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RESUMO 

 

A capacitação de mão de obra vem se mostrando cada vez mais indispensável para 
as empresas que disputam um espaço no mercado, principalmente no setor da 
construção civil, visto que houve um crescimento no volume de obras na cidade, 
porém, as quantidades de profissionais capacitados e qualificados para realizarem as 
diversas atividades não apresentaram o mesmo crescimento. Portanto, baseado em 
um estudo do caso, este trabalho apresentará uma metodologia de capacitação e 
qualificação de mão de obra da construção civil, com o objetivo de proporcionar aos 
operários uma eficiência e eficácia com a utilização desta ferramenta estratégica, a 
qual pode ser empregada facilmente por qualquer gestor. 
 

 

Palavras-chave: Capacitação. Qualificação. Mão de obra. Construção civil. 
Eficiência.  
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ABSTRACT 

 

The training of labor is proving increasingly indispensable for companies that compete 
for a market space, especially in the civil construction sector. Since there was an 
increase in the volume of works in the city, however, the number of professionals 
trained and qualified to carry out the various activities did not show the same growth. 
Therefore, based on a case study, this work will present a methodology of qualification 
and qualification of civil construction labor, aiming to provide workers with efficiency 
and effectiveness with the use of this strategic tool, which can be used easily by any 
manager. 
 

 

Keywords: Training. Qualification. Labor. Construction. Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

            Atualmente um dos principais problemas presentes nas empresas da 

construção civil tem sido a falta de mão de obra qualificada para a execução dos 

diversos serviços realizados em diferentes etapas das obras. 

            Devido ao crescimento que aqueceram a construção civil no Brasil, a oferta 

por empregos nos seus diversos setores vêm aumentando consideravelmente, porém, 

a demanda não tem conseguido suprir esta oferta. 

            Esta falta de mão de obra no mercado de trabalho tem feito com que as 

empresas atuantes na construção civil busquem novas estratégias para que suas 

metas sejam alcançadas, que possam entregar as obras no prazo, altos padrões de 

qualidade e com um propósito de obter o maior lucro possível, sempre buscando a 

satisfação do cliente. 

            Cavalcante (2010) a elevação da 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. 

O que pode ser observado no cenário atual da construção civil é o fato das 

construtoras se sujeitarem a trabalharem com operários de baixa qualificação, pois o 

mercado não apresenta mão de obra qualificada suficiente para poder suprir a 

demanda. 

            Partindo deste princípio, segundo Cavalcante (2004) as empresas devem 

adotar estratégias para que possam prestar seus serviços de forma diferenciada 

sempre visando o sucesso, o desenvolvimento da organização e resultados positivos, 

porém, para obter estes objetivos, a empresa deve trabalhar com duas ferramentas 

de suma importância: a qualificação e a motivação dos indivíduos. 

            Dentre as estratégias adotadas pelas empresas, podem-se citar as mudanças 

na tecnologia de construção (materiais, equipamentos, mão de obra, etc.), 

terceirização dos serviços e principalmente a capacitação da sua própria mão de obra. 

Que ponto a capacitação de mão de obra na construção civil torna-se um processo 

viável, eficiente e eficaz? 
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            Deve ser analisada a melhor metodologia a ser aplicada neste processo para 

torná-lo o mais lucrativo possível (lucrativo tanto para a empresa em questão, quanto 

para o profissional que se capacita em determinada função, não esquecendo o 

mercado da construção civil, em geral). 

            Deste modo o estudo do tema em questão é motivado pelo benefício que se 

pode trazer ao segmento da construção civil, que carece de trabalhos e metodologias 

que tornem possível a capacitação de mão de obra dentro do próprio canteiro. Pode 

resolver ou minimizar uns dos principais problemas existentes atualmente, a falta de 

mão de obra qualificada, o que afeta a qualidade da execução das atividades. 

            O objetivo geral deste trabalho é apresentar uma metodologia que possibilite 

o planejamento e a execução de um programa de capacitação e qualificação de mão 

de obra, aos operários da construção civil. 

            O objetivo específico é analisar o atual panorama da construção civil na cidade 

de Caçador-SC; Mostrar o que vem sendo realizado na cidade, para suprir a 

necessidade da mão de obra capacitada; Analisar os benefícios causados e as 

dificuldades que envolvem no emprego de programa de capacitação da mão de obra 

nas empresas da construção civil. 

            Esta monografia trata sobre a utilização de procedimentos que torna possível 

a capacitação de mão de obra. A metodologia empregada para a realização deste 

trabalho se divide em uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso. 

            A pesquisa bibliográfica é realizada a fim de obter uma melhor compreensão 

a respeito do tema, experiências existentes, argumentos e dados que motivem e 

justifiquem a sua utilização como uma ferramenta estratégica, de modo que possibilite 

o comprimento de metas por parte das empresas que aderem ao processo. 

           O estudo de caso aborda e recolhe informações obtidas através de um 

programa de educação profissional do SENAI – (Identificação) mestre de obras, no 

estímulo para resolução de problemas no desafio aos estudantes para mobilizar os 

saberes e os conhecimentos já adquiridos, mediando a construção de novos 

conhecimentos.        
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 História da Construção Civil 

 

            Antes que conquistasse o prestígio e alcançasse o desenvolvimento que tem 

hoje, foi preciso que a construção civil percorresse um longo trajeto de seis mil anos, 

desde que o homem deixou as cavernas e começou a pensar numa moradia mais 

segura e confortável para a sua família. Já os templos, os palácios e os canais, que 

foram marcas registradas na Antiguidade, começaram a fazer parte da paisagem 

cerca de dois mil anos, depois do aparecimento das primeiras habitações familiares 

(RIBEIRO, 2011). 

Os portugueses trabalhavam muito bem com a pedra. Na segunda década do 

século XVI, antes de construção de pedra, a de madeira era levantada com 

fechamento de frestas com barros concheiras (conchas diversas, arenitos e detritos 

dos índios acumulados durante séculos formando pequenos montes). As concheiras 

também foram amplamente usadas em calçamentos e vias para as carroças 

transportarem mantimentos. Os arcos sobre as janelas só viriam com o 

estabelecimento das olarias (locais com formas e fornos para assar tijolos de argilas). 

Isso, ainda no século XVI, pois, logo, o Brasil começou a ser fornecedor de matéria-

prima para a Europa, principalmente de Pau Brasil e os trabalhadores portugueses 

precisavam de infraestrutura para trabalhar no extrativismo aqui. Toda esta 

movimentação ocorreu no litoral, próximo a locais que não ofereciam risco de 

encalhamento para os navios. As concheiras não são mais utilizadas nas junções, 

ficando sinais de suas utilizações em algumas igrejas construídas no século XVIII 

(RIBEIRO, 2011). 

Todas as estruturas mais complexas eram baseadas no arco romano, junção 

de pedras com determinado ângulo até formar arcos. Torres com vigas e pilares 

também eram muito usados, mas em situações de construções mais simples. 

Telhados eram de palhas, amarradas sobre tesouras de madeira. Fortes e igrejas 

seguiam as estruturas de pedras descritas acima. Projetistas, marceneiros, pedreiros, 

ferreiros e outros especialistas faziam parte das missões (VIEIRA, 2008). 
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As primeiras obras civis no Brasil começaram na transição do século XIX para 

XX.  Nos últimos 100 anos foram de transformações, as técnicas utilizadas foram: 

taipa (barro) de mão e taipa-de-pilão (socada), sendo a mão de obra escrava e do 

próprio morador (VIEIRA, 2008). 

Na década de 40, a construção civil teve seu auge no governo do então 

presidente do Brasil Getúlio Dorneles Vargas e este setor foi considerado uns dos 

mais avançados da época. O Brasil era quem tinha a tecnologia do concreto armado 

(RIBEIRO, 2011). 

 A partir da década de 50 definiu-se a forma de trabalhar por hierarquia. Na 

década de 70 durante o regime militar predominou um grande financiamento no setor 

visando diminuir a deficiência de moradia e as construtoras passaram somente a 

construir prédios (RIBEIRO, 2011). 

As cidades passaram a crescer vertiginosamente, numa velocidade nunca 

antes registrada. Vieram os altos edifícios, as pontes enormes, o sistema de 

saneamento básico, as estradas pavimentadas e metrô (VIEIRA, 2008). 

Na década 90, as construtoras começaram a dar mais importância na 

qualificação profissional, pois a exigência de produtos finais com mais qualidade 

começou a difundir-se (RIBEIRO, 2011). 

Em 2000 continua a ser intensa a preocupação com o produto final, “Além da 

sua importância relacionada aos aspectos econômicos e sociais, a construção civil 

tem uma interferência muito forte na natureza”, e essa preocupação torna-se de 

extrema importância (VIEIRA, 2006). 

Afirma Vieira (2006, p.103); 

 

“A construção civil é o setor que representa uma importância fundamental na 
economia brasileira. Possui uma importante participação na composição do 
Produto Interno Bruto - PIB, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE representando nos últimos anos uma média percentual em 
torno de 6% do PIB total do país”. 

 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, com relação aos 

postos de trabalho sua participação é em média de 40% do total da mão de obra da 

indústria de transformação, em geral (VIEIRA, 2006). 

A indústria da construção civil está dividida em três subsetores: Edificações 

residenciais, realizados por empresas de grande, médio e pequeno porte; construção 

pesada, que objetiva a construção de infraestrutura de transportes, energia, 
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telecomunicações e saneamento; e montagem industrial, responsável pela montagem 

de estruturas metálicas nos vários setores industriais, sistemas de geração de 

energia, de comunicações e de exploração de recursos naturais (VIEIRA, 2006). 

A importância do subsetor de edificações que é responsável, segundo o IBGE 

por mais de 90% do número de estabelecimentos da construção civil e mais de 82% 

do total de empregos do setor construtivo. Um estudo do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, realizado em 2007, indicava que a 

construção civil residencial iria liderar o ranking dos investimentos no Brasil, nos 

quatro anos seguintes, com praticamente metade do total a ser investido no país 

(HELENO, 2010). 

 

2.1.2 Panoramas da Construção Civil no Brasil 

 

Segundo fontes do governo Brasileiro (PORTAL BRASIL, 2011), o (setor) 

construção civil no Brasil apresentou uns crescimentos 11,60%, devido ao 

aquecimento do setor provocado por diversos fatores, dentro deles podemos citar a 

criação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, realizar eventos 

esportivos como a Copa do Mundo e Olimpíadas, elevação do poder de compra da 

população brasileira, melhoramento da infraestrutura das cidades e vários outros 

(DIEESE, 2011). 

Em 2009 a taxa negativa de crescimento influenciada pela crise econômica 

financeira internacional, a oferta por empregos nos diversos setores da construção 

civil vem aumentando consideravelmente, porém, a demanda não tem conseguido 

suprir esta oferta, o que vem ocasionando falta de mão de obra qualificada no mercado 

de trabalho. De acordo com o Jornal Comércio (2010) a falta de mão de obra 

qualificada, para a execução dos diversos serviços realizados em diferentes etapas 

das obras, vem se tornando um dos principais problemas presentes nas empresas de 

construção civil, podendo diminuir o crescimento do setor (DIEESE, 2011). 
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Quadro 01-Posicionamento das empresas com relação de falta da mão de obra 
capacitada 

FALTA DE TRABALHADOR QUALIFICADO 

89% 
Das empresas da construção civil afirmam que há 

Falta de trabalhador qualificado. 

61% 
Das empresas o problema afeta a busca pela  

Eficiência e a redução de desperdícios. 

56% 
Das empresas têm dificuldade de encontrar  

Profissionais como pedreiros e serventes. 

64% 
Das empresas adotam a capacitação na própria  

Empresa. 
Fonte: Confederação Nacional da Indústria - CNI e Câmera Brasileira da Indústria da Construção - 

CBIC (2011) 

 

No Quadro 01 podemos observar que 61% das empresas afirmam que a falta 

de trabalhadores qualificados influenciam diretamente na busca pela redução de 

desperdício (materiais) e na elevação de eficiência dos processos. 

 

Quadro 02-Problemas das empresas trabalhadores por área / categoria profissional. 

 
Fonte: CNI e CBIC (2011) 

 

2.1.3 Programas de Capacitação de Mão de Obra nas Empresas 

            

            A mão de obra da construção civil representa grande porcentagem no custo 

total da obra, além de influenciar diretamente em outras variáveis, como 

racionalização ou desperdício de materiais, antecipação ou atraso do cronograma, 

qualidade de execução, podendo causar elevação dos custos predeterminados da 

obra (LARA, 2005). 

            Por este motivo, a falta de operários qualificados na construção civil vem 

sendo a maior preocupação de empresários de pequenas, médias e grandes 

empresas, pois, esta falta de qualificação tem influência direta no resultado final de 

qualquer empreendimento. A empresa poderá exercer um papel fundamental no 

56

63

81

92

94

48

46

Vendas/Marketing

Desenvolvimento

Gerencial

Administrativa

Funcionários ligados à obra (Engenheiro, Arquiteto)

Funcionários técnicos (Encarregado, Mestre de obra)

Funcionários básicos (Pedreiro, Servente)
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resultado final oferecendo programas de qualificação os funcionários a fim de 

desenvolver nestes melhores índices de eficiência, rendimento, qualidade de 

execução, dedicação, produtividade, educação (LARA, 2005). 

 

Quadro 03 – Principais problemas enfrentados pela industria da construção civil no 

2º semestre de 2018 

FATORES 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL PEQUENO MÉDIO GRANDE 

% POSIÇÃO % POSIÇÃO % POSIÇÃO % POSIÇÃO 

Demanda interna insuficiente 32,0 1 29,7 1 28,8 1 37,4 1 

Falta de capital de giro 27,0 2 28,5 2 26,0 3 27,3 3 

Inadimplência dos clientes 21,2 3 21,8 5 20,1 5 22,2 4 

Taxa de juros elevadas 19,5 4 23,6 4 16,9 6 20,2 5 

Falta de financiamento de longo 
prazo 12,8 5 7,3 10 13,7 7 15,2 6 

Insegurança jurídica 12,7 6 11,5 8 9,6 4 17,2 8 

Competição desleal 12,0 7 17,6 7 12,3 8 8,1 7 

Falta da matéria-prima 10,5 8 11,5 8 9,6 9 11,1 9 

Outros 6,9 9 4,8 13 7,8 11 7,1 11 

Licenciamento ambiental 6,2 10 6,1 11 6,4 13 6,1 10 

Dificuldades na logística de 
transporte 6,0 11 4,2 15 6,8 12 6,1 12 

Falta da mão de obra não 
qualificada 3,9 12 3,6 16 5,5 14 2,0 15 

Condições climáticas 2,7 13 6,1 11 2,3 10 1,0 14 

Falta ou alto custo de energia 1,5 14 1,8 14 0,9 15 2,0 15 

Disponibilidade de terrenos 1,4 15 1,2 15 2,7 16 0,0 16 

Falta de equipamentos de apoio 1,4 16 1,2 15 1,8 16 1,0 15 

Nenhum 10,0 - 7,9 - 11,0 - 10,1 - 
Fonte: CNI e CBIC (2018). 

 

Porém segundo Ferreira (2007) o problema maior seria enfrentado pelas 

empresas é a desconfiança na fidelidade do funcionário, pois, programas de 

capacitação ou qualificação possuem valores relativamente altos, ou seja, as 

empresas fazem altos investimentos no funcionário, o qual poderá se qualificar e 

deixar a empresa para trabalhar em alguma concorrente. 

A demissão de um colaborador depende bastante do seu nível de satisfação 

na empresa, ou seja, operários insatisfeitos apresentam maiores probabilidades de 

serem desligados. Deste modo, se o operário observa que a empresa está investindo 

em sua qualificação, dá suporte para que possa trabalhar com maior eficiência e em 
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um bom ambiente de trabalho, dificilmente este trabalhará em uma empresa 

concorrente, diminuindo desta forma a rotatividade do setor (FERREIRA, 2007). 

Segundo Fernandez (2003), a maioria dos empresários opta por um bom plano 

de carreira e com remuneração competitiva, que significa que o colaborador poderá 

ter a oportunidade de crescer na empresa, estando sempre motivados a cumprir 

metas, para poder ocupar cargos superiores e sendo bem remunerado pelo serviço 

que vem executando.  

Fernandez (2003), diz que o colaborador deve estar sempre motivado, as 

necessidades fisiológicas vêm em primeiro lugar, pois se trata da necessidade do 

operário ter saúde: 

 

a) Em seguida vêm as necessidades de segurança no trabalho e do operário ter 

condições de possuir uma moradia; 

b) O amor faz referência a ser querido por outras pessoas e se sentir bem no 

ambiente de trabalho; 

c) O auto respeito se refere ao fato do operário não se sentir oprimido e sim 

motivado; 

d) A (auto) realização faz menção ao operário se sentir realizado, com metas 

atingidas e sucessos enfim. 

 

2.1.4 Expectativa de Crescimento da Construção Civil 

 

Há uma expectativa de crescimento no número de empregados, no nível de 

atividades como de novos empreendimentos estejam sempre em evolução. A matéria-

prima e o número de empregados se mantiveram o mesmo índice, já nível de 

atividades teve um grande crescimento, em agosto. Indicando um crescimento ainda 

lento mais com bastante expectativa (CNI e CBIC, 2018). 
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Gráfico 01 - Expectativa de crescimento 

 
Fonte: CNI e CBIC (2018) 

 

Segundo Castelo (2018), o aumento do PIB pode não acontecer se houver 

contingenciamento de recursos para projetos de infraestrutura, com a consequente 

paralisação das obras, que a previsão de um declínio menor no nível de emprego que 

nos anos anteriores. A diminuição esperada de cerca de 2,5%, significa o corte de 81 

mil vagas. 

Como a diminuição dos números de contratos da construção civil e o aumento 

da produção de materiais da construção, no entanto, não consideram o impacto da 

greve dos caminhoneiros que teve uma grande redução da produção dos materiais 

(CASTELO, 2018). 

A recuperação do setor 2018 depende de três fatores essenciais: o 

investimento em infraestrutura, especialmente em projetos de concessões e parcerias 

público-privadas; o restabelecimento do crédito, com a retirada de impedimentos a 

financiamentos; e a melhoria no ambiente de negócios, com iniciativas voltadas à 

segurança jurídica (CASTELO, 2018). 
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2.1.5 Capacitação Profissional 

 

            Segundo Manfredi (2008), os termos qualificação e formação profissional, são 

entendidos como a preparação de trabalhadores para fazer frente às demandas 

técnicas-organizacionais do mercado de trabalho, de modo a desempenhar uma 

determinada ocupação profissional. 

            Na NBR ISO 17024 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - 

ABNT, 2004), o conceito de competência está vinculado à capacidade demonstrada 

de aplicar conhecimentos e/ou habilidades, atributos pessoais demonstrados 

conforme estabelecido no esquema de certificação. Essa norma vincula o termo 

competência à certificação, na medida em que a capacidade demonstrada de aplicar 

conhecimentos. 

            Ao proporem uma política pública de qualificação profissional, destacam como 

competências importantes a serem desenvolvidas pelos trabalhadores: a capacidade 

de autoaprendizagem, compreensão dos processos, capacidade de observar, de 

interpretar, de tomar decisões e de avaliar resultados. É necessário o domínio da 

linguagem técnica, a capacidade de comunicação oral e escrita, a disposição e 

habilidade para trabalhar em grupo (VIEIRA; ALVES, 2001).  

            A formação para a cidadania também é considerada um aspecto relevante 

para a capacitação do profissional do setor da construção civil. O processo educativo 

contribui para o desenvolvimento integral do ser humano, incentivando e educando 

para a prática da participação individual e coletiva (VIERA; ALVES, 2001). 

 

           Capacitação é o processo permanente de desenvolvimento de competências 

para ocupação profissional e para o convívio social, podendo ocorrer nos níveis da: 

a) Educação formal: Compreende o ensino escolar institucionalizado e que 

depende de normas regulamentadas pelo Ministério da Educação; 

b) Educação para a cidadania: Compreendem educar o indivíduo para que tenha 

consciência dos seus direitos e deveres civis, políticos, sociais e ambientais; 

c) Formação geral para o trabalho: Compreende uma formação comum a 

qualquer atividade profissional, com foco para atividades de gestão; 
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d) Formação profissional: Compreende a formação oferecida por instituições de 

ensino ou empresas, que tem por finalidade a capacitação e o aperfeiçoamento 

profissional contínuo do indivíduo. 

 

2.1.5.1 Certificação profissional 

 

           Embora a certificação profissional seja a etapa final de um processo, propõem 

estruturas completas para o binômio capacitação-certificação, que incorporam não 

somente a competência dos trabalhadores a serem certificadas como também o 

instrumento de capacitação de modelos mais contemporâneos iniciou-se nos ano 

1990 (RIBEIRO, 2002). 

           O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI é o que tem se voltado 

à construção civil. Ele apoia-se em comitês técnicos setoriais constituídos por 

especialistas do setor que elaboraram perfis profissionais (competência geral da 

qualificação profissional em foco, que segue o desdobramento num primeiro nível) de 

interesse, os quais permitem que se estabeleçam uma estrutura de oferta com base 

em perfis profissionais elaborados, que possibilitam definir conteúdos curriculares 

voltados à formação, à avaliação e à certificação de competências (SENAI, 2007). 

           Segundo o SENAI (2007), já desenvolveram oito perfis profissionais para o 

setor: Amador; Carpinteiro de Formas; Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão; 

Encanador Instalador Predial; Instalador Predial de Tubulações de Gás Combustível; 

Mestre de Obras; Pedreiro e Pintor de Obras. 

            A certificação proposta pelo governo tem como referência a valorização da 

qualificação como construção social, desenvolvimento econômico, geração de 

trabalho e distribuição de renda, não se limitando a processos estritamente pessoais 

e ligados a postos de trabalho. A educação e a formação profissional são premissas 

fundamentais para que se possa atender aos trabalhadores ameaçados pela 

desqualificação profissional e pelo desemprego (LOPES NETO, 2007). 

 

2.1.5.2 Nível de escolaridade 

 

            Os dados da Relação Anual de informações Sociais - RAIS mostraram que, 

nos últimos dez anos, o número de trabalhadores analfabetos na construção civil 
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diminuiu mais de 60%. Por meio da mobilização do setor, o nível da escolaridade do 

trabalhador também foi elevado, entre 2000 a 2010 o número de trabalhadores que 

concluíram o ensino médio aumentou de 4,5 vezes, totalizando 561 mil trabalhadores 

(SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

- SINTRACOM, 2016). 

           Com maior escolaridade, permite que o trabalhador esteja mais qualificado 

para exercer suas funções, diretamente na qualidade de vida e na garantia de um 

ambiente de trabalho mais seguro e saudável, reduzindo os números de acidentes. 

Dessa maneira, o trabalhador se torna um profissional mais completo e qualificado, 

como também se faz ainda mais cidadão, por ter o seu direito à educação garantida 

(SINTRACOM, 2016). 

 

 Gráfico 02 - Grau de instrução 

 
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais - RAIS (2015) 

       

Quadro 04 - Trabalhadores da construção civil 

ESCOLARIDADES PESSOAS 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 103.358 

ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 26.532 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 47.788 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 84.463 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 15.063 

ANALFABETOS 1.993 

TOTAL 279.197 
Fonte: RAIS (2015) 
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            No Brasil com baixa capacitação já resulta mais de 70% dos trabalhadores que 

jamais realizaram cursos ou treinamentos. Como baixa escolaridade tem mais de 80% 

que possuem menos de quatro anos de estudo (LIMA JÚNIOR, 2015). 

 

2.1.5.3 Participação das mulheres  

 

            As desigualdades que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho, mesmo 

desempenhando exatamente a mesma função, ganhando ainda menos que os 

homens. De acordo com IBGE em 2016 a renda média das brasileiras corresponde 

aproximadamente 75% da renda média dos homens (ÍNDICE IMOBILIÁRIO DA BM e 

BOVESPA – IMOB, 2018). 

            Uma ação do Governo Federal também como projeto pioneiro “Mão na 

Massa”, no Rio de Janeiro, onde são oferecidos cursos profissionalizantes com o 

intuito de garantir oportunidades às mulheres na indústria da construção. Na 

qualificação profissional as participantes além das aulas e do diploma, recebem 

equipamento de proteção individual e um kit de ferramentas para iniciar seus serviços 

após a qualificação (IMOB, 2018). 

            Segundo Gomes (2018), todos os projetos de conhecimento de inclusão de 

mulheres têm foco na qualificação, onde elas conseguem entrar no setor da 

construção civil já qualificadas e com uma profissão. As mulheres já estão presentes 

no nível administrativos e gerenciais, esta é uma realidade a muito tempo nas 

indústrias. Falta elas ocuparem nos níveis operacionais. 

            A participação das mulheres no setor da construção em todo o país e as 

conquistas obtidas para esse aumento é cada vez maior. A lei n.º 7.875, define a 

reserva no mínimo 5% das vagas de emprego na área da construção de obras 

públicas do Rio de Janeiro para pessoas do sexo feminino (CBIC, 2018). 

 

Quadro 05 – Participação das mulheres no setor 

Ano Homens Mulheres Total  2011 2.668.226 240.905 2.909.131 

2006 1.330.484 108.229 1.438.713  2012 2.748.085 267.288 3.015.373 

2007 1.554.945 119.538 1.674.483  2013 2.817.565 276.588 3.094.153 

2008 1.836.750 150.381 1.987.131  2014 2.733.110 286.317 3.019.427 

2009 2.048.520 172.734 2.221.254  2015 2.333.267 251.901 2.585.168 

2010 2.425.850 207.824 2.633.674  2016 1.903.028 219.307 2.122.335 
Fonte: RAIS e CBIC (2018) 
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           O número de trabalhadoras no setor da construção vem crescendo no país, 

apesar de a crise que se instalou nos últimos anos. Segundo RAIS, em 2006, cerca 

de 108 mil mulheres integravam o setor, de um total de 1.438 milhão de trabalhadores. 

Em 2016, elas já ocupavam mais de 219 mil vagas, de um total de cerca de 2.122 

milhão, uma participação de 10% no mercado de trabalho. São serventes, 

carpinteiras, ajudantes de obra, pedreiras, soldadoras, técnicas em segurança do 

trabalho e engenheiras, têm condições de realizar as tarefas com tanta competência 

quanto os trabalhadores (CBIC, 2018). 

 

Quadro 06 - Percepção dos homens sobre as mulheres na construção 

Violência em outros do que em si mesmo. 

61,20% 
Disserem conhecer pelo menos um homem que tenha sido violentado pela 
parceira; 

25,50% Violência psicológica; 

59% Afirmaram praticar violência psicológica com frequência; 

 
     

Entrada de mulher na construção civil. 

67% Reagiram positivamente à presença feminina nos canteiros de obra; 

70% Que a mulher pode ocupar qualquer função no setor; 

26% Pode ocupar algumas funções no setor; 

 

Implementar mudanças nas instalações físicas. 

96% Disseram que a mulher pode trabalhar na construção civil; 

26,60% 
Consideram indispensáveis vestiários exclusivos; 

26,50% Banheiros exclusivos; 

23,70% Sala para descanso; 

11,20% Equipes exclusivamente femininas; 
Fonte: Serviço Social do Sindicato da Indústria da Construção civil - SECONCI e CBIC (2018) 

 

 



24 

 

2.1.6 Aplicação de Andragogia na Construção Civil 

 

            O termo Andragogia é derivado das palavras gregas “andrós”, que significa 

homem, e “gogia”, que quer disse guiar. Assim significa condução de adultos. Tem um 

conhecimento tático e a experiência acumulada pelos adultos ao longo da vida, por 

estar fortemente vinculada à qualificação para o trabalho e a experiência profissional 

como elemento fundamental dos métodos educativos (DRAGANOV, 2011). 

            O termo Andragogia foi sugerido pelo professor alemão Alexander Kapp, em 

1833, caindo em desuso. Mas em 1921 ele reaparece no relatório de Rosenstok, onde 

é alertado que a educação de adultos necessita de professores, métodos e filosofias 

diferenciadas (CHACON FILHO, 2007). 

 

            Segundo Knowles (2011), seis princípios da Andragogia foram formulados, 

sendo indicados como fundamentais para a aprendizagem de adultos: 

a) Autoconceito do aprendiz: O adulto tem um autoconceito de ser responsável 

pelas suas próprias decisões, e não gosta que os outros estejam lhe impondo 

vontades; 

b) O papel da experiência do aprendiz: Os adultos têm uma experiência 

acumulada ao longo de sua vida, e que preferem aplicar na sala de aula para 

ajudar no entendimento do assunto aplicado; 

c) Prontidão para aprendizagem: Os adultos ficam prontos para aprender sobre 

assuntos que precisam se tornar capazes de realizar; 

d) Orientação da aprendizagem: Os interesses são direcionados para o 

desenvolvimento das habilidades que utilizam no desempenho na sua 

profissão; 

e) A necessidade de conhecimento: Os adultos precisam saber por que a 

necessidade de aprender algo. Direcionado da sua vida e seus interesses de 

aprendizado de forma mais eficaz; 

f) A motivação para aprender: As motivações que impulsionam os adultos são 

as internas (autoestima, maior qualidade de vida), as quais passam a ser mais 

intensas que as externas (melhores empregos, salários maiores). 
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 Contém duas razões para estudar a Andragogia, como forma de 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes. A primeira é que a 

formação profissional é mais autodirigida e deve atender aos objetivos de todos os 

sujeitos envolvidos no processo. Em segundo lugar, a situação atual do mercado de 

trabalho necessita de revisão dos procedimentos e das propostas atuais de 

qualificação. Embora a teoria da Andragogia seja fundamental para todas as situações 

de aprendizagem de adultos (RAMOS, 2005). 

            Alguns pesquisadores têm visto Andragogia como uma teoria de educação de 

adultos, enquanto outros a vê como uma abordagem, um conjunto de princípios, um 

conjunto de suposições ou uma orientação para a prática da educacional. Contribui 

em muito para a educação de adultos (CHAN, 2010). 

            Na construção civil a capacitação busca discutir melhores metodologias, 

formas de envolver os alunos, visto que se trata de um público com pouca qualificação. 

Neste sentido, vale destacar que o uso da Andragogia para este público deve ser 

testado como uma alternativa de melhorar a participação desses alunos, tornando o 

processo de capacitação mais atrativo, descontraído, longe dos moldes de educação 

formal (RAMOS, 2005). 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

            “Metodologia é um conjunto de métodos ou caminhos que são percorridos na 

busca do conhecimento” (ANDRADE, 2006). 

            Segundo Andrade (2006), este conjunto visa percorrer caminhos que levam a 

adquirir conhecimento sobre o assunto proposto, obtendo resultados desejados. 

            É a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação 

desenvolvida no método do trabalho de pesquisa. É o tipo de pesquisa do instrumento 

utilizado, o tempo previsto, das formas de tabulação e tratamento dos dados, de tudo 

que se utilizou no trabalho (ANDRADE, 2006). 

            No que diz respeito ao método, este trabalho acadêmico de pesquisa se 

configura qualitativa, tendo a finalidade de explicar o conteúdo das asserções, as 

exigências da legislação e normas vigentes que norteiam a indústria da construção 

civil (PRODANOV, 2013). 
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             A pesquisa qualitativa possui uma relação entre o indivíduo e o ambiente, 

analisado conforme diagnóstico a situação pesquisada e a interpretação dos 

resultados colhidos durante o processo do trabalho (PRODANOV, 2013). 

            O aluno aperfeiçoa e melhora suas habilidades para buscar sua melhor 

eficiência, eficaz e produtividade. A partir dos dados obtidos poderemos também fazer 

uma análise destes com o objetivo de saber se o curso de mestre de obras terá 

capacitação da mão de obra para a construção civil e um processo eficaz 

(PRODANOV, 2013). 

             O diferencial do curso é a proposta didático-metodológica que é centrada na 

participação de quem aprende, valorizando-se suas experiências e expectativas, 

através do projeto pedagógico do curso mestre de obras (AGUIAR, 2013). 

 

2.2.1 Mestre de Obras 

 

            Nas empresas da construção civil é feito análise de quais profissionais estão 

faltando, ou seja, quais estão com dificuldades de mão de obra qualificada. Com a 

demanda existentes o mestre de obras está com dificuldades, com isso, apresenta 

números suficientes para poder suprir a oferta atual (SCHULER, 2018). 

            Com os valores das demandas, se iniciou a elaboração do curso de mestre de 

obras com o objetivo de preparar profissionais para supervisionar atividades 

desenvolvidas no canteiro de obras, participarem de planejamento executivo e 

gerenciar equipes de trabalho, de acordo com normas e procedimentos técnicos de 

qualidade, segurança, higiene e saúde (SCHULER, 2018). 

            A regulamentação da profissão diferentemente da (CLASSIFICAÇÃO 

BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES – CBO), é realizada por lei cuja apreciação é feita 

pelo Congresso Nacional, por meio de seus deputados e senadores, submetida à 

sanção do presidente da república. A CBO é uma ocupação e não uma de 

regulamentação profissões (CASSOL, 2017). 

            As CBO (7102 – 05) supervisionam equipes de trabalhadores da construção 

civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias. Elaboram 

documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, 

equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões 

produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos 
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utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e 

sobre medidas de segurança dos locais equipamentos da obra. 

            Com este curso o aluno vai estar preparado para supervisionar as etapas de 

execução em canteiro de obras e participar na execução do planejamento da obra, 

criando condições para garantir a qualidade, segurança no trabalho e a preservação 

ambiental (SCHULER, 2018). 

 

2.2.1.1 Primeiros Socorros 

 

            A presença do kit de primeiros socorros é importante em qualquer ambiente 

de trabalho e é fundamental na construção civil. Esse é um ambiente extremamente 

propício a acidentes de qualquer ordem, sejam eles mais superficiais ou mais graves 

(BUGNOTTO, 2018). 

            Nos casos mais simples ele será útil para prestar uma primeira assistência ao 

acidentado, evitando até mesmo que ele precise ser removido para um posto 

assistencial para resolver o ocorrido, diminuindo o risco de contaminação de feridas, 

que pode afastar o funcionário por mais tempo que o necessário (CASSOL, 2017). 

            Nos casos mais graves pode-se amenizar que o seu colaborador tenha mais 

conforto e segurança, sem agravar sua condição até que seja possível ter um 

atendimento médico especializado (BUGNOTTO, 2018). 

            Além do kit é necessário treinamento para que realizem os procedimentos em 

casos de emergência. Dessa forma saberão o que fazer, garantindo que por falta de 

conhecimento, não realizem qualquer tipo de ação que agrave o caso. 

            Definimos ainda como o primeiro atendimento realizado a uma pessoa que 

sofreu algum trauma, lesões ou mal súbito, como as primeiras providências tomadas 

no local do acidente (BUGNOTTO, 2018). 

           Qualquer pessoa que realizar o atendimento pré-hospitalar, mais conhecido 

como primeiros socorros, deve antes de tudo atentar para a sua segurança. No 

impulso de ajudar as vítimas, não justifica a realização de atitudes inconsequentes, 

que acabam transformando a socorrista em uma nova vítima. 

          Um fato importante no atendimento em primeiros socorros é o tempo e este não 

pode ser desprezado em hipótese alguma, pois este tempo perdido poderá ser o 
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diferencial entre a vida ou morte do paciente. No gráfico seguinte alguns tópicos para 

o curso de primeiros socorros: 

 

Gráfico 03 - Primeiros Socorros 

 
Fonte: Instituto da Construção (2017) 

 

2.2.1.2 Segurança no Trabalho NR-18 

 

As Normas Regulamentadoras – NR 18 (MTE,1978) é a principal das normas 

segurança do trabalho que regulamentam as atividades da construção civil. Que 

estabelece as diretrizes administrativas, de planejamento e de organização para 

canteiro de obras. A finalidade da NR 18 (MTE,1978) é implementar medidas de 

controle e sistemas preventivos de segurança em quaisquer que sejam os processos, 

condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil. 

Esta norma tem seus principais objetivos: garantir plenamente a saúde e a 

integridade física dos trabalhadores da construção civil; determinar medidas de 

proteção e prevenção que sejam capazes de evitar ações e situações de risco; aplicar 

as técnicas de execução pertinentes em todas as atividades e que reduzam riscos de 

doenças e acidentes (MTE, 1978). 

 A norma regulamentadora também obriga o uso de colete ou tiras refletivas na 

região do tórax e costas quando o trabalhador estiver a serviço em vias públicas, 

sinalizando acessos em canteiro de obras e frentes de serviços ou em movimentação 

Legislação: como prestar os primeiros socorros.

Como identificar o problema e salvar vidas.

Pulso e respiração.

Como agir em caso de emergência.

Parada respiratória e cardíaca

choque elétrico

Noções sobre lesões

Picadas e mordidas de animais

Técnicas para remoção e transporte de acidentados



29 

 

e transporte vertical de materiais. A sinalização de segurança em vias públicas deve 

ser dirigida para alertar os motoristas, pedestres e em conformidade com as 

determinações do órgão competente. No gráfico seguinte alguns tópicos para o curso 

da norma regulamentadora NR 18 (MTE,1978): 

 

Gráfico 04 – NR 18 

 
Fonte: Instituto da Construção (2017) 

 

2.2.1.3 Meio Ambiente 

 

            É o conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural. 

É composto por toda a vegetação, animais, microrganismos, solo, rochas, atmosfera. 

Também fazem parte do meio ambiente os recursos naturais como a água e o ar e os 

fenômenos físicos do clima, como energia, radiação, descarga elétrica e magnetismo 

(MENDES, 2018). 

            A preservação do meio ambiente depende muito da sensibilização e 

participação de todos os indivíduos de uma sociedade. A cidadania para a 

preservação do meio ambiente deve contemplar atividades e noções que contribuem 

para a conservação do meio ambiente (MENDES, 2018). 

            A construção civil afeta diretamente o meio ambiente por meio do consumo e 

exploração de recursos naturais e minerais. A reciclagem de resíduos da construção 
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civil pode minimizar esse impacto e substituir os agregados naturais utilizados na 

produção de concreto, blocos e base de pavimentação (MENDES, 2018). 

          A reciclagem desses materiais pode reduzir também o consumo de energia 

utilizado na produção de novos itens, além de prevenir os riscos de passivos 

ambientais que podem diminuir o lucro do empreendimento. No gráfico seguinte 

alguns tópicos para o curso: 

 

Gráfico 05 - Meio Ambiente 

 
Fonte: Instituto da Construção (2017) 

 

2.2.1.4 Leitura e Interpretação de Projetos 

 

           A capacidade de elaborar projetos pode estar relacionada à facilidade que 

algumas pessoas apresentam em demonstrar algo que queira executar e para muitos 

é chamado de “dom”. Independentemente dessa afinidade, os projetistas, em sua 

atividade, procuram fazer de seus projetos algo legível a todos que neles se debrucem 

para estudá-los. Para que o mestre de obras posso ler e interpretar mais correto 

possível (CALDAS, 2011). 

            O mestre de obra fica responsável para que todas as atividades no canteiro 

da obra e fica em sua importância a organização. Como característica fundamental de 

um bom profissional a iniciativa e o primeiro passo para que a obra se desenvolva do 

início ao fim (CASSOL, 2017). 
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            O profissional de área demostra organização nos materiais no canteiro da 

obra, e procura ser mais ético possível na conduta pessoal e profissional (CASSOL, 

2017). 

            Nas suas habilidades procura utilizar corretamente os instrumentos de 

medição, saber as diferenças nas unidades de medidas. O profissional fica 

responsável em interpretar os documentos para execução da obra, como base nos 

cálculos matemáticos fica em seu critério a quantidade de materiais a ser necessário 

para a obra. O projeto que chegar em suas mãos interpretar corretamente. Alguns 

tópicos para estudar a Leitura e Interpretação de Projetos: 

 

Gráfico 06 - Leitura e Interpretação de Projetos  

 
Fonte: SENAI (2017) 

 

2.2.1.5 Planejamento na Construção Civil 

 

            O mercado da construção civil está cada vez mais exigente, sempre buscando 

a qualidade e o menor custo. Uma obra para ser bem executada e gerar lucros para 

o negócio necessita, antes de tudo, de um bom planejamento e gerenciamento em 

todas as etapas, principalmente em sua fase de projetos (CASSOL, 2017). 

            As empresas sem planejamentos no começo ocorre bem, mas sofrem 

mudanças à medida que os empreendimentos precisa se adaptar com prazos e custos 

(MATTE, 2018). 

Instrumentos de medida: tipos, características, aplicações.

Sistema métrico decimal, conversão de unidades de medidas, escalas.

Documentação técnica: tipos, procedimentos.

Cálculos de área, números decimais.

Fundamentos de desenhos técnicos, tipos de projetos.

O papel das normas na organização pessoal, no contexto escolar e no trabalho.

Conceitos de planejamento e controle. 
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             O planejamento e o controle permitem uma visão real da obra, servindo de 

base confiável para as decisões que deverão ser tomadas. Pode trabalhar de forma 

mais assertiva com as folgas das atividades e tomar decisões importantes como 

nivelar recursos, alocação de determinados equipamentos. 

             As execuções possam ser preestabelecidos e ser atendidos com economia e 

eficiência. O planejamento é a definição do momento em que cada atividade deve ser 

concluída e o desenvolvimento de um plano de produção que mostre as entregas das 

atividades conforme necessidade e ordem de execução (CASSOL, 2017).  

 

2.2.1.5.1 Sistemas Construtivos 

 

             Os sistemas construtivos resumem–se na execução das atividades diversas 

com envolvimento dos recursos como materiais, ferramentas, máquinas e pessoas 

para o desenvolvimento das mesmas. Dividimos os sistemas construtivos em três 

grupos principais: tradicional, convencional e industrial (MATTE, 2018). 

             O tradicional é que seu emprego seja pontual e em áreas onde a urbanização 

e infraestrutura são pequenas. Esse sistema, que data dos tempos dos primeiros 

habitantes do país, pode ser encontrado em algumas regiões brasileiras. A produção 

é dividida em ciclos dentro do próprio canteiro, canteiro esse que é um conjunto de 

instalações provisórias (MATTE, 2018). 

             O convencional é o método que abriga o maior número de obras. Os insumos 

já industrializados, ferramentaria manual e equipamentos modernos para auxílio no 

desenvolvimento das atividades. Quanto aos procedimentos e serviços, sua execução 

é realizada de forma artesanal pelos trabalhadores envolvidos (MATTE, 2018). 

             O industrial tem uma intensa utilização de máquinas e equipamentos para a 

montagem dos elementos. A mão de obra é setorizada e onde o canteiro é o local de 

montagem e não obtenção dos elementos, pois, estes vêm de fora (MATTE, 2018). 

             O sistema construtivo é o conjunto de elementos devidamente organizados, 

que contém regras, materiais, parâmetros ou atributos. Adequar a matéria-prima para 

ser utilizadas, saber as medidas máximas e mínimas para cada peça e vários outros 

atributos (CASSOL, 2017).  

             No ramo da construção civil, existem diversos sistemas construtivos para a 

execução de uma edificação. O método mais utilizado é a alvenaria convencional, 
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porém, novas tecnologias estão aparecendo e começando a ser utilizadas. Os que 

predominam são: alvenaria convencional, alvenaria estrutural, steel frame, wood 

frame e paredes de concreto (CASSOL, 2017). 

 

Gráfico 07 - Planejamento dos Sistemas Construtivos 

a) Projeto executivo: conceito, interpretação. 

b) Processos construtivos: execução de locação de obras, execução de 

vedação, execução de formas de madeira, cobertura, instalações. 

c) Regimes de contratação: tipos, legislação. 

d) Documentação técnica: tipos, finalidades. 

e) Controle da qualidade: definição, testes, técnicas de execução. 

f) Inovações tecnológicas: definição, aplicações. 

g) Orientações de prevenção de acidentes: mapa de riscos, sinalizações de 
segurança. 

h) Prevenção e combate a incêndio: conceito, programas de prevenção de 
riscos ambientais. 

i) Organização de ambientes de trabalho: princípios de organização. 

j) Ferramenta da qualidade: análise e solução de problemas. 

k) Memorial descritivo: conceito; interpretação. 

l) Materiais de construção: tipos; características; propriedades; controle 

tecnológico. 

m) Dimensionamento. 

n) Perfis profissionais: classificações; atribuições. 

o) Ambiente e condições de trabalho na indústria da construção. 

p) Armazenagem: definição; condições de segurança; condições e locais para 

armazenamento. 

q) Controle de desperdícios: definição; características; finalidades. 

r) Produtividade: definição; indicadores de produtividade; racionalização da 

produção. 

s) Instrumentos: importância; organização do espaço de trabalho. 

t) Logística de canteiro de obras: definição; fluxos de movimentação. 
 

Fonte: SENAI (2017) 
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2.2.1.6 Gestão do Processo 

 

            A gestão de processos refere-se ao alinhamento de processos com os 

objetivos estratégicos de uma organização, projetando e implementando arquiteturas 

de processos, estabelecendo sistemas de medição de processos que se alinham com 

os objetivos organizacionais (SANTOS, 2018). 

            Neste caso, a gestão enfatiza a capacidade de os mecanismos de fluxo de 

trabalho para controlar fluxos de processos, medir automaticamente processos e 

educar e organizar gerentes para que eles façam a gestão de processos de forma 

eficaz (SANTOS, 2018).           

            A gestão de obras é uma atividade que envolve análise de muitas variáveis, 

tendo em vista o controle de custos, qualidade e tempo. Uma boa gestão pode reduzir 

o custo final de um empreendimento em até 6%. O controle do tempo é um dos 

maiores problemas enfrentados nos processos da construção civil mesmo por 

gestores experientes (SANTOS, 2018). 

            Gestão de obras talvez seja a que necessita de maior vivência no setor e 

entendimento dos processos de cada etapa do projeto, pois serão esses profissionais 

quem devem resolver os problemas que aparecem no dia a dia das obras (SANTOS, 

2018). 

          

2.2.1.6.1 Processo Construtivo 

 

            O método construtivo provém de procedimento, técnica ou meio de fazer 

alguma coisa. Como um conjunto de atividades, regras e procedimentos que definem 

o processo. Por exemplo a fabricação de móveis sobre medida, possibilita a 

transformação da formato celular para linear (CASSOL, 2017). 

            Não podemos confundir definições de processos e padrões, com falta de 

personalização dos projetos. Todo projeto pode ser diferenciado, pode ser 

desenvolvido para atender uma necessidade específica, com medidas especificas, 

informações que podem variar de projeto a projeto, ao alterar as informações de cada 

variável do sistema (CASSOL, 2017).    

            Os processos construtivos seriam aqueles em razão dos quais as partes 

concluiriam a relação processual com um fortalecimento da relação social preexistente 
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a disputa, pela capacidade de estimular as partes a desenvolverem soluções criativas 

que permitam a compatibilização dos interesses aparentemente contrapostos 

(CALDAS, 2011).  

            Desenvolvimento de condições que permitam a reformulação das questões 

diante de eventuais impasses e pela disposição das partes ou do condutor do 

processo a abordar e quaisquer que estejam influenciando a relação das partes 

(CALDAS, 2017). 

          Demonstrar profissionalismo no exercício de suas responsabilidades e sintonia 

com os procedimentos e as diretrizes institucionais estabelecidas. Reconhecer os 

padrões médios de produtividade para execução da obra, identificar a sequência de 

armazenagem de acordo com o cronograma da obra (CASSOL, 2017). 

 

Gráfico 08 - Gestão do Processo Construtivo 

a) Compatibilização de projetos: definição, aplicação; 

b) Trabalho em altura: normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura 

análise de riscos e condições impeditivas, sistemas, equipamentos e 

procedimentos de segurança; 

c) Planejamento de obras: definições, etapas, organização e controle; 

d) (Manutenção) equipamentos e ferramentas: definição, tipos; 

e) Virtudes profissionais: atenção, disciplina, organização, comprometimento, 

precisão. 

f) Procedimentos de qualidade: programas da empresa referenciais 

normativos, ferramentas da qualidade; 

g) Solos: origem e formação, caraterísticas físicas, lençol freático; 

h) Segurança patrimonial: definição, importância da segurança patrimonial; 

i) Descarte de resíduos: classificação; 

j) Gestão de produção: conceitos básicos, importância, organização do 

trabalho; 

k) Organização do trabalho: estruturas hierárquicas, sistemas administrativos, 
controle de atividades. 

Fonte: SENAI (2017) 
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2.2.1.7 Gestão de Pessoas 

 

A gestão de pessoas começa pela grande oferta de profissionais no mercado 

com qualificação abaixo do esperado. A engenharia civil tem encontrado muitos 

entraves relacionados aos recursos humanos. Principalmente as pequenas e médias 

empresas, uma vez que os profissionais mais qualificados e destacados são 

rapidamente captados pelas companhias de grande porte, que oferecem salários e 

benefícios muitos vezes mais atraentes (MARQUES, 2018). 

A gestão de recursos humanos não se trata apenas de procurar deixar seus 

colaboradores satisfeitos e motivados. Mas de criar uma estratégia completa, que 

envolve toda a organização em busca do desenvolvimento, capacitação e 

humanização de quem faz parte dela. Ela está apoiada em cinco pilares: 

 

Gráfico 09 - Pilares de Gestão de Pessoas 

 
Fonte: Planilhas Empresariais (2018) 
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            A Motivação é o ponto de partida para qualquer empresa e depende do 

comprometimento individual de cada pessoa que participa dela. Um funcionário sem 

motivação rende muito menos do que é capaz e está sempre pronto para sair na 

primeira oportunidade possível (ÁVILA, 2018). 

            O Processo de Comunicação é essencial uma boa comunicação. Não só 

entre gestores e funcionários ou entre colaboradores do mesmo setor, mas uma 

comunicação integrada, que faça com que a informação sempre esteja disponível 

quando for necessária (ÁVILA, 2018). 

            O Trabalho em Equipe na empresa é um organismo só com um objetivo 

comum para todos, por isso não faz sentido cada setor ou cada equipe ter seus 

próprios objetivos se eles não possuem ligação com os demais (ÁVILA, 2018). 

            O Conhecimento e Competência sem os quais o sucesso não será possível 

caso os funcionários não cumprirem suas tarefas. É preciso que seja feito um 

planejamento que busque montar a melhor equipe possível e criar um ambiente em 

que todos consigam crescer juntos (ÁVILA, 2018). 

            O Treinamento e Desenvolvimento valem não só para a gestão de empresa 

como um todo, mas também para o desenvolvimento de cada funcionário. O 

treinamento e a busca pelo desenvolvimento devem ser constantes, partindo 

conjuntamente da empresa e de cada um dos trabalhadores (ÁVILA, 2018). 

            Os programas de gestão de pessoas e menos adquiridos por donos de 

pequenas empresas. O investir em pessoas não é muito popular nas empresas 

brasileiras, uma dúvida geral é se eu investir nos meus funcionários e eles pedirem 

demissão? (MARQUES, 2018).  

            As empresas gastam rios de dinheiro para buscar os melhores profissionais, 

oferecem bons salários e benefícios e acreditam que isso é suficiente. O profissional 

entra na empresa, recebe uma pequena capacitação inicial e depois é deixado de lado 

no cumprimento de suas atribuições de rotina (MARQUES, 2018). 

             O capital humano é um dos recursos mais importante da empresa; sem os 

colaboradores não podem existir prestação de serviços e nem produção. A pressão, 

a competitividade, as diferenças religiosas, sociais e étnicas podem promover 

estresse e conflitos entre colaboradores. A seguir alguns tópicos a serem vistos no 

curso em relação gestão de pessoas: 
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Gráfico 10 - Gestão de Pessoas 

 
Fonte: SENAI (2017) 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Ensino Profissionalizante 

 

             Na questão pedagógica a mais complexa é a relação entre a teoria e a prática. 

A presença de práticas laboratoriais e estágios finais não supera essa relação. A 

pedagogia da alternância é uma tentativa de superação melhor que as práticas atuais, 

a aprendizagem por problemas e a garantia da mesma equipe de formadores nos 

diferentes espaços e tempos da formação, é a melhor forma de articulação. 

             As práticas laboratoriais pensam uma integração por demonstração ou 

aplicação de conhecimentos teóricos já adquiridos. Os estágios de final de curso, além 

de partirem dos mesmos princípios, não oferecem oportunidade pedagógica de 

integração. É o mundo do trabalho (CARVALHO, 2011). 

             A educação deve ser um dos principais meios para a realização do que 

chamamos de inclusão social.  Vários órgãos governamentais tem se preocupado com 

Clima organizacional: Indicadores, 
fatores, motivacionais avaliação de 

desempenho.

Treinamento: Habilitação, 
qualificação, reciclagem.

Comunicação: Hierarquia, 
estratégias, argumentação.

Conflitos nas equipes de trabalho: 
Tipos, características, causas e 

consequências.

Trabalho em equipe: Níveis de 
autonomia, cooperação, ajustes 

interpessoais. 

A relação com o líder
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o aumento das populações marginalizadas, principalmente nos países 

subdesenvolvidos. A educação profissionalizante se torna de extrema importância, 

pois os países em desenvolvimento necessitam de pessoas preparadas para um 

mercado de trabalho num mundo globalizado. 

             O objetivo de compreender como o ensino profissionalizante surge no Brasil, 

engloba a necessidade do estudo da inserção da educação no país, destacando as 

primeiras iniciativas para o incentivo de instalação de escolas, as características dos 

alunos e a estrutura das políticas públicas de educação. 

             A escola veio para cumprir um papel de socialização das jovens gerações em 

um processo de doutrinamento ideológico, impondo ideias dominantes mediante a 

processos mais ou menos abertos e explícitos com transmissão de mensagens, 

organização e seleção de conteúdos de aprendizagem. 

            Souza (2008), a discussão sobre o que seria ensinado para o povo era debate 

político, buscando solucionar a questão da formação de todos os cidadãos, 

selecionando saberes da época dentro da cultura literária, científica, técnica, artística 

e doméstica, conhecimentos considerados úteis para o favorecimento de nova visão 

de mundo e modificação de hábitos, criando novos valores da modernidade. Quais 

seriam então esses conhecimentos de maior valor? A premissa definida foi elencar 

por ordem de importância dos principais gêneros que constituem a vida do homem, 

sendo assim o resultado: 1º) atividades que diretamente contribuíram para a 

conservação própria do indivíduo; 2º) atividade que, assegurando as coisas 

necessárias à vida, contribuíam indiretamente para a conservação própria; 3º) 

atividades que tinham pôr fim a educação e a disciplina dos filhos; 4º) atividades 

relativas ao procedimento social e às relações políticas entre as pessoas e por último, 

5º) atividades que procedem o resto da vida consagrada à satisfação dos gostos e 

dos sentimentos. 

             A organização do modelo unitário era estabelecida por um professor que 

ministrava o ensino para alunos de diferentes níveis de adiantamento, todos ficavam 

no mesmo ambiente e o espaço escola não era um local construído para a finalidade, 

muitas vezes o ensino era transmitido na casa do professor. As escolas graduadas 

utilizavam do método simultâneo, onde os alunos eram reunidos em pequenos grupos 

de acordo com o grau de conhecimento. Todos os alunos daquele grupo deveriam 

estudar os mesmos conteúdos, e realizar as mesmas atividades. A dificuldade para 
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os professores era de como separar os grupos e quais conteúdos ministrar nas 

deferentes faixas etária. (SOUZA, 2006).             

            Carvalho(2011), destaca que, uma retrospectiva breve precisa ser abordada, 

para que possamos entender o contexto da história da educação no país. No Brasil 

Colônia (1500 – 1822) enquanto os filhos de colonizadores recebiam uma educação 

caráter humanístico – intelectual, os escravos aprendiam os ofícios na prática laboral, 

trabalhos manuais, carpintaria, serralheria, construção e outras atividades que eram 

considerados trabalhos de escravos. O ensino do ofício era desenvolvido por 

processos não sistemáticos embora existisse algumas regulamentações como: 

quantidade de aprendizes por mestre, duração de aprendizagem e remuneração do 

aprendiz. O espaço do ensino não era o escolar, era dentro dos engenhos, nas 

moradias e colégios jesuítas, nas minas, nos arsenais da marinha e outros. Após a 

chegada da família real no Brasil a primeira escola para o ensino do ofício 

manufatureiro foi inaugurado. Muitas mudanças ocorreram durante o período, o 

processo de formação do estado, gerando o aparelho educacional escolar, uma 

infraestrutura passa a ser criada com a finalidade de dar subsídios para essa nova 

política; museus, bibliotecas, imprensa, cursos superiores começam a surgir. A mão 

de obra especializada é extremamente baseada no recrutamento de operários vindos 

do exterior, ressaltando a estagnação criada no Alvará de 05/01/1785 que proibia a 

existência da fábricas, sendo revogado em 1808 por D. João VI, que cria o Colégio 

das Fábricas que buscava atender a educação dos artistas e aprendizes de Portugal. 

             As transformações escolares ocorrem nas décadas finais do século XIX e 

início do século XX no Brasil. Entre 1892 e 1896, dispositivos legais consubstanciaram 

a reforma da instrução pública, articulando os três níveis de ensino – o primário, o 

secundário e o superior. O curso primário foi fixado em 8 anos de duração, dividido 

em dois cursos: o preliminar com 4 anos de duração até 12 anos de idade, sendo 

obrigatório, porém direcionado para a aprendizagem de leitura, escrita, cálculo e 

rudimentos das ciências naturais e sociais e o complementar com também 4 anos de 

duração, porém direcionado para a ampliação de cultura geral. A publicidade à escola 

no meio popular deveria ser efetuada, e o meio encontrado foi a praticada de festas 

escolares e das comemorações cívicas. (SOUZA, 2008). 

             Em 1893, a lei nº 191, estabelece a criação dos cursos tecnológicos de 

Engenharia Civil, Agrícola, Artes e Mecânica. Em 1894 é implantada a Escola 
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Politécnica em São Paulo, instalada na antiga residência do Marques Três Rios que 

já havia pertencido também a Fidélis Nepomuceno Prates, localizado no bairro da Luz. 

             Em 1898 cursos práticos são criados e em 1900 o diploma de formação 

profissionalizante passa a ser reconhecido em todo o território da União por meio do 

Decreto nº 72 do Presidente da República Manuel Ferraz de Campos Salles. O ensino 

profissional se torna obrigatório nas escolas primárias após do Decreto nº 5241/ 1927 

estabelecendo no currículo do ensino profissional: desenho, trabalhos manuais ou 

rudimentos de artes e ofícios ou industriais agrárias. (SANTOS, 2003).    

             Dantes (2004), o país fecha o período de 1910 e 1920 com instituições 

científicas e tecnológicas já instaladas. O ensino entre os anos de 1930 e 1985 são 

marcados por altos índices de crescimento industrial e também por um nacionalismo 

instituído dentro das escolas no governo de Getúlio Vargas, enaltecendo ainda mais 

as festas cívicas escolares. O professor ainda alimentado por esse sentimento cívico 

e missão, se mantém acionado para valorizar e dignificar a profissão diante um 

trabalho mal remunerado.        

             Carvalho (2011), novas concepções são veiculadas sobre o ensino 

profissionalizante, com ênfase no manifesto dos pioneiros da educação nova, de 

1932, a crítica de Anísio Teixeira sobre a divisão do sistema educacional brasileiro 

entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, que revela de um lado as escolas 

primárias, escolas normais e escolas profissionais e agrícolas, focadas na formação 

prática, utilitária para o ensino primário e as ocupações manuais ou os ofícios, as 

escolas secundárias, escolas superiores e universidades, direcionadas na formação 

do homem culto ou não práticos. 

             Em 13 de janeiro de 1937, a Lei 378 foi assinada transformando as Escolas 

de Aprendizes e Artífices em Liceus Profissionais. Os professores começam a estudar 

para desenvolver cursos profissionalizantes. Em 1940 o decreto 6.029 provisório e 

depois consubstanciado no Decreto Lei nº 4.048 cria o SENAI, baseado nas Leis 

Orgânicas promulgadas em 1942. 

             Romanelli (1986), o preparo rápido e com qualidade eram características dos 

cursos oferecidos pelo SENAI, que buscava inserção rápido no mercado de trabalho. 

             A partir das décadas de oitenta e noventa muitas mudanças tecnológicas 

foram acontecendo e o ensino profissionalizante veio tentando acompanhar, levando 

à reformulações da educação profissional, ampliando o número de Escolas Técnicas 
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Estaduais gerenciadas pela autarquia do Centro Paula Souza, visando sobretudo as 

demandas dos setores produtivos, criando cursos para a novas profissões e 

adaptando cursos inserindo as novas tecnologias. O direcionamento de eixos por 

setor de cada escola SENAI e seu sistema metodológico de ensino aprimorado. 

             Hoje a oferta do ensino profissionalizante encontra-se desde o ensino 

Pronatec, Escolas Técnicas, Escola de Qualificação Profissional, também o SENAI 

subsidiado pelos industriais e governo através do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

Cada um desses possui as suas peculiaridades para recrutamento, desde exames 

como Vestibulinho, comprovação de renda ou até mesmo uma simples inscrição. As 

principais características ainda continuam sendo de cursos rápidos, exigência de 

práticas embora substanciadas de aprendizado das relações humanas e teorias do 

saber. A população ainda atendida em maior escala são pessoas em vulnerabilidade. 

A preocupação nas instituições de Ensino Profissionalizante sempre foi a construção 

do Perfil Profissional para uma melhor adequação do plano de curso, buscando 

sempre a atualização com o mercado referente as novas técnicas de trabalho e 

também tecnologia. Salientamos que hoje essas instituições respondem por níveis de 

qualidade de ensino e evasão escolar, os aspectos são relevantes, embora exista 

questionamentos aos suportes de infraestrutura adequada ao curso e principalmente 

ao corpo docente. A observação da amplitude do ensino profissionalizante parece 

positiva, mas ainda uma grande parcela da população brasileira não encontra subsídio 

para frequentar uma escola de ensino fundamental, quem dirá uma escola 

profissionalizante. 

 

2.3.2 Senai 

 

             A educação como um todo é caracterizada por reformas cíclicas que 

coincidem com mudanças de pensamentos políticos. Desenvolve-se inicialmente no 

país e educação superior. Já no século XX, o Governo Federal cria em dezoito capitais 

dos estados, as escolas de aprendizes artífices, mantidas pela União. Nos anos de 

1940, foram constituídas como escolas técnicas industriais. A não equivalência nos 

diplomas ou certificados obtidos no ramo geral e ramo profissionalizante, impediam o 

ingresso dos concluintes da educação profissional na educação superior. Em 22 de 

janeiro de 1942, Getúlio Vargas assinava o Decreto Lei nº 4.048, de criação do SENAI. 
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Criadas regiões administrativas para atender diversos Estados, tendo como diretor 

geral João Luderitz. Com cursos emergenciais que atendesse as necessidades da 

indústria, em face a situação de guerra em que o mundo se encontrava a palavra de 

ordem inicial era velocidade. 

             Em 1954 o SENAI em São Paulo já havia se expandido tanto que a 

comunicação entre 600 funcionários já se tornava difícil. Passando por dificuldades 

financeiras entre os anos de 1947 e 1949 a palavra de ordem mudou para trabalho 

em profundidade, alternando de postura administrativa por necessidade em se 

manter, chegando ao ponto de se reestruturar os métodos de ensino. O SENAI se 

estabiliza ao longo do tempo e se mantém até os dias de hoje, oferecendo diversos 

cursos, desde cursos de aprendiz, para nível operacional, cursos técnicos e 

graduação. 

             Os professores que davam esses conteúdos foram todos afastados por falta 

de demanda do curso mestre de obra, só irá contratar os professores novamente se 

tiver uma procura, mais para abrir precisaria no mínimo 20 alunos, pois a carga horaria 

é muito extensa e não seria muito viável para eles ter poucos alunos (informação 

verbal) ¹.  

             Os cursos para serem oferecidos é feito uma análise, para ver qual o público 

a ser atingido, é enviado um responsável nas construtoras e é feito um estudo na 

empresa para ver qual o profissional está precisando capacitar. Com isso, todos os 

dados obtidos a instituição faz o lançamento dos cursos. Já o curso mestre de obras 

e muito avançado e atinge o profissional que possuem boa escolaridade (informação 

verbal) 1. 

 

2.3.3 Instituto Federal de Santa Catarina 

 

             Há mais de 100 anos, coloca em prática sua missão de promover a inclusão 

e formar cidadãos, por meio da educação profissional, científica e tecnológica, 

gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural. Criado em Florianópolis por meio do 

Decreto nº 7.566, de 23 setembro de 1909, como Escola de Aprendizes Artífices Santa 

                                            
1 Notícia fornecida por Carlos Schuler no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em 

Caçador, em Março de 2019. 



44 

 

Catarina, o objetivo da instituição era proporcionar formação profissional aos filhos de 

classes sócio – econômicas menos favorecidas. 

             Em 1937, por meio da Lei nº 378, a instituição mudou de nome e status, 

passando a chamar – se Liceu Industrial de Florianópolis. Em 1965 mudou novamente 

de nome, passando para Escola Industrial Federal de Santa Catarina. 

             A partir de 1968, começou o processo de extinção gradativa do curso Ginasial, 

por meio da supressão da matrícula de novos alunos na primeira série. O objetivo era 

especializar a escola em cursos técnicos de segundo grau (atual ensino médio). 

             Foi na década de 1980 que um novo cenário econômico e produtivo se 

estabeleceu, com o desenvolvimento de novas tecnologias, agregadas à produção e 

a prestação de serviços. Para atender essa demanda, as instituições de educação 

profissional vêm buscando diversificar programas e cursos para elevar os níveis da 

qualidade da oferta.             

             O Instituto Federal de Santa Catarina conta então com 22 campi em 20 

cidades de Santa Catarina por meio dos quais busca ser uma instituição de excelência 

na educação profissional, científica e tecnológica fundamentada na gestão 

participativa e na dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

             Na unidade de Caçador, para os cursos oferecidos é necessário a criação de 

projetos, e é mandado para reitoria lá de Florianópolis, e se for aprovado deve ser 

distribuídos para todas as unidades e precisam ser desenvolvido por um professor do 

campus da instituição. E atualmente para formação na área da construção civil, não 

possui nenhum curso, na unidade de Caçador (informação verbal)2. 

 

2.3.4 Sindicato dos Trabalhadores da Industria da Construção Civil 

 

            O Sebrae de Joaçaba repassou para o sindicato de caçador um valor de R$ 

200.000.00 para que seja investido na qualificação das pequenas e médias empresas. 

Foi feito reuniões com os empresários para que esse valor seja investido em 

qualificação de seus empregados. As grandes empresas da construção civil, preferem 

                                            
2 Notícia fornecida por Bruno Vieira no Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC, em Caçador, 

em Março de 2019.  
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mandar seus funcionários para Florianópolis, Curitiba e São Paulo (informação 

verbal)3. 

             Hoje o trabalhador que já é profissional ou tem uma microempresa, já 

possuem um conhecimento para executar as próprias atividades. Em nossa região já 

existem mais ou menos 200 empresas que possuem dois ou três funcionários 

(informação verbal)³. 

             Na cidade de Caçador não contém sindicato patronal da construção civil, isso 

é um dos problemas muito grave, é a Federação da Indústria do estado de Santa 

Catarina que negocia direto com os sindicatos. O Sebrae da cidade buscou tentar por 

conta própria qualificar os profissionais da construção, o sindicato ajudou e foram 

atrás dos trabalhadores, mas os profissionais desta área não se interessaram em se 

qualificar (informação verbal)³. 

 

2.3.5 Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

 

             O curso mestre de obras para ser aplicado precisaria de vários profissionais 

especifico na área. Por exemplo o conteúdo de primeiros socorros teria que ser 

aplicado por profissional dos bombeiros, já o de segurança do trabalho precisaria do 

profissional com certificado, já do meio ambiente precisa do profissional formado com 

engenharia ambiental, e a leitura e interpretação de projetos, planejamento na 

construção civil, sistemas construtivos, gestão de processo, processo construtivo teria 

que ser um engenheiro civil, e o de gestão de pessoas o professor para aplicar esse 

tópico seria que ser de administração ou de pedagogia. Esse tipo de curso poderia 

ser lançado com a pós-graduação ou também poderia ser na área de extensão 

(informação verbal)4. 

             Este curso pode ser dado para um engenheiro civil que está sempre 

executando as obras, como isso, para ter uma excelente procura pode ser elaborado 

outro nome de curso, pois não precisaria ser só para o pedreiro se tornar o mestre de 

obras e também pode ser para os engenheiros em gerais (informação verbal)5. 

                                            
3 Notícia fornecida por Fábio Meirelles no Sindicato dos Trabalhadores da Industria da 

Construção Civil, em Caçador, em Abril de 2019. 
4 Notícia fornecida por Itamar Fávero na Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, em Caçador, 

em Abril de 2019.   
5 Notícia fornecida por Rosana na Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, em Caçador, em 

Abril de 2019.    
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            O curso para ter uma sua aprovação na extensão da UNIARP, precisa entrar 

com artigo 170, 171, da pesquisa ou também pelo proerd. Como esses artigos seriam 

a função da extensão caráter social (informação verbal)6.       

 

2.3.6 Ementa do Curso 

 

             O curso mestre de obras pretende atender a essa demanda de profissionais, 

oferecendo formação na área de supervisão e controle de obras. Assim, o aluno terá 

a chance de conhecer diversas áreas da construção civil e ainda desenvolver-se nas 

áreas de liderança e trabalho em equipe, que são indispensáveis para o desempenho 

adequado das funções deste profissional (PINTO, 2018). 

             A aptidão de liderança e trabalho em equipe, que é muito bem desenvolvida 

no curso, são essenciais para a boa realização do trabalho, melhoria do 

desenvolvimento profissional bem como crescimento pessoal (PINTO, 2018). 

            O mestre de obras precisa de uma formação sólida em diversas áreas, as 

dominado para que não haja prejuízos em seu desempenho e para facilitar o 

aprendizado e incluir a maior quantidade possível de informações sobre a construção 

civil. O aluno poderá conhecer de forma geral os serviços realizados em uma obra e 

os itens mais importante com relação a cada um deles, tendo a oportunidade de 

aprender outros tópicos que são parte fundamental de sua formação para o excelente 

exercício da profissão (PINTO, 2018). 

             Com o curso de formação de mestre de obras o aluno planeja uma obra do 

início ao fim, conhecendo todas as etapas da construção civil e colocando na prática 

como deve ser a liderança e o trabalho em equipe dentro do canteiro para superar as 

expectativas previstas no cronograma e o orçamento da obra. Prepare-se para se 

envolver no mundo da construção e conhecer na prática assuntos como logística e 

instalação do canteiro de obras, sistemas preliminares e estruturais, desde a fundação 

até o acabamento, executando o check list da entrega de obra e aplicando técnicas. 

De qualidade no canteiro para que possa fazer de cada profissional um mestre de 

obras diferenciado (PINTO, 2018). 

                                            

 
6 Notícia fornecida por Rosana na Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, em Caçador, em 

Abril de 2019.   
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Para realizar a matrícula, o candidato deverá: 

· Ter no mínimo 18 anos completos; 

· Ter concluído o ensino fundamental; 

· Ter experiência comprovada no mínimo 03 anos, em função qualificada da área 

da construção civil; 

· Apresentar cópia e original dos documentos de: RG, CPF, de escolaridade e 

de experiência. 

 

Quadro 07 - Matriz Curricular 

Unidade Curricular 
Carga Horária 

Á Distância  Presencial Total 

Primeiros Socorros - 30 30 

Segurança do Trabalho NR-18 - 30 30 

Meio Ambiente - 20 20 

Leitura e Interpretação de Projetos - 48 48 

Planejamento na Construção Civil - 60 60 

Sistemas Construtivos - 60 60 

Gestão do Processo - 60 60 

Processo Construtivo - 60 60 

Gestão de Pessoas - 32 32 

TOTAL - 400 400 
Fonte: Próprio autor (2019)



3 CONCLUSÃO 

 

            O presente trabalho tratou da implementação de um curso de mestre de obras, 

o qual possibilitaria a capacitação e qualificação de pessoas da construção civil. O 

tema em questão ainda não foi muito abordado e existem poucos trabalhos que tratem 

do assunto. Portanto, para a realização deste, foi feito uma entrevista com o 

coordenador do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI, com o intuito de 

desenvolver e aprimorar uma metodologia do curso, para que os objetivos fossem 

alcançados. 

            O principal objetivo deste trabalho foi apresentar uma metodologia que 

possibilitasse o planejamento do curso de mestre de obra para capacitação e 

qualificação da mão de obra. O curso deve ser eficaz e eficiente, tanto para a 

instituição, quanto para a sociedade e para o mercado da construção civil. 

           A eficiência deve ser adquirida através de acompanhamentos na sala de aula 

e em laboratório, além disso, outro fato importante a ser frisado é que deve ser 

aproveitado o tempo ao máximo do curso, devido ao fato dos alunos seguirem todas 

as técnicas construtivas presentes nos manuais técnicos. 

            A eficácia do projeto deve ser observada no acompanhamento do curso, pois 

o período de início e fim das atividades é o suficiente para que não haja atrasos nas 

aulas.       

            Após todos estes fatos poderia afirmar que o objetivo do curso será alcançado, 

porém, deve (haver) continuidade neste processo, para que seja possível um 

aprimoramento da metodologia, pois este é somente um projeto-piloto, o qual deve 

ser aperfeiçoado e serem coletadas maires informações com relação à: 

 

a) Produtividades dos alunos participarem de outros projetos de capacitação; 

b) Novas metodologias de cursos; 

c) Retorno financeiro para as empresas que investem em programas de 

capacitação de qualificação de mão de obra; 

d) E vários outros temas. 
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APÊNDICE 1 – FICHA DE ALUNO PARA MESTRE DE OBRA 

         
 

NOME   
          
ENDEREÇO         
RUA   
BAIRRO   Nº   

          
ESCOLARIEDADE        
ENSINO SUP. COMPLETO     ENSINO MÉDIO COMPLETO   

ENSINO MEDIO IMCOMP.     ENSINO FUNDAMENTAL COMP.   

ENSINO FUNDAMENTAL IMCOMPLETO           

          
QUANTO TEMPO TRABALHA NA CONSTRUÇÃO CIVIL   

          
JÁ SOFREU ACIDENTE DE 
TRABALHO           SIM   NÃO   

SE SIM QUAL   
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APÊNDICE 2 – ACOMPANHAMENTO DO ALUNO NO CURSO 

                
NOME DO 

ALUNO FREQUÊNCIA AVALIAÇÃO PARTICIPAÇÃO 
                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
             
             
                          
             
             
             

 


