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Resumo: Esta pesquisa foi realizada focada nos operários da Construção da Civil da região de 

Canoinhas, com o objetivo de apurar o seu grau de escolaridade e como este nível de conhecimento 

interfere de maneira positiva ou negativa na qualidade da mão de obra, bem como na alta rotatividade 

que ocorre neste setor. Para levantarmos estes dados foi utilizado um método de pesquisa em obras 

usando como instrumento para levantar os dados, fichários, onde coletamos dos operários, as 

informações necessárias para a análise do problema. Na população pesquisada não foi delimitado 

sexo, quanto a idade ou função desempenhada pelo operário, somente o grau de escolaridade máxima, 

que foi determinado em segundo grau completo. Tendo o levantamento concluído foram compilados 

os dados, dando ênfase ao motivo da permanência ou demissão do sujeito de seu posto de trabalho, 

bem como do crescimento dos indivíduos nas obras, para podermos justamente fazer o retrato desta 

movimentação em função da capacitação deste sujeito. Concluímos que a falta de preparo e 

capacitação da mão de obra influencia na permanência do operário no emprego, pois o setor busca, 

com certeza, cada vez mais ofertar a seus clientes uma boa qualidade em seus produtos. Com isso a 

exigência em contratar e manter esta mão de obra qualificada fica diretamente ligada a eficiência da 

oferta dados serviços oferecidos por esta mão de obra. 

 

Palavras-chave: Escolaridade, Construção civil, Mão de obra, Qualidade, Capacitação. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

          Esta pesquisa tem como alvo principal trabalhadores da construção civil, envolvidos em 

especial em obras consideradas as mais comuns na região, que são de pequeno e médio porte 

como, edifícios, casas obras em indústrias, etc. Este trabalho visa apurar a interferência da 

qualidade desta mão de obra no produto final ofertado pela indústria da construção civil na 

região de Canoinhas.  

A população pesquisada é aquela que exerce funções específicas possibilitando assim 

uma análise da produtividade aliada a qualidade destes serviços. Tendo empresas da região, e 

também trabalhadores autônomos, como parceiros para a coleta de amostras, procuramos 

apresentar a realidade existente hoje em termos de escolaridade, na classe trabalhadora da 

indústria da construção civil da região. Concluída a pesquisa utilizamos a mesma como 

parâmetro orientador para recomendação de formulação de cursos PROEJA para a região, 

revertendo em uma melhoria da qualidade de mão de obra, bem como crescimento individual 



do trabalhador com mais conhecimento e consequentemente melhor padrão socioeconômico 

do mesmo.  

           A população atuante hoje nos serviços prestados na construção civil ainda 

possui um baixo grau de escolaridade, para se tomar ciência da situação real que envolve esta 

população de trabalhadores, e de como a sua atuação profissional interfere na realidade social 

e econômica da região e necessário que se dedique tempo e esforço no sentido de mapear este 

quadro que fornece mão de obra indispensável para o crescimento socioeconômico da região, 

e que tem como uma das principais características a rotatividade em empregos. Esta 

rotatividade se dá muitas vezes em função da falta de qualificação destes sujeitos que 

abandonaram cedo seus estudos por inúmeras razões. Para que possamos tomar atitudes que 

ajudem a solucionar esta defasagem de conhecimentos, é importante estudar essas condições 

para podermos levantar dados, e com isso termos um mapa desta situação na região, o que, 

com certeza, será um instrumento valioso na tomada de decisões no sentido de melhorar este 

quadro da forma como ele se apresenta hoje, proporcionando melhores condições de trabalho 

para os operários, principalmente através da capacitação e conhecimentos técnicos que podem 

ser adquiridos com a formulação e oferta de cursos do Programa de Educação de Jovens e 

Adultos – PROEJA, voltados a suas necessidades. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

                  Segundo uma reportagem do site de notícias “O portal de Canoinhas”, em 15 

março de 2014.  

 

“O setor da construção civil em Santa Catarina enfrenta uma carência de mão 

de obra qualificada devido a alta procura por profissionais e à baixa oferta de 

cursos técnicos. Em Canoinhas a escassez de profissionais é tal que só é 

possível contratar um pedreiro qualificado, por exemplo, se a empresa fizer 

uma oferta salarial maior ao profissional que já está no mercado.” 

 

                 É necessário que esta população tenha acesso à capacitação técnica profissional, 

proporcionar a estes indivíduos a oportunidade de acesso à escolaridade. Ainda segundo Jair 

Zattar, (15/03/2014), diretor do Posto Municipal do SINE, (Sistema Nacional de Emprego) 

em Canoinhas, “Não é somente com a abertura de vagas que o problema de desemprego será 



solucionado.” Para Zattar, falta qualificação da mão de obra. “Temos, agora, parcerias com 

instituições, mas somente em quatro ou cinco anos é que o problema da qualificação será 

resolvido”. A falta de escolaridade também preocupa, revela o diretor. Quem não possui o 

ensino médio completo e está com idade superior a 35 anos, dificilmente conseguirá ser 

recolocado ao mercado formal de trabalho.” Este panorama da construção civil na região, com 

certeza, está refletindo na qualidade final do produto entregue aos clientes e na alta 

rotatividade desta classe de trabalhadores no mercado. 

                 PARENTI (1999, p.5) descreve: “O trabalhador da construção civil é caracterizado, 

no senso comum, como pouco qualificado e realizador de uma tarefa predominantemente 

braçal, que exige muita força e pouco conhecimento.” Esta realidade da construção civil vem 

se modificando dia após dia com as novas tecnologias inseridas neste ramo da indústria 

exigindo cada vez mais a qualificação desta mão de obra, para que a mesma possa 

acompanhar a evolução tecnológica e paralelo a isso o avanço salarial, como consequência 

desta qualificação. 

                 A consequência da falta de qualificação da mão de obra é percebida na qualidade 

final do produto entregue ao cliente. Segundo CAVALCANTE (2010), a elevada exigência, por 

parte dos clientes, nos cumprimentos de entrega do produto final, com alta qualidade e nos prazos 

predeterminados, obrigam que as empresas busquem trabalhar com uma mão de obra cada vez 

mais qualificada, visando elevar seus níveis de produtividade e qualidade das atividades, 

reduzindo os gastos o máximo possível, para que estas possam se manter em um nível competitivo 

no mercado. Isso obriga as empresas a contratar cada vez mais mão de obra qualificada e apta a 

cumprir todas estas exigências. 

                     É preciso que se tome consciência do crescimento deste mercado de trabalho, e 

da crescente necessidade de pessoal especializado para suprir as necessidades do mesmo. 

BREITBACH (2009), evidencia a relevância deste crescimento: 

 “A atividade da construção civil tem grande importância econômica não 

apenas pelo elevado volume de recursos financeiros que mobiliza e por seu 

forte efeito potencial gerador de empregos, mas também por sua capacidade 

de contribuir com o dinamismo de muitos segmentos industriais e de 

serviços. A cadeia produtiva da construção é formada por um grande número 

de gêneros industriais que aportam uma gama diversificada de insumos e 

serviços, durante as diversas etapas da produção de edificações. Assim, o 

dinamismo da construção civil é capaz de engendrar efeitos que se 

reproduzem - em diferentes intensidades – sobre o conjunto da economia, 

especialmente na indústria de transformação” (BREITBACH, 2009, p.1).  

  



                    É importante salientar que a qualificação da mão de obra no setor da construção 

civil é inevitável, proporcionando assim as ferramentas para o desenvolvimento do mesmo e a 

geração de empregos como consequência deste crescimento. Porém não podemos em 

momento algum esquecermos de que esta qualificação tem que acontecer respeitando acima 

de tudo as características culturais, necessidades e aptidões dos trabalhadores envolvidos 

neste processo. 

           A perspectiva de um retrato fiel da situação e interferência do nível de escolaridade, e a 

possibilidade de atender as necessidades destes trabalhadores bem como as necessidades da 

indústria da construção civil que é um setor que se diferencia dos demais pela sua diversidade, 

complexidade de suas atividades, faz desta pesquisa importante instrumento de estudo dentro 

deste quadro social e econômico para o desenvolvimento da região. 

 

3 OBJETIVOS 

 

          O objetivo desta pesquisa foi conhecer o grau de escolaridade dos operários da 

construção civil em Canoinhas e os impactos destes conhecimentos no desempenho 

profissional, tendo como objetivo primeiro a identificação deste grau de escolaridade. Em 

posse deste levantamento foi possível descrever dificuldades apresentadas na atuação 

profissional por estes operários, relacionadas a falta de formação dos mesmos. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi realizada com base no quadro demonstrativo (QUADRO Nº1), no 

qual foram colocados os dados necessários para atingirmos o objetivo principal, que é o de 

medir o grau de escolaridade dos operários da Construção Civil na região do Município de 

Canoinhas. 

Após alguns levantamentos prévios, e situações bem distintas encontradas nos 

ambientes de trabalho em relação a população atuante em cada um deles optou-se pela 

realização desta pesquisa em dois lugares diferenciados em relação a mão de obra da 

construção civil. Os locais de aplicação dos questionários foram: 1 – uma obra, onde se 

encontravam trabalhadores desenvolvendo seus serviços, estes trabalhadores eram o que 



denominamos de “trabalhadores autônomos”, ou seja, contratam a obra por conta própria sem 

a intervenção de uma empresa especializada no ramo da construção civil. O segundo grupo 

estudado foi de uma empresa habilitada no ramo da construção civil em Canoinhas. O 

procedimento foi de entrevistas, sem identificar o trabalhador entrevistado, a possibilidade da 

identificação dificulta o consentimento em ser entrevistado através das fichas conseguimos 

coletar os dados necessários para o desenvolvimento do trabalho, coletando todos seus dados 

pessoais, (ex. Idade, sexo, etc;), com os quais foi possível levantarmos as informações 

necessárias a esta pesquisa. 

Utilizou-se como amostra populacional os operários efetivamente no exercício da 

profissão, no período da coleta de dados. Dezembro/2014, janeiro e fevereiro/2015. Sendo 

que os dados foram tabulados por faixa de idade, descartando apenas os menores de 18 anos, 

que efetivamente participam do programa “MENOR APRENDIZ”, mas não se encaixariam 

em uma possível proposta de PROEJA, por não apresentarem a idade mínima necessária. 

Foram considerados trabalhadores de ambas os sexos, embora nesta região ainda não exista 

um número significativo de mulheres na Construção Civil. Os cargos considerados na 

pesquisa foram os de: Responsável por obra, Mestre de obras, Pedreiro, Servente, Ajudante, 

Eletricista, Carpinteiro, e outros cuja exigência não seja graduação em nível de terceiro grau 

para ser contratado. 

A técnica de pesquisa foi por grupo focal, envolvendo   trabalhadores na faixa etária 

de 18 anos inclusive, e sem limite máximo de idade, pois por experiência na área da 

Construção Civil, sabemos que existem atividades como, por exemplo, “Aplicador de 

revestimento cerâmico” cujo a exigência dos esforços físicos é um pouco menor, e continua 

sendo exercida por pessoas muitas vezes já aposentadas como complementação de renda, 

também não foi feita restrição de sexo. O instrumento, e os dados foram coletados analisando 

as fichas destes operários e tabulados de forma que nos mostrasse o seu grau de escolaridade e 

seu desempenho na função que está exercendo, levando em conta também as necessidades de 

capacitação para a melhoria deste desempenho. 

As despesas foram custeadas pela pesquisadora, pois foram apenas despesas de 

locomoção até as empresas que forneceram os dados de seus funcionários bem como despesas 

com papel e tinta de impressora, representando um valor pouco significativo se levarmos em 

conta a importância da pesquisa para o ajuste e melhoramento da mão de obra deste setor na 

região. 

 



5 DISCUSSÕES 

 

                   Os dados coletados na pesquisa estão demonstrados nos (QUADROS Nº 02 a 08), 

Estes resultados mostram algumas particularidades da indústria da construção civil em nossa 

região, enquanto em algumas regiões do país já é significativo a participação da mulher na 

construção civil no município de Canoinhas e região, onde foi realizada a pesquisa, este é um 

mundo eminente mente masculino. Pois, além da amostra selecionada, as empresas afirmam 

não possuir mulheres em seu quadro de trabalhadores. Apesar de estarmos falando de um 

serviço braçal um tanto pesado, pesquisas mostram que existem áreas da construção civil 

onde o esforço é muito bem suportado pelas mulheres, e algumas funções que seriam melhor 

exercidas por elas pela forma como observam detalhes e são meticulosas, mesmo com isso 

não existe a abertura deste mercado de trabalho para as mulheres e nem o interesse ou procura 

pelas mesmas em função das condições sociais, econômicas e culturais, impostas ainda hoje 

na região. 

                Outro ponto importante a ser discutido é a faixa etária dos trabalhadores hoje 

envolvidos na construção civil. Não encontramos em nossa amostra operários com idade mais 

avançada, tanto nas empresas, como também os que trabalham como autônomos, mostrando 

que o desgaste físico e o esforço exigido em algumas funções impede que os mais velhos 

desempenhem determinadas atividades, deixando assim para os mais jovens a parte braçal que 

exige um esforço físico maior. 

                  O fato da indústria da construção civil que trabalha com obras de pequeno e médio 

porte em centros com desenvolvimento tecnológico ainda não muito avançado, impede que 

estas pessoas possam ser inseridas neste mercado de trabalho, bem como afasta os mais 

jovens como mostra o resultado da pesquisa, encaminhando os mesmos a buscar funções em 

outras áreas que não exijam dos mesmos, tamanho esforço físico como ainda acontece hoje na 

construção civil. Muitos destes jovens usam como alternativa estas vagas da construção civil 

apenas para não ficar alguns meses desempregados, e muitas vezes acabam não entrando em 

estatísticas oficiais por trabalharem na informalidade e logo se afastarem dos seus cargos em 

busca de condições menos desgastante de trabalho. 

                 Com relação ao grau de escolaridade, mais da metade dos trabalhadores se encontra 

na faixa de primeiro grau sendo que está dividida em primário (ou até quarta série do 

fundamental) e primeiro grau completo. Aliado ao fato que mais da metade dos trabalhadores 

não permanece em seus postos por mais de seis meses. E que o motivo desta rotatividade na 



grande maioria é em função da qualidade da mão de obra ofertada pelos mesmos, concluímos 

que a falta de capacitação está interferindo nesta qualidade e provocando a rotatividade dos 

trabalhadores nestas vagas oferecidas pelo mercado atualmente na região. 

                   Um ponto bastante preocupante é justamente o contingente de trabalhadores que 

se encontram na faixa de escolaridade de apenas primeiro grau completo, que deixa o fato 

bem claro de que este trabalhador precisa ser reconduzido a escola, pois o mesmo que tenha 

interesse não pode frequentar um curso técnico, pois sua formação não irá permitir. Mesmo 

sabendo que não vai se fixar facilmente em uma empresa estes indivíduos não demonstraram 

interesse em solicitar cursos de capacitação, fato este que merece um ser estudado com mais 

detalhes.  

                 Precisamos conhecer mais a fundo até onde este indivíduo tem o conhecimento da 

possibilidade de sua capacitação? E também até que ponto as empresas estão interessadas em 

participar desde processo de capacitação da sua mão de obra para a melhoria da qualidade do 

seu produto final. Os dados deixam claro que a falta de conhecimento da arte da construção 

está influenciando na qualidade final do serviço, começando pela rotatividade do trabalhador, 

esta rotatividade, com certeza, aumenta o custo desta mão de obra. Pois sem a qualificação 

necessária cada vez que o operário assumir um posto terá que ser treinado na obra para 

exercer aquela função. 

             Outro fator bastante importante constatado pela pesquisa é que existem trabalhadores 

“fiéis” a empresa que permanecem na mesma por longos anos, mas a grande maioria destes 

mais experientes acabam se desligando para montar a sua própria empreiteira de mão de obra 

como mostra o quadro número sete do motivo do afastamento do posto de trabalho. Esta 

procura reside não só no fato do crescimento profissional do indivíduo, como também na 

busca do crescimento financeiro. 

                   A grande maioria destes profissionais que se desligam das grandes empresas e se 

tornam autônomos, são os que na pesquisa procuraram cursos de capacitação e já concluíram 

ou estão frequentando cursos técnicos diretamente ligados à sua área, no caso O curso de 

Técnico em Edificações. Vemos também que a capacitação técnica na área da construção civil 

influencia diretamente o empreendedorismo na região 

 

 

 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                  O propósito principal da pesquisa era levantar dados de escolaridade dos operários, 

da construção civil na região de Canoinhas dando ênfase ao reflexo desta escolaridade na 

qualidade da mão de obra, e também no produto final executado por estes indivíduos, e quais 

as áreas afetadas com esta situação. Após a análise concluímos que a baixa escolaridade a 

falta de capacitação influencia sim na qualidade destes serviços. 

                  A complexidade do processo faz com passemos a estudar o real interesse deste 

operário em se capacitar. Sua falta de qualificação provoca uma rotatividade na permanência 

deste operário nas empresas, prejudicando assim sua vida profissional. A empresa em 

contrapartida também está sendo prejudica. 

                  Um trabalho mais dirigido com a finalidade de oferecer conhecimento e 

escolaridade e capacitação técnica a estes indivíduos envolvidos neste processo bem como 

conhecer as reais necessidades e interesse destas empresas na qualificação destes operários, 

poderia, com certeza, esclarecer e contribuir para o crescimento dos sujeitos que atuam no 

setor da construção civil da região de Canoinhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO – 01. FORMULARIO DE COLETA DE DADOS 

 

DADOS DO OPERARIO 

NOME: 

 

 

IDADE: 

 

 

SEXO: 

 

 

GRAU DE ESCOLARIDADE: 

 

TEMPO DE SERVIÇO: 

 

DATA DA ADMISSÃO: 

 

DATA DA DEMISSÃO 

 

 

MOTIVO DA DEMISSÃO: 

 

O OPERARIO JÁ DEMONSTROU INTERESSE POR ALGUM CURSO DE 

CAPACITAÇÃO: 

 

QUAL CURSO: 

 

 

 

 

QUADRO – 02.   ANALSE   POR SEXO 

SEXO Masculino  Feminino 

% 100% 0% 

 

 

 

QUADRO – 03. ANALISE POR IDADE 

IDADE  DE 20 A 29 ANOS DE 30 A 39 ANOS  40 A 49 ANOS 

% 18,18% 
 18,18% 

63,64% 

 

 

 



QUADRO – 04.  ANALISE POR ESCOLARIDADE 

GRAU DE 

ESCOLARIDADE 

ATE 4ª SERIE 

PRIMARIA 

1º GRAU 2º GRAU SUPERIOR 

% 36,36% 36,36% 18,19% 9;09% 

 

 

QUADRO – 05. ANALISE POR TEMPO DE SERVIÇO 

TEMPO DE 

PERMANENCIA NO 

SERVIÇO 

ATE 06 MESES 07 MESES A 3 

ANOS 

MAIS DE 3 ANOS 

% 54,55% 
27,27% 

18,18% 

 

 

QUADRO – 06. ANALISE PELO TIPO DE DESLIGAMENTO 

MOTIVO DO 

DESLIFAMENTO 

DA EMPRESSA 

FORAM 

DEMITIDOS 

PEDIRAM 

DEMISSÃO 

AINDA ESTÃO 

TRABALHANDO 

% 45,46% 27,27% 27,27% 

 

 

 

QUADRO – 07. ANALISE DOS MOTIVOS DA EMISSÃO 

MOTIVO DA DEMISSÃO  DOS DEMITIDOS DOS QUE SE DEMITIRAM 

 100% não passaram da 

experiência por falta de 

qualidade na mão de obra 

100% que pediu demissão foi 

para montar sua própria 

empreiteira de mão de obra 

 

 

 

QUADRO – 08. ANALISE DO INTERESSE POR CURSOS DE 

QUALIFICAÇÃO 

QUANTO AO INTERESSE 

PELA CAPACITAÇÃO 

PROCURARAM NÃO PROCURARAM 

% 27,27% 72,73% 
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