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Composta pelo cantor e compositor Chico Buarque de Hollanda, em 1971, para seu álbum 

homônimo, Construção é a mais emblemática canção de crítica do artista. Considerada por 

críticos como a maior canção brasileira de todos os tempos
2
, a letra de Construção traz uma 

forte crítica à alienação do trabalho, existente na sociedade capitalista. Dividida em três 

blocos, a letra expõe a exploração do trabalhador enquanto mera peça de reposição nos 

sistema de produção capitalista. A circularidade de acontecimentos e repetição de melodia, 

presente nas estrofes da música, marcam a rotina de mecanicidade do trabalho e a relação 

dualista de capital x trabalho; potencialmente, levando à percepção de uma sociedade 

fragmentada, desarmonizada e individualista. O clímax da obra é a morte do operário ao final 

da canção, não por sua morte em si, mas pela perturbação que ela traz a normalidade social. 

No contexto em que Construção foi composta por Chico Buarque, a construção civil era um 

dos setores que mais se expandiam durante a ditadura militar e o setor de maior contratação à 

época (EARP e PRADO, 2003). Nesse sentido, a letra de Construção, acaba por ser lida por 

uma interpretação dentro do Marxismo e na luta de classes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Construção. Alienação do Trabalho. Chico Buarque. Marxismo. 

Lukács. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na segunda metade do século XX, a América Latina viveu conflitos civis devido ao 

período de bipolaridade vivida no mundo, à chamada Guerra Fria. Buscando não perder sua 

hegemonia frente às nações subdesenvolvidas para os socialistas-soviéticos, a política norte-

americana parte para um intervencionismo na política interna e soberania de outros países, o 

que resultou em diversos regimes militares em toda América Latina. Não diferente, o Brasil 

também sofreu com o intervencionismo norte-americano, resultando no Golpe de Estado em 

1º de Abril de 1964, que depôs o Presidente João Goulart democraticamente eleito e colocou 

o Brasil em um período ditatorial de 21 (vinte e um) anos (1964 a 1985). 

O período de vigência do regime militar ficou marcado por forte repressão política, 

perseguições a opositores, prisões, torturas, mortes, cerceamento de direitos fundamentais aos 

cidadãos, tudo em nome da segurança nacional contra uma ameaça comunista inexistente, 
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fragmentada em grupos isolados o que não ameaçaria uma revolução aos moldes da Cubana. 

 Desta forma, o presente artigo fará uma análise de uma das canções mais 

emblemáticas do período dos Anos de Chumbo que o Brasil viveu: Construção, de Chico 

Buarque de Hollanda, sob a ótica do conceito de reificação (LUKÁCS, 2003). Considerada 

por muitos críticos como a maior canção brasileira de todos os tempos e um divisor de águas 

na vida do artista.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL: DO GOLPE DE ESTADO À VIOLAÇÃO DO 

DIREITO DE EXPRESSÃO ATRAVÉS DO AI-5 

 

O Golpe Civil-Militar ocorreu em meio às mudanças significativas da posição do 

Brasil frente ao cenário internacional, tendo em vista que migrava paulatinamente de uma 

economia agrária para uma economia urbana, visando à industrialização do país, buscando a 

superação de seu subdesenvolvimento e uma expansão de consumo do seu mercado interno. 

Esse modelo econômico começou, após a 2º Guerra Mundial em investimento na indústria 

pesada, se firmando com mais veemência com o Plano de Metas do governo do Presidente 

Juscelino Kubitschek (1956/1961).  

No fim do período do Governo JK houve uma crise econômica que não foi resolvida 

na presidência de Jânio Quadros, marcada pelo aumento descontrolado da inflação, pela 

desaceleração da economia e queda geral nos investimentos públicos (devido a constantes 

déficits) e privados. Com a renúncia de Jânio Quadros houve uma tentativa de golpe por 

setores conservadores que não queriam a posse do Vice-Presidente João Goulart, mas devido 

à resistência de diversos setores, angariados principalmente pelo Rio Grande do Sul de Leonel 

Brizola, garantiu-se a posse do de Jango à Presidente. Dessa forma, os golpistas buscaram 

uma saída para deslocar parte do poder do presidente recém-empossado, sendo aprovado pelo 

Congresso Nacional o parlamentarismo com Tancredo Neves enquanto Chefe do Governo 

cabendo a Jango apenas a função de Chefe de Estado, o que não conseguiu sanar a crise, 

tendo em vista que as camadas mais pobres vislumbravam reformas mais estruturais. Houve 

então a convocação de um plebiscito que originalmente marcado para 1965 foi antecipado 

para 06 de janeiro de 1963, para que o povo escolhesse entre o parlamentarismo e o 

presidencialismo, dando ampla vitória ao presidencialismo e consequentemente a volta de 

Jango as funções de Chefe de Estado. (BARROS, 2007). 

A industrialização brasileira, que era ligada principalmente ao capital externo, que 



buscava mão de obra abundante e barata, sentia-se ameaçada com a dualidade estabelecida 

durante a Guerra Fria entre capitalismo x socialismo. Nesse contexto, os investidores sentiam-

se receosos por uma eventual exacerbação do nacionalismo e progressismo de João Goulart, 

marcada pela implantação de suas reformas de base, buscando o desenvolvimento do Brasil e 

diminuição das desigualdades sociais no país, seu autodesenvolvimento e sua soberania. Por 

outro lado, em meio à campanha pela volta do Presidencialismo, em 1963, Jango sofre com 

fortes manifestações populares de varias entidades ligadas ao campo e da cidade, como a FMP 

– Frente de Mobilização Popular, criada em 1962, que exigiam reformas profundas, o que 

ganhava corpo também nas ruas, estabelecendo um clima de polarização, e uma crise política 

no governo Jango. (BARROS, 2007).  

Além de desagradar os investidores, Jango também desagradava setores militares 

com uma guinada à esquerda nas políticas do Brasil quando lança a Frente Popular em 23 de 

Março de 1964. Ademais essas reformas antagonicamente contrariavam o interesse do capital 

externo e interno e dos grandes latifundiários, sendo esses representantes da sociedade civil os 

responsáveis por darem sustentação ao Golpe de Estado
3
.   

Ao lançar a Frente Popular, Jango buscava estabilizar seu governo, devido à forte 

crise econômica e instabilidade inflacionária, e aglutinar forças representativas de massas para 

poder implementar as reformas estruturais. Todavia, os golpistas derrotados em outras 

tentativas de se instalarem no poder, em 1964 são vitoriosos pegando desguarnecidos os 

movimentos sociais, o PCB e o próprio presidente João Goulart que não articulou uma 

resistência frente o golpe de estado da direita brasileira. Destarte, esse apoio da sociedade 

civil burguês, de tendência conservadora, corroborados pelo terrorismo ideológico de uma 

ameaça comunista inexistente e a influência imperialista norte-americana foram basilares e 

fundamentais para apoiar e sustentar o Golpe Civil-Militar no Brasil iniciado em 31 de Março 

de 1964, assim nos fala Cesar Mongolin de Barros (2007, p.12): 

 

Houve de fato um aparato propagandístico e uma teia que unia diversos setores da 

sociedade, das classes dominantes às massas populares. Jornais, sindicatos patronais, 

empresariado, clero conservador, partidos de direita, latifundiários, que contavam 

com o apoio dos EUA e de boa parte dos militares formaram um grande bloco (não 

sem rachaduras, como ficou evidente depois) financeiro e ideológico. 
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O contexto que marca a ruptura democrática no Brasil esteve atrelado intimamente 

com o papel da burguesia ao apoiar o Golpe de Estado. Essa concepção se vale uma vez que 

burguesia e democracia, em um sentido lato senso – compreendendo não apenas a 

probabilidade de escolha de governantes através do sufrágio, mas uma gama de direitos e 

deveres que devem ser seguidos pelo Estado visando à coletividade – acabam cumprindo 

papeis antagônicos na sociedade (BARROS, 2007).   

Dessa forma a democracia exercida de forma que atenda os anseios e os interesses 

burgueses é aceita e vista como plena. Quando ela rompe essa barreira de privilégios 

burgueses e trabalha no sentido de dignificar direitos civis e sociais, ainda que minimamente, 

ela acaba por ser golpeada, assim ela sendo renegada se torna fascista ou autocrática 

(MORAES, 1971).  

Retornando ao Golpe Civil-Militar, no governo de exceção estabelecido, os militares 

adotaram como diretrizes: o nacionalismo, o desenvolvimentismo e oposição ao comunismo. 

Dessa forma, sua matriz econômica era de uma transformação monopolista do capital, ou seja, 

marcada por um Estado capitalista dependente do capital externo. (MORAES, 1971) 

Mais do que isso, o Golpe de Estado no Brasil, teve como significado a interrupção 

brusca de uma curta experiência democrática que passava o país. Esse golpe marcou uma 

grande interrupção na organização e participação política das massas, sendo elas urbanas ou 

rurais, nas decisões do rumo do Estado dentro das reformas estruturais de bases que seriam 

implementadas por Jango.  

Embora seu caráter fosse transitório, se mantendo no poder com um discurso de 

devolver a ordem social e evitar as fantasiosas ameaças comunistas, as primeiras medidas do 

governo do Marechal Castelo Branco, mostram que o processo de permanência dos militares 

no poder seria duradouro. O argumento de defesa da Constituição de 1946, que serviu para 

afastar o Presidente João Goulart do poder e sustentar juridicamente o Golpe de Estado – 

sendo declarada a vacância do cargo de Presidente da República pelo Presidente do Congresso 

Nacional, senador Auro de Moura Andrade, pois o presidente teria fugido do país, o que não 

era verdade – nunca existiu, pois a Constituição 1946 que, em tese, seria defendida e 

cumprida, logo é substituída pela Constituição de 1967 e o discurso da defesa da democracia é 

substituído pelo discurso da defesa da Segurança Nacional. Assim o país passa a ser 

governado por Atos Institucionais e um Estado de Direito tora-se um Estado de Exceção. 

(BARROS, 2007) 



A opressão do poder ditatorial dos militares se fortalece em definitivo quando é 

baixado, em 13 de Dezembro de 1968, o Ato Institucional nº 5 (AI-5), sobrepondo-se a 

Constituição de 1967. O AI-5 foi o golpe mais duro dado pelo militares durante os anos de 

vigência ditatorial. O AI-5 fechou o Congresso Nacional por tempo indeterminado; cassou 

mandatos de políticos em todas as esferas da federação; decretou estado de sítio; suspendeu 

habeas corpus para crimes políticos; cassou direitos políticos de opositores ao regime; cassou 

o direito de reunião e manifestação; limitou a atuação do poder judiciário, retirando suas 

garantias e sua independência inerentes ao cargo, para preservar somente suas funções 

enquanto magistrado. Ampliando assim a atuação do Ministério da Justiça e dos Tribunais 

Militares; ainda enrijeceu o poder de censura estendendo-se a imprensa, a música, ao teatro, 

cinema, televisão. Vladimir Passos Freitas (2012, p.24), valendo-se de palavras de Paulo 

Boanavides nos fala exatamente isso:  

 

Entre todos os Atos editados, o mais famoso foi o AI-5 que suspendeu as garantias 

da Constituição de 1967 e ampliou os poderes do Presidente da República. Nas 

palavras de Paulo Bonavides, “fez ruir desde os frágeis alicerces o Estado de Direito 

da Constituição de 1967. É o célebre episódio da cassação do mandato do deputado 

Márcio Alves”.  

 

A ausência de democracia, devido a não realização da transição prometida pelos 

militares, os crescentes descontentamentos de setores políticos que outrora apoiaram os 

militares, somadas as manifestações da sociedade civil, intelectuais e classe artísticas, 

culminaram com anos duríssimos de repressão pelos militares em nome de uma Segurança 

Nacional, avalizada principalmente pelo AI-5, esse período de 1969 e começo da década de 

1970, ficou conhecido como “Anos de Chumbo”. 

Devido ao AI-5, toda sociedade mantinha-se engessada devido à repressão e censura 

às manifestações das massas com uma forte atuação dos aparelhos do Estado visando impedir 

embates. A exceção se dá aos grupos de guerrilhas de esquerda que buscavam derrubar o 

regime militar, mas sem efetivo êxito. Assim, as artes ocuparam lugar de destaque nas 

trincheiras de resistência à repressão, o que nem mesmo o Direito foi capaz de fazer com 

eficácia, devido as Constituições autoritárias e os Atos Institucionais que suprimiam direitos e 

garantias dos indivíduos. Artistas como Chico Buarque de Hollanda, Caetano Veloso, 

Gilberto Gil, Raul Seixas, Taiguara entre tantos outros foram obrigados a se exilarem ou se 

autoexilaram devido a grande repressão existente à época: 

 

No Brasil a música, paradoxalmente, entrava em sua fase mais rica, como se o 

regime opressivo instigasse a criatividade. Geraldo Vandré, com “Caminhando [sic] 



4
”, estimulava a resistência e Caetano Veloso com “Alegria, Alegria”, a liberdade. O 

teatro exibia peças contestatórias, sendo que “Roda Viva”, de Chico Buarque, é o 

exemplo mais expressivo. A história girava em torno de um cantor, Benedito da 

Silva, que troca seu nome para Bem Silver para alcançar o sucesso. Exibida em 

várias capitais, no dia 18 de Julho de 1968, no Teatro do Galpão, em São Paulo, foi 

objeto de ataque por um grupo de estudantes de extrema direita, chamado 

“Comando de Caça aos Comunistas – CCC”, destruindo os cenários e atacando os 

atores, entre os quais estava Marília Pêra. (FREITAS, 2012, p.11). 

 

Os grupos que ocupavam o espaço de produção cultural àquela época tinham um 

posicionamento voltado à esquerda o que contrastava com os ideais do militares, o que até 

então não era um problema para o regime, que estava preocupado em sublimar os movimentos 

sociais, tendo em vista que não viam a possibilidade de elo entre as produções de resistência. 

Quando o regime se dá conta que os grupos estudantis, de classe média urbana, sofriam 

influência dessas produções, nesse momento a censura e perseguição tornam-se mais 

sistemáticas como: prisões, torturas, exílio e até mortes. (RIDENTI, 2014) Assim, 

mostraremos logo abaixo o papel que a personagem trazida por Chico Buarque em 

Construção é reflexo dos tempos de repressão durante a vigência do regime ditatorial. 

 

CONSTRUÇÃO: A NARRATIVA DE UM CICLO IMUTÁVEL NA ESTRUTURA DE 

CLASSES CAPITALISTA  

 

Considerada pela crítica especializada como a melhor canção brasileira de todos os 

tempos – conforme já mencionado na introdução – Construção foi composta por Chico 

Buarque de Hollanda, para seu álbum homônimo de 1971, narrando uma rotina dolorosa, com 

final trágico, de um operário da construção civil, sendo um testemunho da dualidade entre 

capital x trabalho. 

Em 1969, Chico Buarque e sua família se autoexilaram na Itália devido a forte 

repressão em que o país vivia nos Anos de Chumbo. Nesta época, Chico Buarque foi um dos 

compositores mais censurados pela ditadura, devido suas composições e peças teatrais que 

abordavam questões contra a repressão e instigavam as massas a pensarem sobre o momento 

que o país atravessava. Entre tantas: Apesar de Você; Cálice; Roda Viva; etc. foram alguma 

das composições do artista que foram censuradas pelo regime ditatorial (MENESES, 1987). 

Ao retornar do autoexílio na Itália, em meados de 1970, Chico Buarque trabalha para 

o lançamento de seu álbum Construção, que é carregado de uma forte critica ao regime civil-
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militar vigente. O disco marca a vertente mais política e crítica do autor, que o acompanharia 

por toda a carreira. Se anteriormente seus álbuns eram cercados de um lirismo-lúdico, 

Construção embarca no embate direto com a Ditadura Civil-Militar com canções como 

Cordão, Deus lhe Pague, Samba de Orly; havendo apenas Olha Maria e Valsinha ao estilo 

mais lírico, como abordado em álbuns interiores (MENESES, 1987).  

 Voltando a canção Construção, mesmo com uma letra riquíssima em crítica, o que 

abordaremos na sequência, Chico Buarque, em uma entrevista concedida em 1973 à revista 

Status, rechaça a intenção de critica social ou protestos com relação à situação dos operários 

de forma direta, mas sim demonstrar de forma natural sua própria experiência cotidiana nos 

elementos introduzidos na composição. Além de um jogo de palavras buscando uma criação 

simétrica e harmônica – por pura estética – na colocação de cada uma das palavras, como um 

encaixe de tijolos, formando a estrutura da canção. Podemos observar o que diz Chico 

Buarque em um trecho da entrevista:  

 

CHICO: Não passava de experiência formal, jogo de tijolos. Não tinha nada a ver 

com o problema dos operários – evidente, aliás, sempre que se abre a janela. 

STATUS: Portanto, não havia nenhuma intenção na música. 

CHICO: Exatamente. Na hora em que componho, não há intenção – só emoção. Em 

“Construção”, a emoção estava no jogo de palavras (todas proparoxítonas). Agora, 

se você coloca um ser humano dentro de um jogo de palavras, como se fosse…um 

tijolo – acaba mexendo com a emoção das pessoas. 

STATUS: Então não se liga com intenção? 

CHICO: Tudo é ligado. Mas há diferença entre fazer a coisa com intenção ou – no 

meu caso – fazer sem a preocupação do significado. Se eu vivesse numa torre de 

marfim, isolado, talvez saísse um jogo de palavras com algo etéreo no meio, a 

Patagônia, talvez, que não tem nada a ver com nada. Em resumo, eu não colocaria na 

letra um ser humano. Mas eu não vivo isolado. Gosto de entrar no botequim, jogar 

sinuca, ouvir conversa de rua, ir a futebol. Tudo entra na cabeça em tumulto e sai em 

silêncio. Porém resultado de uma vivência não solitária, que contrabalança o jogo 

mental e garante o pé no chão. A vivência dá a carga oposta à solidão e vem da 

solidariedade – é o conteúdo social. Mas trata-se de uma coisa intuitiva, não 

intencional: faz parte da minha formação que compreende – igual aos outros da 

mesma geração – jogar bola e brigar na rua, ler histórias em quadrinhos, colar, aos 

seis anos, cartazes a favor do Brigadeiro por causa dos meus pais, contrários ao 

Estado Novo. 
5
 

 

Ainda que o autor, em um primeiro momento aponte que a narrativa parta 

simplesmente de sua inspiração e não de uma crítica pensada sobre a condição dos 

trabalhadores da construção civil, sua vivência social acaba por revelar experiências, 

frustrações e observações da sociedade, ou seja, baseando no pensamento de Theodore 

Adorno (2003), a ideia individualizada de um sujeito se faz graças sua experiência histórica. 
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Ademais, ainda que Chico Buarque diga que sua composição “não passava de uma 

experiência formal”, sua ótica subconsciente se torna consciente em versos, fazendo suas 

expressões – emoções-poéticas – em experiências de observação individual.  

Partindo da objetividade da canção, Construção traz uma abordagem forte sobre as 

condições de trabalho na construção civil, a qual era um dos setores que mais se expandiam 

durante o crescimento econômico na ditadura civil militar. A construção civil, à época, era o 

setor de maior contratação que exigia mão de obra de baixa qualificação.  

 

Outra política de grande alcance foi à alavancagem da construção civil. Este setor é 

o maior empregador de mão de obra de baixa qualificação profissional, e divide-se 

em dois ramos, o da construção residencial e o da construção pesada. Além disso, o 

setor de construção tem efeitos de arrasto (linkages) sobre as indústrias do cimento, 

materiais de construção, aço, equipamentos, etc. (EARP e PRADO, 2003, p.17). 

 

A narrativa parte da história do último dia de vida de um operário, que acaba sendo 

morto em um acidente de trabalho. Os fatos ocorrem de maneira circular, buscando mostrar a 

mecanização do trabalho. A letra gira em uma circularidade que tende a mecanicidade de toda 

sociedade. Isso fica muito evidente quando há alteração na ordem dos versos no 2º e 3º 

blocos, levando sempre ao mesmo desfecho: a morte do trabalhador. 

Construção é composta de 17 (dezessete) versos, que dentro da construção poética 

feita pelo autor, acaba por alternar todo o final dos versos terminados em proparoxítonas, 

fazendo com que o arranjo e letra se encaixem em uma harmonização que torne Construção 

uma canção impar dentro da Música Popular Brasileira. A canção é dividida em três blocos. 

Nos dois primeiros, fica mais nítido o jogo de palavras utilizado por Chico Buarque com as 

proparoxítonas e no último, mais curto e com a melodia mais acelerada, tende a uma 

celeridade dos acontecimentos e do desfecho da narrativa. Observemos à letra: 

 

Tabela 1 – Letra da canção Construção  



 

Fonte: MENESES (1987, p. 153).   

 

Além da circularidade entorno da letra, a melodia com poucos acordes e o arranjo 

musical também tende a uma mecanização e repetição circular. Elaborado pelo maestro 

Rogério Duprat o arranjo tende uma harmonização única com a letra, marcando ainda mais a 

ideia de repetição e mecanização dos movimentos dentro da canção. Essa repetição da 

melodia, em um primeiro momento, gera certa estranheza levando o ouvinte a pensar que está 

em uma grande metrópole, barulhenta em meio às construções, completamente confuso; ou 

que todo esse arranjo está fora de lugar, que a canção está desafinando, justamente por não 

seguir uma métrica convencional do cancioneiro popular. Dessa forma a genialidade da letra é 

acompanhada pela genialidade do arranjo, que faz com que o ouvinte receba várias 

informações musicais que parecem destoar, mas que se encaixam perfeitamente. Assim nos 

explica Gil Jardim (2016, p.53):  

 

Duprat utiliza os timbres orquestrais com um discernimento absoluto; basta perceber 

que os instrumentos de metal (trompetes e trombones em especial) trabalham num 

universo próprio. A seção de cordas (violinos, violas, violoncelos e contrabaixos), 

da mesma forma, tem um tratamento particularizado. Considerando-se também a 

informação da melodia, da poesia, pode-se concluir que esse procedimento gera a 



possibilidade de lidar com múltiplos acontecimentos de forma simultânea, como se 

vários assuntos pudessem estar sendo ditos e ouvidos ao mesmo tempo. 

 

Voltando à letra de Construção, esse artigo busca analisar a letra em uma 

interpretação dentro do Marxismo e na luta de classes. Ademais, o trabalho faz parte do 

autoconceito de cada homem, ou seja, cada indivíduo se apresenta perante determinado grupo 

social com a profissão que ele exerce para uma aceitação e encaixe dentro desse determinado 

grupo. O trabalho é condição de status dentro da infraestrutura, ainda que todos sejam 

proletários e se encontrem na mesma classe social.  

Ao pensarmos Construção sob a ótima Marxista, logo somos remetidos ao 

materialismo histórico dialético, onde as relações econômicas de produção acabam por 

constituírem os agentes fundamentais de toda a sociedade, seja ele no âmbito social, político 

e/ou simbólico. Logo, essas mesmas relações econômicas de produção constroem a alienação. 

Sobre essa perspectiva, Friederich Engels (1975, p. 44) afirma que é o materialismo histórico 

é parte da tese do modo de produção, e com ela a divisão dos indivíduos em classes ou 

camadas sociais, sendo determinada pela forma de produção e a maneira que ela produz e 

como produz, e pelo modo de troca dos produtos é determinante para formação de uma ordem 

social. Vejamos:  

 

A concepção materialista da história parte da tese de que a produção, e com ela a 

troca dos produtos, é à base de toda a ordem social; de que em todas as sociedades 

que desfilam pela história, a distribuição dos produtos, e juntamente com ela a 

divisão social dos homens em classes ou camadas, é determinada pelo que a 

sociedade produz e como produz o pelo modo de trocar os seus produtos. 

 

 

O materialismo histórico, desenvolvido por Karl Marx, se concentra na análise da 

realidade a partir da teoria de infraestrutura – que compreende as forças e relações de 

produção; as condições de trabalho da relação entre burguês e proletariado; a divisão do 

trabalho e as relações de propriedade – e superestruturas – a partir da análise das condições de 

infraestrutura se determina a superestrutura. Ela compreende a cultura; as instituições; as 

estruturas de poder político; os papeis sociais de cada ator social; a religião e o próprio Estado 

– essas relações são moldadas com a predominância da infraestrutura, sobre a superestrutura 

e, em menor grau, da superestrutura na infraestrutura. Podemos entender que a infraestrutura 

seria o gênero dentro da luta de classes, e a superestrutura espécie. Toda essa condição 

existente acaba por ser balizadora para o modo de produção capitalista. (MARX, 1993). 

Essas relações predominantes nas estruturas de classes, como explicadas 



anteriormente, acabam por levar a alienação do trabalho
6
, que principalmente a partir da 

Revolução Industrial, inverteu os valores do trabalho e o transformou em uma relação de 

mecanicidade com o modo de produção capitalista. Fazendo com que ela se torne abstrata e 

dividida, de modo que cada trabalhador seja uma pequena engrenagem dentro do sistema de 

produção e não tenha uma relação com a coisa – produto final do trabalho – o que Marx 

(1988, p.71) chamou de fetichismo da mercadoria, o que em suas palavras significam:  

 

O misterioso da forma mercadoria consiste simplesmente no fato de que ela reflete 

aos homens as características sociais do seu próprio trabalho como características 

objetivas dos próprios produtos de trabalho, como propriedades naturais dessas 

coisas e, por isso, também reflete a relação social dos produtores com o trabalho 

total como uma relação social existente fora deles, entre objetos.  
 

 

Em outras palavras, o fetichismo da mercadoria consiste nas percepções sociais 

envolvidas dentro de um sistema de produção, ou seja, as relações deixam de ser pessoais e 

passam a ser econômicas dentro do mercado capitalista. Dessa forma o fetichismo da 

mercadoria transforma os valores subjetivos – abstrações de valores econômicos – em valores 

objetivos – coisas reais em que o sujeito acredita ter valor essencial à própria coisa. A relação 

entre o trabalhador com o produto final de seu trabalho se perde, sendo que a coisa – produto 

final do trabalho – supera o próprio trabalhador, o que György Lukács chama de reificação ou 

coisificação. (LUKÁCS, 2003) 

Para entendermos a letra de Construção através dessa ótica, é necessário 

entendermos o conceito de reificação, uma vez que esse é o ponto central de discussão da 

temática. Para Lukács (2003) reificação é uma forma própria de alienação do trabalho dentro 

do sistema de produção capitalista. Ela é a exploração do trabalhador de maneira lógica, como 

uma coisa ou objeto que funciona de acordo com suas coordenadas de forma mecanizada, 

repetindo seu trabalho de forma lógica e quantitativa. O trabalhador, ao vender sua força de 

trabalho, se torna mero instrumento de sua própria força de trabalho, deixando de ter relação 

direta com a própria coisa, em outras palavras a coisa passa a determinar e domina o valor do 

trabalho.  

Nesta lógica, o trabalhador se torna mera peça de uma estrutura de produção, sendo 

possivelmente possível ser substituído por outro trabalhador que possa exercer igualmente 

suas funções sem perdas ao produto final. Isso faz com que haja um descarte por completo das 

                                                           
6
 Do latim alienus [o que vem de fora], foi à expressão usada por Marx para designar a não relação de 

similaridade do trabalhador com o produto de seu trabalho.   



características e peculiaridades subjetivas de cada indivíduo-trabalhador, perdendo sua total 

autonomia e sua consciência sobre o seu trabalho desempenhado e o produto final, 

condicionando seu trabalho à mecanização: 

 

Se perseguirmos o caminho desenvolvido pelo processo de trabalho desde o 

artesanato, passando pela cooperação e pela manufatura, até a indústria mecânica, 

descobriremos uma racionalização continuamente crescente, uma eliminação cada 

vez maior das propriedades qualitativas humanas e individuais do trabalhador. […] 

Com a moderna análise “psicológica” do processo de trabalho (sistema de Taylor), 

essa mecanização racional penetra até a “alma” do trabalhador. (LUKÁCS, 2003, p. 

201-202).   
 

A partir do conceito de reificação, podemos perceber a mecanização do operário na 

música. Partindo desta premissa, atribuímos à obra de Chico Buarque, comparações 

narrativas, ou seja, o autor tende a comparar a personagem, o operário de Construção, com 

coisas inanimadas “subiu a construção como se fosse máquina/sólido”, demonstrando 

claramente que o trabalhador passou a ser mercadoria ou simplesmente uma coisa. Os 

trabalhadores se tornam parte mutável do sistema de produção, para que esse possa continuar 

a existir. Com isso, Chico Buarque, ainda que de forma subjetiva, demonstra que os 

trabalhadores são meramente coisas dentro do sistema de produção capitalista, desprezando a 

natureza de dignidade da pessoa humana.  

Torna-se interessante na análise da letra estabelecer uma analogia: as substituições 

das proparoxítonas existentes no final de cada verso da canção também são palavras 

descartáveis. Mesmo que o autor mude as proparoxítonas no final de cada verso, a música 

continua, a rima continua, sem grandes alterações estruturais na canção. Da mesma forma 

quando ocorre uma troca de trabalhadores dentro do sistema de produção capitalista não 

acarreta transformações substanciais ao sistema. O trabalhador acaba sendo tratado como um 

mero objeto, uma coisa descartável, podendo ser substituído por outro, para a devida 

manutenção e funcionamento do sistema capitalista.  

A fugacidade da vida do trabalhador e sua substituição independem das suas 

condições subjetivas ou suas características personalíssimas. Não importa quem seja esse 

trabalhador ou o que ele faça dentro do sistema de produção capitalista, ele sempre será 

apenas uma peça substituível, e sua função poderá ser exercida por qualquer outro trabalhador 

habilitado para essa atividade. A genialidade de Chico Buarque está na perspicácia crítica em 

nos passar uma similaridade entre o trabalhador e as troca das proparoxítonas no final de cada 

verso da música. Tanto as proparoxítonas quanto trabalhador são substituíveis. Do mesmo 

modo o sistema de produção capitalista segue sem trabalhador específico, a canção segue com 



as substituições, sem trazer grandes alterações a sua estrutura lírica da canção.  

O clímax da canção se dá no desfecho trágico que a personagem tem. Não importa a 

inversão das palavras nos versos, todos os caminhos levam a morte do operário. A morte da 

personagem é tida como a sua libertação, a aniquilação de seus medos, como cita Michel de 

Montaigne em seus Ensaios (MONTAINGNE, 1991). Dessa forma o trabalhador, 

cotidianamente faz sua rotina mecanizada e, ainda que subconscientemente, ele faz seus 

movimentos como se não soubesse se haveria continuidade, se voltaria para casa no final do 

dia (“beijou sua mulher como se fosse a única/última/lógico”). A forma de libertação das 

condições de opressão do sistema capitalista enfrentada pela personagem é a morte. A morte 

da personagem não significa a fuga ou uma ruptura com o sistema de produção, ela exerce 

apenas um caráter personalíssimo, pois para o resto do sistema social a personagem continua 

sendo uma coisa e, sendo apenas uma coisa, sua morte atrapalha o andamento rotineiro da 

sociedade: “morreu na contramão atrapalhando o tráfego/público/sábado”. 

Ainda que o trabalhador não possua a consciência de classes devido à alienação do 

trabalho para entender-se como uma coisa ou mera peça substituível dentro de um grande 

sistema de produção, o qual está integrado, sua prática histórica é determinante para leva-lo a 

entender e ter a mínima percepção que cada vez que ele sobe a construção como se fosse 

máquina/sólido ele poderia não descer mais dela. Então, por mais que seus movimentos 

fossem mecanizados, que a consciência seja alienada, ele os valorava ainda que 

inconscientemente, para aplica-los a sua própria condição de existência, por instinto, vivendo 

cada experiência como se fosse à última, como explicado no parágrafo anterior. 

Ao invés das estruturas sociais indignarem pela morte do operário e as condições 

precárias de trabalho, ocorrem nessa narrativa um efeito reverso. Valendo-se de Jürgen 

Habermas (2003) e o seu pragmatismo, obtemos um dissenso com relação à teoria do agir 

comunicativo, uma vez que as questões éticas que se vale cada indivíduo e influenciam o seu 

modo de agir, tendem por não corrigir o mundo da vida, fazendo com que os indivíduos 

apenas pensem em prazeres próprios, nos desejos, e não os problemas que envolvem a 

coletividade. O desejo é o motor principal que impulsiona vontade humana, e esse desejo 

reflete o caráter individualizado da sociedade. (GIRARD, 1990). 

Ao pensarmos que dentro do sistema capitalista as ações são voltadas ao sucesso 

individual, sem que haja uma convergência entre os indivíduos, para um agir comunicativo 

levando ao consenso e com isso sanar as questões que envolvem a precarização do trabalho, 

por exemplo. Isso ocorre uma vez que proletários e burgueses estão em lados e interesses 



antagônicos, o que acaba estabelecendo dissensos e não consensos.  

Logo não ocorrem os diálogos e o agir comunicativo entre as classes não acontece. O 

consenso sobre as condições a indignar o mundo da vida e, assim, almejar a correção dos 

desníveis sociais com vistas a dignificar os indivíduos trabalhadores, acaba por ter um efeito 

contrário e, a indignação existente, é fruto do individualismo social, ou seja, pelo caos que a 

morte do operário trouxe a normalidade social, como, por exemplo, o direito de ir e vir dos 

indivíduos. Esse fenômeno ocorre devido à alienação do trabalho, onde os indivíduos acabam 

por perder sua consciência de classes, sendo que os próprios trabalhadores se revoltam com 

seus iguais e com algo que poderia acontecer com eles próprios.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando todo o contexto que Construção foi composta por Chico Buarque, não 

podemos simplesmente dizer que ela foi uma canção de mera inspiração ou um jogo de 

palavras. A canção composta por Chico Buarque, ainda que de forma subjetiva e/ou 

subconsciente, sofreu influência da experiência histórica do compositor e o influenciou na 

composição; conforme já explicado no artigo a partir da teoria de Theodore Adorno (2003). 

Construção é uma verdadeira crítica às estruturas de classes no modo de produção 

capitalista, no qual o trabalhador perde a relação com a coisa e não possuí a consciência para 

entender função que exerce no sistema de produção capitalista devido a sua alienação. Sendo 

que as relações sociais envolvidas na produção deixam de ser entre as próprias pessoas e 

passam a serem relações de mercado, sendo puramente relações de coisas/objetos, o que 

György Lukács (2003) chama de reificação ou coisificação. Dessa forma, os trabalhadores são 

meras peças substituíveis dentro do sistema de produção capitalista para que o ele possa se 

auto sustentar; da mesma forma acontece com as proparoxítonas em Construção, que são 

substituíveis, sem perder as rimas e a métrica no andamento da canção.  

A forma como os trabalhadores são colocados como simples peças de reposição 

dentro do sistema de produção capitalista e o final trágico que ressalta o caráter individualista 

de uma sociedade capitalista.  Esse sistema econômico/de governo só se mantem, pois a 

democracia, ampliando esse entendimento para a atuação do direito dentro da democracia 

moderna, também se transformou em mercadoria. Logo, ela pode ser consumida como 

qualquer outro produto de uma sociedade capitalista. Ademais, podemos entender que a 

própria indústria cultural, conceito esse extraído da tese de Theodor Adorno (2002), nos 



mostra que os trabalhadores intelectuais não estão livres do processo de reificação. Nesse 

sentido, os críticos de arte não são capazes de perceber que a reificação não está à sombra de 

um excesso, mas em uma escassez de esclarecimento às massas e sendo o trabalhador 

intelectual parte do processo de reificação. A própria indústria cultural é parte da expansão e 

modernização do processo capitalista, como nos explica os autores: 

 

O Crítico da cultura não é capaz de compreender que a reificação da própria vida 

repousa não em um excesso, mas em uma escassez de esclarecimento, e que as 

multidões infligidas à humanidade pela racionalidade particularista contemporânea 

são estigmas da irracionalidade total (ADORNO, 2002, p. 50). 

 

Nesse sentido, a cultura como autoconsciência de uma sociedade dividida por 

classes, não pode apresentar-se com dicotomia entre trabalhadores intelectuais e trabalhadores 

manuais, pois ambas sofrem com a reifiação no processo de produção capitalista. O 

trabalhador manual, enquanto coisa é facilmente substituível o que se assemelha aos aspectos 

da indústria cultural fazendo com que o trabalhador intelectual sofra o mesmo processo, e 

suas manifestações culturais tornam-se mercadorias e são substituídas por outras expressões 

culturais, levando a um descarte de produções culturais. 

Ocorre que do processo de modernização do Brasil e o processo de industrialização 

cultural estão atrelados. O projeto de Nação pensado pelos militares era um projeto de 

modernização autoritário, não obstante, exigia a consolidação de uma indústria cultural. Para 

que ocorresse o processo de modernização cultural era necessário que houvesse lucros para os 

empresários e, dentro dessa cadeia, houvesse um mercado consumidor, minimamente capaz 

de entender uma letra de música, uma obra de arte, etc. Nisso surge uma ambiguidade: o 

regime ditatorial censurava algumas obras, sejam em parte sou em sua totalidade, mas não 

impedia a expressão cultural – ainda que vigiada –, isso fica claro quando até Chico Buarque, 

um dos artistas mais censurados durante a vigência do golpe, continuou a fazer muito sucesso 

durante a vigência do regime. Essa ambiguidade tem explicação justamente pelo processo de 

desenvolvimento da indústria cultural e, sendo o trabalhador intelectual parte do processo de 

reificação, suas manifestações culturais são mercadoria. Logo a indústria cultural buscava 

produzir e vender mais para que houvesse mais lucro, atendendo interesses de grupos 

dominantes, neste contexto as gravadoras. 

Sob a ótica de Construção os interesses dos detentores dos meios de produção, em 

detrimento a precarização do trabalho, se confrontam por serem antagônicos e as bases do 

sistema capitalista visam somente o lucro. Nesta concepção, é que o direito não consegue se 



firmar como o conciliador das classes através do consenso, como analisou Habermas (2003), 

uma vez que o direito, como nos explica Pachukanis (2017), é colocado ao lado da 

mercadoria, pois ele efetiva as relações de exploração, servindo aos interesses das classes 

dominantes – o que não é o objeto de estudo deste trabalho, mas deve ser observado.   

Ademais, as precarizações dos direitos trabalhistas ou subtrações destes, que são 

conquistados após lutas históricas, se assenta o papel do direito e ficam evidente os vícios do 

sistema, fazendo com que a mecanização do trabalho proposta por Chico Buarque em 

Construção continue, não só um dilema da construção civil, mas em todo o sistema de 

produção capitalista. A busca pelo lucro torna-se superiores a qualidade de vida e de trabalho 

aos trabalhadores.  Nesse sentido, caberia ao direito buscar a proteção dos hipossuficientes 

garantindo-lhes a dignidade consagrada pela Constituição Federal. Contudo, conforme já 

mencionamos, o direito baliza as relações de exploração, estabelecendo um desnível na 

relação equânime entre as partes, privilegiando determinado setor em detrimento ao outro; e 

problemas como os trazidos por Chico Buarque em Construção, em 1971, continuam na 

contextualização sócio-histórica do Brasil, vide a Lei nº 13.467/2017 – A “reforma” 

trabalhista.    
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