: na década de 1920, a importação de um 

produto – o cimento – resultou na absorção pela cultura formal local de técnicas 

produtivas, métodos e normativas associados ao concreto armado. De fato, como notam 

os autores, essa transferência tecnológica se adaptou (muito bem, por sinal) à realidade 

 
29  Tais edifícios, construídos para sedes de grandes empresas ou instituições públicas, representaram o 

grosso da a produção formal à época. A produção habitacional, em grande medida, era autoconstruída  

(BONDUKI, 2005 [1998]).  
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do processo produtivo local em que se empregava grande quantidade de trabalhadores 

com baixa qualificação. 

Para Pelli (1990), a ideia de transferência e adaptação de tecnologias também se dá 

internamente a contextos nacionais, da “tecnologia formal periférica” para a “tecnologia 

informal”. As construções observadas nas favelas brasileiras, por exemplo, seriam uma 

representação desse movimento, em que tecnologias como a do concreto armado são 

(re)adaptadas em condições de precariedade. 

Em suma, para os autores que investigaram o movimento de tecnologias entre 

contextos socioeconômicos e culturais distintos, a ideia de atraso é rechaçada. Em seu 

lugar, entende-se que algum grau de transformação de sentido ou de significado faz parte 

da operação de adaptação intrínseca ao processo de transferência tecnológica. 

2.3.5 Parte integrante do sistema capitalista 

A partir da análise dos canteiros “tradicionais”, Sérgio Ferro (2006) lança mão do aparato 

conceitual marxiano para argumentar que as características definidoras de sua condição 

manufatureira (a centralidade da habilidade manual e a presença intensiva de atividades 

de baixa qualificação) seriam justamente os motivos pelos quais esse modo de produção 

permanece hegemônico na construção habitacional brasileira. 

Segundo Ferro (2006), os trabalhadores desqualificados – “ajudantes” e “peões”, como 

vistos a partir de Farah (1996) –, são parte de um exército de reserva de trabalhadores 

descartáveis e facilmente substituíveis cuja conservação em números abundantes – à 

época da análise do autor, garantida pela intensa migração campo-cidade – possibilitaria 

a manutenção dos salários dessa mão de obra em valores abaixo do preço real de sua força 

de trabalho. 

Em contraste com a posição de Bruna (1976 [1973]), que considera os custos de obras 

habitacionais excessivamente altos, para Ferro (2006), o baixo custo despendido em 

meios de produção no canteiro “tradicional” (dado o baixo valor agregado dos insumos 

da construção e o reduzido emprego de equipamentos especializados) associado aos 

baixos salários pagos ao grande contingente de mão de obra desqualificada constituiria, 
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na verdade, um cenário propício à extensa produção de mais-valor no processo 

produtivo30. 

Assim, o autor argumenta que não haveria interesse na superação da suposta condição 

de “subdesenvolvimento” do setor, dada a alta lucratividade do seu arranjo corrente. 

Simplesmente não haveria justificativa do ponto de vista da acumulação capitalista para 

a adoção de mais máquinas, equipamentos e insumos de alto valor agregado – ação que 

apontaria para a industrialização da produção – já que a condição manufatureira permite 

a exploração de um grande volume de força-trabalho barata, única fonte real de mais-

valor. 

A técnica que o arquiteto conhece (por hipótese), aquela que permite 
soluções ideais (se supomos que elas existem), não é aquela que encontra 
na produção: a pressão onipresente da rentabilidade imediata e 
maximizada dá à técnica atrasada uma configuração de ineficácia e de baixa 
qualidade (ferro, 2006 [1972], p. 205).  

Para mais, o trabalho de Ferro (2006) tem o mérito de revelar um ponto cego das 

análises que apontavam para a falta de racionalização ou fraco controle científico no 

processo produtivo da habitação – como as de Farah (1996) e Bruna (1976 [1973]). Na 

perspectiva desses últimos, a ausência de racionalidade científica seria consequência do 

caráter artesanal dos canteiros, em que os trabalhadores deteriam o saber empírico da 

construção e restaria ao engenheiro ou profissional que “faz o acompanhamento” da obra 

a possibilidade de exercer somente um controle administrativo, desvinculado do “como 

fazer”. Em contraste, a análise de Ferro revela o desenho de arquitetura como um 

dispositivo de controle que impõe aos canteiros “tradicionais” a racionalidade da 

acumulação capitalista. 

Segundo Ferro (2006), a gênese da profissão do arquiteto projetista no Renascimento 

estruturou a organização da construção manufatureira capitalista como a conhecemos. 

Para o autor, a separação efetuada naquele momento histórico entre o processo de 

concepção do edifício (trabalho intelectual) e o processo de construção (trabalho 

 
30  “Eu utilizava muito o Dieese [Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 

entidade criada e mantida pelo movimento sindical brasileiro, fundado em 1955], que era o único órgão 

que fazia pesquisa operária naquele tempo, para fazer as continhas à la Marx […]. O pessoal naquela 

época, segundo o meu cálculo, trabalhava 40, 50 minutos para o próprio salário e o resto inteirinho do 

dia, aquela merda, para sustentar o conjunto do sistema” (FERRO, 2006 [2000], p. 280). 
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material), que eram realizadas nos canteiros Góticos31 pelos próprios trabalhadores de 

ofício, teve uma dupla função: 

Por um lado, reduz a enorme obra a uma escala que permite o controle de 
todos os seus momentos e partes: código para centralização, registro e 
memória para as ordens de serviço. Por outro, arma contra os operários 
que, impedidos de examinar o projeto, não podem mais colaborar 
inteligentemente (ferro, 2006 [1976], p. 193). 

Em suma, com a adoção de um “vocabulário clássico, dispensando a linguagem visual 

do gótico primitivo, tradicionalmente compartilhada pelos trabalhadores associados” 

(ferro, 2018, p. 17, tradução nossa), a linguagem arquitetônica desenvolvida no 

Renascimento, uma linguagem intencional e amparada pelo desenho32, desmantelou a 

cooperação simples e o processo orgânico de concepção como se tinha no Gótico. Para 

Ferro, a irracionalidade produtiva do desenho criticada por Farah (1996) consiste em uma 

técnica necessária à dominação que impossibilita qualquer reação contra ele. 

Para o autor, subsequentemente, no final do século xix, o advento do concreto 

armado consolida o processo de quebra do monopólio dos ofícios tradicionais da 

construção. Ainda que a subordinação real do trabalho ao capital via mecanização não 

fosse possível, era preciso substituir os artesanatos monopolizáveis pelos trabalhadores 

(madeira e pedra) por outros não monopolizáveis de forma a evitar as rebeliões que 

insurgiam em meio 87ao sindicalismo revolucionário e anarquista. 

Ao tornar possível construir sem qualquer necessidade do conhecimento artesanal, o 

concreto eliminou as “últimas possibilidades remanescentes de autodeterminação na 

subsunção formal [do trabalho ao capital]: o controle operacional do material básico de 

seus ofícios” (ferro, 2018, p. 17, tradução nossa). Pois, 

[…] ainda mais do que o ferro, esse material artificial [o concreto] requer 
cálculos, detalhes técnicos precisos, quantificação exata de componentes e 

 
31  De acordo com Ferro (2010, p. 16), no período Gótico, “Projetar não era uma atividade exterior, 

separada, era um dos momentos do canteiro e raramente adquiria uma forma completa e exaustiva do 

que deveria ser feito. O desenho em escala 1:1 era desenho do canteiro, não ainda para o canteiro.” 

32  Para Ferro (2006 [2000], p. 282), o canteiro da Catedral de Santa Maria del Fiori, comandado por 

Brunelleschi, teria sido o “primeiro canteiro de obras em que a exploração do trabalho se torna evidente”. 

Ross King (2013 [2000], p. 77) narra a heteronomia desse canteiro, em que o tempo era controlado, os 

trabalhadores eram obrigados a permanecer no alto do domo, mesmo em horários de refeição, e os 

acidentes e mortes em serviço eram algo comum, além do “ fato assustador e permanente de que 

nenhum deles sabia ainda exatamente de que maneira seria erguida a estrutura segundo o projeto de 

Filippo [Brunelleschi]”. 
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assim por diante. Implica um conhecimento complexo que tem pouca 
relação com o saber empírico e métodos aproximados de pedreiros e 
carpinteiros. (ferro, 2018, p. 19, tradução nossa) 

Com as contribuições de Ferro e a retomada da base conceitual marxiana para uma 

caracterização crítica do processo produtivo da construção habitacional “tradicional”, 

espera-se haver atendido aos objetivos deste capítulo. No próximo capítulo, à luz de novas 

interpretações dos conceitos de racionalização e industrialização, propõe-se atentar para 

transformações recentes do cenário aqui caracterizado. ❧ 
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3 r acionalização 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, propõe-se prosseguir cronologicamente com um esforço de caracterização 

dos canteiros nacionais. Sumariamente, a discussão apresentada a seguir diz respeito ao 

processo recente de intensificação das estratégias de racionalização e controle do trabalho 

na produção habitacional brasileira, assim como a mudanças importantes no 

entendimento que diversos campos do conhecimento desenvolvem sobre esses termos – 

racionalização e controle – e suas possibilidades. 

Já nos anos 1980, em um contexto de crise econômica, Farah (1996) descreve 

como as empresas construtoras direcionaram seu olhar para estratégias de aumento de 

produtividade aliadas ao desenvolvimento da indústria de insumos e componentes. 

Passava-se a um entendimento dos canteiros como uma forma única de produção, 

desvinculada do paradigma taylorista-fordista, o que levou a uma nova interpretação dos 

conceitos de racionalização e industrialização no campo. 

Nos anos 2000, quando observa-se uma grande expansão da produção habitacional e 

a abertura de capital de grandes empresas construtoras, Shimbo (2012) descreve a 

consolidação desse novo modelo de racionalização sobre a base da flexibilização de cunho 

toyotista aliada ao controle prescritivo taylorista. Essa consolidação se evidencia na 

adaptação de certificações e tecnologias de “controle de qualidade” da indústria 

tradicional para a construção habitacional. 

A partir de 2009, com o lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida (mcmv), 

tem-se a conjuntura perfeita para a implementação plena da produção habitacional em 

grande escala nesses novos moldes. Todas as experiências de racionalização que vinham 

sendo incorporadas a partir dos anos 1980 se cristalizam nos processos de trabalho dos 

canteiros do mcmv, propiciando a subsunção real do trabalho ao capital – não através da 

substituição dos trabalhadores por máquinas, como descrito por Marx, mas na forma de 

uma tecnologia de controle de natureza organizacional, como observado por Baravelli 

(2017). 
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Por fim, é feita uma recuperação dos impactos da indústria de insumos nos processos 

de trabalho da construção habitacional, que indica uma tendência à desqualificação dos 

trabalhadores e substituição dos saberes de ofício por especialização via treinamento. 

Com a análise desse processo de transformação do setor, espera-se desvelar a distopia 

de sua realidade como um rumo nunca imaginado pelo sonho coletivo da construção 

industrializada modernista. Ao mesmo tempo, espera-se revelar pistas para o 

entendimento de um conceito de montagem, a ser desenvolvido no capítulo seguinte, 

como algo que transita entre a manufatura e a industrialização de insumos e 

componentes. 

3 .1  Anos 1980/1990 :  mudanças 

A partir da caracterização dos processos de trabalho na produção habitacional brasileira, 

Farah (1996) identifica, já nos anos 1980 e início dos 1990, um movimento de “mudança” 

dos processos produtivos. À época, o contexto de recessão econômica afetava o setor da 

construção civil, em especial, seu ramo habitacional que apresentava uma demanda 

instável, diversificada e pulverizada, efeitos potencializados pela extinção do Banco 

Nacional de Habitação (bnh)33 em 1986. 

Nesse período, em razão da ausência do capital estatal como incentivador ou 

financiador da produção habitacional para classes mais baixas, as empresas construtoras 

voltam seu olhar para o setor comercial e habitacional solvável (edifícios empresariais, 

institucionais e residências para classe média/alta). Farah (1996), afirma que a conjuntura 

de crise e concorrência de mercado teria exigido das empresas construtoras um processo 

produtivo “flexível”. Uma série de mudanças nos processos de organização trabalho passa 

a ser implementada visando à redução dos custos de produção por meio do aumento de 

produtividade. A partir da observação e análise dessas transformações, a autora identifica 

tanto a presença (ou permanência) de práticas tradicionais quanto mudanças 

significativas na base técnica da produção, de maneira que a manufatura tradicional 

anacronicamente passa a conviver com inovações de base técnica e organizacional. A 

seguir, propõe-se apresentar as principais mudanças destacadas pela autora. 

 
33  O BNH foi uma instituição federal que, criada em 1964, financiou durante duas décadas um programa 

de produção habitacional nacional utilizando recursos provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS). A política do BNH, no entanto, se caracterizou mais como uma política econômica do 

que uma política de solução das demandas da população por moradia (MASCARENHAS & SANTOS, 2014). 
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3.1.1 Estratégias organizacionais: subcontratação e precarização 

A primeira mudança destacada por Farah (1996) diz respeito às estratégias 

organizacionais. A autora identifica como ponto de partida do processo de transformação 

do setor da construção o desenvolvimento de estratégias de gestão do processo produtivo 

como um todo, especialmente na compatibilização de projetos, planejamento da execução 

e articulação entre as diversas etapas do empreendimento. Segundo a autora, seria 

também uma mudança a preocupação crescente com a “qualidade da habitação”, que é 

atribuída ao “elevado nível de exigência” dos clientes abastados (farah, 1996, p. 223). A 

racionalização passa então a “se configurar como uma estratégia empresarial de 

preservação de ganhos e de permanência no mercado” (costa, 2014, p. 180). 

Ainda no que diz respeito às estratégias organizacionais, observa-se também à época 

um aumento infrene das práticas de subcontratação que, para as empresas construtoras, 

apresentava vantagens “na flexibilidade da produção e do trabalho e na redução de custos, 

o que aumentaria a qualidade, a produtividade e a competitividade” (costa, 2014, p. 180).  

Com o estabelecimento de uma estrutura organizacional em que as construtoras 

reduzem ao mínimo seu quadro de pessoal e se cercam de outras (sub)empresas, tem-se 

que “a construtora principal” tende ser mais uma “gerenciadora” do que construtora, 

“reduzindo ao mínimo sua participação na atividade de construção, [com] os riscos 

envolvidos na atividade produtivas sendo transferidos às subempreiteiras” (farah, 1996, 

p. 238). A flexibilidade no processo produtivo permitiu, assim, que as construtoras 

contornassem as condições de retração da economia ao aumentar sua capacidade de 

adaptação às variações do mercado. 

Segundo Farah (1996), as próprias construtoras teriam estimulado seus então oficiais 

e encarregados a constituírem pequenas firmas para prestação de serviços, às quais seriam 

transferidos tanto seus suboficiais e ajudantes (base da estrutura hierárquica) quanto seus 

respectivos ônus trabalhistas. Na prática, o que se deu foi a eliminação dos encargos 

trabalhistas pela subempreiteira “através do estabelecimento de “contratos ‘marrons’ 

[verbais] com os operários” (farah, 1996, p. 238). Assim, à difusão dessa estratégia ao 

longo dos anos 1990 acompanha o crescimento da absorção da mão de obra informal 

“não registrada”. Em suma, a disseminação da prática de subcontratação como estratégia 

de racionalização significou a precarização do trabalhador, piorando suas condições de 

trabalho e de segurança, tanto física quanto financeira. 
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3.1.2 Apropriação de atividades do canteiro de obras pelo setor produtor de materiais 

A segunda mudança dos processos produtivos da construção destacada por Farah (1996) 

diz respeito ao “deslocamento” de atividades tradicionais para a fábrica. Mais do que o 

surgimento de inovações tecnológicas propriamente ditas, ocorria à época um processo 

de apropriação de atividades do canteiro de obras pelo setor produtor de materiais. Por 

exemplo, a produção industrial de armações (corte e a dobragem do aço), de telas soldadas 

e de fôrmas para execução de elementos em concreto a partir de projetos específicos, 

assim como de argamassas pré-misturadas, de tesouras pré-fabricadas para telhados, de 

esquadrias já acopladas ao envidraçamento, de kits hidráulicos e elétricos, além da 

introdução do caminhão betoneira e da concretagem por bombeamento. 

À época esses recursos se difundiam em um circuito restrito, no entanto, já apontavam 

para “uma tendência de racionalização da atividade de construção pela redução da 

variabilidade no processo produtivo” (farah, 1996, p. 241) graças à introdução da 

padronização, da repetitividade e da simultaneidade da fábrica. 

No canteiro, além das atividades de preparo, reduzem-se as perdas de material, assim 

como o tempo de execução, particularmente da atividade de concretagem. Mas, para além 

das reduções, observa-se também uma transformação no modo de executar determinadas 

operações. No que diz respeito ao trabalhador, tem-se um novo processo de 

empobrecimento dos ofícios, como descreve Farah (1996, p. 242) “o armador já não 

executa ou orienta à preparação das ferragens, limitando-se a montá-las. O carpinteiro de 

fôrmas passa também apenas a montar as fôrmas. O mesmo ocorrendo com os eletricistas 

e encanadores”.  

De maneira geral, a construção caminha no sentido de tornar-se um processo de 

montagem de componentes pré-fabricados, no entendimento amplo do termo. Não 

obstante, como reforça Farah (1996), a relevância do saber-fazer dos ofícios persistiria, 

ainda não integralmente subordinada às prescrições padronizadas. 

3.1.3 Nova racionalidade 

O campo da engenharia de produção (à época, recém-estabelecido no Brasil) foi o 

primeiro a entender a importância da organização da produção como fator determinante 

para o setor da construção. Ao final dos anos 1980 e início dos anos 1990, tem-se uma 

mudança significativa na maneira como o campo aborda o papel da tecnologia na 

produção: passa-se de uma perspectiva determinista da tecnologia para uma visão mais 
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próxima do construtivismo social dos anos 197034, incorporando a importância do papel 

dos indivíduos como agentes diretos na operacionalização técnica (andrade, 2006, p. 

158).  

A aplicação teórica e prática dessa visão pela engenharia de produção implicou em 

estudos de natureza sociotécnica para a elaboração de propostas de gestão de processos 

organizacionais. Os processos produtivos passaram a ser entendidos como um “sistema 

de operações integradas” entre indivíduos e artefatos tecnológicos e surgiram conceitos 

como o de “projeto organizacional” também chamado “abordagem por processos” 

(process approach), definido como uma estratégia de ação orientada por normativas 

metodológicas (lima & costa, 2004, p. 19).  

A partir dessa perspectiva, opera-se uma reinterpretação do entendimento de 

industrialização na construção civil. Como destaca Sabbatini, o processo de 

industrialização passa a ser entendido como “um modelo abstrato para o desenvolvimento 

racional da indústria da construção civil” (sabbatini, 1989, p. 60, grifo nosso). Ou seja, 

a ideia de industrialização difundida no campo passa a ter menos relação com a utilização 

de novos e sofisticados sistemas construtivos, novas técnicas ou novos materiais, e mais 

com uma racionalidade. Nas palavras de Sabbatini, a industrialização da construção, passa 

a ser entendida como: 

[…] um processo evolutivo que, através de ações organizacionais e da 
implementação de inovações tecnológicas, métodos de trabalho e técnicas 
de planejamento e controle, objetiva incrementar a produtividade e o nível 
de produção e aprimorar o desempenho da atividade construtiva. 
(sabbatini, 1989, p. 63) 

Tem-se, portanto, um rompimento claro com o paradigma fordista da linha de 

montagem que havia inspirado os esforços de industrialização do setor da construção até 

então. A nova perspectiva se traduz na ideia de racionalização como técnica que pode ser 

aplicada tanto sobre a “edificação/produto” quanto sobre a “edificação/processo”, 

inclusive sobre os métodos artesanais supostamente “evoluindo-os” (rosso, 1980, p. 35). 

Em suma, tem-se não uma mudança radical nos métodos de produção tradicional, mas 

sim uma centralização de sua organização, planejamento e controle. As decisões deixam 

de ser tomadas pelo operário, que passam a ser os executores de decisões tomadas em 

nível gerencial. 

 
34  O trabalho do sociólogo francês Bruno Latour (1992) é um dos exemplos dessa perspectiva cuja 

referência direta pôde ser observada em trabalhos do campo da Engenharia de Produção. 
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A produção de insumos industrializados também é afetada pela noção de 

racionalização surgida à época no que diz respeito à noção de “qualidade”, cada vez mais 

associada a ideais de padronização e menos a virtudes estético-funcionais (sabbatini, 

1989). Como descreve Baravelli (2014, p. 27), a argamassa de revestimento ilustra 

perfeitamente a proposta de redução de variabilidades dos materiais em um contexto 

ainda contingente característico à época: a dosagem na mistura da massa, até então 

determinada pelo conhecimento empírico do operário agora é prescrita por norma 

técnica e baseada em pesquisa tecnológica – mas ainda “subvertida pelo trabalhador que 

leva para o balancim um estoque próprio de água, que ele acrescenta conforme sua 

avaliação das condições de produção” (baravelli, 2014, p. 28). 

3 .2  Anos 2000 :  Estado,  capital  e  alvenaria estrutural  

Com o avanço das políticas neoliberais no Brasil, já no final do século xx, multiplicam-se 

as formas por meio das quais o Estado assume um papel forte de promoção da economia 

de mercado através da orientação e da elaboração das regras de um jogo que reduz os 

riscos e amplia as possibilidades de acumulação capitalista. Shimbo (2012) analisa esta 

confluência entre Estado e capital, com foco especialmente no mercado imobiliário e sua 

relação recente (a partir do ano 2000) com o capital financeiro, como um fato inédito e 

bastante significativo para o desenvolvimento do setor da construção no país. 

No contexto econômico favorável do início do século, marcado por estabilidade 

inflacionária, quedas nas taxas de juros e ampliação do consumo da chamada “classe c”, 

grandes empresas nacionais da construção, amparadas pelo aporte de capital financeiro 

por meio da abertura de capitais (mioto et al., 2019) e pelo Estado (com a 

disponibilização de financiamentos habitacionais pela Caixa Econômica Federal), 

passaram a atuar em grande parte do território nacional e em faixas do mercado de 

construção habitacional antes pouco atendidas. Estas empresas passaram também a 

assumir o papel de incorporadoras, comprando e estocando terrenos, executando a 

construção, comercializando as unidades habitacionais e até mesmo articulando o 

financiamento habitacional diretamente com o consumidor final (shimbo, 2012). 

Observa-se então um aumento vertiginoso da produção habitacional no país, 

configurando o que se chamou na mídia de “boom imobiliário”. 

Essa conjuntura adquire importância para o nosso foco de interesse por dois motivos. 

Primeiramente, por configurar um momento em que estas empresas adquirem o domínio 
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do processo de provisão habitacional nacional assumindo o controle da incorporação, do 

projeto e da produção em uma escala antes desconhecida. Em segundo lugar, por tornar 

possível e necessário o desenvolvimento de sistemas de controle do processo produtivo 

mais avançados e o investimento (e aquisição) de sistemas de construção e de 

componentes industrializados por parte dessas empresas, devido tanto à escala de 

atuação, como às exigências do mercado financeiro de otimização de rendimentos. 

3.2.1 Qualidade taylorista 

Para atender à escala dos empreendimentos e corresponder às expectativas de retorno 

financeiro de seus acionistas, as empresas construtoras lançaram mão da implementação 

de sistemas de controle de produção, mediante a adoção de softwares especializados e 

sistemas de certificação de qualidade, aos moldes da International Organization for 

Standardization (iso)35. A necessidade de certificação passa a ser exigência de órgãos 

públicos fomentadores do setor (principalmente a Caixa Econômica Federal) 

proporcionando, assim, a concentração da demanda junto às empresas de grande porte 

capazes de certificarem-se (januzzi, 2010). 

De fato, a implementação da certificação iso no setor da construção civil brasileira 

encontra uma série de dificuldades e sua implementação ocorre também graças ao apoio 

estatal. Nos anos 1990, o governo federal institui o Programa Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade na Habitação (pbqp-h) que, inspirado em um sistema francês, visava 

adaptar e facilitar a obtenção da certificação por empresas construtoras nacionais (costa, 

2014) e, em 2000, a série iso 9001 é adaptada a partir de sua contraparte internacional de 

1987 (associação brasileira de normas técnicas, 1987a; b), estabelecendo os 

requisitos mínimos que uma empresa deve seguir para ter seu sistema da qualidade 

estruturado e consequentemente obter a certificação (januzzi, 2010). 

Com homologação da norma nbr iso 9001:2000 – Sistemas de gestão da qualidade: 

requisitos (associação brasileira de normas técnicas, 2000), efetiva-se a mudança 

de foco de uma garantia da qualidade de produtos (mais adequado à indústria de bens de 

consumo) para o estabelecimento normativo de um sistema de gestão da qualidade 

 
35  Fundada em 1947, a ISO é um órgão de definição de padrões internacionais composto por representantes 

de várias organizações nacionais de mesmo tipo –  por exemplo a ABNT, no caso o brasil – cujo objetivo 

é promover normativas proprietárias, industriais e comerciais. Ela está sediada na Suíça atua em 164 

países. 
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(valls, 2004). Ou seja, no que diz respeito ao processo produtivo, o conceito de qualidade 

é fixado como “uma variável precisa e mensurável, oriunda do grau de conformidade do 

planejado com o executado, ou seja, conformidade às especificações/requisitos do projeto 

original” (ribeiro et al., 2010). É, portanto, esse o “modelo de qualidade”, essencialmente 

de base taylorista, que passa a ser referência no setor. 

3.2.2 Alvenaria estrutural 

No que diz respeito aos sistemas construtivos, nos anos 2000 tem-se, em grande medida, 

a manutenção de modelos já amplamente utilizados no mercado, entre os quais destaca-

se a alvenaria estrutural de blocos de concreto. Como aponta Shimbo (2012), a aplicação 

do sistema em alvenaria estrutural mostrava-se compatível com a grande quantidade de 

mão-de-obra disponível e proposta de baixa mecanização. No entanto, essa permanência 

foi associada à difusão de uma ampla padronização das tipologias habitacionais 

possibilitando a exacerbação do controle sobre os custos dos empreendimentos e sobre 

os trabalhadores. 

Como destaca Shimbo (2012), o novo paradigma de controle da produção extrapolava 

o canteiro típico das análises de Sérgio Ferro, onde o desenho da arquitetura e a forma de 

produção da manufatura configuravam o modo de exploração e extração de lucro. No 

contexto da “habitação social de mercado” – nome dado pela autora à produção 

habitacional mercadológica voltada para a classe c –, “as fontes principais do lucro são a 

larga escala de produção e, consequentemente, de vendas, e a busca pela redução de custos 

que, por sua vez, são diluídos na própria escala” (shimbo, 2012, p. 205). 

No que diz respeito ao canteiro de obras, a alvenaria estrutural, por mais que possa se 

apresentar em teoria como um método construtivo racional, raramente se configurava 

como tal. Como observado por Shimbo, a relevância do trabalho manual e das 

especializações por ofícios ainda perseverava nos canteiros: 

[…] na prática, os serviços continuavam sendo executados de modo 
sequencial. Ou seja, primeiro o pedreiro elevava a alvenaria e o eletricista 
passava os conduites das instalações elétricas, para, depois, o encanador 
quebrar os blocos e as lajes para instalar as tubulações de água e esgoto. 
Então, novamente, vinha o pedreiro para fazer a “boneca” para cobrir o 
encanamento. Do mesmo modo, voltava o eletricista para quebrar os 
blocos a fim de se instalar as caixinhas de elétrica – quando se poderiam 
cortar os blocos previamente à elevação da alvenaria. Finalmente, vinha o 
gesseiro para fazer o revestimento interno das paredes e do forro, mesmo 
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sem ter sido realizada a impermeabilização da laje do pavimento superior. 
(shimbo, 2012, pp. 147-48) 

Nesse sentido, a avaliação de Shimbo (2012) é análoga à de Farah (1996) de uma 

década antes. Ambas apontam para uma permanência insistente de características do 

canteiro “tradicional” – no caso de Shimbo, particularmente no que diz respeito ao 

assentamento dos blocos estruturais. Em contraste, no entendimento da engenharia, 

“uma análise de processos de trabalho na construção civil não reconhece no assentamento 

de blocos estruturais qualquer ‘preservação do saber tradicional’, supostamente fornecido 

pelo pedreiro de alvenaria” (baravelli, 2014, p. 52), ao contrário, trata-se do “caminho 

mais fácil para se ter domínio do processo de industrialização” (baravelli, 2014, p. 52). 

3.2.3 Industrialização flexível 

A virada em curso no setor da construção habitacional aqui descrita pode ser resumida 

no conceito de industrialização flexível que, à época, se sobrepunha ao esgotado modelo 

taylorista-fordista de produção industrial também em outros setores. Por industrialização 

flexível entende-se, a partir de Kapp e Cardoso (2013, p. 100), “uma combinação da 

flexibilização toyotista, exercida pelas empresas maiores, com o controle taylorista, 

praticado pelos subempreiteiros”. 

A novidade do toyotismo consiste no questionamento da organização verticalizada e 

concentradora de grandes contingentes de trabalhadores do sistema taylorista-fordista e 

em sua substituição por sua pulverização e terceirização. Em suma, a configuração de 

redes de subcontratação coordenadas e acionadas precisamente segundo a demanda (just 

in time). 

No setor da construção habitacional nacional, as novas formas de gestão, 

potencializadas pelos softwares de controle e padronização prescritos pelos sistemas de 

qualidade (iso), tornaram possível esse controle otimizado e totalizante da cadeia de 

suprimento de serviços, insumos e componentes. Como descreve Baravelli (2014), a 

criação dessas cadeias atuou ainda na exacerbação da competitividade entre as 

subempreiteiras, cada vez mais especializadas e dependentes dos capitais concentrados 

nas grandes “integradoras de sistemas construtivos”. 

Todo esse processo de transformações do setor da construção habitacional vai então 

alcançar seu apogeu com o lançamento, em 2009, pelo governo federal, do programa 

mcmv, abordado a seguir. 
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3 .3  Anos 2010 :  ponto de inflexão 

Desde a extinção do bnh, em 1986, até o momento do lançamento do Programa mcmv, 

em 2009, não havia uma política estatal claramente voltada para a expansão da atuação 

privada na produção de moradias (mioto et al., 2019). Ainda que houvesse uma 

implementação paulatina de políticas de financiamento e diversos mecanismos jurídicos 

e regulatórios que dessem credibilidade e segurança às empresas para atuarem no 

mercado da habitação, o mcmv vem ampliar e consolidar essas estratégias como políticas 

públicas. 
Como descreve Shimbo (2012), o Programa, claramente desenhado para grandes 

empresas, oferece tanto a desburocratização das transações de aprovação de projetos e das 

concessões de crédito, como a facilitação dos próprios financiamentos, com a redução de 

juros e a criação de subsídios às famílias de baixa renda. Assim, com o mcmv tem-se, 

segundo a autora, uma atenuação da distinção entre aquilo que historicamente se 

constituiu como “habitação social” e o que hoje se entende como habitação de mercado. 
De fato, o desenho do Programa havia sido apresentado ao Ministério da Fazenda pelo 

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-sp) ainda 

em 2007 (shimbo, 2012). Em 2008, tem-se o estouro de uma crise financeira mundial, 

que põe em risco a acelerada acumulação do setor da construção civil e incorporação 

imobiliária em curso no Brasil. Assiste-se, então, em fevereiro do ano seguinte ao 

lançamento do mcmv, nos exatos moldes propostos pelo setor empresarial quase dois 

anos antes (shimbo, 2012). 
Ao firmar com o Governo Federal o pacto de construção de 1 milhão de casas para a 

superação do “déficit habitacional” – meta que foi progressivamente elevada para 6,7 

milhões de casas36 ao longo dos dez anos de vigência do Programa –, o segmento 

econômico do mercado imobiliário se beneficiou duplamente. De um lado, passou a 

acessar recursos destinados à habitação de interesse social, oriundos do Fundo de 

Arrendamento Residencial (far) e especialmente do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (fgts) (gobbato & piccinini, 2017). Por outro lado, passou a acessar também 

– para muitas empresas pela primeira vez – recursos provenientes do mercado de capitais 

com a redução dos riscos de operação garantida pelo Estado (baravelli, 2017). 

 
36  Minha Casa, Minha Vida chegará a 6,7 milhões de casas até 2018, afirma Dilma, BLOG DO PLANALTO 

(2015). 



 
88 

Nesse contexto, a crítica essencial ao mcmv é de que seu formato se assemelha mais 

ao de um programa de desenvolvimento econômico do que ao de um programa 

habitacional. Ainda que a moradia tenha sido tratada nas sucessivas formatações do 

Programa, seu foco claramente consiste na produção e não no produto habitacional 

(santo amore et al., 2015). Como afirma Baravelli (2017), a demanda construída pelo 

Programa oferecia uma solução à crise financeira que se iniciava ao garantir os efeitos 

multiplicadores característicos do setor da construção civil. Como se sabe, o setor 

mobiliza uma longa cadeia de insumos, emprega diretamente 7,5% da população 

economicamente ativa do país e repercute em diversos outros setores de produção de bens 

de consumo gerando empregos indiretos (baravelli, 2017). 

3.3.1 A organização da produção nos canteiros do MCMV 

Seis anos após a tese defendida por Shimbo (2012), Baravelli (2017) realiza uma análise 

aprofundada dos canteiros de obras do mcmv, reconstitui tipologicamente os processos 

de trabalho observados in loco e aponta para a completude de uma série de processos 

identificados pela autora: a substituição da manufatura pela industrialização de insumos, 

a introdução de tecnologias organizacionais, sistemas de gestão de qualidade e controle 

de serviços subempreitados do trabalho como estratégia para aumento da produtividade. 

Acrescidos de uma novidade: o treinamento rápido e extremamente especializado da 

força de trabalho desqualificada para a operação de novos e radicais sistemas mecanizados 

de substituição das atividades típicas do processo serial que ainda dependiam da 

habilidade manual dos trabalhadores. 

No contexto do programa mcmv, os riscos econômicos consideráveis da implantação 

desses sistemas mecanizados de substituição da força de trabalho, que exigem o 

investimento em instrumentos e sistemas de controle sofisticados, são equilibrados pela 

segurança proporcionada pelo subsidio estatal. 
Mais especificamente, esses riscos são reduzidos pela fixação tabelada do valor das 

unidades habitacionais para as classes mais baixas37, quase inteiramente subsidiadas pelo 

governo no contexto do programa (santo amore et al., 2015). Com o preço das 

unidades fixado por localidade, a garantia da “venda” que se realiza quando da produção 

(por meio de medições de cada etapa concluída na obra) e sabidos tanto o custo da 

 
37  A Faixa 1 do MCMV que contempla famílias com renda bruta de até  R$1.600,00. 



 
89 

construção como o valor do terreno, torna-se possível, por meio de simples operações 

matemáticas, o cálculo do lucro em escala proporcionado pela introdução de inovações 

tecnológicas. 

Assim, como afirma Baravelli, “uma vez dominada e amortizada [a] tecnologia, ela vai 

ser replicada como diferencial produtivo no ambiente competitivo das demais faixas de 

renda, onde verdadeiramente se acumula e se concentra o capital da construção 

habitacional” (baravelli, 2017, p. 189). 

3.3.2 Inovações 

A seguir, apresenta-se um panorama dos novos sistemas mecanizados de substituição da 

força de trabalho introduzidos no setor da construção habitacional a partir do contexto 

favorável à pesquisa e ao desenvolvimento ou, em alguns casos, mesmo à compra de 

patentes, de novas tecnologias, no contexto do mcmv. 

Entre essas novas tecnologias, Baravelli (2017) destaca a argamassa projetada, que 

consiste na utilização de uma máquina que substitui o movimento da mão do pedreiro 

para a execução de chapiscos e emboços (Figura 4), algumas vezes associada a sistemas de 

armazenamento e bombeamento de argamassa, que substituem o trabalho de preparo e 

transporte de insumos pelo servente. 

Figura 4 – Aplicação de argamassa projetada 

 

Fonte: ESO-URFS (2013) 
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O autor também descreve o uso de pré-fabricados de concreto, na forma de estruturas 

(pilares, vigas, lajes e painéis) ou de elementos específicos, como molduras de janelas e 

portas, degraus de escadas etc. em canteiros do Programa (Figura 5) – a introdução ao 

canteiro de componentes tradicionalmente confeccionados no canteiro. 

Figura 5 – Contramarcos pré-fabricados da Cury Construtora S.A. 

 
Fonte: Baravelli (2017) 

Há ainda o uso do Concreto Auto Adensável (caa)38 aliado a fôrmas montáveis (e 

desmontáveis) de alumínio (Figura 6, p. 91), sistemas importados como o Concreto pvc 

(Figura 7, p. 91), que ao invés de fôrmas utiliza grandes blocos de polímeros que, uma vez 

preenchidos, atuam como revestimento final das vedações (aecweb, 2013) e toda uma 

sorte de sistemas que introduzem pequenas variações e otimizações ao sistema estrutural 

de paredes em concreto ou blocos. 

 
38  Esse tipo de concreto se caracteriza por sua fluidez coesão que dispensa a intervenção mecânica e 

garante a não separação dos seus elementos constituintes (estabilidade) (AECWEB, 2013). 
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Figura 6 – Montagem do sistema de fôrmas de alumínio e preenchimento com CAA 

 
Fonte: Direcional Engenharia (2014) 

Figura 7 – Montagem de fôrmas e despejamento de CAA no sistema Concreto PVC 

    
Fonte: Pizarro (2013) 

3.3.3 Do concreto à montagem 

Uma constante em todos os novos sistemas tecnológicos mencionados acima é sua 

composição básica – cimento e aço (na forma vergalhão). Novamente, seria a influência 

de interesses econômicos monopolistas poderosos que justificaria a utilização 

especificamente desses insumos. Segundo dados de 2017, apenas dez empresas são 

responsáveis por 90% da produção nacional de cimento (cimento.org, s.d.) e onze 

grupos empresariais administram o parque siderúrgico brasileiro, composto por 29 

usinas. Dentre os onze, apenas quatro são responsáveis pelo mercado de aços longos 

(vergalhões) no Brasil (instituto aço brasil, 2019). 

Paralelamente, sistemas construtivos cuja composição básica não depende desses 

insumos, já são, há algum tempo, encontrados em grandes canteiros da construção no 

Brasil. Em Belo Horizonte, por exemplo, a Construtora Norberto Odebrecht, maior 
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construtora do Brasil em faturamento bruto em 201539, adotou o sistema construtivo lsf 

para construir 32 escolas de ensino infantil e 5 escolas de ensino fundamental com prazo 

de 2 anos fixados em contrato (revista techné, 2014). No entanto, como apontado no 

capítulo 1, a aplicação do lsf é pouco significativa no esquema geral da construção 

habitacional brasileira. 
Alguns dos obstáculos à adoção de tais sistemas no contexto do programa mcmv 

foram impostos pelo próprio Ministério das Cidades (MCidades) – que coordenava o 

Programa. Dada a ausência de estruturas normativas que contemplassem suas 

características e especificações de fabricação e execução, o MCidades estabeleceu 

procedimentos diferenciados para a aprovação de projetos que utilizassem sistemas ditos 

“inovadores”40. Mais especificamente, era exigido das empresas detentoras dessas 

tecnologias um Documento de Atestado Técnico (datec), com validade de dois anos, 

estabelecendo normativas próprias para sua aplicação na construção de mais de 500 casas. 

Da mesma forma, o modelo de aprovação de orçamentos para empreendimentos do 

programa mcmv pela Caixa Econômica Federal, baseado em índices e composições de 

custo que utilizam como base o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil (sinapi)41 reforçava a preferência pelos sistemas ditos “convencionais”, 

já que não há catalogação de índices para sistemas classificados como “inovadores” no 

sinapi. 

Ao argumento de que os sistemas baseados no concreto seriam privilegiados em nível 

institucional, somam-se as iniciativas do governo federal de desonerar materiais básicos 

de construção como cal, areia, fios, tintas e, claro, o cimento, da lista de produtos sujeitos 

à tributação via Imposto sobre Produtos Industrializados (ipi). Muitas empresas que 

utilizam sistemas que não se baseiam no uso cimento alegam que seus custos de produção 

 
39  “Maiores empresas de construção” Banco de Dados - CBIC (BANCO DE DADOS - CBIC, 2015). 

40  “O Sinat [Sistema Nacional de Avaliações Técnicas] descreve que qualquer produto, seja ele novidade, 

ou não na construção civil desde que não obedeça previamente a uma estrutura normativa que 

contemple suas características e especificações de fabricação e execução, é considerado uma inovação 

construtiva” (MASCARENHAS, 2015, p. 81). 

41  Levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em convênio com a Caixa 

Econômica Federal, divulgado mensalmente, com abrangência nacional e dividido por regiões e 

unidades da federação, que apresenta os custos e índices da construção civil, baseado nos preços de 

materiais e salários do setor da habitação, informados por fornecedores de materiais de construção e 

empresas construtoras (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS – IBGE). 
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são elevados comparativamente, pois sua produção é caracterizada como uma reunião de 

produtos industrializados sujeitos ao pagamento do ipi. 

Nesse sentido, essa situação ajuda a explicar uma das razões para a hegemonia do 

concreto armado na produção habitacional brasileira – inclusive em sistemas pré-

fabricados – mas talvez nela se revele e explique, para além da dicotomia manufatura-

indústria, a preferência histórica (seja de construtoras ou governos) por sistemas de 

características trabalho-intensivas em detrimento aos que eliminam atividades de apoio e 

preparo da produção (cujos processos produtivos associamos à ideia de montagem). 

Levantamos esta hipótese a partir de um exemplo apresentado pelo próprio Marx, 

utilizado por ele apenas como uma anedota sobre a divisão do trabalho, mas que 

propomos outra possibilidade (e propósito) de interpretação – mantendo, no entanto, o 

mesmo raciocínio utilizado pelo autor, cujo texto é reproduzido a seguir: 

Um dos novos impostos planejados em Washington durante a Guerra Civil 
foi a taxa de 6% sobre “todos os produtos industriais”. Pergunta: o que é 
um produto industrial? Resposta do legislador: uma coisa é produzida 
“quando é feita” (when it is made), e é feita quando está pronta para a 
venda. Ora, vejamos um exemplo, entre muitos. As manufaturas de Nova 
York e da Filadélfia costumavam “fazer” guarda-chuvas com todos os seus 
acessórios. Mas sendo um guarda-chuva um mixtum compositum 
(composto variegado) de partes totalmente heterogêneas, estas se tornaram 
progressivamente artigos produzidos por indústrias independentes entre si 
e situadas em lugares diferentes. Seus produtos parciais passaram, então, a 
ser introduzidos na manufatura de guarda-chuvas como mercadorias 
independentes, tendo apenas de ser reunidos num todo. Os ianques 
batizaram tais artigos de assembled articles (artigos reunidos), nome que 
lhes é adequado por serem uma reunião de impostos. Desse modo, o 
guarda-chuva “reunia” 6% de taxas sobre o preço de cada um de seus 
elementos, e mais 6% sobre seu preço total (marx, 2017 [1867], p. 429, 
nota 58a). 

A dicotomia que mencionamos toma lugar especialmente na construção civil, em que 

se opõe manufatura orgânica – entendida como uma produção artesanal – à indústria – 

entendida como algo mecanizado ou automatizado; neste jogo, a manufatura heterogênea 

fica uma coisa no meio do caminho, associada à pré-fabricação e entendida como uma 

junção de elementos pré-fabricados em operações de montagem no canteiro. 

Dito isso, da citação de Marx, tem-se uma diferenciação mais clara entre as duas 

categorias da manufatura, ilustrada pela transição da manufatura de guarda-chuvas, 

ainda no final do século xix, de uma produção característica do tipo orgânico – em que 
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os produtos são produzidos (“feitos”) em um mesmo lugar a partir das matérias primas 

(leia-se produtos pouco transformados pelo trabalho, ou com pouca quantidade de 

trabalho morto ) – para um tipo heterogêneo – em que se tem a reunião de “partes 

heterogêneas” produzidas em lugares diferentes. Note que mesmo quando a produção 

dessas partes heterogêneas é transferida para a indústria mecanizada – o que as torna 

mercadorias –, o que sobra na manufatura heterogênea, ainda manufatura, é a produção 

de uma nova mercadoria a partir da reunião de produtos industrializados – daí Assembled 

Articles, definição a qual propomos um acréscimo, para descrição das atividades de 

construção, a partir de outro significado permitido pela tradução de Assembly [reunião] 

para o português: montagem. 

Em suma, e ainda nos termos de Marx, temos que a manufatura heterogênea da 

construção de edifícios seria um modo de produção manufatureiro cujos processos de 

trabalho são caracterizados pela combinação de uma grande proporção de trabalho morto 

(mercadorias) a uma pequena proporção de trabalho vivo – em que a maior parte da força 

de trabalho dos produtores diretos se concentra em operações de reunião e montagem – 

com o objetivo de produzir um novo produto: a mercadoria edifício.  

Portanto, a partir dessa definição, revela-se a preferência histórica no Brasil (seja de 

construtoras ou governos) por modos de produção que possibilitem a manutenção de 

uma grande proporção de trabalho vivo – independente de empregarem técnicas 

artesanais, emprego de pré-fabricação ou tecnologias “inovadoras” ou importadas – em 

detrimento aos que possibilitam a eliminação (não a simples mudança de lugar) das 

atividades de apoio a partir do uso de produtos industrializados – esses sim, produzidos 

por máquinas conectadas em uma sequência automatizada. Ao que se soma a 

característica desse último em ser também “uma reunião de impostos”, eis que se tem, 

também na pré-fabricação, a hegemonia do concreto e do cimento. 

✽ 

Encerra-se aqui este esforço no sentido de caracterizar as transformações dos 

canteiros nacionais observadas ao longo dos últimos 30 anos. No próximo capítulo, 

propõe-se aprofundar nos debates desenvolvidos sobre essas transformações com foco 

em suas consequências para o trabalhador e buscar, a partir dos potenciais e entraves da 

montagem, saídas para heteronomia do canteiro de obras, que perdura e se fortalece a 

partir das novas configurações do setor. ❧ 
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4 montagem 

 

 

 

 

Lançadas as bases para construção de um entendimento próprio de montagem, 

sustentadas pelo aparato conceitual marxiano e despojadas das cargas históricas e teórico-

conceituais da pré-fabricação – que seria apenas uma das estratégias de organização do 

trabalho na manufatura, mais associada a características espaço-temporais do que 

tecnológicas –, temos que ela seria uma característica intrínseca do modo de produção da 

manufatura heterogênea, baseada na reunião e montagem de produtos de outros 

trabalhos. Em sua forma mais cristalizada, no campo da construção, os produtos (os 

meios de trabalho da manufatura heterogênea) seriam os materiais e componentes 

industrializados.  

Neste capítulo, propõe-se analisar os efeitos da introdução de produtos 

industrializados nos canteiros de obras brasileiros.  Para tanto, ele é dividido em duas 

partes: na primeira, fazemos uma recuperação histórica das modificações pelas quais os 

processos de trabalho se submeteram, a partir dos anos 1970, por meio do fortalecimento 

do processo de racionalização e introdução de insumos e componentes industrializados 

nos canteiros de obra da produção habitacional brasileira e, a partir do apontamento de 

algumas saídas, desenvolvemos subsequentemente a ideia de montagem a partir das 

práticas construtivas dos canteiros de Raul, nosso estudo de caso. 

4 .1  A indústria de insumos e os processos de trabalho na construção 

Com o fortalecimento do processo de racionalização observado nos canteiros de obras da 

produção habitacional brasileira a partir dos anos 1980, a típica divisão manufatureira do 

trabalho, baseada na tradição de ofícios, foi gradualmente substituída por uma divisão 

mais próxima à que se tinha na indústria, baseada em uma intensa especialização do 

trabalho. A nova “racionalidade” da gestão empresarial do trabalho substitui, portanto, o 

controle precário dos processos de trabalho da manufatura típica, que até então se dava 
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pela própria divisão do trabalho estruturada pela separação entre trabalho manual e 

trabalho intelectual. 

A tendência constatada pela reconstituição das alterações dos processos de trabalho 

nas últimas décadas é o empobrecimento das atividades de ofício, em direção à 

subordinação e à prescrição padronizada do trabalho. Isso posto, levanta-se uma hipótese 

de que o embate entre a tradição da manufatura, representada pelos saberes de ofício, de 

base empírica, e as mudanças representadas pelas práticas de racionalização e pelo 

desenvolvimento da indústria de insumos e componentes – que Farah considerou como 

“tendências” nos processo de trabalho da construção habitacional –, à luz das 

transformações recentes, poderiam ser entendidas como sintomas de uma mudança. 

Do ponto de vista dos processos de inovação tecnológica42, Farah (1996, p. 248) já 

observava que “o conhecimento requerido pelas inovações não se transfere para o 

canteiro de obras”, indicando que, no processo de introdução de inovações nos canteiros, 

as tecnologias e o conhecimento nelas embutido se reteria às classes profissionais técnicas, 

centros de pesquisa e à própria indústria, a ponto de alguns autores levantarem a hipótese 

de que “a mudança tecnológica na construção ocorre a partir da mudança dos produtos 

componentes e processos a eles associados” (castro, 1999, p. 9). 

O modo de produção capitalista da habitação no Brasil, como vimos, não se atém a 

conceitos herméticos – industrialização, pré-fabricação, inovação etc.. Seu foco principal, 

na prática, é a extração de mais-valor relativo que se dá por meio das formas como os 

processos produtivos são organizados (controle do trabalho vivo) e alterados pela 

introdução de tecnologia na produção (substituição de trabalho vivo por trabalho morto). 

Nesse sentido, a hipótese levantada por Castro, por um lado, indicaria que a introdução 

de novos produtos aos processos produtivos influenciaria significantemente a maneira 

como produção na construção civil se organiza. Por outro lado, essa perspectiva parte 

com o raciocínio de que uma produção habitacional de grande volume realizada em 

pouco tempo pressuporia uma sequência produtiva automatizada “de grandes séries” 

realizada em ambientes fabris, com mais máquinas do que trabalhadores, o que não é o 

caso, como apresentamos nos capítulos anteriores.  

 
42  Considerando, com base em Reis (2008) que inovação tecnológica seja uma introdução bem sucedida 

de uma tecnologia no mercado, o que implicaria na sua difusão e disseminação na sociedade ou no 

setor produtivo para o qual estaria sendo direcionada; diferente de inovação, simplesmente, que 

indicaria simplesmente a apropriação de uma nova tecnologia quando ela é introduzida a algum 

processo. 
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Se, na construção civil, a mecanização foi limitada pela quantidade de mais-valor 

obtida na produção na relação entre o valor das máquinas (trabalho morto) e o valor do 

trabalho que a máquina substituiria (trabalho vivo), nessa nova organização do processo 

produtivo, alterada e influenciada pela introdução de produtos “inovadores”, consegue-

se mais “eficiência” e maior produtividade sem alterar significativamente a quantidade de 

trabalho vivo empregada na produção, o que significa que o excesso de mais-valor que se 

dá na produção, por meio da exploração do trabalho vivo, compensa o capital despendido 

na aquisição de trabalho morto – o valor dos produtos industrializados. Essa nova 

“racionalidade”, no entanto, como observado por Farah, só se concretiza “pela eliminação 

de atividades do processo produtivo, tornando a construção, cada vez mais, a montagem 

de componentes produzidos na etapa anterior” (farah, 1996, p. 244). 

Assim como na maquinaria, em que as máquinas esvaziam o trabalho de conteúdo, a 

convergência dos produtos da indústria de materiais e componentes e das tecnologias de 

gerenciamento e controle do trabalho, em última medida, reduzem a autonomia dos 

trabalhadores de maneira análoga às máquinas, opondo aos trabalhadores “as potências 

intelectuais do processo material de produção como propriedade alheia e como poder que 

os domina” (marx, 2017 [1867], p. 435). Ou seja, nesses momentos de oposição, ter-se-

ia a alienação completa do trabalho (e sua conseguinte subsunção ao capital). 

Traçado um prognóstico, propõe-se, a seguir, elencar os sintomas a ele relacionados 

por meio da releitura das transformações nos processos de trabalho na construção 

habitacional relacionadas à introdução de produtos industrializados em seus canteiros de 

obras. 

4.1.1 Sintomas de uma mudança 

Nos anos 1980, como descrito no capítulo 2, vimos o que Farah (1996, p. 241) chamou de 

“apropriação de atividades do canteiro de obras pelo setor produtor de materiais”, que se 

deu na forma de “produtos introduzidos no mercado”, tendo como exemplo as colas 

especiais e cimentos colantes para assentamento de azulejos, a disseminação do uso de 

argamassa em camada única (ou industrializada) e serviços, oferecidos por “firmas 

especializadas”, como o corte e a dobragem do aço para armação de estruturas em 

concreto armado, corte de madeiras para fôrmas, soldagem de telas para execução de lajes, 

fabricação de estruturas de madeira para telhado (tesouras pré-fabricadas), esquadrias 

acopladas ao envidraçamento e kits hidráulicos e elétricos. 
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A introdução desses produtos significou primeiramente a redução ou eliminação de 

atividades de preparo dos materiais e componentes no canteiro mas, em última medida, 

representou também uma tendência de empobrecimento dos ofícios tradicionais, no que 

as operações transferidas para as centrais de produção se tornam ainda mais simplificadas 

e parcializadas – se aproximam de uma manufatura orgânica pura – e as que permanecem 

nos canteiros, ainda realizadas pelos oficiais associados às atividades transferidas, perdem 

uma parte de seu conteúdo, restando aos trabalhadores os conhecimentos empíricos da 

lida com o material para operações de ajustes e montagem. 

A alteração mais radical, no entanto, se dá na introdução do concreto usinado. O 

processo de fabricação e transporte do concreto, antes realizado e amparado em sua 

totalidade pelo conhecimento e habilidade empíricos dos trabalhadores no canteiro, 

quando passa a ser produzido industrialmente em um processo totalmente automatizado, 

com alto nível de padronização e precisão, ao que se soma o fornecimento do serviço de 

transporte, possibilitado pelo caminhão betoneira, apaga completamente o processo 

tradicional. Como observado por Farah (1996, p. 243), 

Neste caso, não houve um simples deslocamento de atividades, mas uma 
transformação do modo de executar determinadas operações, à medida 
que estas foram transferidas para o setor produtor de materiais. Os 
impactos sobre o processo de trabalho foram significativos: redução da 
equipe de concretagem e do tempo da execução, em uma etapa crucial ao 
andamento da obra. 

A disseminação da alvenaria estrutural produz efeitos similares aos da introdução do 

concreto usinado. Com a substituição da alvenaria “convencional”, cujo emprego até 

então era associado aos elementos estruturais de concreto armado, a alvenaria estrutural, 

que dispensa a execução de pilares e vigas, elimina as atividades a eles associadas, como a 

armação e carpintaria de fôrmas – tradicionalmente desempenhadas pelo armador e pelo 

carpinteiro (farah, 1996), mas não só. Como observa Baravelli (2014), o processo 

produtivo da alvenaria estrutural também congregou atividades de outros ofícios na 

órbita da alvenaria, como a instalação de tubos e eletrodutos, antes parte do ofício do 

bombeiro hidráulico e do eletricista. Nesse amálgama de atividades, Baravelli reconhece 

o surgimento de um novo ofício, o “‘assentador de alvenaria estrutural’, mais conhecido 

como ‘bloqueiro’” (baravelli, 2014, p. 52), que traz consigo novas ferramentas e 

produtos que incorporam, em sua tecnologia, o que antes era parte do saber fazer 

operário: 
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Os gabaritos e escantilhões eliminam ferramentas imemoriais como o 
prumo de parede, que é inútil sem a complexa habilidade para controlar o 
espaçamento do peso de metal e avaliar sua distância em relação a diversos 
planos de parede. A própria colher de pedreiro desaparece, substituída por 
régua meia-cana e bisnagas (baravelli, 2014, p. 73). 

A introdução desses novos produtos industrializados como parte do aparato técnico 

do bloqueiro revela sua propriedade de ofício independente, afastado da alvenaria 

convencional, que em um primeiro olhar compreenderia uma mesma atividade como 

assentamento de “blocos”. Não por acaso, a descrição da utilização da “bisnaga de napa”, 

mistura de insumo e ferramenta, se alinha aos parâmetros de qualidade desenvolvidos a 

partir da administração científica do trabalho proposta por Taylor: 

A bisnaga de napa, em particular, aparta o trabalhador da tradicional 
colher de pedreiro e impõe um instrumento que, ao invés de ampliar a 
força de todo o braço, utiliza apenas as articulações dos dedos. O sentido 
deste esforço lesivo para mão e antebraço não é sequer a irrelevante 
economia de argamassa, mas sim a limpeza ao redor dos espaços vazados 
dos blocos, o que facilita a passagem de conduítes e tubos das instalações 
elétricas e hidráulicas nos alvéolos dos blocos. (baravelli, 2014, p. 69) 

O desenvolvimento da tecnologia da alvenaria estrutural, que alcança seu ápice nos 

canteiros do programa mcmv, exemplifica a anunciada substituição dos conhecimentos 

de ofício – adquiridos gradualmente e empiricamente no próprio canteiro – por uma 

especialização baseada no conhecimento cientificizado e heterônomo transmitido aos 

trabalhadores em um “treinamento em processo industrial” que, segundo Baravelli (2014, 

p. 73) só se torna possível “porque não se treina uma habilidade corporal e mental, a ser 

potencializada pelo uso de ferramentas manuais, mas a interação ergonômica com 

instrumentos de trabalho”. Lembrando ainda que, na perspectiva taylorista, qualidade 

não está associada apenas ao uso racional de recursos e à padronização de atividades de 

trabalho, mas no estabelecimento de uma maneira de produzir que implique na maior 

produtividade possível do trabalho com o mínimo de interrupções, inclusive as causadas 

pelo que hoje se conhece como “doenças do trabalho”. 

Na produção do mcmv viu-se ainda o desenvolvimento do potencial do concreto 

como insumo industrializado, iniciado com o processo de produção em usinas e 

transporte em caminhões betoneiras, ao centralizar tanto a produção quanto o transporte 

nos canteiros de obras por meio de sistemas mecanizados, como vimos nos exemplos da 

argamassa projetada, da pré-fabricação de artefatos com finalidades específicas (molduras 

de janelas e portas, degraus de escadas etc.) e do Concreto Auto Adensável (aliado a 
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fôrmas de alumínio, aço ou material plástico, como o concreto pvc). Assim como na 

introdução do concreto usinado, essas tecnologias não só tornam dispensáveis as 

atividades de preparo e transporte de materiais do canteiro como eliminam a habilidade 

manual e o esforço físico dos trabalhadores envolvidos nos processos produtivos. 

No que se associa a introdução desses produtos industrializados nos canteiros de 

obras às tecnologias de controle do trabalho – os chamados sistemas de controle da 

qualidade –, nos canteiros do programa mcmv, “a produção industrial não é uma 

fornecedora marginal de insumos da construção, mas origem e mantenedora central de 

sua tecnologia de gestão”, como colocou Baravelli (2017, p. 22). 

4.1.2 Sistemas construtivos industrializados/pré-fabricados 

Ainda no contexto produtivo do programa mcmv, Mascarenhas (2015) observa situações 

análogas em canteiros diretamente associados a indústrias fornecedoras e executoras de 

dois diferentes sistemas construtivos industrializados. 

A começar por uma indústria de produção de elementos pré-fabricados, com 

produção de grandes painéis e peças estruturais no ambiente fechado da fábrica e extenso 

emprego de maquinários. As máquinas são “auxiliadas” por trabalhadores 

desqualificados em tarefas que não exigem treinamento, como limpeza, (trabalho 

alienado, substituível), com exceção de algumas atividades (soldadores, armadores e 

operadores de caminhões), que são supridas de treinamentos realizados na própria 

empresa “com cursos ministrados pelo sesi [Serviço Social da Indústria]” 

(mascarenhas, 2015, p. 130). 

Na etapa de montagem das peças pré-fabricadas, no canteiro, empregam-se gruas, 

pórticos e outros equipamentos que, se não eliminam uma atividade por completo, como 

as de transporte de peças no canteiro, não requerem habilidade para operação, apenas 

treinamento, como no caso da operação dessas mesmas máquinas. 

Mas tal substituição do trabalho “tradicional”, tanto em qualidade quanto em 

quantidade, como se dá nesse canteiro, implica também na absorção de trabalhadores no 

ambiente da fábrica, principalmente a porção pouco qualificada (serventes), em funções 

novas: “os operadores de máquinas de dobra corte e de ferragem; a equipe de armadores; 

a de concretagem; a de desenforma e limpeza dos moldes; acabamento; supervisão e 

operadores de pórticos para transporte das peças por toda a fábrica” (mascarenhas, 

2015, p. 133). Além dessas funções, próprias do ambiente fabril, permanecem antigas 

funções auxiliares (também desqualificadas) da estrutura de ofícios em atividades 
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artesanais “auxiliadas por ferramentas pouco sofisticadas, como lixa, colher de pedreiro, 

espátula etc.”(mascarenhas, 2015, p. 133) para reparos (como os retrabalhos da 

construção tradicional) das peças, produzidas por maquinário, que apresentam de 

defeitos (de qualidade). 

E outro caso, em que se utiliza o sistema construtivo lsf, baseado em sua maior parte 

na montagem de componentes industrializados, Mascarenhas (2015, p. 133) observa uma 

grande mecanização da produção de componentes na fábrica, o que permite a redução do 

número de operários na fabricação propriamente dita. Por outro lado, há também um 

processo trabalho-intensivo na pré-fabricação de painéis, realizada “por muitos homens 

(aproximadamente 40) e auxiliada, simplesmente, por parafusadeiras”, ferramentas 

simples que apenas otimizam e ampliam a força física do trabalhador, de modo que “os 

trabalhadores não são qualificados, pois as atividades são de baixa complexidade” 

(mascarenhas, 2015, p. 145). 

Já na etapa de montagem, nos canteiros de obra, o emprego do sistema 

“industrializado” garante uma sobreposição de tarefas propícias à terceirização ou 

“quarteirização” das equipes em grandes números, divididas entre subempreiteiras cujas 

“atividades são bem definidas e parcializadas” (mascarenhas, 2015, p. 150). Tal 

estrutura, em que as tarefas são divididas por (sub)empresas ao invés de ofícios, resulta 

na classificação interna dos trabalhadores como “Auxiliar, Auxiliar 1, Montador e 

Encarregado” (mascarenhas, 2015, p. 150). 

A formação, ou especialização, dos trabalhadores é rápida, sendo empregados 

treinamentos “dentro da própria obra pelo encarregado e/ou estagiário [Estudante de 

engenharia] com base nos procedimentos de cada serviço” e são amparados por “cadernos 

com especificação de métodos padronizados para cada uma das equipes” 

(mascarenhas, 2015, p. 151). Os treinamentos dentro das empresas, no entanto, são 

focados em aspectos de segurança do trabalho e funcionamento da obra – procedimentos 

de qualidade estabelecidos em contrato e atestados por auditorias do sistema pbqp-h –, 

de modo que para questões técnicas específicas dos sistemas, os trabalhadores muitas 

vezes complementam sua formação atendendo cursos oferecidos por entidades de classe 

da indústria (sesi/senai) ou pelos próprios fornecedores de componentes. 

O modo como se deu o desenvolvimento da produção habitacional brasileira (a 

grande produção, pelo menos) revela que a produção em massa não implicaria 

necessariamente na redução da quantidade de trabalhadores empregados no processo de 

produção. 
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Como constata Mascarenhas (2015), a taxa de desemprego na construção civil 

permaneceu constante entre os anos de 2003 e 2015, englobando os fenômenos do 

“boom” da produção de mercado e avanço do mcmv, indicando que, mesmo com 

progressiva substituição de atividades no canteiro por equipamentos ou sua transferência 

para a indústria de insumos, haveria uma manutenção da base trabalho intensiva do setor. 

Do ponto de vista da análise de Ferro (2006) é como se, a despeito das mudanças 

significativas, mantivesse-se em equilíbrio da taxa de mais-valor da produção 

manufatureira tradicional. Ao contrário da imposição de uma base técnica, a subsunção 

real do trabalho nesse contexto é baseada em estratégias organizacionais, como conclui 

Baravelli: 

[…] o reequilíbrio entre trabalho vivo e trabalho morto resultou na 
racionalização industrial como forma dominante da extração de valor. Esta 
racionalização coincide em parte com a mecanização do canteiro de obras, 
mas é preciso entender que, dentro de um típico canteiro de obras do 
programa mcmv, a mecanização se fraciona entre dezenas de 
subempreiteiras de serviços de construção e centenas de fornecedores de 
insumos, sendo que a única articulação deste conjunto (como em todas as 
demais indústrias) não é mais uma “máquina-motriz”, mas sim um 
comando do capital que é essencialmente organizacional (baravelli, 
2017, p. 22). 

Relembrando a fala de Marx que usamos no capítulo 2, o que livra o trabalho de 

conteúdo aqui não é a máquina43, mas o modo de organização da produção. 

4.1.3 O papel da promoção estatal no cenário geral da construção habitacional 

O arranjo tecnológico proposto por Pelli (1990), apresentado no capítulo 2, em que 

haveria um movimento de transferência e adaptação de tecnologias entre diferentes 

“culturas tecnológicas”, se encaixa no processo de desenvolvimento da indústria de 

materiais e componentes aqui descrito a partir dos anos 1980. Em várias das “inovações” 

apresentadas, sejam elas voltadas para produtos (de maior teor tecnológico) ou serviços 

(de teor organizacional), pode ser observado um movimento de gestação nos setores de 

ponta, adaptação na cultura “formal” e desta a transferência ou disseminação para a 

cultura “informal”. 

 
43  Na página 57 deste trabalho: “a máquina não livra o trabalhador do trabalho, mas seu trabalho de 

conteúdo” (MARX, 2017 [1867], p. 495). 
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Uma das hipóteses centrais da tese de Baravelli, confirmadas no contexto da produção 

do programa mcmv, é que, uma vez incorporadas as tecnologias organizacionais pelas 

empresas construtoras na produção subsidiada pelo Estado, elas se transferem para outros 

empreendimentos de outras faixas de renda. O conteúdo da transferência “pode se limitar 

aos procedimentos controlados pelo sistema de gestão de qualidade ou incluir tecnologias 

que necessitam de amortização de investimento e alterações substanciais de processos 

produtivos para serem testadas e controladas” (baravelli, 2014, p. 188). Os canteiros do 

mcmv poderiam ser entendidos, no arranjo de Pelli, como um laboratório para o 

desenvolvimento de tecnologias “de ponta” subsidiado pelo capital Estatal, dentre as quais 

as mais “aptas” são adaptadas e transferidas para o setor formal – a produção de mercado 

das construtoras – e da sua implementação e disseminação nesse setor elas são 

subsequentemente transferidas para a cultura informal por meio dos trabalhadores e 

empresas subcontratadas. 

Pode-se observar, nos exemplos abordados no desenvolvimento do texto, esse 

“movimento” induzido pela cultura tecnológica formal – uma associação, em maior ou 

menor grau, da atuação de profissionais técnicos e academia, entidades normativas e 

indústria de materiais. Desde a disseminação do concreto armado nos anos 1930, ao 

fortalecimento da indústria de materiais e componentes nos anos 1980 e das tecnologias 

organizacionais nos anos 2000, com consequências diretas nos processos de trabalho. 

4 .2  Trabalhadores órfãos de ofício 

Ante o paulatino apagamento dos saberes de ofício dos trabalhadores da construção civil 

em consequência do desenvolvimento da indústria de insumos e componentes, propõe-

se direcionar o olhar para um setor vizinho – a indústria moveleira, em que se viu um 

desenvolvimento de um processo análogo, especificamente na produção de peças de 

mobiliário em madeira, em que Andrade (2012) identifica uma transição do ofício dos 

marceneiros do campo da construção para o da montagem. 

Antes caracterizado por uma produção artesanal ou manufatureira, em pequenas 

oficinas, com o avanço tecnológico da indústria de painéis de madeira, a marcenaria 

tradicional tem seu campo tomado, de um lado pela grande indústria moveleira, de outro 

por um novo profissional nascido da própria indústria, o montador. 
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4.2.1 O caso dos marceneiros 

A indústria moveleira, durante muito tempo, teve seu escopo de produção limitado pelas 

características naturais da madeira, principal matéria prima de seus produtos. Por sua 

sensibilidade característica a variações de temperatura e umidade, além de uma 

susceptibilidade ao desenvolvimento de pragas – cupins e afins –, seu processo de 

transformação, do estado natural até um produto “pronto para ser trabalhado”, é longo e 

exige conhecimentos específicos, por muitas vezes fruto de experiência empírica. Quando 

cortadas em tábuas, de grande comprimento e largura proporcionalmente maior que sua 

espessura, pode apresentar distorções e arqueamento no sentido da largura, seja pela 

influência de fatores naturais, como excesso de umidade, seja por falta de planejamento 

no corte da peça bruta (o tronco da árvore). Sem entrar em detalhes, a madeira natural é 

menos suscetível a apresentar deformações quando beneficiada em perfis longos de seção 

relativamente uniforme (mais próxima do quadrado ou círculo) em relação à seção da 

árvore. 

Por este último, a industrialização de peças de marcenaria se limitou, a princípio, à 

produção de peças do tipo “estruturais”, em que se arranjam perfis de seção uniforme, 

como cadeiras, mesas e outras. Peças na forma de grandes painéis, se feitos em madeira 

natural, exigiam considerável habilidade e saber-fazer do trabalhador em todo seu 

processo de produção – do corte do elemento bruto, à seleção, disposição e fixação de 

peças de menor dimensão para formar um painel de grande dimensão. Por essa razão, 

coexistiram durante esse tempo grandes fábricas, oficinas de manufatura e pequenos 

artesãos. 

Tal cenário sofreu grandes mudanças com o desenvolvimento da indústria de 

insumos, em especial pela introdução de painéis industrializados de madeira 

reconstituída, com destaque para o surgimento do mdf (Medium Density Fiberboard, ou 

painel de fibras de média densidade). Os painéis industrializados – como o compensado 

multilaminado, o painel de partículas de média densidade (mdp, ou Aglomerado), o 

Painel de partículas de madeira orientadas (osb) e a Chapa dura ou chapa de fibra, 

conhecida pela metonímia eucatex – facilitaram a produção por terem uma composição 

homogênea, em oposição à madeira in natura, e por suas propriedades de padronização 

dimensional, no entanto tiveram sua aplicação limitada, cada um por características 

específicas próprias, seja pouca resistência a umidade, suscetibilidade ao desenvolvimento 

de pragas ou alto custo. O mdf resolveu todos esses problemas e introduziu uma 
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inovação: a possibilidade de fixação de parafusos perpendicularmente à borda ou topo. 

Essa característica representou uma mudança de paradigma: por um lado, a indústria 

conseguiu incorporar ao seu repertório cada vez mais produtos do repertório doméstico, 

concorrendo com as oficinas tradicionais, manufatureiras: 

A marcenaria artesanal tradicional definitivamente não consegue 
concorrer com a indústria naquilo que esta última já conseguiu incorporar 
ao seu repertório. Cadeiras, poltronas, sofás, camas, mesas de todo tipo, 
estantes, armários para atender a qualquer necessidade, gabinetes de 
banheiros, todos estes itens do mobiliário doméstico já são produzidos 
industrialmente. À marcenaria tradicional restaram os móveis que não 
interessam à indústria por serem específicos demais, isto é, feitos para 
apenas um cliente e não passíveis de repetição que justifique sua produção 
industrial. (andrade, 2012, p. 117) 

Por outro lado, as mencionadas propriedades do painel de mdf, associadas à sua 

comercialização em chapas inteiras ou peças pré-cortadas, juntamente com outros 

componentes industrializados (dobradiças, corrediças, puxadores etc.), possibilitaram a 

eliminação da necessidade de grande parte dos conhecimentos de ofício na produção de 

móveis no principal segmento em que a indústria de grandes séries encontrava mais 

dificuldades para se inserir – o dos móveis sob medida, como os armários ‘embutidos’. 

Essa transformação [a introdução do painel de mdf e das técnicas a ele 
relacionadas] afasta a produção de móveis da ideia de construção, 
deslocando-a rumo à montagem, que tanto pode ser feita pela indústria, 
como pelo marceneiro ou até mesmo por este novo profissional que entra 
em cena ocupando seu lugar e que, embora também assim se intitule, é, na 
verdade, um montador de peças pré-cortadas (andrade, 2012, p. 15). 

O surgimento desse novo ofício, o “montador de peças”, representa uma modificação 

significativa na estrutura produtiva no campo da marcenaria. De um lado, a indústria 

mecanizada dispensa a habilidade artesanal (subsunção real – o trabalhador como 

“apêndice” da máquina) e as oficinas que se apoiam na maquinaria expulsam 

continuamente “o trabalhador enquanto elemento necessário, ao mesmo tempo em que 

realoca estes trabalhadores repelidos em funções da própria maquinaria” (marx, 1994 

[1863], p. 109) de outro lado, os artesãos, ainda detentores do saber fazer – se se 

incorporam à indústria ou à manufatura mecanizada, perdem, progressivamente, suas 

habilidades; ou são restritos a um mercado de artesanatos de luxo, disposto a comprar os 

produtos de seu trabalho. 
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Em uma conexão com a construção, é como se à produção de peças únicas, “sob 

medida”, restasse apenas as opções do artesanato próximo à marcenaria tradicional – mas 

com mercado restrito a encomendas de luxo – ou da manufatura, com técnicas 

desprovidas do saber tradicional, inspiradas na indústria. 

A organização social artesanal pertence ao passado, o que temos hoje são 
sobrevivências naturais em pequena escala, como herança de ofício (bardi, 
1995, apud andrade, 2012, p. 140) 

Se a “organização social artesanal” sobrevive como herança de ofício, o profissional 

“montador de peças pré-cortadas” que Andrade descreve nasce órfão de ofício; suas 

únicas conexões com a atividade tradicional são a forma e a utilidade dos seus 

produtos: nem as técnicas, nem os materiais utilizados se relacionam ao ofício tradicional. 

Esses montadores, referidos por marceneiros, se pensam marceneiros; do ofício, que 

padece, não lhes é atribuída parte da herança, apenas o tênue liame do substantivo, sua 

alcunha. 

4.2.2 Os montadores da construção civil 

Da mesma maneira como a introdução de novos materiais e componentes 

industrializados mudou o campo da marcenaria, é possível traçar um paralelo quando 

observadas as atividades da construção.  

São indícios de uma transformação de ofícios na construção como um todo, também 

em direção à montagem, centrada na desconexão com a tradição do saber fazer e 

substituição de práticas de ofício por componentes industrializados. Assim como os 

montadores da marcenaria, esses trabalhadores são separados, no limite, não por sua 

pulverização em pequenas equipes ou subempreiteiras, mas por sua condição de 

orfandade de tradição. 

Os já mencionados bloqueiros, por exemplo, se tornam montadores de alvenaria; os 

caixilheiros e carpinteiros de esquadrias dão lugar aos montadores de janelas de blindex 

(metonímia para vidro temperado), que não acessam o repertório do trabalho com a 

madeira, o ferro e o aço, passando a recorrer aos catálogos de elementos de alumínio e 

ferragens padronizadas, organizados em kits de instalação de acordo com o tipo de 

abertura da porta ou janela. Os “sistemas” incorporam a tecnologia construtiva e 

prescrevem os componentes, suas quantidades e o “desconto” de medidas do tamanho 

dos vidros e do vão. Os vidros são encomendados em grandes indústrias de 
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beneficiamento e fabricados sob medida, os demais componentes são encontrados “em 

prateleiras”. 

Os exemplos são inúmeros: no campo da carpintaria, surgem os montadores de porta 

do tipo “prancheta”; em declínio, os taqueiros cedem lugar aos montadores de piso 

laminado; Para as coberturas fabricadas por serralheiros para terraços de prédios e casas,  

as telhas e peças de acabamento são fabricados industrialmente sob medida; os antigos 

gesseiros se transformam em montadores de paredes de dry-wall e forros de gesso 

acartonado. Todos esses trabalhadores realizam atividades cada vez mais apartadas das 

correspondentes tradições – e mais próximas da montagem. 

O esvaziamento dos saberes específicos de cada campo, que Farah chamou de 

simplificação das atividades, portanto, acontece por meio das inovações da indústria (e 

da ciência) de materiais com o desenvolvimento de insumos e componentes construtivos 

que incorporam em sua tecnologia as técnicas relacionadas ao conhecimento empírico e, 

se não dispensam o conhecimento de ofício para sua manipulação, o simplificam. Tal 

situação por conseguinte simplifica o processo de “formação” de cada um desses 

diferentes tipos de montadores por meio de treinamentos rápidos e especializados. 

A simplificação das atividades, portanto, parece ser a maldição da montagem. No 

entanto, ela também abre uma brecha, já que o processo de simplificação, que possibilita 

o surgimento do montador, destila as atividades tradicionais em suas operações 

fundamentais: medição, manuseio, corte, fixação, aplicação; de modo que o foco dos 

treinamentos oferecidos para instrução/certificação para cada tipo de montador se 

convergem nos conhecimentos sobre segurança do trabalho, finanças e as mencionadas 

operações básicas de instalação e montagem de componentes, com pequenas variações 

relativas aos diferentes materiais-base, como vidro, alumínio, madeira, aço etc. 

Dessa maneira, revela-se a possibilidade de um montador, ou uma equipe de 

montadores, reunir as especialidades pulverizadas nas várias atividades que integram o 

campo da montagem. Na produção habitacional, ter-se-ia um modo de produção 

predominantemente característico da manufatura heterogênea, em que um mesmo grupo 

de trabalhadores realizaria o processo de reunião e montagem de componentes cujo 

produto final seria um edifício. Estima-se que tal processo não só eliminaria a maior parte 

das atividades de preparo usuais da manufatura tradicional, mas concentraria nos 

trabalhadores diretos a unidade técnica do trabalho, antes pulverizada nas diversas 

especialidades e equipes parciais. 
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Em suma, a reunião de vários saberes parciais na figura do montador implicaria em 

uma homogeneização da estrutura de divisão do trabalho pela possibilidade de se ter um 

processo de trabalho realizado em sua totalidade apenas por montadores. Significaria 

também que os trabalhadores poderiam ter uma visão completa do processo produtivo, 

com maiores oportunidades de aquisição de novos saberes e mobilidade de atuação, 

enfim, mais autonomia na condução do próprio trabalho. 

4 .3  Do l ight  steel  framing  à  montagem 

Constatadas a tendência de pulverização das atividades de montagem em múltiplas áreas 

de atuação e a possibilidade de sua homogeneização com a emancipação da montagem 

como um campo de ofício próprio, do Montador, propõe-se a complementação do estudo 

de caso dos processos de trabalho nos canteiros de obra de Raul, em que é possível 

observar o movimento de confluência dessas atividades heterogêneas de montagem. 

4.3.1 Contra a prescrição 

No Brasil, o que se denomina por Light Steel Framing – o sistema construtivo 

predominante desses canteiros e a qual Raul se entende vinculado como montador – , em 

seu país de origem, nos Estados Unidos, é parte de um repertório de práticas construtivas 

tradicionais chamada de light-frame construction (construção de esqueleto leve, em 

tradução livre), cujo representante histórico, com origem no início do século xix, é o 

balloon framing44: a montagem de um esqueleto estrutural composto por painéis de 

parede e piso estruturados com montantes (studs) padronizados, tradicionalmente de 

madeira, que serve de suporte para aplicação camadas de fechamento diversos (Figuras 8 

e 9, p. 109). Ao longo do tempo surgiram inovações no processo de montagem e nos 

materiais e, em uma das versões, os perfis de madeira foram substituídos por perfis de aço 

obtidos a partir do corte e dobra de chapas finas de aço galvanizado, muito mais leves do 

que os tradicionais perfis de aço pesados, produzidos por meio da fixação de chapas 

grossas por meio de rebites ou soldas pelos processos de fundição ou laminação. Daí o 

nome original Light-gauge metal stud framing (esqueleto de perfis de aço de pequena 

espessura) e a adaptação para Light Steel Framing (esqueleto de aço leve). 

 
44  Sobre o desenvolvimento do balloon framing, ver Turan (2009).  
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Figura 8 – Balloon framing 

 
Fonte: Turan (2009). 

Figura 9 – Variações do Balloon framing 

 
Fonte: Staib (2008). 

Ao longo do século xx, nos Estados Unidos, esse tipo de construção se estabeleceu 

como o modelo hegemônico de construção de habitações unifamiliares45 e é o modelo de 

preferência das práticas de autoconstrução desse país. Dessa maneira, o desenvolvimento 

das tecnologias e técnicas a ele relacionadas se deu de uma maneira diversa, tanto a partir 

de práticas tradicionais de trabalho com a madeira quanto a partir do desenvolvimento 

da indústria de materiais e equipamentos. Sua introdução no Brasil, no início deste século, 

no entanto, se deu na forma de um sistema “fechado”, prescritivo no que diz respeito a 

variações de possibilidades do uso de materiais e arranjos estruturais, em grande parte 

pela sua importação como “solução” sob medida que integrava uma gama de produtos 

oferecidas por grandes empresas (Figura 10 e 11, p. 110). 

 
45  A construção com esqueleto leve em madeira caracteriza 90% das residências unifamiliares construídas 

nos Estados Unidos em 2019, de acordo com pesquisas censitárias – De 903.000 residências, 814.000 

foram construídas com o método balloon framing (U.S. CENSUS BUREAU, 2019). 
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Figura 10 – Gypsum Drywall, catálogo do 
“Sistema de paredes Gypsum” 

  
Fonte: Gypsum Drywall (2017) 

Figura 11 – LP, catálogo do sistema “Construção 
energitérmica sustentável – CES” 

 
Fonte: LP Building Products (2011) 

O processo de transferência da tecnologia do lsf, portanto, não incorporou a tradição 

do trabalho com a prática construtiva, sendo introduzida na cultura construtiva (formal) 

brasileira alguns catálogos e manuais e alguns componentes construtivos que passam a 

ser fabricados e comercializados em solo nacional. Somada a pouca variedade de 

componentes a um processo incompleto de transferência da tecnologia, tem-se um 

“novo” sistema construtivo (ou uma “tecnologia formal adaptada”, segundo o esquema 

de Pelli) com uma alta carga de prescrição: cada elemento tem uma função específica – o 

perfil de aço, estruturar paredes e cobertura, as chapas de gesso, vedar a estrutura 

internamente, as placas cimentícias, vedar a estrutura externamente etc. – com arranjos 

limitados pelas determinações dos catálogos (e cursos de treinamento) oferecidos pelos 

fabricantes ao subsequente desenvolvimento de normativas de cálculo e qualidade, 

também “adaptados” para a cultura formal brasileira. 

Raul relata, por exemplo, que em diversas obras em que ele trabalhou para uma 

empresa que fabricava os perfis de aço e realizava sua montagem, havia um interesse da 

empresa em realizar as obras, em sua totalidade, apenas com o sistema lsf, como forma 

de “fazer propaganda do sistema”, segundo ele, mesmo havendo situações em que o uso 

de componentes de aço pesado seria mais econômico e mais rápido: 

Era uma filosofia de tentar fazer a obra toda em steel frame, sem usar quase 
nada de aço bruto, até pra vencer vãos de 8, 10m com treliças de steel frame. 
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O que acontece: a estrutura é light-gauge, o quer dizer que é leve e 
resistente, mas se houver uma situação em que se tem um peso excessivo 
sobre uma treliça com mais de 6 metros, não faz sentido gastar tanto aço, 
tanta chapa gusset46, tanto parafuso, se você pode resolver com um perfil 
enrijecido ou uma viga I. Uma treliça para vencer 6 metros de vão tem que 
ter pelo menos 60, 70cm de altura. Se você for contabilizar a metragem 
linear de aço nos perfis, a quantidade de chapas de reforço, parafusos e mão 
de obra necessários pra deixar ela no jeito de ser instalada, daria para 
comprar perfis o suficiente pra substituir duas dessas treliças. A mesma 
coisa acontece com os telhados: pra quê especificar aquele tanto de ripas e 
terças. Na obra das [referência omitida], por exemplo, eles especificaram as 
terças [refere-se aqui às peças que suportam as ripas] de 200mm de altura 
a cada 1200mm e ripamento de perfil cartola, sendo que poderiam ter 
colocado um perfil de aço a cada três metros e outro perfil de lsf em cima, 
como ripa. 

A empresa de Raul atuou nessas obras como uma subempreiteira dentre várias outras 

que se dividiam para execução em paralelo de vários “subsistemas”. Sua condição de 

“montador de painéis” não permitia sua participação nas tomadas de decisão. Ele conta 

que poucas vezes conseguiu apresentar sugestões aos engenheiros da obra – depois de 

“provar por A mais B que funcionava melhor do que a solução em projeto” –, que 

assumiam o crédito de suas ideias quando as apresentavam para os gerentes das obras.  

Nas obras em que Raul assume o papel de gerente, é possível observar ganhos de 

autonomia na sua relação com outros projetistas, que têm seus projetos contestados e 

alterados, como descrevemos na apresentação do caso na introdução deste trabalho. Além 

disso, nessas obras, mas em especial nas em que ele assume também a função de projetista, 

é possível observar como Raul supera a prescrição do lsf ao incorporar, à sua maneira, 

componentes de outros sistemas construtivos e subverter as prescrições de uso dos 

componentes do lsf nos seus processos de trabalho. Nestas situações, que apresentamos 

a seguir, ele deixa de ser simplesmente um “montador de light steel framing” e se aproxima 

do que chamamos de “ofício da montagem”. 

4.3.2 Montadores de ofício 

Nas obras e projetos em que trabalhei com Raul – ou cujo processo produtivo eu pude 

acompanhar –, pode-se observar a anunciada aplicação de elementos construtivos em aço 

“pesado” em substituição a soluções prescritas nos manuais do lsf. Inicialmente, seus 

 
46 Placas metálicas fixadas com parafusos nos nós de treliças para reforço das ligações de vários perfis. 
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usos eram raros, principalmente como elementos de transição para grandes vãos ou como 

estruturas específicas, como torres de caixa d’água. Nesses casos, Raul fazia a especificação 

e a compra do material e participava de alguns momentos da instalação, mas as operações 

específicas do trabalho com o aço, como a soldagem, eram realizadas por um profissional 

terceirizado. 

Com o tempo, tendo tido contato com vários profissionais nos processos de execução 

de obras de fechamento de coberturas e de algumas casas em lsf, Raul e equipe passaram 

a realizar algumas dessas atividades, desde a solda e operações relacionadas ao trabalho 

com o aço até a montagem de vidros e esquadrias de alumínio. 

Questionado sobre os motivos que o levaram a incorporar essas atividades ao seu 

repertório de técnicas construtivas, Raul explica que teria sido uma necessidade em razão 

de problemas com os próprios profissionais a que cabia a execução dessas atividades, 

atribuídos ao fato de o lsf ser um sistema pouco convencional no Brasil: 

Eu vi a necessidade de começar a fazer outras atividades porque os 
profissionais que são focados em só uma atividade não estavam sabendo 
trabalhar com o steel frame, e mesmo você ensinando, falando como 
poderia ser, eles estavam ainda achando que era igual na alvenaria – 
quebrando com martelete e cortando com esmerilhadora ou makita 
[metonímia para serra-mármore] –, então para não acontecer de eles 
comprometerem a estrutura de uma parede ou de um telhado, nós 
começamos a fazer coisas pra além do steel frame para garantir qualidade 
do nosso serviço final, até mesmo ensinando esses outros profissionais a 
trabalhar com o steel frame. Muita gente pegou mas muita gente não queria 
nem ver. Foi assim que a gente viu a necessidade de abrir o leque e fazer 
outras atividades. 

Poderíamos dizer que os profissionais dessas atividades “complementares”, que 

interagiam com o canteiro de Raul, operavam em uma outra lógica de produção, apesar 

dos procedimentos envolvidos na sua produção serem essencialmente relacionados à 

lógica da montagem da manufatura heterogênea, como argumentamos anteriormente. 

Para esses profissionais, o lsf teria um caráter alóctone, mas para Raul, suas atividades e 

procedimentos eram familiares. A distinção pode ser explicada, ponderamos, por suas 

diferentes posições no esquema produtivo: enquanto Raul ocupa uma posição 

privilegiada que o permite participar e observar o processo produtivo em sua totalidade, 

a participação dos demais estaria restrita aos momentos prescritos de execução de suas 

atividades. 



 
113 

Essa posição de Raul, portanto, lhe permitiu absorver empiricamente os saberes 

relacionados a essas atividades pela lente dos procedimentos do lsf, como pode ser 

observado a partir de sua explicação sobre o processo de aprendizado: 

Como tudo faz interface com o lsf – uma porta, uma esquadria, um 
armário; tudo é conectado – eu aprendia essas coisas na obra, observando 
o pessoal fazer e repetindo e testando. Aí quando aparecia uma obra nova 
e já tendo um pouco de noção do funcionamento, eu desenhava no 
SketchUp, para ver o que parecia funcionar ou não. […] a noção que você 
pega do steel frame serve pra fazer qualquer coisa na obra, na alvenaria, na 
elétrica, na hidráulica, se aplica em tudo. Na serralheria, por exemplo, 
ajuda muito, porque como o steel frame exige muita atenção aos detalhes – 
a base do esquadro, o prumo, medição –, se você aplica isso na solda da 
serralheria, o trabalho tem muito mais perfeição. 

Dessa maneira, por mais que Raul empregue o trabalho de profissionais terceirizados, 

sua participação no processo produtivo como um todo – que implica também na 

participação de um grupo de montadores vinculados a Raul – é o que possibilitou o 

aprendizado dessas funções na prática, nem que inicialmente em atividades de apoio aos 

profissionais que ele mesmo (sub)contratava. Finalmente, como a maioria das atividades 

pode ser destilada em procedimentos de montagem, a tendência é que, com o tempo – 

pouco tempo, inclusive – elas sejam absorvidas pela equipe fixa e os serviços de 

profissionais terceirizados sejam dispensados. 

É claro, no entanto, que Raul é um trabalhador atípico – não é comum, em pequenas 

empreiteiras, um mestre de obras que não apenas domine a leitura e interpretação de 

projetos, mas também faça projetos – o que certamente contribui para que esses processos 

sejam acelerados, mas o ponto é que a absorção desses saberes empíricos é realizada 

coletivamente pelos trabalhadores que integram a equipe fixa de Raul, cuja principal 

contribuição nesse processo é estruturar um ambiente produtivo pouco hierarquizado 

com práticas compartilhadas. 

Dito isso, apresentamos, a seguir, uma sequência cronológica de obras executadas por 

um mesmo grupo de montadores associados a Raul que representa uma amostra da 

diversidade de atividades por eles acumuladas. 

Obra 1 (2018) 

Nessa obra, Raul foi contratado diretamente pelo proprietário de uma residência em Nova 

Lima, mg, para substituição de um deck em madeira existente por uma laje de concreto 
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armado. A solução desenvolvida e projetada por Raul fez uso da estrutura em madeira 

que apoiava o ripamento de madeira existente para suportar uma laje em concreto em 

que se utilizou o sistema popularmente conhecido como steel deck – em que componentes 

de aço fazem o papel de fôrmas e armação positiva para o concreto. Os componentes 

foram detalhados, quantificados e comprados por Raul e montados por ele em conjunto 

com dois montadores, e a concretagem e acabamento final da laje foi executada por uma 

empresa especializada (Figura 12). 

Figura 12 – Execução da concretagem por empresa especializada sobre estrutura montada 
pela equipe de Raul e seu projeto 

 

 

 

 
Fonte: Acervo do autor 

Obra 2 (2018) 

Nesta obra de acréscimo de área em um apartamento de cobertura localizado em Belo 

Horizonte, foi possível observar o uso de uma estrutura em aço em conjunto com 

elementos em lsf – de maneira análoga aos procedimentos descritos por Raul 

anteriormente, em depoimento –, com o objetivo de reduzir a quantidade de elementos 

em lsf e as operações de montagem (Figura 13, p. 115). Enquanto a execução da solda 

das peças em aço foi realizada por um profissional terceirizado, neste mesmo canteiro, 

Raul e equipe executam pela primeira vez alguns elementos relacionados ao campo dos 

montadores de esquadrias de alumínio e vidro (Figura 14, p. 115), com a montagem de 
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uma porta com componentes em alumínio e outra com vidro temperado associado a 

ferragens de aço e componentes em alumínio. 

Figura 13 – Aplicação de aço em associação ao LSF 

  
Fonte: Acervo do autor 

Figura 14 – Componentes de alumínio e vidro temperado montados por Raul e equipe 

  
Fonte: Acervo do autor 

Obra 3 (2019) 

Em 2019 Raul adquire uma máquina de solda que Henrique, um montador que o 

acompanha em obras há quase 20 anos, aprende a operar mediante um processo de 

tentativa e erros. Já habituados com a aplicação de componentes em aço, eles incorporam 

também a atividade de soldagem ao repertório de técnicas empregadas nos seus canteiros 

de obras. Isso acontece pela primeira vez na Obra 3 – uma reforma de um galpão para 

receber as atividades de uma agência de veículos em Belo Horizonte. Nesta obra, os 
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elementos estruturais em aço são utilizados como estrutura de um mezanino e recebem 

fechamentos verticais em chapas de osb estruturadas com painéis de lsf e uma laje com 

o mesmo material apoiada sobre a estrutura em aço (Figura 15). A técnica de soldagem é 

ainda aplicada na montagem de uma porta acústica em aço com preenchimento em lã de 

vidro (Figura 16). 

Figura 15 – Aplicação de aço em associação ao LSF 

  
Fonte: Acervo do autor 

Figura 16 – Montagem de porta em aço com preenchimento em lã de vidro 

    
Fonte: Acervo do autor 

Obra 4 (2019) 

Na Obra 4, também um acréscimo de área no terraço de um apartamento, viu-se a 

aplicação de procedimentos de pré-montagem de elementos construtivos em lsf em que 

se incluía a aplicação de revestimentos cerâmicos (Figura 17, p. 117), além da associação 

de componentes em alumínio e vidro temperado à estrutura em lsf (Figura 18 e 19, p. 

117), já experimentados no ano anterior, na Obra 2.  
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Figura 17 – Pré-montagem de componentes em LSF com aplicação de revestimento 

   

Fonte: Acervo do autor 

Figura 18 –Montagem de componentes de alumínio e vidro temperado associados ao LSF 

   

Fonte: Acervo do autor 

Figura 19 – Montagem de componentes de alumínio e vidro temperado associados ao LSF 

   

Fonte: Acervo do autor 



 
118 

Obra 5 (2019) 

A obra 5 compreendeu uma colaboração entre mim e Raul, a partir de um projeto de 

ampliação e regularização de um laticínio em Entre Rios de Minas, mg, que seria 

completamente executado em lsf. Ao longo do processo de aprovação do projeto junto 

ao Instituto Mineiro de Agropecuária (ima) foi exigido que a edificação tivesse uma base 

(até 1,20m de altura, pelo menos) em alvenaria, o que exigiu uma adaptação do projeto 

inicial. Em vista da necessidade de revisão do projeto e da verba disponível para a 

construção, nós propusemos uma mistura de componentes e sistemas construtivos que 

possibilitasse o atendimento das duas variáveis. A solução final compreendeu a execução 

de uma laje de concreto, que utilizaria um serviço de concretagem e acabamento como o 

utilizado na Obra 1, a montagem de uma base de blocos de concreto (Figura 20) e, sobre 

ela, a montagem de painéis estruturais em lsf que receberiam como fechamento externo 

telhas de fibrocimento (Figura 21, p. 119) e como fechamento interno aletas de pvc, 

aplicadas também como fechamento de forro (Figura 22, p. 119). Todas essas atividades 

e elementos foram estabelecidos conjuntamente por mim e Raul, e montados por sua 

equipe, inclusive os fechamentos de vãos de janelas com as chamadas telas mosquiteiros 

fixadas em componentes de alumínio (Figura 23, p. 119) e os brises-soleil compostos de 

elementos de bambu e lsf (Figura 24, p. 120). 

Figura 20 – Montagem de obra com componentes de múltiplas orientações 

   

   

   
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 21 – Montagem de obra com componentes de múltiplas orientações 

   
Fonte: Acervo do autor 

Figura 22 – Fechamento interno dos painéis em LSF da Obra 5 em aletas de PVC 

  
Fonte: Acervo do autor 

Figura 23 – Fechamentos internos em PVC e fechamento de vãos com “telas mosquiteiro” 

   
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 24 – Brise-soleil em elementos de bambu e LSF 

   
Fonte: Acervo do autor 

Obra 6 (2020) 

Já na Obra 6, outro fechamento de cobertura em Belo Horizonte, também colaborei com 

Raul, mas desta vez em um projeto de sua feitura. É usual neste tipo de obra tanto a 

solicitação, por parte dos proprietários, de desenhos para apresentação em reuniões de 

condomínio quanto à exigência de desenhos para fabricação dos painéis estruturais que, 

a depender da situação, Raul prefere encomendar pré-cortados e pré-furados, direto da 

fábrica.  

O meu papel nesses casos é, a partir do projeto produzido por Raul, montar desenhos 

com a ajuda de softwares de computador. Além desses desenhos “de apresentação” e “para 

fabricação” (Figura 25, p.121), eu também produzo relatórios e listas de compra de 

materiais, o que é possível fazer rapidamente, utilizando ferramentas específicas do 

próprio software, uma vez que Raul representa os componentes da construção no projeto, 

um por um, de maneira fiel à como são na realidade. 

Esse conjunto de desenhos e informações, nesses casos, faz o papel de desenho da 

produção, e auxiliam Raul e os montadores na compra e montagem dos componentes. 
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Figura 25 – Desenhos de apresentação da Obra 6 

   

   

Fonte: Acervo do autor 

No que diz respeito à montagem de componentes no canteiro, na Obra 6, é possível 

observar um uso mais elaborado da associação de elementos em aço e lsf (Figura 26), 

que implica na redução do número de peças de ambos ao estritamente necessário, se 

comparada a arranjos análogos em obras anteriores, e revela um domínio desse tipo de 

aplicação, tanto no que tange à concepção do arranjo quando à sua execução. 

Figura 26 – Aplicação de aço em associação ao LSF, obra em Belo Horizonte, MG, 2020 

  

Fonte: Acervo do autor 
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Obra 7 (2020) 

O último canteiro cujo processo de produção eu acompanhei no desenvolvimento desta 

pesquisa foi o da Obra 7, também uma colaboração a partir de um projeto que desenvolvi 

levando em consideração os processos de trabalho da equipe de Raul. Por se tratar de uma 

reforma de um pequeno espaço alugado para torrefação e distribuição de café em grãos 

que não exigia a repartição com paredes ou elementos estruturais, as atividades, todas 

desempenhadas pela mesma equipe de montadores, compreenderam a montagem de 

elementos leves em aço – suportes de bancadas, estruturas de mesas e guarda-corpo 

(Figura 27) –, madeira – as bancadas e tampos de mesas – e vidro – como fechamento dos 

vãos do guarda-corpo (Figura 27) –, infraestrutura de distribuição de rede elétrica e 

hidráulica e elementos de iluminação, em que foram utilizados componentes 

industrializados, além da pintura de paredes (Figura 28). 

Figura 27 – Montagem de obra com componentes de múltiplas orientações, obra em Belo 
Horizonte, MG, 2020 

  
Fonte: Acervo do autor 

Figura 28 – Montagem de obra com componentes de múltiplas orientações, obra em Belo 
Horizonte, MG, 2020 

  
Fonte: Acervo do autor 
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A observação e ilustração do conjunto de atividades reunidas pelos montadores dos 

canteiros apresentados reforça o entendimento de montagem desenvolvido até este 

tópico, que culmina na proposta de reunião dos procedimentos e técnicas pulverizados 

em diversos ofícios continuamente desprovidos de tradição de saber-fazer. Do 

acompanhamento da produção dessas obras, propõe-se a seguir uma descrição dos 

processos de trabalho da manufatura heterogênea da construção, que chamamos aqui de 

montagem. 

4.3.3 Os processos de trabalho na montagem 

No canteiro de obras são realizadas várias etapas, muitas vezes em paralelo, de partes da 

edificação – fundação, estrutura, paredes, instalações, cobertura. Na realização dessas 

etapas é empregado um conjunto relativamente homogêneo de atividades específicas, nas 

quais são utilizados conjuntos bem definidos de insumos e instrumentos. 

Os meios de produção chegam ao canteiro já transformados previamente, seja direto 

da fábrica ou pré-montados, e são simplesmente arranjados para formar um produto 

finalizado, requerendo poucas ações adicionais de transformação. Dessa maneira, 

atividades características da montagem compreendem: (1) Ao invés de atividades de 

transformação e preparo, tem-se uma reunião de componentes industrializados; (2) 

atividades de montagem de elementos da edificação a partir dos componentes reunidos, 

com poucas operações de preparo; e (3) atividades de suporte ou apoio, que permeiam 

todo processo produtivo, como armazenamento e transporte de material, que são 

realizadas pelos próprios montadores. 

A equipe é pequena e homogênea, com pouca hierarquização, o que possibilita a 

formação empírica e a mobilidade dos trabalhadores em tarefas diversas, com variados 

níveis de complexidade, e dispensa a necessidade de alternância de equipes parciais no 

canteiro. 

As ferramentas básicas são de posse dos trabalhadores, fornecidas pelo mestre de 

obras, de forma que todos (mesmo o mais inexperiente) carreguem, além dos 

Equipamentos de Proteção Individual (epi), um cinto de ferramentas com parafusadeira 

elétrica, trena, lápis, esquadro, linha de giz, martelo, bolsa de parafusos e alicate. As 

ferramentas elétricas são de propriedade do mestre de obras: serras circulares, serras de 

mesa, marteletes, parafusadeiras – em grande número, de forma que todos trabalhadores 

carreguem uma junto ao corpo no cinto de ferramentas. Em muitos casos, quando 
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acontece compra de novas ferramentas, as antigas são doadas ou vendidas para os 

trabalhadores. 

O “centro motor” da atividade produtiva não é mais uma habilidade artesanal (o 

“saber fazer” da atividade de ofício), como na manufatura típica da construção, mas uma 

habilidade intelectual do trabalhador, vinculada à construção empírica de um repertório 

de técnicas e materiais em face à variabilidade característica das atividades de construção. 

O que garante a “qualidade” da construção, nesse caso, é a integração de trabalho 

intelectual e trabalho material, não um controle gerencial. 

4 .4  Considerações sobre o caso estudado 

A reunião dos trabalhos material e intelectual, portanto, caracteriza uma retomada de 

autonomia nesses canteiros em relação a outras formas de organização da produção no 

sistema capitalista. Este último, juntamente com o aparato formal técnico-científico-

jurídico dos campos da Arquitetura e da Engenharia, se afirmam como as principais 

barreiras para ampliação da autonomia dos trabalhadores da montagem, em que se 

considere superada a divisão do trabalho histórica da manufatura dos canteiros de obra. 

O impacto social das práticas descritas nos canteiros da montagem se limita ao 

trabalho de uma única equipe, e não altera o modo capitalista de produção da habitação. 

Enquanto a moradia for uma mercadoria, faz sentido que para a sua construção seja 

utilizada uma força de trabalho abundante, associada aos meios de produção com pouco 

trabalho morto, quando o único recurso que se tem disponível para sua produção é a 

própria força de trabalho. Não obstante, o grosso da produção habitacional brasileira se 

encaixa nesse quadro – segundo pesquisa contratada pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (cau-br), 85% das pessoas que já construíram ou reformaram sua 

moradia o fizeram com seus próprios meios, sem a presença de arquitetos ou engenheiros 

(cau/br & datafolha, 2015) –, o que não significa que essa produção seja realizada 

pelos próprios moradores, “com as próprias mãos”47. Como foi exemplificado com o caso 

dos canteiros de Raul, muitas vezes há a contratação de profissionais para execução de 

moradias (ou de parte delas) diretamente pelos moradores. Há, nesses casos, um contrato 

 
47  Mesmo quando este é o caso, não significa que esses autoprodutores fujam da lógica capitalista. Como 

aponta Oliveira (2003 [1972]; 2006), a construção da habitação pelos moradores durante os tempos 

livre, fora do trabalho, contribui para o rebaixamento do valor da força de trabalho no quadro geral da 

economia. 
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social para a produção de uma mercadoria, em que os trabalhadores vendem sua força de 

trabalho diretamente para os moradores, que visam tanto o valor de uso quanto o valor 

de troca dessa mercadoria e, portanto, renda e/ou lucro de sua produção. 

Invariavelmente, pois, se estabelece no ambiente produtivo uma relação de assimetria de 

poder e, consequentemente, heteronomia sobre os trabalhadores, que pode se manifestar 

desde exigências absurdas de “qualidade” de acabamento final do produto ou elementos 

construtivos impossíveis de serem executados com as técnicas disponíveis no repertório 

dos trabalhadores até exigências de abaixamento do valor cobrado para execução dos 

trabalhos e, em casos extremos, até mesmo o não pagamento pelos serviços prestados. 

A mesma relação contratual pode se estabelecer também entre os próprios 

trabalhadores, haja vista que Raul faz uso de serviços de terceiros para realização de 

algumas tarefas de suas obras e até mesmo na contratação dos montadores que o 

acompanham, alguns há mais de uma década, que se dá pela constituição de empresas do 

tipo Microempreendedor Individual (mei) pelos trabalhadores – prática que se fortaleceu 

a partir da reforma trabalhista instituída na Lei 13.874/2019 (brasil, 2019), que permite 

a empresas a terceirização de sua atividade-fim –, o que implica tanto na restrição do 

acesso desses trabalhadores a direitos trabalhistas como férias e décimo terceiro salário 

quanto em custos trabalhistas inesperados para o contratante, com indenizações e 

processos legais, em grande parte por falta de orientação jurídica-contábil. 

A segunda grande barreira para a ampliação da autonomia dos trabalhadores da 

montagem se dá na própria atuação dos profissionais Arquitetos e Engenheiros Civis. Em 

que se desconsidere o já mencionado papel do desenho de arquitetura no modo de 

produção capitalista da habitação, como apresentado no capítulo 2, o poder e a 

heteronomia se impõe sobre os trabalhadores por meio do aparato jurídico-legal desses 

campos – que tomam para si o direito da prática de concepção das edificações no Brasil –

, que se manifesta em práticas vigilância e fiscalização do chamado “exercício ilegal da 

profissão”. 

O efeito direto dessas práticas sobre os canteiros sem arquitetos ou engenheiros pôde 

ser observado na vigilância de Raul em seus canteiros, que o leva a recorrer a arquitetos 

para emissão das chamadas rt’s, ou registros de responsabilidade – em que esses 

profissionais registram junto ao conselho de classe a responsabilidade (e autoria) sobre as 

atividades de projeto ou de execução de edificações. Raul relata ainda um caso extremo, 

em que ele fora contratado para executar a construção de uma residência cujo projeto 

arquitetônico o proprietário havia comprado em um site especializado na venda de 
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projetos: mesmo tendo Raul contratado um arquiteto para aprovação do projeto junto à 

prefeitura do município, ocorreu na obra uma fiscalização do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (crea) que, em vista da ausência de um profissional de 

engenharia ou arquitetura na administração da obra, instaurou o embargo dos trabalhos, 

se fazendo necessário a contratação de um profissional registrado em tal conselho para 

regularização legal da obra. Não só os custos de contratação desse profissional recaíram 

sobre Raul, mas também os de uma multa pelo referido exercício ilegal da profissão da 

Engenharia. Não obstante, este último engenheiro, que era também filho do arquiteto que 

realizara a aprovação do projeto, instaurou um processo contra Raul junto à Justiça do 

Trabalho, requerendo o pagamento de custos de contratação de alegados serviços de 

acompanhamento de obra, o que implicou em mais custos para Raul e, inevitavelmente, 

levou à falência de sua empresa e à cassação de seus bens. 

✽ 

Apesar do desfecho trágico do trabalho de Raul, representado pelo fechamento do 

caso apresentado, considera-se que as bases para uma produção (um pouco mais) 

autônoma por meio da montagem já estejam presentes nas práticas dos trabalhadores, 

por mais que pulverizadas nos conhecimentos parciais dos “órfãos de ofício”, e bastaria 

um incentivo para que fossem reunidas em outras figuras de montadores como Raul e a 

equipe que o acompanha. ❧ 
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5 consider ações  f inais  

 

 

 

 

O esforço de pesquisa empreendido neste trabalho se concentrou na articulação de 

referenciais teóricos e experiências pessoais. Seu caráter processual descreve o caminho 

do meu pensamento, a partir de inquietações oriundas da prática profissional e da 

coletânea de questões em torno da pré-fabricação e da relação entre desenho e canteiro, e 

levou a uma tentativa de explicação dos fenômenos sociais que tomam lugar nos canteiros 

de obras, o que inevitavelmente revelou vários entraves, mas também abriu algumas 

brechas para o apontamento de saídas. 

Como uma das principais contribuições deste trabalho destacamos a revisão histórica 

da noção de pré-fabricação, sua desvinculação da ideia de industrialização e o 

estabelecimento de sua relação com os modos de organização de qualquer produção e 

suas categorias – artesanato, manufatura e maquinaria.  

Do estudo e caracterização do modo de produção da típica manufatura da habitação 

no Brasil, em conjunto com o aparato conceitual marxiano, pudemos traçar um 

panorama histórico do desenvolvimento da produção habitacional nacional. Em suma, 

observamos uma crescente aproximação do setor com a indústria, após os anos 2000, em 

razão do aquecimento do setor da construção civil garantido pelo subsídio Estatal à uma 

produção habitacional financeirizada. Como mostramos, essa aproximação foi marcada 

por esforços no sentido de aumento de produtividade e pelo surgimento de soluções e 

sistemas construtivos ditos inovadores que recolocaram em pauta as discussões da pré-

fabricação e da industrialização das construções, dando novo sentido às propostas 

levantadas pelos arquitetos do mm. Também evidenciamos que as tendências de 

crescimento do afluxo de materiais e componentes industrializados para os canteiros de 

obras e de aplicação de estratégias de racionalização e controle sobre os processos de 

trabalho produziram um contexto de crescente supressão da autonomia dos 

trabalhadores nos canteiros de obras. 

A partir deste contexto, solidificamos o entendimento da montagem como uma 

característica intrínseca à manufatura heterogênea – aqui em substituição à ideia de pré-
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fabricação – e, com base em estudo de caso de canteiros do lsf, construímos uma 

proposta de caracterização de seus processos de trabalho. Nestes, identificamos uma 

retomada de autonomia dos trabalhadores em relação a outras formas de organização da 

produção no sistema capitalista, possibilitada pela reunião dos trabalhos material e 

intelectual na figura do montador. 

A observação de canteiros do lsf – nos quais identificamos aspectos de pré-fabricação 

e apontamos o entendimento de montagem como em um “jogo de peças para montar” –, 

permitiu especificarmos as hipóteses de méritos específicos do lsf ou das práticas de pré-

fabricação como estruturadoras dos indícios de autonomia – ou do “algo diferente” – dos 

canteiros de Raul. Percorrido o caminho de investigação dessa pesquisa, agora posso 

afirmar que eram os próprios aspectos da montagem que subsidiaram tais indícios e, além 

deles, também a relação que se estabeleceu entre mim e Raul, em que a aproximação da 

prática do desenho de arquitetura às práticas do canteiro de obras abriu novas fronteiras 

para incrementos da autonomia não só para os trabalhadores, mas também para mim, 

como projetista.  

Em retrospecto, foi somente com esse processo de investigação que me atentei para os 

aspectos revolucionários de compartilhar a prática do projeto com os sujeitos que o 

materializam. Em primeiro lugar, quando eu enviava o arquivo 3d do meu projeto para a 

interpretação de Raul, nós não apenas compartilhávamos um arquivo de computador e 

seu conteúdo, mas uma mesma linguagem de representação – no caso mediada pelas 

convenções de um software – ao invés de uma relação vertical de emissão-recepção de 

informações mediada pelas convenções de desenho do campo da Arquitetura – fruto de 

um desenvolvimento técnico e histórico cujo conhecimento somente eu era detentor. 

Em segundo lugar, entendo que o estabelecimento de uma base linguística comum 

entre mim e Raul nos teria habilitado a, em seguida, compartilhar nossas práticas e 

conhecimentos em pé de igualdade. O aspecto revolucionário, aqui, é a inversão do modo 

em que a prática projetual (o desenho de arquitetura) se relacionou historicamente com 

as práticas construtivas dos trabalhadores (o canteiro de obras): em um movimento de 

esvaziamento dos saberes dos trabalhadores por meio da linguagem da arquitetura (tanto 

técnica, representada pelas convenções de desenho, quanto formal, representada pelos 

estilos arquitetônicos) e acentuando a heteronomia do trabalho no canteiro de obras por 

meio da concentração da atividade intelectual de concepção dos espaços em um projeto 

para executar (imperativo) que habilita a subsequente divisão dos trabalhadores em 

equipes especializadas somente na execução dessas atividades parciais. Em um 
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movimento contrário, a inversão desse processo significou que a minha prática projetual 

(o desenho de arquitetura) era modificada pelas práticas construtivas do trabalho 

autônomo (ou mais autônomo do que o comum) dos canteiros de obras de Raul: uma vez 

que começamos a conversar em uma linguagem comum e ele possuía o domínio de sua 

gramática, para que não houvesse erros de interpretação ou troca de significado no 

processo de comunicação era necessário que eu compreendesse, no mínimo, as palavras 

mais comuns do léxico de Raul para conseguir entendê-lo e me expressar por meio do 

arranjo dessas palavras. Afora a metáfora linguística: eu precisava conhecer o repertório 

de elementos construtivos disponíveis (as peças) e como eles eram utilizados na prática 

construtiva de Raul (como as peças são arranjadas) para que meus projetos não só 

pudessem ser rapidamente compreendidos por ele, mas que também fizessem sentido em 

relação às suas práticas construtivas. 

✽ 

As discussões aqui empreendidas e lançadas a partir de inquietações de uma  prática 

profissional, visam uma outra. Nesse sentido, entende-se como pontos chave para 

discussões futuras ante as possibilidades trazidas pelo esquema de produção observados 

nos canteiros de Raul: de um lado, o tema da linguagem do desenho e, de outro, o da 

institucionalização do exercício da profissão da Arquitetura. 

De imediato, vislumbramos um possível desenvolvimento do que consideramos 

propostas práticas presentes na teoria de Sérgio Ferro – especificamente o que o autor 

denominou manufatura corrigida, em que é proposta uma ressignificação da manufatura 

como o único dentre os diferentes modos de produção capitalistas em que haveria a 

possibilidade de maior autonomia para os trabalhadores da construção civil48 e, de 

maneira complementar, o papel do desenho de arquitetura como desenho da produção, 

em oposição a um desenho imperativo, para a produção (ferro, 2006[2003]; 2006[2005]; 

2016). Uma vez que Ferro debruçou-se no desenho dessas propostas aos moldes da 

manufatura do tipo orgânica, enxergamos a possibilidade de contribuir com seu 

desenvolvimento por via das elucidações trazidas pelos entendimentos de montagem e 

manufatura heterogênea aqui apresentados. Em última medida, busca-se abrir novos 

 
48  “A manufatura – destruí-la, conservá-la ou modificá-la? [...] O trabalho de revisão não significará sair da 

manufatura. É preciso pegar as coisas onde elas estão. E não é evidente que a industrialização da 

construção seja possível a curto prazo – ou que seja tão desejável. A única posição realista é assumir a 

manufatura – orientando-a em favor da autonomia” (FERRO, 2006 [2003], pp. 402-3). 
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horizontes de pesquisa e contribuições para o campo de estudos que se concentra nos 

aspectos da produção material da arquitetura e lançar discussões em torno dos possíveis 

aspectos pedagógicos da montagem: suas possíveis articulações com práticas de 

autoconstrução ou autoprodução de moradias e uma prática que possa conciliar 

trabalhadores, arquitetos e “usuários” – em outras palavras, produção, concepção e 

percepção e uso. ❧ 
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