
 

 

SUMÁRIO 

 
LISTA DE GRÁFICOS E TABELAS ................................................................... ii 
LISTA DE SIGLAS............................................................................................. iii 
RESUMO............................................................................................................ iv 
ABSTRACT.........................................................................................................v 
INTRODUÇÃO ................................................................................................... 1 
METODOLOGIA DA PESQUISA..................................................................... 10 
1 CATEGORIAS TEÓRICAS E DE CONTEÚDO ............................................ 16 
1.1 EDUCAÇÃO E TRABALHO ....................................................................... 16 
1.1.1 Conceitos de trabalho.............................................................................. 20 
1.1.2 O valor social do trabalho........................................................................ 24 
1.2 REMUNERAÇÃO ....................................................................................... 27 
1.2.1 O salário .................................................................................................. 28 
1.2.2 Diferenças salariais ................................................................................. 31 
1.3 QUALIFICAÇÃO......................................................................................... 40 
1.3.1 A qualificação como justificativa para diferenças salariais ...................... 43 
1.3.2 Separação entre trabalho intelectual e trabalho braçal ........................... 45 
1.3.3 Qualificação para o desempenho do trabalho intelectual ........................ 47 
1.3.4 Qualificação para o desempenho do trabalho braçal .............................. 48 
1.4 CONSTRUÇÃO CIVIL................................................................................ 51 
1.4.1 Trabalho intelectual e braçal na construção civil ..................................... 53 
1.4.2 O valor social do trabalho na construção civil ......................................... 55 
2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA .................... 59 
2.1 A FORMAÇÃO BÁSICA NA CONSTRUÇÃO CIVIL................................... 59 
2.2 A INTERNALIZAÇÃO DO DISCURSO HEGEMÔNICO............................. 62 
2.3 A REPRODUÇÃO DA LÓGICA HEGEMÔNICA ........................................ 64 
2.4 CONSCIÊNCIA E CONSCIÊNCIA DE CLASSE ........................................ 68 
2.4.1 A consciência subjetiva e social .............................................................. 69 
2.4.3 A consciência de classe .......................................................................... 70 
3 LIMITES E POSSIBILIDADES DA FORMAÇÃO PARA O TRABALHO...... 73 
3.1 A NECESSÁRIA SUPERAÇÃO DA LÓGICA HEGEMÔNICA.................... 73 
3.1.1 A superação das distinções entre os diversos trabalhos......................... 74 
3.2 CIÊNCIA E TECNOLOGIA......................................................................... 76 
3.2.1 Sistematização e socialização do conhecimento científico ..................... 77 
3.2.2 Desenvolvimento e utilização de tecnologia na construção civil ............. 78 
CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 82 
REFERÊNCIAS................................................................................................ 86 
ANEXOS .......................................................................................................... 90 
 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE GRÁFICOS E TABELAS 
 
 
 
GRÁFICO 1. Participação % no total das obras e/ou serviços da construção. BRASIL. 2002-2003 - 
Edificações, infra-estrutura e outros.............................................................................................. 4 
 
GRÁFICO 2. Participação % no total das obras e/ou serviços da construção. BRASIL. 2002-2003 - 
Setor público x Setor privado ........................................................................................................ 5 
 
GRÁFICO 3. Cadeia produtiva da construção civil ..................................................................... 51 
 
GRÁFICO 4. Anos de estudo formal dos trabalhadores entrevistados ...................................... 60 
 

 

 
TABELA 1. Número de pessoas empregadas por estado e por ano na construção civil em empresas 
com 5 ou mais pessoas ocupadas – BRASIL – REGIÃO SUL – 2002-2003 ............................... 4 
 
TABELA 2. Formulários aplicados nas entrevistas..................................................................... 13 
 
TABELA 3. População desocupada (1.000 pessoas) - Total das áreas – PME......................... 34 
 
TABELA 4. Taxa de desocupação BRASIL - 2003..................................................................... 34 
 
TABELA 5. Remuneração média semanal do pedreiro e do engenheiro - EUA, CANADÁ, REINO 
UNIDO, AUSTRÁLIA, BRASIL, US$........................................................................................... 44 
 
TABELA 6. Pisos salariais – CURITIBA - CAPITAL – JANEIRO – SETEMBRO/2005 ............. 55 
 
TABELA 7. Relação entre o salário do pedreiro e do engenheiro – BRASIL - 2005.................. 56 
 
TABELA 8. Respostas às questões 3 e 4 do formulário “subjetivo” .......................................... 67 
 
TABELA 9 - Situação dos ocupados na construção civil - BRASIL – 1999 ............................... 81 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ii



 
 

 

LISTA DE SIGLAS 

ANPED        – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM   
EDUCAÇÃO 

ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
CAPES          – COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 

SUPERIOR 
CBO – CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES 
CREA-PR – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E     
  AGRONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ 
DIEESE – DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS 

SÓCIO-ECONÔMICOS 
GT – GRUPO DE TRABALHO 
OIT – ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 
PAIC – PESQUISA ANUAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 
SENGE-PR  – SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANÁ 
S.M.P. – SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL 
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA 
IBICT – INSTITUTO   BRASILEIRO   DE   INFORMAÇÃO  EM  CIÊNCIA  E             

TECNOLOGIA 
SINDUSCON – SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
SINTRACON – SINDICATO DOS  TRABALHADORES  NAS  INDÚSTRIAS   DA   

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

iii



 
 

 

RESUMO 

Este estudo, desenvolvido no campo de pesquisas da relação entre educação e trabalho, foi 

realizado com operários da construção civil durante os anos de 2005 e 2006, em Curitiba, 

Paraná. Verificou as relações entre os tipos de formação, compreendendo escolarização e 

qualificação profissional, e sua relação com os processos produtivos e a inserção dos 

trabalhadores no mundo do trabalho. Investigou as dimensões político-pedagógicas que 

orientaram o processo formativo dos referidos trabalhadores. O estudo toma como 

pressuposto, por hipótese, uma relação existente entre o grau de escolarização e 

qualificação destes trabalhadores e seu nível de alienação política. Utiliza como 

pressupostos teórico-metodológicos na realização do estudo procedimentos de investigação 

qualitativos, pautados por uma pesquisa empírica, com uma relação dialética entre a 

construção dos instrumentos de pesquisa e a caracterização dos trabalhadores enquanto 

sujeitos históricos investigados. A pesquisa de campo buscou investigar a realidade 

específica dos processos produtivos na indústria da construção civil, no contexto da 

totalidade histórica das contradições inerentes à crise do trabalho abstrato na atualidade. No 

procedimento de análise da pesquisa são contempladas as categorias teóricas e de 

conteúdo trabalho, educação, qualificação, remuneração e salário. As dificuldades 

encontradas para construção dos instrumentos teórico-metodológica do objeto foram 

abordadas, uma vez que instrumentos nesta área são escassos em virtude de uma 

relativamente baixa preocupação acadêmica apurada quanto ao objeto pesquisado, o que, 

por hipótese, talvez se dê em virtude deste ser possivelmente o setor mais precarizado do 

trabalho industrial. A realização do estudo trouxe contribuições teóricas na medida em que 

ajudou a esclarecer as contradições do trabalho operário na forma como ele se dá na 

construção civil. Demonstrou uma correlação entre escolarização e compreensão do 

conteúdo e valor do trabalho realizado e, principalmente, revelou a percepção que os 

trabalhadores tem de si e dos processos de trabalho que desenvolvem. 

 

Palavras-chave: formação profissional; construção civil; internalização 
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ABSTRACT 

This research, developed in the area of work and education relations, was done with civil 

construction workers, between the years 2005 and 2006, in Curitiba, Brazil. It verified the 

relations between the different kinds of formation, involving formal education level and 

professional qualification, its relations with the productive processes and their insertion in the 

labor world. It was researched the politic-pedagogical dimension that oriented the formation 

process of the referred workers. The research takes, as hypothesis, an existent relation 

between the education level of these workers and their political alienation level. It uses, as 

theoretic-methodological base, qualitative research procedures, guided by an empirical 

collected data, with a dialectical relation between the researching tools construction and the 

workers characterization as investigated historical subjects. The empirical research tried to 

investigate the specific reality of the civil construction industry productive processes, in the 

historical totality of the abstract work crisis contradiction context. In the analysis procedures 

are contemplated the basic theoretical and content categories, surrounding the concepts of 

work, education, qualification, payments and salary. The difficulties founded in the theoretic-

methodological tools construction for the object analysis was regarded, once analytical tools 

in this area are rare, due a relatively  low academic interest  in this object, maybe because 

this is probably the most precarious industrial work. The realization of this study brings 

theoretic contributions, once it helped to clarify the contradictions of the work as it is on the 

civil construction. It demonstrated a correlation between education level and work content 

and value comprehension, and, mainly, it shown the themselves workers perception and 

their developed work perception. 

 

Keywords: professional formation; civil construction; internalization 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho investiga a dimensão político-pedagógica que caracteriza o 

exercício profissional na construção civil em Curitiba, de forma a compreender como 

os trabalhadores operacionais deste segmento percebem a relação existente entre 

sua trajetória educacional, sua formação profissional e sua valorização profissional. 

E até que ponto tal processo colabora na internalização do discurso hegemônico, 

por parte desses trabalhadores, conduzindo-os a um estado de acomodação perante 

a sua situação de desigualdade social. 

Tendo por objeto as relações pedagógicas referentes à formação 

profissional dos trabalhadores da base produtiva1 da construção civil, tanto em seus 

aspectos políticos quanto ideológicos (sob uma concepção gramsciana de ideologia, 

orgânicas e arbitrárias2), em seus diversos momentos de relacionamento social e de 

exercício profissional, partimos da verificação do nível de escolaridade destes 

trabalhadores, o qual se constitui em um obstáculo perante os possíveis anseios 

desses por uma maior formação profissional, para então, na busca de uma 

superação dialética desta observação empírica, debruçarmo-nos sobre a análise do 

mesmo visando aprofundar o conhecimento em relação ao objeto em questão, 

analisando-o cientificamente, de forma que nos possibilite responder aos seguintes 

problemas: Quais são as relações entre formação e inserção no mundo do trabalho 

e quais fatores e ações podem contribuir, tanto pedagógico quanto 

profissionalmente, para a superação da desigualdade nestas relações? Como este 

                                                 
1  Entendendo como trabalhadores de base da construção civil os profissionais que 

atuam como serventes, pedreiros, carpinteiros e mestres-de-obras, dentre outras ocupações afins, e 
por formação profissional a trajetória formativa destes tanto em termos de educação formal (escolar), 
quanto informal (aprendizagem ocorrida no próprio local de trabalho, durante o exercício do mesmo). 

2  Segundo Gaudêncio Frigotto in. GENTILI, 1995: “Indica-nos Gramsci a existência de 
ideologias não-orgânicas ou arbitrárias e ideologias orgânicas necessárias. A ideologia não-organica 
ou arbitrária é a que busca ocultar, falsear, mistificar e conciliar interesses historicamente antagônicos 
entre as classes com objetivo de garantir o domínio da classe dominante, através do consentimento 
das classes subalternas. Ideologia orgânica (...) é constituída pelos valores, concepções e visões de 
mundo, modos de pensar e sentir das classes subalternas a partir das quais se movimentam, 
adquirem consciência de sua posição e lutam por determinados objetivos.” (p.77) 

 



 
2 

 
 

trabalhador percebe a importância de sua formação profissional e a relação desta 

com seu trabalho? Que relação há entre o conhecimento adquirido e o nível de 

alienação política (distanciamento de ideologias orgânicas) e internalização do 

discurso hegemônico (aceitação e acomodação perante ideologias arbitrárias) por 

parte destes trabalhadores?  

Nosso objetivo geral foi o de demonstrar os elementos que constituem o 

processo de internalização de um discurso ideológico hegemônico por parte de 

operários da construção com relação a compreensão do valor social de seu trabalho. 

Os objetivos específicos para o alcance deste objetivo geral foram: 1. realizar uma 

discussão sobre o salário, a sociedade assalariada contemporânea e os critérios de 

diferenciação salarial no modo de produção capitalista, 2. tabular dados relativos a 

remuneração de engenheiros e pedreiros no Brasil e no mundo, 3. levantar dados 

básicos relativos ao tempo médio de escolarização formal, tempo de experiência 

profissional, realização de cursos de formação profissional, idade e registro em 

carteira de trabalhadores da construção, 4. apurar a partir do discurso dos 

trabalhadores a importância dada por estes a escolarização formal, a cursos 

profissionalizantes para o exercício de sua ocupação e o valor atribuído ao seu 

trabalho. 

A pesquisa leva em consideração a relevância do tema do ponto de vista 

social, posto que no país, segundo dados do IBGE, 2003 referente a PAIC de 20033, 

mais de 119 mil empresas atuam neste segmento, empregando mais de 1,4 milhão 

de pessoas. Considerando também que grande parte desta força de trabalho 

atuante na construção civil, como pode ser constatado, ainda encontra-se na 

informalidade (sem o obrigatório registro em sua carteira de trabalho), o que amplia 

ainda mais a relevância do tema, uma vez que a falta do registro em carteira de 

trabalho e, portanto, o não recolhimento de direitos como o fundo de garantia e da 

                                                 
3  PAIC: Pesquisa Anual da Indústria da Construção, realizada pelo IBGE a partir de 

1990. Na presente pesquisa levamos em conta os dados informados na PAIC de 2003, uma vez que 
até julho de 2005 nenhuma nova PAIC ainda havia sido divulgada (IBGE, 2003). 
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contribuição para a aposentadoria, deixam o trabalhador em uma situação de 

desamparo social, negando-lhes direitos sociais historicamente conquistados4. 

Segundo dados do DIEESE5, cerca de 72,4% dos trabalhadores da 

construção civil no país não contribuem para a Previdência Social. O que, no 

entanto, não lhes retira a condição de assalariados, mas redefine esta condição a 

partir de outros parâmetros nas relações de trabalho entre empregado e 

empregador, sob uma perspectiva ainda mais precária (negação de direitos 

trabalhistas) e flexível (jornadas de trabalho superiores a 44 horas semanais sem 

remuneração extra pelas horas excedentes). Condição esta que, imposta pela 

classe empregadora, não encontra grande resistência em ser aceita pelos 

trabalhadores empregados em virtude, em parte, do grande exército de reserva 

existente no mercado de trabalho, ou seja, pelo fato de haver um grande contingente 

de trabalhadores desempregados, com características similares à do ocupante do 

cargo em termos de qualificação profissional, precisando ocupar uma posição 

remunerada, aceitando para isto, inclusive, uma remuneração menor do que a do 

atual ocupante da posição, e, por outra parte, da necessidade de se colocar o 

alimento na mesa de sua família. 

No que se refere apenas a dados da Região Sul, de acordo com a 

pesquisa citada, temos cerca de 30 mil empresas nas quais são ocupados mais de 

220 mil trabalhadores da construção civil. Destas empresas, as que empregam 5 ou 

mais pessoas e se localizam no Paraná, totalizavam 2.208 no final de 2003, 

ocupando mais de 56,6 mil trabalhadores, 3 mil trabalhadores a menos do que no 

final de 2002, diferentemente de Santa Catarina e Rio Grande do Sul que tiveram 

um aumento no número da força de trabalho empregada no mesmo período. 

                                                 
4  ANTUNES, 2001, tratando da superexploração de trabalhadores e a precarização 

das relações de trabalho, nos auxilia a compreender a questão: “É preciso que se diga de forma 
clara: desregulamentação, flexibilização, terceirização, bem como todo esse receituário que se 
esparrama pelo ‘mundo empresarial’, são expressões de uma lógica societal onde o capital vale e a 
força de trabalho só conta como parcela imprescindível para a produção desse mesmo capital” (p.17). 

5  DIEESE, 2001, Estudos Setoriais nº. 12, p.2 
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Tal redução no Paraná está acima também da média nacional no período, 

que registrou uma redução de aproximadamente 0,8%. Esta redução de pessoal em 

nível nacional se explica, em parte, pelo fato de ter havido uma redução real dos 

gastos públicos no novo governo com a atividade de construção no período, 

principalmente em obras relacionadas à infra-estrutura, redução esta de 

aproximadamente 29,5%.  

 
TABELA 1. NÚMERO DE PESSOAS EMPREGADAS POR ESTADO E POR ANO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

EM EMPRESAS COM 5 OU MAIS PESSOAS OCUPADAS – BRASIL – REGIÃO SUL 

Estado/Ano 2002 2003 Evolução 
Paraná 59771 56658 -5,2% 
Santa Catarina 36405 50258 +38,1% 
Rio Grande do Sul 59911 63933 +6,7% 

TOTAL   158089   172852 +9,3% 

Fonte: PAIC (IBGE, 2003) 

 

Levando-se em consideração que as obras do setor público representavam 

39,1% do valor total das obras em 2002 e caíram para 35,1% em 2003, temos uma 

exata dimensão da importância participativa de tais obras na indústria da construção 

civil (ver gráficos 1 e 2 abaixo).  

 
GRÁFICO 1. PARTICIPAÇÃO % NO TOTAL DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO. BRASIL. 2002-2003 
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Fonte: PAIC (IBGE, 2003) 
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GRÁFICO 2. PARTICIPAÇÃO % NO TOTAL DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO. BRASIL. 2002-2003 

SETOR PÚBLICO X SETOR PRIVADO 
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Fonte: PAIC (IBGE, 2003) 

 

Há também que ser levado em consideração o impacto da reestruturação 

produtiva no setor. Tal reestruturação se caracteriza pela necessidade contínua de 

expansão do capital6, o qual não podendo mais se apoiar em bases tayloristas-

fordistas de produção, sustentadas por um Estado protecionista social-democrata, 

busca encontrar novas maneiras de controlar a classe trabalhadora e utilizar sua 

força de trabalho (manual e intelectual), parte inicial de modelos pautados no 

chamado Toyotismo e avança com renovações contínuas de tecnologias gerenciais 

e de produção (ANTUNES, 2001) (GORZ, 2003) (GOUNET, 1999) (INVERNIZZI, 

1998).  

Segundo o estudo do DIEESE (2001), as empresas da construção civil 

passaram a lançar mão de novas formas de gerir a força de trabalho, novos métodos 

de realização do trabalho de construção e da utilização de novas tecnologias 

disponíveis para o canteiro de obras. 

                                                 
6  “O capital é um processo, e não uma coisa” (HARVEY, 2002, p.307). Trata-se aqui 

de tomar o termo capital como forma de colocar em questão a dimensão processual do sistema 
capitalista de produção, que envolve regras econômico-sociais específicas para a sua expansão, a 
saber: produção e consumo privado de mercadorias, exploração de força de trabalho, contínua 
transformação da sociedade para a sua manutenção, criação contínua de novos desejos e 
necessidades a um número cada vez maior de pessoas. 
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Segundo o IBGE (2003, p.35), nos casos de estados como Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul, apesar do aumento no número da força de trabalho 

empregada, há o registro de redução no número de empresas que atuam no setor 

(de 2.724 para 2.670 no Rio Grande do Sul e de 1.626 para 1.611 em Santa 

Catarina, para empresas com 5 ou mais empregados7), explicando-se o aumento no 

número de pessoal envolvido devido à focalização do setor em obras menores, mais 

pulverizadas e de menor valor, porém de maior custo relativo para produção. No 

caso do Rio Grande do Sul, mesmo com o aumento de 6,7% de força de trabalho 

contratada temos uma redução no valor das obras e dos serviços da construção de 

2,999 bilhões de reais no final de 2002 para 2,884 bilhões no final de 2003. Uma 

redução de mais 115 milhões de reais (sem levar em consideração a inflação do 

período). Tal paradoxo nos dados referentes ao Rio Grande do Sul se explica 

também, assim como para Santa Catarina, pela diminuição no tamanho das obras 

realizadas.  

Ainda de acordo com o IBGE, no caso do Paraná as empresas da 

construção com 5 ou mais empregados passaram no período de 2002 para 2003 de 

2.261 para 2.208. Não ocorrendo, todavia, o aumento de pessoal pela “pulverização” 

de obras menores.  Segundo dados não catalogados que pudemos levantar junto ao 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná – 

CREA-PR, o número de ARTs8 recolhidas referentes a obras residenciais até 100m2 

passou de 24.210 em 2002 para 22.560 em 2004, uma redução de 6,8%. O valor 

total das obras, segundo o PAIC (IBGE, 2003, p.35), neste período no Paraná teve 

                                                 
7  Foram utilizadas como referência para este estudo empresas com 5 ou mais 

empregados, por acreditar-se que estas estariam em uma fase mais “industrializada” de fato, ou seja, 
seriam mais prováveis empresas com um capitalista gerindo o negócio e operários da construção 
trabalhando para este empresário. Empresas com menos de 5 empregados tenderiam, por outro lado, 
a serem mais “artesanais”, ou seja, empresas familiares onde o proprietário também é um operário da 
construção civil e atua em conjunto com seus empregados ou familiares nas obras em que consegue 
contrato. 

8 ARTs – Anotações de responsabilidade técnica são documentos preenchidos e 
assinados pelos engenheiros e arquitetos no momento em que assumem uma obra. Neste 
documento, que é obrigatório por lei federal ser registrado junto ao CREA-PR, são descritas as 
informações relativas à obra a qual o profissional está se responsabilizando. 
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uma queda de mais 175 milhões de reais, o que associado ao número de demissões 

e contratações realizadas, dividindo-se o valor total das obras pelo número de 

trabalhadores ocupados, manteve a média de cerca de R$ 56.480,00 reais em obras 

realizadas por funcionário empregado.  

A realização do estudo levou também em consideração a relevância do 

ponto de vista político-econômico, uma vez que no decorrer da história das relações 

de trabalho no modo de produção capitalista o capital tem assumido um espaço 

cada vez maior, em detrimento da valorização dos aspectos sócio-humanísticos da 

produção, ou seja, a produção realizada de acordo com a necessidade social e não 

apenas pautada por um consumismo pontual e excludente o qual é incentivado para 

ampliação dos lucros de empresários. Na indústria da construção civil, inserida neste 

contexto histórico, os trabalhadores que não dominam o saber teórico sobre o 

processo produtivo desta são (de acordo com a práxis costumeira do capitalismo) os 

maiores prejudicados nestas relações. A ausência de uma profissionalização efetiva 

neste segmento (a saber, uma profissionalização baseada em uma educação geral e 

técnica do trabalhador, com a devida posterior valorização social de seu preparo 

para o exercício de sua profissão), ou mesmo do reconhecimento de sua 

importância profissional, constituem uma barreira a ser enfrentada e superada por 

estes trabalhadores. 

Quanto à relevância acadêmica deste estudo, podemos afirmar que, a 

partir da produção de uma análise crítica e pontual deste segmento, foi possível 

colaborar no enriquecimento e consolidação do conhecimento científico do caráter 

pedagógico das relações humanas e dimensões políticas da construção civil e da 

formação inicial e continuada de trabalhadores brasileiros, uma vez que este estudo 

auxiliou na compreensão de como se dá a aquisição do saber necessário à prática 

profissional neste segmento, o valor atribuído ao seu trabalho e ao de seus colegas 

pelos operários neste específico ambiente de trabalho (relações entre formação, 

inserção no mundo do trabalho e a percepção da importância de sua profissão), bem 
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como a articulação deste saber com a mobilidade existente dentro do setor e a 

formação escolar geral e política (conhecimento adquirido e o nível de alienação 

política e internalização do discurso hegemônico) das pessoas nele inseridas. 

Neste sentido, buscou-se levantar quais trabalhos já haviam sido 

realizados com este propósito. Inicialmente foi realizado, dentro de um dos 

seminários do mestrado, uma pesquisa no laboratório de informática ao banco de 

teses da CAPES (2005), onde 80 trabalhos de diferentes instituições de ensino 

superior e de diferentes níveis (mestrado, doutorado e especialização) foram 

identificados com as palavras chaves educação, trabalho e construção civil. Como 

não é nossa intenção obter o estado da arte sobre as pesquisas na área, 

destacamos algumas dissertações de Mestrado, que ofereceram bases de suporte 

neste estudo: THOMAZI (1990), NUNES (1993), CATTANI (1994) e RITTER (1996). 

Além desta pesquisa, também fora consultada a base de dados Prossiga 

(IBICT, 2005) do Ministério da Ciência e Tecnologia, onde foram identificados e 

analisados os seguintes trabalhos de pesquisa em nível de pós-graduação: 

BARONE (1997) e GONÇALVES (1996). Também foi levada em consideração a 

pesquisa sobre um curso de formação de pedreiros a partir de um estudo de caso do 

SENAI realizado por MORAES (2005). 

O trabalho envolveu uma pesquisa qualitativa, a partir de formulários semi-

estruturados com 43 trabalhadores da construção civil e está constituído em três 

partes. Na primeira parte, metodologia da pesquisa, é iniciada a discussão de 

fundamentos teórico-metodológicos necessários para o levantamento e a 

compreensão dos dados pesquisados.  

A segunda parte do trabalho é dividida em três capítulos. O primeiro 

capítulo traz a discussão sobre conceitos essenciais na análise e interpretação de 

ordem teórica, envolvendo a revisão de literatura e o desdobramento das categorias 

trabalho, educação, remuneração, qualificação e construção civil.  No segundo 

capítulo os dados da pesquisa são apresentados de forma sistematizada e 
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analisados, para então, no terceiro capítulo, serem apontados os limites e 

possibilidades com relação à formação para o trabalho, levantados a partir da 

discussão realizada.  

A pesquisa, então, encerra-se com as considerações finais, onde reflexões 

sobre a realização do trabalho de pesquisa e apontamentos para futuros novos 

trabalhos de pesquisa são relacionados. 
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METODOLOGIA DA PESQUISA 

A questão inicial que se põe na realização desta pesquisa é a relação 

existente entre o levantamento de ordem teórica e as coletas empíricas de dados. 

Ou, em outras palavras, a dimensão práxica da pesquisa a partir da interação 

existente entre a teoria analisada e a prática existente no mundo material. Tal 

relação exige a compreensão de que a análise de dados empíricos deve ser feita em 

relação dialética com o referencial teórico tomado para base e filtro do olhar sobre o 

real. Admitimos, também, como fundamento de nossa análise, que a materialidade 

existente pauta-se por outras produções de idéias anteriores, sejam elas 

cientificamente organizadas ou socialmente transmitidas pelas diversas formas 

possíveis, seja pela educação ou pela cultura, como nos diz ANDERY: 

A ação humana não é apenas biologicamente determinada, mas se dá principalmente  
pela incorporação das experiências e conhecimentos produzidos e transmitidos de 
geração a geração; a transmissão dessas experiências e conhecimentos – através da 
educação e da cultura – permite que, no homem, a nova geração não volte ao ponto de 
partida que a precedeu. (1998, p.12) 

As idéias humanas são, portanto, produtos desta relação. E, no momento 

em que se objetivam em produto, iniciam um novo ciclo tornando-se também 

elementos produtores de novas relações com o real e com outras idéias inseridas 

nessa realidade. Porém, não são elas o mundo real, nem determinantes diretos 

deste. Mas apenas uma parte abstraída deste mundo e em relação com ele.  

Para que não exaltemos por demasia o teórico, em detrimento do empírico, 

para além da importância a cada um cabida em uma análise científica, é importante 

atentar para alertas como os feitos por MARX & ENGELS: “(...) não é possível levar 

a cabo uma libertação real sem ser no mundo real e através de meios reais; (...) A 

‘libertação’ é um facto histórico e não um facto intelectual, e é provocado por 

condições históricas (...)” (1979, p.28). Neste sentido, pretendemos abordar tanto a 

análise teórica quanto a confrontação de dados empíricos levantados na pesquisa 
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em uma relação direta com o real, tomando como base a práxis existente por detrás 

das relações sociais observadas. Para que não incorramos no clássico erro idealista, 

onde “houve quem pensasse que os homens se afogavam apenas por acreditar na 

idéia da gravidade [grifo dos autores]” (MARX & ENGELS, 1979, p.8), mas antes 

tendo claro que a ciência é busca de superação intencional do saber existente de 

forma a permitir avanços de ordem teórica em relação direta com a realidade social.  

Por isto, não abrindo mão também da abordagem teórica necessária, 

buscou-se no estudo confrontar idéias das correntes clássicas do pensamento 

econômico, social e educacional contemporâneo, partindo de clássicos como MARX 

(1979, 2003, 2005 e s/d) e SMITH (1974), passando por autores do século XX como 

BRAVERMAN (2002) e SCHULTZ (1973), e dialogando com educadores brasileiros 

como SAVIANI (1992 e 2002), FREIRE (1997) e FRIGOTTO (1989), de forma a nos 

permitir uma melhor análise da realidade existente na abrangência do universo 

pesquisado.  

(...) analisar, em cada momento histórico, os produtos da existência humana, as idéias – 
sendo um desses produtos – não são exceções. As idéias são a expressão das relações e 
atividades reais do homem, estabelecidas no processo de produção de sua existência. 
Elas são a representação daquilo que o homem faz, da sua maneira de viver, da forma 
como se relaciona com outros homens, do mundo que o circunda e das suas próprias 
necessidades. (ANDERY, 1998, p.14) 

Com relação à coleta empírica, esta pesquisa pode ser concretizada a 

partir do apoio da fiscalização de obras e serviços do CREA-PR. Pudemos, graças a 

esse apoio, visitar alguns canteiros de obras acompanhando os fiscais do Conselho 

em um trabalho de fiscalização integrada realizado em conjunto com o SINDUSCON 

e o SINTRACON. Durante estas visitas foi possível aplicar alguns questionários aos 

trabalhadores da construção civil que puderam ser encontrados nestas obras. Os 

dados resultantes desta pesquisa, bem como a sua análise, são apresentados mais 

adiante no capítulo 4. 

Para a realização da pesquisa foi inicialmente elaborado um formulário 

semi-estruturado (formulário “objetivo 1”, modelo em anexo), o qual foi apresentado 
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e discutido com o orientador. Após alguns ajustes, que se fizeram necessários no 

formulário, buscou-se uma coleta inicial de informações com 17 trabalhadores da 

construção civil em obras de porte médio (conjuntos habitacionais) na cidade de 

Curitiba, a partir da qual foi possível constatar que as questões objetivas eram as 

mais apropriadas para a pesquisa, uma vez que parar trabalhadores em um canteiro 

de obras para a realização de uma entrevista demonstrou ser uma tarefa na qual 

não é permitido gastar-se muito tempo. A opção pela entrevista, como nos diz 

LÜDKE & ANDRÉ, “(...) representa um dos instrumentos básicos para a coleta de 

dados (...) é, aliás, uma das principais técnicas de trabalho em quase todos os tipos 

de pesquisa utilizados nas ciências sociais” (LÜDKE & ANDRÉ, 1986, p.33).  

Após esta coleta inicial com o primeiro formulário (formulário “objetivo 1”, 

modelo em anexo), fora realizada uma segunda coleta com o formulário já ajustado 

(formulário “objetivo 2”, modelo em anexo) junto a outros 18 trabalhadores, em obras 

similares e também em Curitiba, a qual serviu para corroborar os dados levantados 

na primeira e rever alguns tópicos considerados importantes. Em virtude disso, foi 

privilegiado no segundo formulário questões mais objetivas e fechadas em 

detrimento de outras mais abertas e subjetivas. Por exemplo, uma questão com 

respostas mais amplas, a qual inicialmente estava no primeiro formulário: “O que 

você acredita que seria um bom profissional da construção civil?”, não foi aplicada 

nesta segunda coleta.  

Outra questão: “Que uso você faz dos conhecimentos que aprendeu na 

escola em seu trabalho?”, que poderia demandar respostas mais longas, foi alterada 

para “O que você aprendeu na escola é usado no canteiro de obras?”, de forma a 

tabular as respostas entre “sim” e “não”. Outras questões, como por exemplo, dentre 

elas, a relativa ao item “renda mensal”, foram incluídas no formulário, porém não 

foram aplicadas, por considerar-se mais apropriado obter tais dados através de 

fontes mais ampliadas, por exemplo, pesquisas do IBGE, SINTRACON, 

SINDUSCON, etc. Tais adaptações no formulário de entrevista da pesquisa se 
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deram tanto no momento de encontro com o orientador, como já dito, quanto no 

próprio momento da realização da mesma, conforme a disponibilidade de tempo dos 

trabalhadores entrevistados, o que caracteriza, segundo LÜDKE & ANDRÉ, como 

sendo uma “entrevista semi-estruturada” (1986, p.34), a qual se demonstrou a mais 

apropriada para as diversas situações encontradas nos canteiros de obras. 

Estas duas coletas representaram a primeira fase de nossa pesquisa 

empírica. Em uma segunda fase retornamos aos canteiros de obras para 

verificarmos, de forma subjetiva, o discurso dos trabalhadores com relação a sua 

percepção da importância e do valor de seu trabalho. Nesta segunda fase fizemos 

duas coletas, ambas com quatro trabalhadores cada. Na primeira coleta 

perguntamos a quatro pedreiros questões referentes ao que acreditavam ser 

necessário para o exercício da profissão de pedreiro e de engenheiro e qual deveria 

ser o valor mínimo atribuído, em termos de remuneração, a cada uma das duas 

ocupações (formulário “subjetivo”, modelo em anexo). Na segunda coleta, com mais 

quatro operários (três pedreiros e um mestre-de-obras), foram aplicadas novamente 

as questões subjetivas mais o formulário “objetivo 2” da primeira fase de entrevistas. 

Ao todo foram 43 trabalhadores entrevistados9, em duas fases, com duas 

coletas em cada fase, que podemos esquematizar, para melhor compreensão das 

entrevistas, da seguinte forma: 

 
TABELA 2. FORMULÁRIOS APLICADOS NAS ENTREVISTAS10 

 

 

 

 

 

  Número de Formulário Formulário Formulário 
Fase Coleta Entrevistados “Objetivo1” “Objetivo 2” “Subjetivo” 

1 1 17 X   
1 2 18  X  
2 1 4   X 
2 2 4  X X 
 Total 43    

 
 

                                                 
9  26 pedreiros, 7 serventes, 6 mestre-de-obras, 2 azulejistas, 1 encanador e 1 gesseiro 
10 Formulários “Objetivo 1”, “Objetivo 2”,  e “Subjetivo”: v. Anexos 
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Na pesquisa também foi levada em consideração, em termos de método, a 

análise da práxis operária como critério de verificação da verdade. Critério este 

teoricamente amparado a partir de VÁSQUEZ, 1977. Segundo esse autor, na 

primeira tese de Marx sobre Feuerbach: “a práxis como fundamento do 

conhecimento”, o materialismo tradicional e o idealismo são contrapostos, negados e 

superados. No materialismo tradicional o conhecimento era visto como mera 

percepção pelo sujeito dos objetos existentes, deixando o sujeito em uma postura 

passiva, inativa perante o objetivo. O que o materialismo tradicional ignorava era o 

fato de que o conhecimento é o conhecimento de um mundo criado pelo homem. O 

idealismo, por sua vez, exaltava o subjetivo no processo do conhecimento. Tem por 

mérito reconhecer o papel ativo do sujeito nesta relação, no entanto não inclui nesta 

concepção a atividade prática real.  

Superando o idealismo e o materialismo tradicional chega-se à verdadeira 

atividade, a qual é revolucionária, crítica-prática, transformadora, teórica-prática. A 

práxis é o fundamento do mundo, por isto proporciona ao conhecimento sua 

finalidade e seu objeto. O conhecimento só pode, portanto, existir em sua relação 

direta com a prática.  

Na segunda tese de Marx - “a práxis como critério da verdade” - temos que 

é na prática que o homem demonstra a verdade sobre seu pensamento. A verdade 

de um pensamento só se fundamenta quando sai desta esfera e passa ao campo da 

atividade prática. Somente através da práxis é que podemos chegar à verdade ou 

falsidade de um pensamento, levando-nos, a saber, se determinado juízo era falso 

ou não. No entanto, não se resume a mero empirismo. O critério da verdade está 

certamente na prática, mas só se valida em “uma relação teórica com a própria 

atividade prática” (VÁZQUEZ, 1977, p. 237). 

Assim, em coerência com o até aqui exposto, reportamo-nos a referenciais 

de ordem filosófica amparados no materialismo-histórico dialético, uma vez que, 

segundo Marx, o idealismo e mesmo o materialismo pragmático sem a devida 
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abordagem histórica: 

Não critica as actuais condições de vida. Não consegue apreender o mundo sensível 
como a soma da actividade viva e física dos indivíduos que o compõem e, quando, por 
exemplo, observa um grupo de homens com fome, cansados e tuberculosos, em vez de 
homens de bom porte, é constrangido a refugiar-se na “concepção superior das coisas” 
(...) cai, portanto, no idealismo, precisamente onde o materialismo vê simultaneamente a 
necessidade e a condição de uma transformação radical tanto da indústria como da 
estrutura social. (MARX & ENGELS, 1979, p.32-33) 

Com relação à redação do texto, procurou-se utilizar o termo “ser humano” 

no lugar do habitual “homem”, para que tanto homens e mulheres possam estar 

compreendidos e identificados no mesmo. Porém, por questões de ordem prática, 

foram adotados os termos “trabalhadores”, “pedreiros”, etc., sempre no masculino, 

sem com isto pretender-se que mulheres trabalhadoras sintam-se imediatamente 

incluídas. Sabendo do inerente machismo na forma e estrutura da língua 

portuguesa, tal opção foi feita apenas com o objetivo de deixar o texto mais claro do 

que poderia ficar se fosse escrito com a utilização de construções tais como: 

“trabalhadores/trabalhadoras” ou “pedreiros/as”.11 

 

 

 

 
 
 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Sobre esse assunto ver HIRATA, 2002 
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1 CATEGORIAS TEÓRICAS E DE CONTEÚDO 

Dê-me o que quero, e terá aquilo que deseja; 
eis o significado de todas as propostas. 
(SMITH, 1974, p.20) 

Torna questão de vida ou morte substituir a 
monstruosidade de uma população operária 
miserável, disponível, mantida em reserva 
para as necessidades flutuantes da 
exploração capitalista, pela disponibilidade 
absoluta do ser humano para as 
necessidades variáveis do trabalho; substituir 
o indivíduo parcial, mero fragmento humano 
que repete sempre uma operação parcial, 
pelo indivíduo integralmente desenvolvido. 
(MARX, 2003, p.552-553) 

 

Neste capítulo são analisadas as categorias teóricas e de conteúdo 

básicas necessárias para a compreensão da dimensão pedagógica e política 

existente nas relações de trabalho dentro da construção civil investigadas neste 

estudo. Não pretendendo esgotar todas as categorias possíveis de serem 

abrangidas em um trabalho como este, as categorias foram limitadas àquelas mais 

diretamente ligadas ao tema central da pesquisa. Alguns assuntos que merecem 

uma maior atenção estão detalhados de acordo com a sua relevância ao tema, 

outros possuem em nota de rodapé apontadas as referências para que se possa 

aprofundar, conforme o interesse do leitor, o tema ou categoria abordada. 

 
1.1 EDUCAÇÃO E TRABALHO 
 

De acordo com o referencial teórico empregado neste estudo, a categoria 

teórica central para a interpretação de qualquer relação pedagógica é a categoria 

TRABALHO. O trabalho concreto, compreendido em uma dimensão ampla, envolve, 

segundo MARX “um processo de que participam o homem e a natureza, processo 

em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu 

intercâmbio material com a natureza.” (2003, p.211). Processo que, sendo dialético, 
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no momento em que envolve a transformação intencional da natureza pelo ser 

humano, também, em contrapartida, transforma-o. BRAVERMAN (2002), nos auxilia 

a compreender melhor a dimensão dialética e criadora do trabalho, apresentando-o 

da seguinte forma: “o trabalho que ultrapassa a mera atividade instintiva é assim a 

força que criou a espécie humana e a força pela qual a humanidade criou o mundo 

como o conhecemos” (p.53). 

Tal trabalho concreto, no modo de produção capitalista, é abstraído ao ser 

comparado com outras formas de trabalho, levando em consideração apenas o seu 

produto final, a mercadoria que produzem. Desta forma, como trabalho abstrato, 

pode então ter dimensionado o seu valor de troca e, portanto, ser convertido o 

próprio trabalho em uma mercadoria. Sob esta abstração passa a poder ser 

quantificado e determinado seu preço, na forma salário. 

Estudar as relações muito próximas entre EDUCAÇÃO e TRABALHO é 

antes uma tarefa à qual muitos pesquisadores têm se dedicado na Pedagogia. O ato 

educativo em si é um ato de trabalho. “O trabalho educativo é o ato de produzir, 

direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 1992, 

p.24). Da mesma forma, o trabalho, como processo de apropriação, compreensão e 

transformação da natureza pelo ser humano, atendendo a finalidades específicas 

provenientes da reflexão deste a partir de suas necessidades, levando em 

consideração a sua capacidade de manuseio dos recursos materiais e intelectuais 

disponíveis, possui uma dimensão pedagógica que não pode ser desconsiderada.  

Toma-se para esta pesquisa a EDUCAÇÃO, portanto, como sendo o 

exercício de um trabalho que possui um objetivo pré-determinado, possui um 

planejamento que lhe antecipa e possui uma forma específica de ser realizada. 

Através dela socializam-se os conhecimentos que os seres humanos puderam 

acumular ao longo de sua história, e é por intermédio dela que homens e mulheres 

podem preparar-se para o exercício qualificado de suas profissões, adquirir a cultura 
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necessária para a compreensão do meio que os cerca, politizarem-se a respeito dos 

reais motivos de transformação da natureza dentro de uma determinada sociedade e 

participarem de forma ativa das decisões do grupo social a que pertencem. 

A importância da compreensão desta relação, trabalho-educação, se 

justifica porque, é exatamente a partir dela que a formação humana configura-se 

como processo contraditório e marcado pelos valores capitalistas. Esse processo, à 

medida que se institucionaliza, forja categorias apropriadas para defini-lo 

socialmente, como, por exemplo: “educação básica, formação profissional, educação 

profissional, qualificação profissional” (RAMOS, 2001, p.29). Sendo a emancipação 

humana e a busca da superação do nível de alienação objetivos de educadores 

progressistas, não podemos deixar de considerar e analisar todas as relações 

perceptíveis e possíveis na interação existente entre formação, conhecimento e 

inserção produtiva. A educação, compreendida como um fenômeno próprio dos 

seres humanos (SAVIANI, 1992), tem um papel importante neste processo 

emancipatório. “Dizer, pois, que a educação é um fenômeno próprio dos seres 

humanos significa afirmar que ela é, ao mesmo tempo, uma exigência do e para o 

processo de trabalho” (SAVIANI, 1992, p.22).  

O princípio educativo do trabalho, como nos relata SAVIANI, precisa ser 

levado em consideração de forma a poder perceber-se a contradição existente no 

processo escolar da educação capitalista. Processo dual que atende a interesses de 

classe muito específicos, estabelecendo “a diferença entre as escolas de elite, 

destinadas predominantemente à formação intelectual, e as escolas para as 

massas, que ou se limitam à escolaridade básica ou, na medida que têm 

prosseguimento, ficam restritas a determinadas habilitações profissionais” (SAVIANI, 

2002, p.159). A necessidade da superação de tal dualidade já vem há muito tempo 

sendo destacada na literatura educativa progressista, que envolve autores de 

renome, além de Demerval Saviani, como Vitor Paro, Miguel Arroyo, Paolo Nosella, 

Carlos Nelson Coutinho, Gaudêncio Frigotto, Pablo Gentilli, Paulo Freire, Marisa 
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Ramos, entre outros. Cada um com uma colaboração específica de acordo com sua 

área de pesquisa, dentre estes autores, se não todos, muitos remetem à Antonio 

Gramsci para tratar de assuntos relativos à educação como a dualidade estrutural do 

sistema de ensino burguês. 

GRAMSCI, em seus escritos elaborados no cárcere na primeira metade do 

século XX, abordava a questão da dicotomia educacional científica (humanística) ou 

profissionalizante (especializada, estrita), da seguinte forma: 

Assim, ao lado do tipo de escola que poderíamos chamar de “humanista” (e que é o 
tradicional mais antigo), destinado a desenvolver em cada indivíduo humano a cultura 
geral ainda indiferenciada, o poder fundamental de pensar e se saber se orientar na vida, 
foi-se criando paulatinamente todo um sistema de escolas particulares de diferente nível, 
para inteiros ramos profissionais ou para profissões já especializadas e indicadas 
mediante uma precisa individualização. (...) A tendência, hoje, é a de abolir qualquer tipo 
de escola “desinteressada” (não imediatamente interessada) e “formativa”, ou conservar 
delas tão-somente um reduzido exemplar destinado a uma e pequena elite de senhores e 
de mulheres que não devem pensar em se preparar para um futuro profissional, bem 
como a de difundir cada vez mais as escolas profissionais especializadas, nas quais o 
destino do aluno e sua futura atividade são predeterminados. A crise terá uma solução 
que, racionalmente, deverá seguir esta linha: escola única inicial e de cultura geral, 
humanista e formativa, que equilibre equânimemente o desenvolvimento da capacidade 
de trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das 
capacidades de trabalho intelectual. Deste tipo de escola única, através de repetidas 
experiências de capacitação profissional, passar-se-á a uma das escolas especializadas 
ou ao trabalho produtivo.12 (GRAMSCI, 1978, p.117-118) 

A educação possui intrinsecamente uma dimensão política. Não há ato 

                                                 
12  No livro inicialmente consultado, em inglês, a mesma passagem possui o seguinte 

texto: “Side by side with the type of school which may be called “humanistic” — the oldest form of 
traditional school, designed to develop in each individual human being an as yet undifferentiated 
general culture, the fundamental power to think and ability to find one’s way in life — a whole system 
of specialized schools, at varying levels, has been being created to serve entire professional sectors, 
or professions which are already specialized and defined within precise boundaries. (...) The tendency 
today is to abolish every type of schooling that is “disinterested” (not serving immediate interests) or 
“formative” — keeping at most only a small-scale version to serve a tiny élite of ladies and gentlemen 
who do not have to worry about assuring themselves of a future career. Instead, there is a steady 
growth of specialized vocational schools, in which the pupil’s destiny and future activity are determined 
in advance. A rational solution to the crisis ought to adopt the following lines. First, a common basic 
education imparting a general, humanistic formative culture; this would strike the right balance 
between development of the capacity for working manually (technically, industrially) and development 
of the capacities required for intellectual work. From this type of common schooling, via repeated 
experiments in vocational orientation, pupils would pass on to one of the specialized schools or to 
productive work.” (GRAMSCI, 1971, p.26) 
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educativo neutro13. O trabalho como princípio educativo nos leva também à 

educação enquanto ato político. Não há neutralidade aqui. Considerando que o 

conhecimento humano historicamente acumulado tem hoje plenas condições de 

prover melhores condições de vida a toda humanidade, não podemos abrir mão, em 

prol de uma pretensa neutralidade científica, de conduzir a ciência e o ato educativo, 

enquanto socializador da ciência e da tecnologia, de forma que possam funcionar 

como instrumentalizadores para a superação das injustiças e desigualdades sociais 

atualmente existentes e para as possíveis transformações da sociedade 

contemporânea. 

A seguir trataremos de alguns conceitos em voga com relação à definição 

de uma das categorias centrais para a análise desta pesquisa, a categoria 

trabalho14. 

 
1.1.1 Conceitos de trabalho 
 

O senso comum tende, em geral, a confundir trabalho com emprego. 

Quando alguém diz “consegui trabalho”, quer, normalmente dizer “consegui um 

emprego pelo qual serei remunerado”. Tal confusão se dá pela disseminação da 

lógica do capital que transforma força de trabalho em mercadoria, algo que possui 

um preço e que é passível de ser vendido no chamado “mercado de trabalho”.  

Esta disseminação, a qual acontece sobretudo em termos de ordem 

                                                 
13 Sobre este assunto ver FREIRE, 1987. 
14  As categorias, segundo KUENZER (1998), são aquelas “que servem de critério de 

seleção e organização da teoria e dos fatos a serem investigados” (p.62), estas devem, enquanto 
metodológicas, “dar o necessário suporte à relação pesquisador-objeto de pesquisa durante todo o 
desenrolar do trabalho, iluminando todos os procedimentos” (p.64) e, como categorias de conteúdo,  
configuram-se em “um movimento que vai do geral ao particular na exposição, e do particular ao geral 
na investigação e na exposição” (p.66). Os conceitos, por sua vez, são a compreensão de 
determinados termos, ou mesmo de categorias, os quais podem ser abordados de forma diferenciada 
em relação às categorias, sejam estas metodológicas ou de conteúdos. A discussão sobre a 
categoria trabalho pode ser considerada como ultrapassada por alguns, porém KUENZER afirma não 
estar convencida de tal esgotamento “porque a investigação tem reiterado que, sob novas formas de 
realização do capital, continua mais viva do que nunca a sua velha lógica, que produz 
crescentemente a exclusão pela exploração do trabalho” (1998, p.67). 
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ideológica15, se faz necessária para que o detentor do capital tenha a sua disposição, 

permanentemente, a força de trabalho que necessita para colocar em movimento 

todo seu sistema produtivo de forma a lhe gerar o excedente desejado.  

Eis o motivo pelo qual tal lógica precisa ser constantemente alimentada e 

divulgada, por diversas formas e meios, como sendo natural. “O trabalho dignifica o 

homem”, dirá o ditado popular, com base nesta compreensão, podemos concluir 

que, dentro desta lógica, o ditado se converte em “vender sua força de trabalho à 

quem possua o capital necessário para comprá-la dignifica o homem”. Convencer o 

trabalhador disto faz parte deste processo de alienação. 

A fim de o possuidor de dinheiro encontrar no mercado a força de trabalho como 
mercadoria, é mister que se preencham certas condições. Por si mesma, a troca de 
mercadoria não implica outras relações de dependência além daquelas que decorrem de 
sua própria natureza (...) a força de trabalho só pode aparecer como mercadoria no 
mercado (...) oferecida ou vendida (...) pelo seu próprio possuidor. (MARX, 2003, p.197-
198) 

Convencer o trabalhador, segundo MARX, é apenas parte do jogo. Para 

que a força de trabalho deste possa, de fato, ser adquirida pelo detentor dos meios 

de produção, são necessários alguns outros elementos a mais. É necessário, por 

exemplo, que o pensamento liberal esteja de tal forma assimilado que o trabalhador 

sinta-se realmente como um cidadão “livre”: 

Para transformar dinheiro em capital, tem o possuidor do dinheiro de encontrar o 
trabalhador livre no mercado de mercadorias, livre nos dois sentidos, o de dispor, como 
pessoa livre, de sua força de trabalho como sua mercadoria, e o de estar livre, 
inteiramente despojado de todas as coisas necessárias à materialização de sua força de 
trabalho, não tendo, além desta, outra mercadoria para vender. (id., ibid., p.199) 

Certamente que, mesmo admitindo que o capital acumulado existe e está 

aí justamente para se apropriar da força de trabalho posta a venda, o liberalismo irá 

                                                 
15 Como já afirmado anteriormente, trabalhamos aqui com o conceito de ideologia a 

partir de Grasmci. Neste sentido EAGLETON (1997), falando sobre Gramsci e ideologia, pode nos 
auxiliar com a seguinte passagem: “A ideologia foi muitas vezes vista como pura aparência ou mera 
estupidez, ao passo que, na verdade, deve ser traçada uma distinção entre ideologias ‘historicamente 
orgânicas’ – designando as que são necessárias a uma dada estrutura social – e ideologia no sentido 
de especulações arbitrárias dos indivíduos” (p.108). No caso, trata-se de uma ideologia orgânica da 
lógica liberal hegemônica. 
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justificar-se dizendo que: 

O patrimônio que cada homem tem sobre o seu próprio trabalho, que constitui a base de 
qualquer outra propriedade, é sagrado e inviolável. O patrimônio de um homem pobre 
repousa na sua força e na habilidade de suas mãos; impedi-lo de empregar esta força e 
habilidade da forma que lhe parece melhor sem injúria para os seus vizinhos é uma nítida 
violação desta propriedade sagrada. (SMITH, 1974, p.106) 

Portanto, se este “homem” do liberalismo desejar vender a sua força de 

trabalho 20 horas por dia, nenhuma lei deveria poder impedi-lo. Ou, melhor dizendo, 

se o capitalista decidir que contratará apenas aqueles que concordarem em 

trabalhar constantemente, com horário para iniciar, mas sem horário para parar, 

poderá assim fazê-lo, pois todos os trabalhadores têm a sagrada propriedade de sua 

força de trabalho para decidir se aceitam ou se continuam desempregados e com 

fome. Qualquer violação desta sagrada liberdade, instituída como direito natural, 

seria uma forma de violência inadmissível para a lógica liberal, mas a violência de se 

explorar um ser humano até a exaustão é algo que dignifica o trabalhador e exalta a 

sua liberdade. 

MARX relaciona os três elementos componentes principais de todo 

processo de trabalho, são eles: “a atividade adequada a um fim, isto é o próprio 

trabalho; a matéria a que se aplica o trabalho, o objeto do trabalho; os meios de 

trabalho, o instrumental de trabalho” (2003, p.212). Como “atividade adequada a um 

fim”, o trabalho pode ser dividido entre aqueles que teriam por finalidade um produto 

(resultado do trabalho) destinado ao bem coletivo ou ao bem particular. Quando um 

trabalhador lança-se na execução de um trabalho para o qual desconhece a 

finalidade do produto que desenvolve, ou participa do desenvolvimento, mostra-se 

alienado em relação a finalidade deste (por exemplo, o operário que trabalha na 

edificação de um prédio sobre o qual desconhece o para quê este mesmo edifício 

será utilizado).  

Quando um trabalhador executa um trabalho em um produto em que 

conhece a finalidade, mas em que esse, a princípio, poderia ser um bem coletivo, 
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mas que, no entanto, é privadamente apropriado, mostra-se, ao aceitar tal condição 

que nega o seu próprio acesso ao produto, a alienação deste em relação a si próprio 

(por exemplo, o operário que edifica uma casa de luxo ou uma casa de shows onde 

o ingresso de menor valor para um concerto será o equivalente a uma semana de 

seu trabalho, e para o qual, certamente não poderá se permitir usufruir). Somente na 

realização de trabalhos voltados para o bem coletivo e em trabalhos voltados para o 

bem particular, sem a exclusão de nenhum indivíduo (por exemplo, o trabalho na 

edificação de residências particulares, garantindo-se o direito a que toda família 

tenha a sua própria residência particular, na construção de locais para a exibição de 

espetáculos culturais, filmes, entre outros, para diversão de toda a comunidade, sem 

qualquer exclusão) é que o trabalhador estará livre da alienação imposta pela lógica 

do privado excludente da ordem baseada nas diferenças existentes entre o poder 

financeiro de cada um.  

Com relação ao segundo elemento, “a matéria a que se aplica o trabalho”, 

há que se compreender que esta também poderá estar organizada de forma a 

produzir um bem coletivo ou um bem particular. Tal questão se resolve quando 

respondemos a quem pertence esta matéria prima. Se o conjunto de materiais 

necessários ao trabalho for considerado com um bem público então o produto, o 

resultado do trabalho, também será um bem público, coletivo. Se, por outro lado, 

estes recursos, naturais em estado bruto ou já trabalhados por alguma indústria 

anterior, forem de propriedade privada, caberá ao detentor privado destes materiais 

decidir sobre a destinação dos mesmos, voltando, portanto, ao primeiro elemento, 

ou seja, qual a finalidade do trabalho a ser desenvolvido.  

O terceiro e último elemento relacionado diz respeito ao instrumental 

existente para o desenvolvimento do trabalho. Nesse item estão a maquinaria, o 

ferramental, etc., ou seja, a ciência social e historicamente desenvolvida e 

convertida em tecnologia apropriada à realização de determinadas tarefas. Assim 

como no primeiro e no segundo itens, voltamos à questão: tratam-se de recursos 
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tecnológicos de ordem coletiva ou de ordem privada? E, tendo respondido a 

questão, voltamos à finalidade do trabalho que será desenvolvido com este aparato 

tecnológico e a definição se esse trabalho será ou não um trabalho alienado 

(abstrato) ou se será um trabalho voltado aos interesses daquele que o realiza. 

Como trabalho alienado, trabalho realizado em função do desejo de outro e 

em que o sujeito produtor não participa do resultado da produção, assume a forma 

de moeda de troca (mercadoria), caracterizando a definição de trabalho abstrato. O 

trabalho alienado nos conduz para a alienação do homem em relação a natureza 

que o cerca e a alienação de si mesmo, retira-o de sua condição humana privando-o 

do domínio sobre a sua própria vida (BOTTOMORE, 2001).  
 
 
1.1.2 O valor social do trabalho 
 

Autores clássicos e neoclássicos, como Adam Smith, Karl Marx, Friedrich 

Hayek, István Mészáros, entre outros, tratam do valor do trabalho em um primeiro 

momento, como não poderia ser diferente, a partir da lógica predominante. Deste 

ponto, então, podem avançar para uma verificação de que esta não condiz com a 

real determinação do valor se fosse submetida a uma outra lógica que tivesse como 

fundamento central a promoção do bem estar para todos os seres humanos, ou 

então caminham para a solidificação da mesma como a única alternativa viável16.   

Assim, MARX (2003) partindo do real define o valor da força de trabalho 

como ”determinado, como o de qualquer outra mercadoria, pelo tempo de trabalho 

necessário à sua produção e, por conseqüência, à sua reprodução” (p.200-201). 

Segue, desta forma, sua análise nos mostrando que em nossa sociedade capitalista 

“o dia de trabalho, a jornada de trabalho – é constituída pela soma do trabalho 

necessário e do trabalho excedente, ou seja, do tempo em que o trabalhador 
                                                 

16  “O aumento da renda e do capital é o aumento da riqueza nacional. Logo, a procura 
de trabalhadores aumenta necessariamente com o aumento da riqueza nacional [do capital, portanto] 
e só pode aumentar [grifo nosso] em estreita relação com ela” (SMITH, 1974, p.65). Ou, como diriam 
Thatcher e Gorbachev “Não há alternativa” (MÉSZÁROS, 2002, p.345) 
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reproduz o valor de sua força de trabalho e do tempo que produz a mais-valia.” 

(p.266). No entanto, esta “jornada de trabalho“ não se trata de uma grandeza 

constante, mas sim algo variável (p.270), uma vez que o trabalhador precisa 

repousar e satisfazer as suas necessidades, não importando de qual natureza estas 

sejam. Ou seja, a jornada de trabalho pode, ou deveria poder, variar de acordo com 

a dureza do trabalho e as suas condições particulares de execução.  

Ao se estabelecer um padrão constante para esta jornada, sem levar em 

consideração tais condições, ignora-se a necessidade do trabalhador de satisfazer 

necessidades básicas de sua vida como repouso, lazer, educação continuada e 

alimentação. Se se admite que um trabalhador pode, penosamente, suportar uma 

carga de 10 ou 12 horas diárias de trabalho duro, restando a ele apenas um repouso 

por vezes insuficiente para suportar uma nova jornada deste tipo, sua condição 

humana estará colocada em segundo plano, sendo levado apenas em conta a sua 

força de trabalho como um “fator de produção”. Sobre isto, BRAVERMAN colabora 

com a seguinte passagem: 

Só quem for o senhor do trabalho de outros confundirá força de trabalho com qualquer 
outro meio de executar uma tarefa, porque para ele, vapor, cavalo, água ou músculo 
humano que movem seu moinho são vistos como equivalentes, como ‘fatores de 
produção’. Para indivíduos que empregam seu próprio trabalho (ou uma comunidade que 
faça o mesmo), a diferença entre utilizar a força de trabalho em contraposição a qualquer 
outra força é uma diferença a que se volta toda a ‘economia’. E do ponto de vista da 
espécie como um todo esta diferença é também decisiva, desde que todo indivíduo é o 
proprietário de uma porção da força de trabalho total da comunidade, da sociedade e da 
espécie. 

Esta consideração constitui o ponto de partida para a teoria do valor do trabalho, que os 
economistas burgueses acham poder seguramente desprezar, porque estão interessados 
não nas relações sociais, mas nas relações dos preços; não no trabalho, mas na 
produção, não no ponto de vista humano, mas no ponto de vista do burguês. 
(BRAVERMAN, 2002, p.54) 

Ou seja, BRAVERMAN nos lembra da necessidade de termos em mente 

que somente em uma sociedade dividida entre duas classes distintas, a dos 

senhores do trabalho dos outros (burguesia, detentora dos meios de produção) e a 
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dos indivíduos que empregam seu próprio trabalho (proletariado, que dispõe apenas 

de sua força de trabalho para vender), é possível conceber que seja o trabalho 

tomado apenas em sua dimensão abstrata, confundindo seres humanos, a partir do 

valor de sua força de trabalho, com meios de produção (maquinaria, recursos 

materiais) para a realização de um determinado trabalho concreto. Tal confronto de 

classes é inerente ao sistema capitalista que domina o globo em uma economia 

cada vez mais internacionalizada. 

Na América Latina, que se encontra longe de uma social-democracia, e, 

além desta, também em países europeus nos quais antes prosperaram regimes 

sociais-democratas que promoviam o welfare state (estado de bem estar social), os 

indicadores sociais são cada vez mais decadentes. O neoliberalismo, face mais 

recente do discurso ideológico e econômico do capital, teve seu espaço aberto, 

sobretudo, pela declarada ineficiência, principalmente européia, de governos de 

esquerda em administrar no capitalismo ("nem souberam construir um socialismo, 

nem sequer fazer funcionar o capitalismo" (SAUVY, 1970, p.43) e pela derrocada do 

regime soviético no final da década de 80.  

Os mestres e discípulos do neoliberalismo não perderam a oportunidade 

de se instalar e disseminar sua hegemonia globalmente, valendo-se de máximas 

proferidas por Friedrich August von Hayek e seus seguidores, pregando o estado 

mínimo e a regulação de toda relação social, inclusive sua visão sobre o valor social 

do trabalho, pela lógica do mercado e o fim da organização estatal ou sindical, em 

uma atitude coerente, segundo a análise de HARVEY, 2002, com o pós-modernismo 

de nossos dias, desorientado e eclético, individualista e autodestrutivo. O ideário 

liberal muitas vezes se mostrou muito convincente, levando em sua esteira a opinião 

de grupos de esquerda desacreditados com a ação estatal, como nos mostra 

HOBSBAWN (2003), em seu Era dos Extremos, “mesmo a esquerda britânica 

acabaria admitindo que alguns dos implacáveis choques [neoliberais] aplicados à 

economia britânica pela Sra. Thatcher provavelmente eram necessários” (p.401). 
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Mostrando-nos o quanto grupos progressistas de esquerda, sem o devido  

embasamento em sua análise e compreensão das relações econômico-sociais, 

podem ser levados a observar o mundo pela ótica da lógica liberal.  

Desta forma, a compreensão do valor social do trabalho pode ficar 

comprometida se submetida apenas por tal lógica que a tudo transforma em 

mercadoria. E, sendo mercadoria, é passível de negociação quanto ao seu valor. O 

que seria um valor social torna-se um preço por período ou por tarefa. A 

remuneração resume-se a um pagamento periódico pelo trabalho realizado, o qual 

nem sempre corresponde a importância social do trabalho realizado. Construir uma 

casa ou plantar um alimento, dentro de uma perspectiva social, é tão importante 

quanto qualquer outro tipo de trabalho essencial. E, para a existência da vida 

humana, os trabalhos essenciais são os mais valiosos. 
 
 
1.2 REMUNERAÇÃO 
 

A economia, tomando por base seus conceitos a partir dos trabalhos de 

autores considerados como clássicos do pensamento econômico17, divide os 

rendimentos em três tipos básicos: renda, lucro e salário.  

Por renda compreende-se todo recurso obtido a partir da concessão de um 

determinado bem a um terceiro, assim teríamos a origem da renda a partir da terra, 

através do seu arrendamento, renda através de bens imóveis em geral, a partir do 

aluguel, e rendas financeiras provenientes de investimentos realizados diretamente 

em dinheiro (empréstimos, aplicações, etc.).  

Por lucro temos o valor obtido pelo detentor de capital que o emprega no 

comércio, serviço ou indústria. Este, adquirindo a força de trabalho de outros seres 

humanos, coloca a sua equipe contratada para trabalhar conforme o seu plano, seja 

a produção de sapatos, a programação de computadores, a venda de roupas, 

                                                 
17  MARX, K. O Capital; SMITH. A. Sobre a Riqueza das Nações 
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automóveis ou a construção de prédios.  

No terceiro grupo estão aqueles que, não possuindo bens suficientes para 

viver de renda e nem capital o suficiente para investir na compra de matéria prima,  

maquinário (se for o caso) e na contratação da força de trabalho de terceiros, nada 

mais lhes resta a não ser ofertar seus braços, pernas e cérebros para a utilização do 

segundo grupo ou do setor público (e por vezes gerando também a renda do 

primeiro grupo através do pagamento de juros ou de aluguéis). Para esta classe 

proletária o que lhes resta é a remuneração através do salário.  
 
 
1.2.1 O salário 
 

A palavra salário tem sua origem etimológica no latim salarium, o qual se 

referia ao "pagamento em sal" que era oferecida aos soldados do Império Romano. 

Naquele tempo o sal era um produto muito importante. Em virtude disto, 

aproximadamente em 500 a.C., uma rota fora construído ligando Roma as salinas de 

Ostia. Esta rota era chamada de "Vía Salaria". Os soldados romanos que cuidavam 

desta rota recebiam parte de seu pagamento em sal, o "salarium argentum" 

(agregado de sal) (VALENTÍN, 2006).  

No sistema capitalista contemporâneo o salário representa a remuneração 

oferecida ao trabalhador como pagamento pelo uso de sua força de trabalho por um 

determinado período de tempo. Há vestígios, entretanto, de assalariamento já nas 

sociedades pré-capitalistas. Porém, neste período, a condição de assalariado era 

vista como algo degradante, pois se tratavam daqueles que não podendo se manter 

por conta própria, a partir de uma profissão autônoma ou de rendimentos 

provenientes da terra, eram obrigados a trabalhar para os outros em troca de um 

pagamento em dinheiro (CASTEL, 1998, p.148). Eram, então, a exceção e não a 

regra. A sociedade assalariada futura irá, segundo CASTEL (1988), surgir a partir da 

tutela feudal, ou seja, da troca obrigada de trabalho por uma condição de proteção e 

assistência, e não a partir da liberdade ou do contrato (p.198). A sobrevivência que 
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inicialmente dependia da “proteção” do senhor feudal passa a depender da venda de 

sua força de trabalho. Durante o feudalismo o controle sobre si próprio dependia da 

possibilidade de tornar-se mestre do próprio corpo e do seu tempo, tornar-se senhor 

de seu destino. Com a instituição do salário e a liberação da tutela feudal passa a 

tornar-se senhor de sua força de trabalho (de seu corpo e de seu tempo), porém, 

sem os recursos necessários para poder sobreviver em tal liberdade, encontra-se 

obrigado a negociar sua força de trabalho em troca de um pagamento em dinheiro 

(NARDI, 2002, p.143). Não se trata mais de trocar trabalho por proteção e 

assistência, mas tempo de trabalho por dinheiro de forma a garantir a sua existência. 

O pagamento em dinheiro ao invés de alimentos, abrigo e proteção, serve 

para indicar que uma pessoa se encontra na posição de assalariada, posição esta 

acima dos excluídos (sem-salário e sem-posses) e abaixo dos empregadores. Tal 

pagamento deve ser feito em quantidade suficiente para manter a vida desse 

trabalhador e garantir condições para que possa reproduzir a sua força de trabalho, 

ou seja, alimentar-se e constituir a sua prole (eis a origem do termo proletariado). 

Além disto, “o trabalhador também precisa atender suas ‘necessidades espirituais e 

sociais’“ (MARX, 2003, p.271).  

No entanto, tal pagamento não deve exceder um determinado limite, de 

forma que não ultrapasse os patamares máximos que, uma vez atingidos, podem 

impedir ou dificultar a obtenção de mais-valia sobre o produto do trabalho realizado. 

Também não pode ir além do limite que mantenha tal força de trabalho disponível ao 

contratador, em uma relação de contínua dependência. Assim, sendo um contrato 

realizado entre duas partes onde o valor de um produto (a força de trabalho 

convertida em mercadoria) é acordado, os valores deste contrato são analisados 

conforme cada situação. 

Os salários normais do trabalho dependem em cada caso do contrato normalmente feito 
entre ambas as partes, os seus interesses não são de forma alguma os mesmos. Os 
trabalhadores desejam ganhar o máximo e os patrões pagar-lhes o mínimo possível. 
Tanto uns como os outros tentam agrupar-se entre si com o fim de obterem, 
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respectivamente, aumentos ou baixas de salários. 

Não é porém difícil ver qual das duas partes tem, em ocasiões normais, vantagem nessa 
disputa e pode forçar a outra a aceitar um contrato nos termos que mais lhe interessam. 
(SMITH, 1974, p.62) 

Como bem observou SMITH, não é difícil constatar qual das duas partes 

interessadas leva vantagem em tal contrato garantindo, através de tal processo, a 

reprodução contínua do sistema econômico vigente, geração após geração. “Cada 

homem vive do seu trabalho e o salário que recebe deve pelo menos ser suficiente 

para o manter. Em muitas ocasiões esse salário deve até ser um pouco mais alto; se 

não, ser-lhe-ia impossível constituir família, e a raça desses homens não passaria da 

primeira geração” (SMITH, 1974, p.64).  

O salário possui também, além da remuneração direta em dinheiro 

oferecida pelo contratador, outros componentes que auxiliam na manutenção do 

proletariado. Auxílios governamentais oferecidos na forma de “bolsas” 

compensatórias, recursos adicionais na folha de pagamento definidos por legislação 

específica, como o fundo de garantia por tempo de serviço, auxílio para transportes, 

salário-família entre outros, e também gratificações oferecidas pelo contratante a 

partir de acordos coletivos ou individuais, como anuênios, prêmios por produtividade, 

prêmios pelo alcance de metas preestabelecidas e participação nos lucros. Com 

relação às bolsas e seguros-desemprego oferecidos por diferentes governos a seus 

cidadãos que se encontram no exército de reserva, servem também para consolidar 

nestes a sua condição de assalariados em stand-by, à espera da oportunidade de 

inserirem-se novamente no mercado de trabalho, realizando assim uma pressão 

sobre os já inseridos para que aceitem, mais facilmente, a sua condição, 

comparando-a com os excluídos e vendo que poderiam estar em uma situação 

ainda pior, em virtude disto, não reclamem tanto do salário recebido. 
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1.2.2 Diferenças salariais 
 

A diferença na remuneração salarial entre os trabalhadores é justificada no 

pensamento liberal a partir de alguns critérios, tais como: a dureza física do 

exercício de determinadas atividades, a experiência acumulada do trabalhador em 

relação ao exercício de determinada ocupação e a sua qualificação formal e 

informal, mas, sobretudo a formal, comprovada através de diplomas, certificados ou 

qualquer outro tipo de registro positivo. 

Com relação à dureza do trabalho, em comparação com aquilo que chama 

de “engenho do trabalhador”, SMITH afirma que: 

A dureza do trabalho e o engenho do trabalhador devem ser igualmente tomados em 
conta. Pode haver mais trabalho numa hora de dura labuta do que em duas horas de 
trabalho fácil, mais trabalho numa hora dedicada a uma atividade que necessita de dez 
anos de treino para ser bem aprendida do que num mês inteiro dedicado a um trabalho 
mais óbvio e normal (...) É por isso que, ao trocar entre si os diversos produtos de 
diferentes tipos de trabalho, lhes é normalmente atribuído um valor (determinado) pelos 
ajustamentos realizados no mercado, de acordo com uma pretensa igualdade (...) (SMITH, 
1974, p.34) 

Podemos afirmar que nem todas as premissas de SMITH foram levadas 

em conta pelos detentores do capital ao longo da história. Por exemplo, quando este 

afirma que “se um desses tipos de trabalho for mais duro do que o outro será 

necessário certamente ter em conta este fato; e o produto de uma hora de trabalho 

poderá assim corresponder ao de duas horas dedicadas a outro tipo de trabalho” 

(SMITH, 1974, p.47), se estes tivessem levado esta passagem tão a sério quanto 

levaram aquelas relativas à liberdade de mercado, certamente o pedreiro teria uma 

remuneração maior que a de seu colega mestre-de-obras, e, talvez, até mesmo que 

a do engenheiro.  

A menos que consideremos o trabalho do pedreiro como um “trabalho mais 

óbvio” e o do engenheiro como um “que necessita dez anos de treino”, assim, talvez, 

nestas premissas estariam estes encontrando a coerência perdida. Outro ponto, não 

considerado por SMITH, envolve a necessária hierarquização no trabalho, a qual 
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serviria para manter a ordem estabelecida, e, no papel de mantenedor da ordem, o 

superior hierárquico deve ter seus ordenados elevados de tal forma a impor o devido 

respeito perante os demais colegas, bem como ter a sua posição cobiçada por 

estes.  

A remuneração superior do colega hierarquicamente posicionado acima 

dos demais pode ser justificada por uma maior experiência em relação à execução 

da tarefa ou das tarefas especializadas. Mas é, na realidade, uma forma de tornar a 

sua posição respeitada e cobiçada. De outra forma, nenhum dos trabalhadores iria 

querer ser visto como o representante do patrão perante os seus colegas. Assim, 

aquele trabalhador com maior experiência será o mestre, ou encarregado, que 

conduzirá os trabalhos dos colegas em um canteiro de obras, ganhando um pouco 

mais do que estes.  

Porém, por mais experiência que este mestre-de-obras tenha, não poderá 

ocupar a posição do engenheiro civil, pois a diferença entre os dois é justificada por 

outro critério: o nível e a qualidade de sua qualificação formal ou, em outras 

palavras, o tipo de educação recebida para cada um ao longo de sua trajetória 

educacional formal e socialmente reconhecida. 

A diferença entre a capacidade natural dos diversos homens é, na realidade, muito menor 
do que aquilo que podemos pensar; e a grande disparidade entre os diversos talentos que 
parecem distinguir os homens das diversas profissões quando chegam à maturidade é 
normalmente muito menos uma causa do que um efeito da divisão do trabalho. Mais do 
que a natureza, parecem ser os hábitos e a educação que explicam a diferença existente 
entre os caracteres mais díspares, por exemplo, o filósofo e um carregador. (SMITH, 
1974, p.21) 

É com base no nível de qualificação formal comprovada, principalmente, 

que a lógica liberal irá justificar o estabelecimento de critérios para a remuneração 

diferenciada de seus trabalhadores. Só assim será possível dizer, sem o risco de 

ruborização, que um ser humano tem o direito a receber um salário sete vezes maior 

que o de outro ser humano da mesma idade, sexo, nacionalidade e tempo de 

trabalho efetivamente realizado em prol da sociedade.  
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Um homem educado à custa de muito tempo e trabalho para qualquer desses empregos 
em que se requer uma extraordinária habilidade e destreza, pode ser comparado a uma 
dessas máquinas caras; o trabalho que aprende a efetuar e que será pago por salários 
mais altos do que os dos empregos vulgares deverá repor toda a despesa da sua 
educação de uma forma que corresponda pelo menos aos lucros normais de um capital 
igualmente valioso (...) A diferença entre o salário do trabalho qualificado e do trabalho 
comum baseia-se neste princípio. (SMITH, 1974, p.90) 

Reduzindo desta maneira o homem a mero recurso, confundindo sua força 

de trabalho com os meios de produção, o pensamento liberal justifica as 

desigualdades com que trata o valor social dos diferentes trabalhos realizados pelos 

seres humanos dos quais utiliza. 

Na teoria mais contundente em relação à diferenciação humana pela 

qualificação, temos a dimensão educacional reduzida ao seu valor de mercado, na 

forma do chamado “capital humano”. Para SCHULTZ, o principal divulgador desta 

tese e prêmio Nobel em virtude da mesma: 

A característica distintiva do capital humano é a de que é ele parte do homem. É humano 
porquanto se acha configurado no homem, é capital porque é uma fonte de satisfações 
futuras, ou de futuros rendimentos, ou ambas as coisas. Onde os homens sejam pessoas 
livres, o capital humano não é um ativo negociável, no sentido que possa ser vendido. (...) 
nenhuma pessoa pode separar-se a si mesma do capital humano que possui.” (SCHULTZ, 
1973, p.53) 

Supõe, portanto, o autor da teoria que o investimento em qualificação é 

garantia de “futuros rendimentos”, o que pode ser verdadeiro em termos de uma 

remuneração mais elevada caso este trabalhador venha a conseguir um emprego na 

função para a qual dedicou seus estudos, o que não significa, contudo, a garantia de 

alcance de um emprego (aumento de sua empregabilidade)18, pois, embora a 

afirmação do autor seja louvável do ponto de vista que visa incentivar a utilização de 

recursos públicos e privados na educação de trabalhadores, ainda que restrita a 

formações profissionais fragmentadas, não encontra respaldo na realidade, uma vez 

que para ter estes “futuros rendimentos”, de fato, estes precisariam encontrar um 

                                                 
18  A empregabilidade é tomada aqui como a possibilidade de um trabalhador conseguir 

um emprego assalariado a partir de sua capacidade de adaptar-se as constantes mudanças exigidas 
em tempos de acumulação flexível (RAMOS, 2001, p.206). 
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emprego.  

Segundo dados do IBGE, há no Brasil mais pessoas desocupadas com 

mais de onze anos de estudo do que com menos de oito anos, tanto em números 

absolutos, quanto percentuais. 

 
TABELA 3. POPULAÇÃO DESOCUPADA (1.000 PESSOAS) - TOTAL DAS ÁREAS – PME 

Anos de Estudo mar 2005 abr 2005 mai 2005 jun 2005 jul 2005 ago 2005 
Total 2.375 2.364 2.242 2.051 2.061 2.064
Menos de 8 anos 679 646 602 535 561 570
8 a 10 anos 591 602 575 560 557 550
11 anos ou mais 1.105 1.116 1.065 956 943 944

 
 
 
FONTE: IBGE, dados referentes as regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e 
Porto Alegre.  
 

Segundo a teoria de SHULTZ, “o estoque de capital é aumentado pelo 

investimento, e os serviços do capital adicional fazem aumentar a renda, o que 

assinala a essência do crescimento econômico” (SCHULTZ, 1973, p.14).  Se de tal 

maneira fosse poderíamos dizer que deveríamos ter um contínuo aumento da renda 

no país, uma vez que a escolarização média da nação vem aumentando ao longo 

dos anos. Todavia, não é esta a realidade que os números nos trazem. 

 

TABELA 4. TAXA DE DESOCUPAÇÃO BRASIL - 200319 

 

 

 

 

 

 
 

 
FONTE: IBGE 

 
                                                 

19  O valor de 9,7% da coluna “Total“ da tabela 4 refere-se a média geral independente 
de anos de estudo. 
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Outro aspecto da teoria do capital humano é ressaltar a importância, 

segundo este enfoque, da necessidade do investimento individual em educação, 

confundindo algo que deveria ser um direito (formação profissional) com um mero 

produto de investimento, considerando seres humanos como “parte riqueza” de uma 

nação, ou, na realidade, dos detentores dos meios de produção desta nação. 

Os economistas sempre souberam que as pessoas são parte importante da riqueza das 
nações. Medida em função daquilo com que o trabalho contribui para a produção, a 
capacidade produtiva dos seres humanos é, no momento, vastamente muito maior do que 
todas as formas de riqueza tomadas em conjunto. O que os economistas não puseram em 
relevo é a verdade simples de que as pessoas investem em si mesmas, e que tais 
investimentos são muito grandes. (SCHULTZ, 1973, p.32) 

O próprio SCHULTZ reconhece em seu trabalho que sua proposta vai 

diretamente contra qualquer pensamento que considere os seres humanos como 

tais e não como investimento ou riqueza: 

O mero pensamento do investimento em seres humanos é ofensivo a alguns dentre nós. 
Nossos valores e nossas crenças nos inibem de olhar para os seres humanos como bens 
de capital, à exceção da escravatura, e abominamos esta realidade. (...) tratar os seres 
humanos como riqueza que pode ser ampliada por investimentos é um ato contrário a 
valores fundamente arraigados. Parece que seria reduzir o homem, mais uma vez, a um 
mero componente material, a alguma coisa afim com a propriedade material. (SCHULTZ, 
1973, p.33) 

A teoria do capital humano crê que “ao investirem em si mesmas, as 

pessoas podem ampliar o raio de escolha posto à sua disposição. Esta é uma das 

maneiras por que os homens livres podem aumentar o seu bem-estar” (SCHULTZ, 

1973, p.33).  

No entanto, a relação entre oferta e procura de força de trabalho é outra. 

Não são os trabalhadores que possuem a sua disposição um “raio” de opções, mas 

sim, os empregadores que possuem um vasto contingente de força de trabalho não 

ocupada para selecionar. Podendo, assim, escolher entre aqueles que possuem a 

melhor relação qualificação x remuneração aceita. Outra inversão feita pela teoria do 

capital humana é a conclusão apresentada na seguinte passagem: 

Os trabalhadores transformaram-se em capitalistas (...) pela aquisição de conhecimentos 
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e de capacidades que possuem valor econômico. Esse conhecimento e essa capacidade 
são em grande parte o produto de investimento e, combinados com outros investimentos 
humanos, são responsáveis predominantemente pela superioridade produtiva dos países 
tecnicamente avançados. (SCHULTZ, 1973, p.35) 

Na realidade, podemos afirmar que os trabalhadores foram obrigados, pela 

condição de estarem desprovidos dos meios de produção e de qualquer outra fonte 

de subsistência, a colocar a sua força de trabalho a venda. A situação concreta em 

que vivem é a que irá permitir ou não que estes trabalhadores tenham acesso a uma 

melhor formação profissional. Ou seja, não é a educação, ou “investimentos 

humanos” como prefere SCHULTZ, que é a responsável pela superioridade 

produtiva de alguns países, mas sim, uma situação de ordem econômica, social e 

estrutural mais favorável que permite que a população alcance níveis mais elevados 

de formação.  

SCHULTZ considera cinco pontos essenciais em seu trabalho como sendo 

investimentos em capital humano, são eles os investimentos gastos em: 

1. Saúde e serviços que melhoram a qualidade de vida do trabalhador; 

2. Treinamento realizado no local de emprego; 

3. Educação formal; 

4. Educação de adultos, trabalhadores desempregados e agricultores; e; 

5. Migração de indivíduos e famílias, para adaptarem-se as condições 

flutuantes de emprego. (SCHULTZ, 1973, p.42-43) 

Entretanto, investir mais em educação do que em alimentação e habitação, 

segundo SCHULTZ, seria válido apenas em países mais atrasados como a Índia e 

alguns países asiáticos (p. 37). Mas, se investirmos mais em educação do que em 

alimentação e habitação, como poderá alguém ter bom proveito em seus estudos 

sem ter o que comer e sem ter onde morar? Tal questão não encontra resposta no 

trabalho do autor divulgador da teoria do capital humano. 

Para o perfeito funcionamento do capital humano, segundo SCHULTZ, 

algumas atitudes de natureza política, como ele as considera, precisariam ser 
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tomadas, tais como: redução da carga tributária; pagamentos “apropriados”; 

desregulamentação de profissões; empréstimos a longo termo, privados e públicos; 

migração interna de trabalhadores; maiores investimentos de particulares em 

educação20; investimento apropriado em “talentos inatos”; investimento público em 

educação elementar e secundária; assistência aos países de baixa renda 

(SCHULTZ, 1973, p.49-52) 

FRIGOTTO (1989) nos auxilia a compreender melhor a teoria do capital 

humano revelando essa como um “truque que mais esconde do que revela”. Este 

realiza sua crítica da teoria ao mostrar que a relação que aquela busca estabelecer 

entre “educação e desenvolvimento, educação e renda, é efetivamente um truque 

que mais esconde que revela”. Em sua análise, FRIGOTTO mostra ainda não haver 

um vínculo direto entre a educação escolar formal e a produção capitalista, “ao 

contrário, esse vínculo direto tende a ser cada vez mais tênue, em face do 

movimento geral do capital de submeter de modo não apenas formal, mas real, o 

trabalhador produtivo às leis do capital” (p.24). 

O trabalhador é submetido ao encargo de cuidar para que os seus 

“investimentos” sejam realizados de acordo com as exigências do mercado de 

trabalho. Precisa estar “antenado” com as constantes mudanças nos paradigmas 

empresariais e tecnológicos, cada vez mais dinâmicas e aceleradas. Se por ventura 

errar, não poderá obter as recompensas prometidas pelo capital. E mesmo 

“acertando”, ou seja, qualificando-se de acordo com as exigências dos 

contratadores, isso não irá significar um garantia permanente de “retorno de seus 

investimentos”, uma vez que a profusão de novas tecnologias tende a simplificar a 

produção e exigir outras qualificações para os novos processos de trabalho 

                                                 
20  Sobre este ponto SCHULTZ nos dá a preconceituosa receita liberal: “Uma parte não 

pequena dos baixos ingressos de muitos negros, porto-riquenhos, mexicanos e elementos indígenas, 
trabalhadores migratórios de fazendas, pessoas pobres trabalhando em fazendas e alguns dos 
nossos trabalhadores mais idosos, reflete o fracasso de haver-se investido em saúde e educação. Os 
equívocos do passado, sem dúvida, são águas passadas, mas em benefício da próxima geração mal 
podemos nos dar o luxo de continuarmos cometendo os mesmos erros indefinidamente.” (SCHULTZ, 
1973, p.50) 
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envolvidos com essa simplificação. 

A questão que FRIGOTTO nos põe para refletirmos é de difícil resposta, 

envolve colocarmos em cheque todo o processo seletivo existente baseado em uma 

falsa meritocracia, que pretende estabelecer critérios objetivos para a seleção dos 

que serão empregados, dar respostas convincentes aos excluídos e pautar a escola 

pela exigência de uma formação cada vez mais verticalizada e desvinculada da 

realidade existente no mundo do trabalho: 

Se o objetivo do capital é reduzir todo o trabalho complexo a trabalho simples, e se isto 
implica uma desqualificação crescente do posto de trabalho, para a grande maioria, como 
poderia a sociedade do capital pensar numa elevação da qualificação para a massa 
trabalhadora? (FRIGOTTO, 1989, p.26) 

O discurso da teoria do capital humano é oferecido de forma a justificar a 

necessidade dos trabalhadores em continuarem preparando-se para a possível 

utilização de sua força de trabalho, a qual só será de fato aproveitada se for de 

interesse do capital utilizá-la, caso contrário, resta-lhe procurar outras fontes para 

continuar o seu processo de qualificação e atualização e esperar no exército de 

reserva do mercado de trabalho.  

FRIGOTTO sumariza sua crítica da seguinte maneira: 

Em suma, o conceito de capital humano, desenvolvido sob a herança da concepção 
burguesa de sociedade, que busca dar conta do investimento feito em educação para 
produzir capacidade de trabalho, e explicar, de um lado, os ganhos de produtividade não 
devidos aos fatores capital, físico e trabalho, e, de outro, os ganhos salariais resultantes 
das taxas de retorno do investimento feito em educação estabelecem: 

a) Um nivelamento entre capital constante e o capital variável (força de trabalho) na 
produção do valor, ou seja, coloca-se o trabalhador assalariado, não apenas como 
“proprietário” da força de trabalho, adquirida pelo capitalista, mas proprietário ele 
mesmo de um capital – quantidade de educação ou de capital humano. (...) 

b) Uma redução da concepção de educação na medida em que, ao enfocá-la sob o 
prisma do “fator econômico” e não da estrutura econômico-social, o educacional fica 
assepticamente separado do político, social, filosófico e ético. (FRIGOTTO, 1989, 
p.66-67). 

Com a divisão cada vez mais acentuada do trabalho e da desvalorização 
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crescente do trabalho braçal, se abre mão cada vez mais da qualificação do 

trabalhador, uma vez que esta qualificação, tomada aqui como um preparo de 

qualidade em vários aspectos, e que envolve também a compreensão do processo 

produtivo ao qual o ser humano trabalhador está inserido, se faz desnecessária pela 

incorporação do saber do trabalhador à máquina, separando o executor da ciência 

necessária à compreensão da totalidade da execução (p.83). 

O conceito de capital reduz-se a um mero fator de produção onde as máquinas em si, 
como capital constante e técnico, são tidas como capazes de criar valor 
independentemente da intervenção do trabalho humano. Mascara-se, desta forma, a 
origem real e única da produção da mais-valia – o trabalho humano excedente apropriado 
pelo capitalista. (FRIGOTTO, 1989, p.66) 

De fato, não é como SMITH (1974) nos fala que “pouco depois, as crianças 

empregam-se em diferentes ocupações; começa-se a notar uma diversificação dos 

respectivos talentos” (p.21), como se todas pudessem escolher da mesma forma por 

quais caminhos seguir em seu processo de formação educativa. As crianças das 

classes menos favorecidas são cada vez mais cedo colocadas para fora da vida 

escolar para trilhar o duro caminho de uma inserção precoce no mundo do trabalho. 

Elas são levadas ao difícil trabalho em carvoarias, plantações de cana, carrinhos de 

coleta de lixo reciclável ou como serventes de pedreiros, muitas vezes trabalhando 

com seus próprios pais, enquanto que outras crianças de camadas mais abastadas 

podem continuar apenas estudando até completarem o Ensino Superior, ou, quando 

trabalham, o fazem muito mais pela necessidade de realização de um estágio 

(quando critério obrigatório de sua formação em um curso superior), pela aquisição 

de uma experiência profissional inicial ou para que, de acordo com a vontade de 

seus pais, elas comecem a desenvolver um “bom caráter”, o qual, acredita-se nestes 

casos, o trabalho poderá lhes proporcionar, do que por uma efetiva necessidade 

material.  

O salário é, portanto, o preço determinado pela lei liberal de “oferta e 

procura”, dentro da livre concorrência do mercado, para a força de trabalho a ser 
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vendida. É também, nada mais e nada menos, do que a admissão de que força de 

trabalho é mercadoria. O salário é, portanto, a configuração econômica da aceitação 

da lógica do capital.  

A luta pela igualação de salários é, assim, uma luta dentro desta lógica. 

Sobre isto, MARX nos alerta que: 

(...) o grito pela igualdade de salários assenta num erro, é um desejo oco, que jamais se 
realizará. É um rebento desse falso e superficial radicalismo que admite as premissas e 
procura fugir às conclusões. Dentro do sistema do salariado, o valor da força de trabalho 
se fixa como o de outra mercadoria qualquer, e como distintas espécies de força de 
trabalho possuem distintos valores, ou exigem para a sua produção distintas quantidades 
de trabalho, necessariamente tem que ter preços distintos no mercado de trabalho. Pedir 
uma retribuição igual ou simplesmente uma retribuição justa, na base do sistema 
assalariado, é o mesmo que pedir liberdade na base do sistema da escravatura.21 (MARX 
& ENGELS, s/d., p.359) 

Concluímos, a partir de tais premissas, que o que de fato rege a 

remuneração não é a qualificação do trabalhador, ainda que essa seja utilizada 

como forma de justificar as diferenças salariais, mas sim as regras de oferta e 

procura inerentes ao modo capitalista de produção. Sendo assim, em uma 

perspectiva marxiana, somente a superação da divisão existente entre duas classes 

distintas (burguesia e proletariado) é que será possível caminhar no sentido de uma 

emancipação humana. Tal superação só pode ser realizada a partir da ação coletiva 

do proletariado, que é quem ao se libertar poderá também libertar o opressor de sua 

situação de desumanidade opressora.  
 
 
1.3 QUALIFICAÇÃO 
 

Qualificação e formação de trabalhadores são processos educativos 

                                                 
21  Em nossa fonte inicial em inglês: “The cry for an equality of wages rests, therefore, 

upon a mistake, is an insane wish never to be fulfilled. It is an offspring of that false and superficial 
radicalism that accepts premisses and tries to evade conclusions. Upon the basis of the wages 
system the value of labouring power is settled like that of every other commodity; and as different 
kinds of labouring power have different values, or require different quantities of labour for their 
production, they must fetch different prices in the labour market. To clamour for equal or even 
equitable retribution on the basis of the wages system is the same as to clamour for freedom on the 
basis of the slavery system.”  (MARX, 2005, p.129) 
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intencionais, vinculados à realidade dos seres humanos inseridos em um 

determinado modo de produção. A educação, em um sentido mais amplo, não se 

limita, na sua totalidade, às ações intencionais formais, mas, transcendendo este 

limite, insere-se nas relações humanas estabelecidas nos lares, nas ruas e nos 

locais de realização de trabalho. É um processo ininterrupto que se inicia com o 

nascimento de um ser humano e o acompanha por toda a sua vida enquanto estiver 

em relações sociais e culturais com outros seres humanos. Quando nos referimos à 

formação inicial de trabalhadores, estamos nos referindo aos processos intencionais 

de educação deste trabalhador vinculados diretamente aos saberes necessários ao 

exercício de ocupações específicas em uma ou mais determinadas cadeias 

produtivas.  

Em RAMOS, 2001 temos a qualificação classificada segundo o ponto de 

vista de análise do posto de trabalho (Friedmann apud RAMOS, 2001, p.44) ou da 

análise do trabalhador (Naville apud RAMOS, 2001, p.45). Tais pontos de vista são 

classificados como essencialista (substancialista) e relativista (historicista). Na 

análise essencialista a qualificação deve ser apreendida a partir do próprio trabalho, 

ela pertence ao posto e não ao trabalhador, devendo, portanto, haver uma 

classificação dos postos de trabalho a serem ocupados. Os tempos de formação, 

portanto, não podem ser usados como uma quantidade homogênea, nem como 

variável determinante, uma vez que os postos com diferentes qualificações 

possuiriam diferentes valores sociais. Na abordagem relativista o ser humano é o 

centro da análise da qualificação, e a partir dela é possível estabelecer o valor social 

e diferencial dos diferentes trabalhadores, levando-se em consideração as 

estimativas de valor social das diferentes operações técnicas existentes. A 

qualificação se daria ao longo do tempo, levando em consideração a aprendizagem 

e a experiência profissional. 

Podemos inferir que a visão essencialista é a que se destaca na realidade 

formativa profissional brasileira, uma vez que a classificação profissional dos 
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trabalhadores se dá a partir da definição dos postos de trabalho e não de acordo 

com o histórico dos trabalhadores envolvidos (v. item 1.4 mais adiante). 

De acordo como a legislação brasileira atual “os cursos e programas de 

formação inicial e continuada de trabalhadores, (...), incluídos a capacitação, o 

aperfeiçoamento, a especialização e a atualização, em todos os níveis de 

escolaridade, poderão ser ofertados segundo itinerários formativos, objetivando o 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social” (BRASIL, 2004, art. 3o).  

Fica a questão para saber se nestes “itinerários formativos” poderiam 

também ser considerados os processos de aprendizagem ocorridos na própria 

realização do trabalho, na observação de colegas, no aprender fazendo através da 

tentativa, erro e correção, no exercício de uma tarefa para a qual o trabalhador não 

possuía nenhuma específica formação anterior e, portanto, nenhuma certificação, ou 

se apenas os processos formativos e que conduzam a alguma forma de certificação 

formalmente estabelecida estariam abrangidos no artigo.  

Neste ponto talvez o decreto anterior (2.208/1997) fosse mais claro e 

objetivo, ao estabelecer em seu artigo 4o. que a educação profissional de nível 

básico (a qual não dependeria de nenhuma escolaridade prévia) se trata de uma 

“modalidade de educação não-formal”, “não estando sujeita à regulamentação 

curricular”, mas no entanto, garantindo aos que concluírem tais cursos que lhes seja 

“conferido certificado de qualificação profissional” (BRASIL, 1997, art. 4o).  

Com a divisão do trabalho temos a especialização do trabalhador na 

execução de tarefas parciais. Em virtude disso, passamos também a ter uma 

qualificação dividida em parcelas para atender a formação considerada como 

mínima necessária para a execução destas tarefas específicas. Muitos de nossos 

cursos de formação inicial tratam apenas de “qualificar” o trabalhador dentro desta 

perspectiva fragmentada do trabalho.  

Na visão do chamado “capital humano”, tal fragmentação é vista como não 

apenas necessária, mas como salutar desde que sirva para contribuir na formação 
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de “conhecimento e atitudes” ou, de acordo com diretrizes curriculares da virada do 

século, “competências e habilidades” que contribuam para gerar a “ampliação da 

capacidade de trabalho” (produtividade). “Chegou-se a fazer uma escala – para os 

cursos de formação profissional – de quanto de cada elemento, conhecimentos e 

atitudes, eram necessários de acordo com o tipo de ocupação e tarefa” (FRIGOTTO, 

1995, p.92). 

 
1.3.1 A qualificação como justificativa para diferenças salariais 
 

Concluímos no item 1.2.2 dessa pesquisa que a remuneração não é 

pautada, por completo, única e exclusivamente a partir da qualificação do 

trabalhador. Mas, como pudemos ver, a qualificação do trabalhador é tomada como 

forma de justificar diferenças de remuneração e, portanto, a instituição de uma certa 

hierarquia econômica dentro de uma mesma classe social, o proletariado. Para 

embasar tal justificativa o pensamento liberal encontra apoio no pensamento 

econômico clássico. Adam SMITH, compara homens a máquinas da seguinte forma: 

Um homem educado à custa de muito tempo e trabalho para qualquer desses empregos 
em que se requer uma extraordinária habilidade e destreza pode ser comparado a uma 
dessas máquinas caras; o trabalho que aprende a efetuar e que será pago por salários 
mais altos do que os dos empregos vulgares deverá repor toda a despesa da sua 
educação de uma forma que corresponda pelo menos aos lucros normais de um capital 
igualmente valioso (...) A diferença entre o salário do trabalho qualificado e do trabalho 
comum baseia-se neste princípio. (SMITH, 1974, p.90) 

Considerar um ser humano como o equivalente a uma máquina dentro de 

uma empresa é uma forma de desconsiderar a dimensão de fato humana do 

trabalho, reduzindo o trabalhador a mero recurso a ser utilizado, e que possui um 

preço de acordo com as despesas relativas à sua educação. Como já fora citado 

anteriormente: “só quem for o senhor do trabalho de outros confundirá força de 

trabalho com qualquer outro meio de executar uma tarefa” (BRAVERMAN, 2002,  

p.54). Sob uma perspectiva humanista, o ser humano não pode ser encarado como 

mero instrumento de produção, mas como motivo desta produção, onde cada um 
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poderia participar segundo a sua capacidade e onde cada um poderia usufruir 

conforme com a sua necessidade. 

SMITH, em sua época, falava sobre os “salários altos” de mações22 e 

assentadores de tijolos. Certamente, esses salários considerados altos 

encontravam-se em um patamar mais elevado justamente por idéias como as 

trazidas por SMITH ainda não terem sido completamente absorvidas pela sociedade. 

Um mação ou um assentador de tijolo, (...) não podem trabalhar sob frio intenso ou tempo 
tempestuoso, e o seu trabalho em todas as outras ocasiões dependem das solicitações de 
seus clientes; há, portanto, muitas possibilidades de estar freqüentemente sem trabalho. 
Aquilo que ganha quando é chamado por um cliente deve, portanto, mantê-lo enquanto 
não trabalha (...) Onde os trabalhadores vulgares ganham quatro ou cinco xelins por 
semana, os mações e os assentadores de tijolo ganham freqüentemente sete e oito (...) 
Nenhuma espécie de trabalho qualificado, porém, parece tão fácil de aprender como o dos 
mações e assentadores de tijolo (...) Os salários altos desses trabalhadores, portanto, não 
são tanto a recompensa dos seus conhecimentos como a compensação da irregularidade 
dos seus empregos. (SMITH, 1974, p.92) 

O fato da dureza do trabalho ser levada em conta para a elevação dos 

salários dos trabalhadores parece ter desaparecido dentro da atual lógica liberal. Em 

nossa sociedade brasileira contemporânea, por mais duro que seja o trabalho, se ele 

não exigir uma qualificação mais prolongada, não obterá uma remuneração elevada. 

Tal fato, todavia, mostra também o caráter mais selvagem da atuação do capital em 

países de terceiro mundo como o nosso. A tabela abaixo apresenta as diferenças de 

remuneração entre pedreiros e engenheiros em cinco países diferentes: 
 

TABELA 5. REMUNERAÇÃO MÉDIA SEMANAL DO PEDREIRO E DO ENGENHEIRO 
EUA, CANADÁ, REINO UNIDO, AUSTRÁLIA, BRASIL, EM US$ 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fontes: * OIT23, ** PayScale Inc. em www.payscale.com, *** Folha de São Paulo 

                                                 

 Pedreiro (P) Engenheiro Civil (E) Diferença em % Relação E/P
Estados Unidos 832,00* 1020,83** 22,7 1,23
Canada 512,51* 633,42** 23,6 1,24
Reino Unido 469,85* 648,06** 37,9 1,38
Austrália 398,41* 947,88** 137,9 2,38
Brasil 73,11*** 534,44*** 631,0 7,31
 

22  Do francês maçon: pedreiro 
23  Categoria pesquisada EUA, RU e Austrália: bricklayer (pedreiro); Canada: reinforced 

concreter (“concreteiro”) 
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1.3.2 Separação entre trabalho intelectual e trabalho braçal 
 

A lógica que se utiliza da qualificação profissional para estabelecer 

diferenças de remuneração também justifica a divisão do trabalho em intelectual e 

braçal, valorizando mais o primeiro em detrimento do segundo: 

Confiamos a nossa saúde ao médico; a nossa sorte e  por vezes a nossa vida e reputação 
ao advogado ou procurador. Esta confiança não poderia ser depositada em pessoas de 
má ou baixa condição. A remuneração recebida pelo advogado deve, portanto, ser tal que 
lhe permita ocupar na sociedade o lugar requerido por essa grande confiança. (SMITH, 
1974, p.93) 

O que no homem é uma relação permanentemente integrada desintegra-se 

na divisão do trabalho baseada em uma hierarquização de ocupações. É importante 

lembrar que “o trabalho, como todos os processos vitais e funções do corpo, é uma 

propriedade inalienável do indivíduo humano. Músculos e cérebros não podem ser 

separados de pessoas que o possuem” (BRAVERMAN, 2002,  p.56). Ao comprar a 

“mercadoria” força de trabalho o capitalista está levando também com esta o próprio 

trabalhador, seu intelecto e seus braços. Outro fator relevante a ser considerado é 

que o processo de divisão e simplificação do trabalho tende a reduzir a necessidade 

de trabalhadores braçais.  

Conforme o desenvolvimento da produtividade se amplia, a necessidade 

de trabalho manual tende a reduzir em uma proporção ainda maior (BRAVERMAN, 

2002, p.112). O trabalhador, alienado nesse processo, encontra-se também dividido 

para que o capital possa reinar, dividido em si, tornando-se, nas palavras de 

BRAVERMAN, “algo menos que humano” (BRAVERMAN, 2002, p.113), e dividido 

entre seus pares, em grupos intelectualizados mais próximos do comando central do 

empreendimento e outros brutalizados em funções repetitivas, padronizadas e não 

valorizadas. Entre esses trabalhadores, mesmo aqueles que “produzem duas ou três 

vezes mais do que no dia anterior nem por isso duplicam ou triplicam seu salário” 

(BRAVERMAN, 2002, p.92). 

LANE (1982), a qual também recorreremos mais adiante por sua 
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contribuição relativa à Psicologia Social para tratar de consciência e consciência de 

classe, afirma em seu trabalho que: 

É esta contradição fundamental da sociedade capitalista que a ideologia dominante 
procura encobrir, não de forma consciente ou premeditada, mas decorrente da própria 
divisão de trabalho em intelectual e manual, cabendo à classe dominante o pensar a 
própria sociedade, e assim, decorrente da sua posição social, criar explicações a partir de 
uma visão fragmentada da sociedade. (LANE, 1982, p.56-57) 

A ideologia dominante (os valores, crenças e desejos do grupo que 

freqüenta o poder na sociedade capitalista) é elaborada pelos sujeitos que 

participam deste grupo como reais detentores do poder (político, jurídico e 

econômico) ou que apóiam de alguma forma este grupo (intelectuais orgânicos de 

direita, trabalhadores intelectuais desejosos de manter sua posição ou de ascensão 

social). Tais sujeitos objetivam os demais trabalhadores, em uma relação que não os 

respeita como sujeitos do processo, mas apenas como parte do objeto de análise e 

intervenção baseada nesta ideologia. 

Dentro desta ideologia, os sujeitos-objetivados, ou seja, os trabalhadores 

que não participam do processo de formação do pensamento hegemônico, são 

levados a suportar as conseqüências dos fracassos ou sucessos que obtiverem, 

sendo eles responsabilizados pelo não funcionamento do ideário que receberam 

pronto e que fora elaborado de cima para baixo. 

Seguindo em sua análise, LANE acrescenta: 

Podemos constatar que a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual se dá 
apenas no nível ideológico, pois qualquer atividade implica no pensar sobre aspectos da 
realidade e em ações concretas na realidade objetiva, a qual, por sua vez será pensada, 
agora, sob uma nova perspectiva, resultante das transformações ocorridas tanto no 
indivíduo como na própria realidade. (LANE, 1982, p.60) 

Ou seja, a autora da linha da psicologia social nos auxilia a compreender o 

fato de que o que é inseparável em bases materiais (o homem e seu intelecto) é 

dividido no ideário liberal. A ideologia arbitrária utilizada serve para ocultar a 

realidade, falsear o que realmente existe e impor um mundo “novo” de faz-de-conta. 
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1.3.3 Qualificação para o desempenho do trabalho intelectual 
 

Para preparar o trabalhador para o desempenho de funções intelectuais 

dentro da divisão do trabalho contemporâneo, são levados em consideração alguns 

pontos elaborados por BRAVERMAN em sua análise dos princípios da gerência 

científica, a saber: 
 

PRINCÍPIOS DA GERÊNCIA CIENTÍFICA 

Primeiro: “O processo de trabalho deve ser independente do ofício, da tradição e do 
conhecimento dos trabalhadores” (planejamento: compreensão do processo de trabalho). 

Segundo: “Todo possível trabalho cerebral deve ser banido da oficina e centrado no 
departamento de planejamento ou projeto...” (execução: separação de concepção e 
execução). 

Terceiro: “Utilização deste monopólio do conhecimento para controlar cada fase do 
processo de trabalho e seu modo de execução” (controle e especialização). 

(BRAVERMAN, 2002, p.103-108) 

No primeiro item o conhecimento de posse dos trabalhadores deve ser 

apreendido, analisado e sistematizado, de forma a permitir o replanejamento das 

atividades desenvolvidas. Trata-se da apropriação do saber tácito dos operários por 

parte da gerência. Nada deve escapar nesta fase, todo conhecimento historicamente 

desenvolvido pela experiência dos trabalhadores deve ser escrito e organizado em 

termos científicos, para então ser analisado e reelaborado de maneira a aumentar a 

eficiência dos mesmos. 

No segundo ponto está a divisão do trabalho entre intelectual e braçal. 

Concepção e execução são postas em esferas separadas de atividade. Tal item é 

importante para assegurar o controle, por parte da gerência, da forma de execução 

do trabalho a ser realizado. O trabalhador que irá desempenhar as funções para o 

trabalho intelectual deve, portanto, “dominar” o conjunto de atividades 

desempenhadas pelo trabalhador braçal, sem, no entanto, não necessariamente ter 
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a experiência de realização destes trabalhos. Este trabalhador especial (de colarinho 

branco) irá participar também, junto com a gerência da empresa, do terceiro ponto 

dos princípios da gerência científica, a manipulação de instrumentos de controle, 

fiscalização e replanejamento de cada fase do processo de produção, desde a sua 

concepção até a entrega do produto final. Na hierarquia do capital tal trabalhador 

intelectual está em uma posição de superioridade em relação a seus colegas braçais 

da produção, e, também em virtude disto, precisa comprovar uma escolaridade 

superior de forma a poder justificar a sua posição perante os demais e o domínio 

dos saberes necessários para o cargo que ocupam, saberes estes que envolvem 

todo o conteúdo tecnológico sobre o processo produtivo, mas não necessariamente 

a compreensão de sua dimensão econômica e social.  
 
 
1.3.4 Qualificação para o desempenho do trabalho braçal 
 

A formação de trabalhadores para o trabalho braçal exige que estes sejam 

previamente preparados, de alguma forma, para suportar as duras penas que 

enfrentarão ao exercer uma profissão que irá exigir mais de seu físico e, pelo menos 

em tese, desprezar o seu intelecto. Tal preparo é realizado pela própria inserção do 

indivíduo em uma sociedade segmentada em classes, que desde o seu nascimento 

o separa dos eleitos. Para este, formação geral ampla e conhecimentos tecnológicos 

aprofundados não são necessários. Na realidade, sequer são desejados. O que se 

exige é uma preparação rápida e mínima para inseri-lo o mais rápido possível no 

mercado de trabalho.  

Como exigência das empresas para o exercício da profissão de pedreiro, 

qualquer tipo de aprendizagem formal pode até mesmo ser dispensada, sendo 

considerado como suficiente somente o preparo tácito deste trabalhador no próprio 

canteiro de obras. Na hora de selecionar um trabalhador para o serviço de pedreiro, 

na maioria das vezes, não é levado em consideração qualquer curso que este 

porventura tenha feito ou a sua educação formal, mas sim quanto tempo de 
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experiência que este possui em canteiros de obras. Normalmente irá começar a sua 

carreira na construção civil como servente de algum outro pedreiro, para que possa 

com este dominar a profissão. Sobre isto já rezava SMITH em sua cartilha: 

A instituição de longos períodos de aprendizagem não nos pode dar a certeza de que não 
surjam indivíduos insuficientemente formados num dado negócio. (...) A instituição de uma 
longa aprendizagem não serve efetivamente para formar jovens nas atividades industriais. 
(...) A longa aprendizagem é, além disso, perfeitamente desnecessária. (...) o jovem 
praticará com muito maior diligência e atenção se desde o princípio for pago como artífice, 
proporcionalmente ao pouco trabalho que possa desde logo executar, e pagando por si 
próprio os materiais que possa por vezes estragar devido à inexperiência e falta de jeito. 
(SMITH, 1974, p.108) 

 

A qualificação é vista, do ponto de vista do trabalhador, como o 

treinamento necessário ao domínio do ofício que irá desempenhar. Quanto mais 

rápido ele puder conseguir se qualificar e puder, posteriormente, comprovar esta 

qualificação, melhor para ele. Seja através de algum curso ou através do 

aprendizado no próprio trabalho, o que lhe interessa é poder levar ao empregador a 

informação de que possui o conhecimento mínimo necessário para desempenhar a 

função para a qual se preparou. Não há espaço para abstrações críticas. A formação 

estritamente técnica para uma habilidade específica, que muitas vezes envolve a 

destreza para a realização de atividades bem delimitadas e repetitivas, é o que 

requer o patrão e é o que operário irá procurar e encontrar. 

O domínio do desempenho de uma ocupação de trabalho braçal se dá, 

sobretudo, no próprio local de trabalho. Disso bem sabem os empregadores e os 

operários. Eis o por quê se torna o principal critério de seleção para estas funções a 

experiência profissional e não a formação educativa, e também o motivo pelo qual 

conseguir o primeiro emprego (ou sub-emprego) como aprendiz ou servente, no 

caso do futuro pedreiro, é muito importante para o operário em potencial. Claro que 

não é possível separar, no ser humano, suas mãos de seu cérebro. Em virtude disto, 

se faz necessário acomodar o proletário a sua condição de força de trabalho 

permanentemente. 
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Esta acomodação se dá através de um processo de habituação do 

trabalhador ao modo de produção capitalista, como nos diz BRAVERMAN na 

seguinte passagem: 

A transformação da humanidade trabalhadora em uma ‘força de trabalho’, em ‘fator de 
produção’, como instrumento do capital, é um processo incessante e interminável (...) suas 
faculdades (dos trabalhadores) críticas, inteligentes e conceptuais permanecem sempre, 
em algum grau, uma ameaça ao capital, por mais enfraquecidas ou diminuídas que sejam 
(...) A habituação [grifo nosso] dos trabalhadores ao modo capitalista de produção deve 
ser renovada a cada geração, tanto mais que as gerações surgidas sob o capitalismo não 
são formadas dentro da matriz da vida de trabalho, mas jogadas ao trabalho vindas de 
fora, por assim dizer, após um prolongado período de adolescência durante a qual são 
mantidas na reserva. A necessidade de ajustar o trabalhador ao trabalho em sua forma 
capitalista (...) se torna um aspecto permanente da sociedade capitalista. (BRAVERMAN, 
2002,  p.124) 

O trabalhador crítico, inquieto, questionador, não serve para o trabalho 

braçal repetitivo, que exige um trabalhador submisso e habituado a receber ordens e 

executá-las. Sua aclimatação é feita através de diversas formas distintas de coerção 

e concessão de prêmios. Pressões externas (desemprego estrutural, família para 

alimentar, exclusão econômico-social dos desempregados) e pressões internas 

(ameaça constante de dispensa, superação de um período de teste para então 

poder ter um possível registro em carteira ou uma promoção salarial, metas a serem 

alcançadas, prazos, o reconhecimento dos colegas de trabalho) funcionam como 

instrumentos para “ajustar o trabalhador ao trabalho”, formando neste o hábito 

necessário para a permanência de sua situação como operário, mesmo que tal 

condição seja carente de reconhecimento em termos sociais e econômicos. 

Para finalizar esta passagem, BRAVERMAN nos lembra que “só no mundo 

das estatísticas do censo (...) um operário da linha de montagem é tido como 

possuindo maior qualificação que um pescador, (...) o operador de uma cortadeira 

maior qualificação que um jardineiro ou pedreiro” (p.364) e, mais adiante: “O próprio 

trabalho de picareta e pá exige mais aprendizado antes que o trabalhador perfaça os 

padrões exigidos do que muitos serviços na linha de montagem ou alimentação de 

máquinas” (p.366). 
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1.4 CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

A cadeia produtiva da construção civil é formada por diversas ocupações 

com ligações diretas e indiretas. Em se tratando especificamente da produção e 

comercialização de unidades habitacionais urbanas, essa cadeia envolve o setor de 

construção, o de materiais de construção e o de serviços acoplados à construção24.  

Estes setores se dividem em dois grupos: o primeiro referente a produção e 

comercialização de insumos e o segundo referente a produção e comercialização de 

unidades habitacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: CARDOSO, 2002 

GRÁFICO 3. CADEIA PRODUTIVA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

A partir da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) (v.anexo), iremos 

nos referir nessa pesquisa, principalmente, ao trabalho desenvolvido pelas 

ocupações de pedreiro, servente, mestre-de-obras e engenheiro civil. Cada uma 

dessas ocupações possuindo um grau maior ou menor de trabalho intelectual e 

trabalho braçal. 

Segundo a “CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - 2005/2006” 

assinada entre o SINDUSCON-PR e diversos sindicatos de trabalhadores da 

                                                 
24  Para um estudo mais detalhado desta cadeia produtiva, também chamada de 

Construbusiness v. CARDOSO, 2002. 
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construção civil do estado, a classificação profissional dos operários da construção 

civil é a seguinte: 

05 - CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL: 

a - Na classificação profissional desta convenção considerar-se-ão, especificamente, 05 
(cinco) categorias profissionais, a saber: 

a.1 - SERVENTE E/OU AJUDANTE - é todo trabalhador que, não possuindo qualquer 
qualificação profissional, executa toda e qualquer atividade de ajuda aos profissionais; 

a.2 - MEIO-PROFISSIONAL - é todo trabalhador que, embora com relativo conhecimento 
do ofício, não possui ainda capacidade, a produtividade e o desembaraço do profissional, 
executando os serviços sob a orientação e fiscalização deste, ou ainda, do Mestre-de-
Obras; 

a.3 - PROFISSIONAL - é todo trabalhador que, possuindo amplos e especializados 
conhecimentos de seu ofício, tem capacidade para realizá-lo com produtividade e 
desembaraço. Nesta categoria estão incluídas as diferentes funções inerentes ao ramo, 
cujas principais atividades são: pedreiro, carpinteiro, armador, encanador, eletricista, 
pintor, soldador, azulejista, almoxarife, apontador, guincheiro, cozinheiro(a), montador de 
guindastes, operador de equipamentos de terraplenagem, bate-estacas, perfuradeiras de 
solo para fundação e colocador de placa de gesso acartonado; 

a.4 - CONTRAMESTRE ou FEITOR - é cargo exercido pelo profissional, desde que reúna 
as condições técnicas necessárias, e que, embora com relativo conhecimento do ofício, 
não possui ainda a capacidade, a produtividade e o desembaraço do Mestre-de-Obras, 
executando os serviços sob orientação e fiscalização deste; 

a.5 - MESTRE-DE-OBRAS - é cargo exercido pelo profissional, desde que reúna as 
condições técnicas necessárias a essa função. 

Fonte: SINDUSCON, 2005. 

Podemos verificar que a classificação profissional acima tem a ver com a 

análise feita pela visão essencialista citada anteriormente no item 1.3 desse 

trabalho, pois focaliza a ocupação, o posto de trabalho fragmentado, e não o 

profissional inserido em um itinerário formativo da compreensão da totalidade do 

processo produtivo e do qual possa participar autonomamente, porém, o que há, de 
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fato, é que GORZ classifica de esfera da heteronomia25. Na divisão técnica do 

trabalho da indústria capitalista contemporânea a gestão do trabalho é estranha a 

seus executores, ou, em outras palavras, na heterogestão o trabalho intelectual é 

separado do trabalho manual, e ambos são subdivididos em funções parcelares que, 

por sua vez, dividem os seres humanos. Esta divisão “transforma o produto do 

trabalho em mercadoria, tornando, assim, necessária à transformação desta em 

dinheiro” (MARX, 2003, p.135).  

Assim, seja o trabalho considerado como intelectual ou manual, será 

mercadoria a ser vendida para um capitalista disposto a comprá-la e utilizá-la em 

algum processo produtivo (no sentido de produzir mais-valia). O que irá diferenciar 

um e outro é o valor atribuído a cada um dentro da lógica do capital. Dividir para 

reinar, justificar através da educação a garantia de uma remuneração mais elevada 

para os eleitos (que também auxiliam na concepção de novas formas de extração de 

mais-valia relativa) e a exploração, em termos de mais-valia absoluta, dos incluídos 

nos patamares mais baixos do processo produtivo, faz parte desta lógica que produz 

riqueza para uma parcela privilegiada e exclui números cada vez maiores de seres 

humanos dos benefícios de seus avanços. 

 
1.4.1 Trabalho intelectual e braçal na construção civil 
 

Na construção civil, a divisão do trabalho entre intelectual e braçal se dá, 

sobretudo, na delimitação das funções do engenheiro ou arquiteto e dos 

trabalhadores de base do canteiro de obras. BRAVERMAN nos conta que “a 

profissão de engenheiro é um fato relativamente recente. Antes dele, as funções 

conceptuais e de projeto eram de competência do profissional do ofício” (2002, 

p.118).  

De fato, antes da revolução industrial, o mestre de ofício era um artesão 
                                                 

25  Heteronomia: “(...) o conjunto de das atividades especializadas que os indivíduos 
devem cumprir como funções coordenadas do exterior por uma organização pré-estabelecida” 
(GORZ, 2003, p.23-24) 
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que dominavam completamente o processo produtivo. Este mestre era auxiliado por 

alguns “companheiros”26 e por aprendizes. Com a produtividade acelerada pela 

maquinaria e pela introdução de novas tecnologias, tais ofícios foram divididos de 

forma a permitir a especialização do trabalho em tarefas mais específicas. Ou seja, 

ainda que não necessariamente, pensar o projeto fica a encargo de um determinado 

profissional e a sua execução a encargo de outro. Ainda que seja possível uma 

mesma pessoa participar do projeto e da execução, passam a configurar duas 

atividades distintas dentro de um processo produtivo cada vez mais dividido e com 

tarefas de execução cada vez mais pontuais e repetitivas.  

E mesmo no processo de planejamento há também subdivisões, bem 

como no processo de execução há outras novas subdivisões. Não teríamos 

problema com tal divisão do trabalho, a qual ao aumentar a produtividade poderia, 

portanto, conforme a finalidade deste trabalho (ver item 1.1 dessa pesquisa), ser 

muito útil para toda a sociedade, se esta não fosse, como hoje é utilizada como um 

recurso para justificar a diferenciação da valorização entre os trabalhadores e se, 

também, tal separação não aprisionasse o trabalhador à tarefa que lhe cabe, de 

forma que não o permite, por razões de ordem econômica, social, cultural e de 

organização do tempo de trabalho, dedicar-se a outras atividades que pudessem 

envolver mais a sua intelectualidade, a sua destreza manual e o desenvolvimento de 

ambas. 

O que temos, de fato, é um trabalhador braçal da construção civil em uma 

situação precária de trabalho, sendo levado a labutar por exaustivas horas além da 

jornada diária normal (quando isso é permitido) para poder complementar a sua 

                                                 
26  Os “companheiros” dos mestres formavam uma espécie de classe assalariada pré-

industrial, embrião da futura sociedade assalariada do capitalismo industrial. Os aprendizes eram 
menores que eram mantidos pelo mestre e aprendiam a profissão, em troca trabalhavam para o 
mestre sem com isso receber pagamento em dinheiro. O percurso profissional “natural” seria então 
começar como aprendiz, subir para companheiro e, por fim, tornar-se um mestre. Um percurso não 
tão fácil, uma vez que as categorias de mestre e de companheiros fechavam-se com regras de 
acesso para se protegerem e criarem uma espécie de reserva de mercado, auxiliando também no 
surgimento de duas categorias distintas de trabalhadores (CASTEL, 1998, p.157). 
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renda com o recebimento de horas extras (quando estas são pagas). A este ser 

humano é negada uma remuneração digna de sua ocupação e de sua destreza 

profissional para manter a sua existência e a de sua família. E, por outro lado, um 

trabalho intelectual descolado desta realidade, não por culpa dos trabalhadores que 

exercem a função de engenheiro ou de arquiteto, mas devido à lógica estabelecida e 

legitimada em uma sociedade baseada em critérios positivistas de legalidade. 
 
 
1.4.2 O valor social do trabalho na construção civil 
 

A remuneração na construção civil no Brasil é definida legalmente a partir 

de acordos coletivos de trabalho, com relação ao Paraná podemos considerar os 

seguintes dados: 
 

TABELA 6. PISOS SALARIAIS – CURITIBA - CAPITAL – JANEIRO – SETEMBRO/2005 

Servente Meio Profissional Profissional Contra mestre Mestre 
Mês 

R$/h R$/h R$/h R$/h R$/h 
Jan/05 2,10 2,28 2,94 3,25 4,32 

Fevereiro 2,10 2,28 2,94 3,25 4,32 

Março 2,10 2,28 2,94 3,25 4,32 

Abril 2,10 2,28 2,94 3,25 4,32 

Maio 2,10 2,28 2,94 3,25 4,32 

Junho 2,25 2,44 3,15 3,48 4,62 

Julho 2,25 2,44 3,15 3,48 4,62 

Agosto 2,25 2,44 3,15 3,48 4,62 

Setembro 2,25 2,44 3,15 3,48 4,62 

 
Fonte: SINDUSCON-PR 
 

Com relação ao engenheiro, sua remuneração mínima está amparada pela 

LEI Nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966. Segundo esta lei, e a partir de cálculos feitos 

pelo SENGE-PR, o salário mínimo para um engenheiro civil com 8 horas diárias de 

serviço deveria ser R$ 2.700,00 por mês, conforme a fórmula abaixo: 
 

Profissional contratado para uma jornada de 06 (seis) horas diárias 
S.M.P. = 6 x salário mínimo 
S.M.P. = 6 x R$ 300,00 = R$ 1.800,00 por mês 
 
2 - Para o caso de 08 horas diárias 
S.M.P. = (6x1 + 2x1,50) x salário mínimo = 9,00 x salário mínimo 
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S.M.P. = 9,0 x R$ 300,00 = R$ 2.700,00 por mês 
 
OBS.: Após 44 horas semanais, as horas excedentes serão consideradas horas extras. 
 
Fonte: SENGE-PR 
 

Considerando 160 horas de trabalho por mês, em média, teremos 2.700 

divididos por 160, ou seja, R$ 16,90/hora paga ao engenheiro, contra R$ 3,15/hora 

do pedreiro.  Mas será que é isto que mesmo que as empresas estariam pagando? 

Vejamos. Segundo dados relativos a pesquisa salarial da Folha de São Paulo27 

referente a junho/2005, os salários pagos à engenheiros civis de nível pleno 

variavam de R$ 2.646,00 a R$ 6.197,00, com uma média de R$ 5.029,00 por mês, o 

que daria uma média de R$ 31,40/hora (para 160 horas mensais de trabalho). Já 

para o pedreiro de construção, variava de R$ 605,00 à R$ 889,00 com uma média 

de R$ 688,00, dando um valor médio de 4,30/hora (também com 160 horas mensais 

de parâmetro para o cálculo). 

 
TABELA 7. RELAÇÃO ENTRE O SALÁRIO DO PEDREIRO E DO ENGENHEIRO, EM R$ POR HORA 

 

 Pedreiro (P) Engenheiro (E) Relação E / P 

Salário Mínimo 3,15* 16,90** 5,4 

Média de Mercado 4,30*** 31,40*** 7,3 

Fontes: * SINDUSCON-PR, ** SENGE-PR, *** Folha de São Paulo 
 

A legislação, os acordos coletivos, os sindicatos e as categorias, ou seja, a 

sociedade civil organizada instituída e administrada sob a lógica liberal, legitima uma 

diferença na proporção de 5,4 para 1 entre o valor da força de trabalho do 

engenheiro e o valor da força de trabalho do pedreiro. O mercado, mais voltado para 

a realização da lógica, opera com uma diferença de 7,3 para 1 entre ambos.  

A divisão instituída entre os trabalhadores intelectuais e braçais, também 
                                                 

27  Para a presente pesquisa tomamos como base as médias salariais de mercado 
informadas na Folha de São Paulo em virtude de não dispormos, em tempo hábil, de dados relativos 
especificamente ao Paraná. No entanto, podemos acreditar que, pelos padrões nacionais de 
remuneração, em termos relativos os números não se alterariam substancialmente. 
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realizada em termos financeiros, visa facilitar a manutenção de uma ordem 

opressora de uma classe que se beneficia de tal divisão. A legitimação desta 

condição se dá pela letra do direito positivo burguês. Inicialmente, a partir dos 

trabalhos de John Locke, tal direito resumia-se no chamado jusnaturalismo. Envolvia 

o estabelecimento dos direitos considerados como “naturais”, ou seja, a propriedade 

privada, a vida e a liberdade, também chamados de direitos civis (COUTINHO, 

1994) ou de direitos burgueses por Marx.  

Além dos direitos naturais, há também, posteriormente, a instituição de 

direitos políticos e direitos sociais. Ambos conquistas da classe trabalhadora dentro 

dos limites da sociedade liberal. Na realidade, concessão do capital diante de 

pressões para não ter que se retirar do poder e manter na esfera da legalidade 

positiva os diversos confrontos sociais que necessitou historicamente enfrentar.  

Os direitos políticos envolvem o direito de votar e ser votado, de se 

associar e criar organizações (direitos esses negados durante muito tempo nos 

regimes liberais). Os direitos sociais, por sua vez, envolvem a garantia de uma 

participação mínima do ser humano no usufruto das riquezas produzidas pela 

coletividade, não de forma direta, mas sobre as rubricas públicas de saúde,  

habitação, previdência, entre outros. Seu reconhecimento legal não garante de 

imediato a sua realização, mas colocam dentro das regras do jogo garantias de 

proteção aos trabalhadores em geral. 

Para que tais direitos possam ser assimilados pela sociedade, a educação 

ocupa um papel central na validação da ideologia que os sustentam. Ela funciona 

como recurso para difusão do conceito de cidadania (dentro de uma visão limitada 

de cidadania), para difundir a idéia liberal de igualdade e para explicar os motivos da 

desigualdade existente, para inculcar a noção burguesa de liberdade e para 

disciplinar o ser humano perante a sua falta de liberdade concreta. Participa da 

legitimação e do ocultamento das contradições existentes na sociedade dividida em 

classes (ARROYO, 2000), para estabelecer os limites da liberdade e preparar o 
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indivíduo para a submissão perante a exploração e para a aceitação da convivência 

com a pobreza de muitos em paralelo a uma imensa riqueza acumulada por poucos. 
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2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 
 
 
2.1 A FORMAÇÃO BÁSICA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

Os dados levantados em nossa pesquisa nos mostram que o trabalhador 

de base da construção civil na Região Metropolitana de Curitiba não possui nenhum 

tipo de formação institucionalizada para as ocupações em que trabalham. Seu 

aprendizado se dá, de fato, na realização do próprio trabalho. No primeiro 

levantamento empírico de dados (fase 1, coleta 1) entrevistamos 17 trabalhadores 

em obras residenciais de pequeno, médio e grande porte28. No segundo 

levantamento (fase 1, coleta 2), o qual foi realizado com o objetivo de se verificar se 

os dados da primeira seriam persistentes, 18 trabalhadores foram entrevistados. 

Esta segunda coleta foi feita com o formulário ajustado (formulário “objetivo 2”, 

modelo em anexo) para permitir respostas mais objetivas. Estas duas coletas 

consistiram a primeira fase de nossa pesquisa, com um total de 35 trabalhadores.  

Na segunda fase de entrevistas atentamos mais para questões de ordem 

subjetiva, sendo entrevistados quatro trabalhadores em uma primeira coleta de 

dados (fase 2, coleta 1) e mais quatro trabalhadores em uma segunda (fase 2, coleta 

2). Aos primeiros trabalhadores foram feitas apenas quatro perguntas, pois, por 

serem subjetivas, não podiam ser em um número maior que o aplicado, de forma a 

não interromperem em excesso o trabalho dos operários (formulário “subjetivo”, 

modelo em anexo). As perguntas eram referentes quanto ao seu ponto de vista com 

relação à formação do pedreiro, do engenheiro e a remuneração de ambos. As 

questões possuíam como modelo as questões apresentadas no formulário 

“subjetivo”, porém, variavam quanto a sua formulação de acordo com o andamento 

da entrevista (conversa) com o trabalhador. Com os quatro trabalhadores da 

                                                 
28  Para diferenciar as obras foi utilizada a tabela de Tipos de Obras do CREA-PR, onde 

foram consideradas como sendo de pequeno porte as edificações residenciais familiares até 100m2, 
de médio porte aquelas com mais de 100m2 e de grande porte as referentes a conjuntos 
habitacionais. 
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segunda coleta foram realizadas estas mesmas questões e mais as questões do 

formulário “objetivo 2” utilizado na segunda coleta da primeira fase. Na fase 2 foram, 

portanto, entrevistados 8 trabalhadores. No total, foram entrevistados, somadas as 

duas fases, 43 trabalhadores, todos do sexo masculino, sendo eles: 26 pedreiros, 

7 serventes, 6 mestre-de-obras, 2 azulejistas, 1 encanador e 1 gesseiro.  

Nos levantamentos foi possível constatar que os trabalhadores 

entrevistados possuíam, em média, algo próximo a 15 de anos de experiência com 

o trabalho na construção civil. A idade média dos trabalhadores no primeiro 

levantamento era de 38,3 anos, contra 34,5 anos no segundo da primeira fase e 

31,8 no segundo da segunda fase. A média geral era de 35,9 anos de idade. No 

primeiro levantamento, com uma média de idade um pouco mais alta, a escolaridade 

média dos trabalhadores ficou em 4,5 anos de estudo, contra 6,1 anos de estudo do 

segundo grupo com a idade um pouco mais baixa e 5 anos de estudo do grupo mais 

jovem. A média geral foi de 5,3 anos de educação formal. Possuem em média pelo 

menos 1 filho ou filha, o que caracteriza a condição de pai de família, provedor do lar 

ao lado de uma esposa que normalmente também trabalha para complementar a 

renda da casa. 
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GRÁFICO 4. Anos de Estudo Formal dos Trabalhadores 
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A experiência profissional anterior foi citada pelos trabalhadores 

tados como sendo a principal exigência das empresas para contratação, 
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nenhum deles afirmou que tenha sido exigido algum tipo de curso na área para ser 

contratado, o que mostra que, de fato, tais empresas estão mais preocupadas com o 

“saber fazer” do que qualquer capacidade de reflexão do trabalhador sobre o 

trabalhado a ser executado. O que de fato conta é a qualificação tácita deste 

trabalhador, a qualificação oriunda da experiência dos trabalhadores individuais e do 

coletivo do trabalho (FERRETI, 2004, p.415), ou seja, o conhecimento adquirido 

através de experiências no próprio locus de trabalho em conjunto com outros 

colegas e diante de problemas práticos a serem solucionados. Isto também fica claro 

com relação a compreensão que estes mesmos trabalhadores possuem quanto às 

necessidades para a formação de um pedreiro. Segundo o entrevistado 1.1, Sr. J.C. 

“Tem que começar de servente aprendendo com os demais, as pessoas mais velhas 

até chegar no ponto para ser um pedreiro”, e, na opinião do entrevistado 2.2, Sr. O., 

“tem que praticar bastante, muita prática, tipo 3 a 4 anos, por aí, para falar que é um 

pedreiro de verdade.”. E, segundo o Sr. R., entrevistado 2.3, para ser pedreiro basta 

“ser dedicado no trabalho e ter bastante prática”. 

Apenas seis dentre trinta e nove trabalhadores declarou ser sindicalizado29. 

O que demonstra a baixa capacidade de mobilização da categoria em nosso estado, 

bem como sua despolitização em relação à necessidade de organização. 

Somente dois dentre todos os trabalhadores entrevistados afirmou ter 

recebido algum tipo de curso a partir da empresa, mesmo assim eram cursos 

relativos à formação de comissões internas de prevenção de acidentes, e não 

diretamente relacionados à realização do trabalho da construção civil propriamente 

dito. No entanto, já demonstrando uma certa aceitação de sua condição, apenas 17 

trabalhadores entrevistados na fase 1 (de um total de 35 trabalhadores entrevistados 

nesta fase) consideraram necessário e importante a realização de algum tipo de 

curso para um melhor exercício de sua profissão, contra 18 que não consideravam 

                                                 
29 Apesar do número total de entrevistados ser 43, para 4 trabalhadores a questão quanto 

a ser sindicalizado não pode ser feita por questões de interrupção ou quanto tempo disponibilizado à 
entrevista, sendo esta, portanto, feita à apenas 39 trabalhadores. 
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necessário ou importante receber qualquer treinamento ou certificação. Na fase 2, 

apenas 4 dos 8 entrevistados citou a necessidade de se realizar algum tipo de curso 

para o exercício da profissão. 

 

2.2 A INTERNALIZAÇÃO DO DISCURSO HEGEMÔNICO 
 

O fato da maior parte destes trabalhadores não acreditar que possam ter 

alguma melhora em seu trabalho ou em sua vida pessoal a partir de cursos de 

formação profissional demonstra que tais trabalhadores já não visualizam, dentro da 

lógica vigente, qualquer possibilidade de terem a sua condição de exploração 

alterada. Passivamente optam por aceitar a lógica, tentando compreendê-la através 

do discurso hegemônico que internalizam. Dessa forma, aceitam que o engenheiro 

deva ganhar mais, não sujar suas mãos e definir o que deve ser feito, uma vez que 

estudou para isso, e que a eles, pedreiros, serventes, carpinteiros, cabe a realização 

do trabalho duro, recebendo uma baixa remuneração, trabalhando exaustivamente, 

pelo motivo de não terem estudado, e não merecerem nada além do que lhes é 

oferecido. Acomodam-se assim a sua situação, procurando evitar o conflito que 

acreditam não poder resolver a questão.  

O conceito de acomodação, na Sociologia, é definido por LAKATOS da 

seguinte forma: 

Acomodação é um processo social com o objetivo de diminuir o conflito entre indivíduos 
ou grupos, reduzindo o mesmo e encontrando um novo modus vivendi. É um ajustamento 
formal e externo, aparecendo apenas nos aspectos externos do comportamento, sendo 
pequena ou nula a mudança interna, relativa a valores, atitudes e significados. (LAKATOS, 
1990, p.87) 

Como processo social envolve, portanto, a relação com outros indivíduos. 

Envolve a tomada de uma postura de adequação para a resolução de um conflito 

anterior, uma tomada de posição para contemplar a aceitação de uma situação a 

qual não vislumbra, pelo menos momentaneamente, possibilidades de mudança (no 

caso, acomodação perante as contradições inerentes ao sistema capitalista). Neste 
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processo, o sujeito acomodado passa então, em um segundo momento, a 

internalizar o discurso do outro, de forma que possa assimilá-lo como seu, ainda que 

temporariamente. 

Segundo VIGOTSKY (1998), o processo de internalização é consistido por 

várias etapas de transformação. Na primeira, “uma operação que inicialmente 

representa uma atividade externa é reconstruída e começa a ocorrer internamente” 

(p.75). O jovem filho do proletário recebe desde cedo em seu lar, e também no meio 

social em que vive, o discurso contínuo de que precisa trabalhar para sobreviver e 

que a melhor forma de se fazer isso é através de um emprego. A mensagem chega 

também relacionada com a educação, a qual poderá lhe garantir ser alguém no 

futuro, mas, somente se ele se esforçar muito para isto. Paralela a esta mensagem 

está a sua condição real, a qual o leva a fazer o possível para poder ajudar a sua 

família, tendo que deixar os estudos em segundo plano e ajudar trabalhando, para 

não ser considerado um vagabundo que vive às custas do pai e da mãe. Assim, 

deixa a escola por não conseguir acompanhar os seus colegas com o mesmo 

rendimento que estes, sendo então classificado de “burro” e recebendo 

externamente também a mensagem de que a escola não serve para ele. A 

escolaridade média de nossos entrevistados (5,3 anos de escolarização formal), 

mostra de forma clara esta realidade. O entrevistado 2.3, Sr. R., nos conta que 

desde os 9 anos de idade trabalha na construção civil, sendo, inicialmente, servente 

de seu próprio pai. O Sr. R., que afirma ser necessário apenas “trabalho e prática” 

ao pedreiro e, por outro lado, “estudos e dedicação” ao engenheiro, possui seus 

estudos concluídos apenas até a 5ª. série do Ensino Fundamental. 

Na segunda, “um processo interpessoal é transformado num processo 

intrapessoal” (VIGOTSKY, 1998, p.75). O trabalhador que no primeiro processo 

recebeu e aceitou as mensagens que lhe eram transmitidas através do convívio 

social começa também, ele próprio, a reproduzir este discurso, que serve na prática, 

para justificar a sua situação menos privilegiada em relação aos demais. A palavra 
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do outro é incorporada à lógica do indivíduo que lhe dá uma nova significação, a 

qual emerge e é reelaborada de acordo com as relações sociais existentes. O que é 

internalizado, portanto, é a significação do real, a qual, não necessariamente, 

corresponde ao real em si mesmo (SIRGADO, 2000, p.66).  É nesta relação social e 

no significado das coisas, atribuído pelos indivíduos que o cercam, que o trabalhador 

procura a identificação de sua própria realidade e subjetividade, ou seja, a 

explicação de sua existência e condição é feita não pela análise e compreensão das 

condições materiais que o cercam, mas, sim, é fruto da conversão desta 

materialidade em um significado idealizado, em um processo contínuo de 

acomodação e internalização de significações provenientes da comunicação 

estabelecida com os outros. 

Na terceira, “a transformação de um processo interpessoal num processo 

intrapessoal é o resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do 

desenvolvimento” (VIGOTSKY, 1998, p.75), ou seja, o processo não é ininterrupto e 

nem definitivo, é dinâmico, vivo, precisa ser constantemente realimentado para 

poder ser mantido. O trabalhador é um ser humano inteligente e ativo, somente 

sendo conservado em uma aparente passividade pela internalização contínua do 

discurso hegemônico é que poderá ser contido. Interessante observar a fala de um 

dos trabalhadores que, demonstrando a crítica viva em suas observações, nos diz: 

“Sabe o que me injuria mais no engenheiro? É quando ele diz ‘essa casa fui eu que 

fiz’, e ele não botou a mão em um tijolo.” (Sr. R., entrevistado 2.3) 

 
2.3 A REPRODUÇÃO DA LÓGICA HEGEMÔNICA 
 

Para que a reprodução da hegemonia do pensamento de uma classe 

dominante possa ter sucesso, é mister a aceitação desta por parte de toda uma 

outra classe dominada como sendo a verdade única que lhes é oferecida, a qual 

deve ser aceita como superior em virtude de ter sido cientificamente elaborada. 

Assim, reconhecendo a sua inferioridade, nada mais cabe a classe dominada senão 
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reproduzir o discurso de domínio que chega de seu superior. Transformam esse em 

discurso próprio, internalizam os valores daqueles que lhes dominam, alienando-se 

cada vez mais, a tal ponto de desejarem ascender ao posto dos dominadores, 

procurando aproximar as suas palavras e seus comportamentos ao daqueles e 

sonhando com a possibilidade de talvez algum dia tornarem-se como eles. 

A aceitação de sua condição envolve, portanto, acreditar na definição 

reducionista de propriedade dada pelo capitalismo contemporâneo, onde, segundo 

C. B. Macpherson (apud GENTILLI, 1995), a propriedade é reduzida à idéia de mera 

propriedade material, a qual deve ser vista como direito de um indivíduo ou grupo de 

indivíduos que podem excluir os outros de seu usufruto, e são os únicos que detêm 

o direito de usá-la e dela se dispor, o direito de vendê-la ou aliená-la, ou seja, como 

direito a coisas (inclusive aquelas que são utilizadas na produção de bens 

essenciais de consumo) (GENTILLI, 1995, p.241). 

A habituação dos trabalhadores, segundo BRAVERMAN (2002), passa 

pela transformação de toda humanidade trabalhadora em uma “força de trabalho”, 

em “fator de produção”, como um instrumento do capital. Trata-se de um processo 

incessante e interminável. Uma vez que os trabalhadores mantêm, mesmo com todo 

processo de internalização, as suas “faculdades críticas, inteligentes e conceituais” 

permanentemente ativas, ainda que enfraquecidas estas são tidas como, 

potencialmente, uma ameaça constante ao capital, devendo, por isso, ter a sua 

habituação a ordem vigente sendo renovada a cada geração. 

Para tal empreitada, diversos estudos foram feitos de forma a permitir se 

saber quais são as melhores formas de induzir o trabalhador a mais 

participativamente cooperar no esquema de trabalho organizado pela engenharia 

industrial moderna. Frederick Winslow Taylor, Hugo Münsterberg, Elton Mayo e 

Walter D. Scott são exemplos de pesquisadores de técnicas de organização do 

tempo, movimento, comportamento e elaboração de experimentos psicológicos para 

obter “a maior e mais satisfatória produção de trabalho de cada homem” 
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(BRAVERMAN, 200, p.127). Após a aplicação de várias técnicas constatou-se que o 

que, de fato, regula o trabalho dos operários e os “mantém na linha” é a realidade 

social na qual estão inseridos. Ou seja, a sua habituação não se dá apenas por 

qualquer “manipulação ou bajulação, mas por condições e forças sócio-econômicas” 

(id., ibid., p.130).  

Conforme outras possibilidades de organização do trabalho são destruídas 

pelo capitalismo, este vai inculcando no trabalhador que não lhe resta alternativa a 

não ser submeter-se a ordem vigente. Manipulando, coagindo e contando com o 

apoio de toda a trama social que tece a vida do operário, o capital vai procurando 

manter, de forma permanente, o seu controle sobre a massa de trabalhadores.  

Algumas estratégias discursivas para esta internalização envolvem a 

educação para o emprego, formando o trabalhador para a condição proletária de 

assalariado e transferindo para este a culpa que seria social caso não consiga 

encontrar espaço para exercer alguma posição remunerada (assalariada). A 

educação que este “adquire” seria o seu próprio capital humano, a sua propriedade. 

E, sendo apenas isto que este possui, terá que enfrentar constantemente o medo do 

fantasma do desemprego, transformando a educação para o emprego em uma 

educação para o desemprego.  

De qualquer forma, como ser social, conviverá com os exemplos de 

“sucesso”, os empregados que poderão dispor do consumo conforme seu poder 

aquisitivo e aqueles que são considerados seus superiores, muitas vezes admirados 

e temidos, a tal ponto de levar o operário a recear qualquer aproximação com uma 

organização sindical, a qual pode colocá-lo em uma “lista negra”30 ou, simplesmente, 

pegar uma parte de seu salário, pois, segundo um dos trabalhadores entrevistados, 

“eles não fazem nada pela gente mesmo”.  

Despolitizando-se, desejando consumir, admirando e temendo aquele que 

                                                 
30 Uma suposta lista imaginada pelos trabalhadores onde figuraria o nome de todos ex-

empregados que tenham causado problemas ao patrão por questões de ordem sindical. 
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é tido como seu superior, o trabalhador de forma passiva colabora na manutenção 

do status-quo, vivendo em sua sociedade dual, onde a diferença de respeito e direito 

entre seres humanos de mesma idade, sexo, contribuição em forma de trabalho 

(ainda que de diferentes características) são mantidas como sendo naturais. Ou, nas 

palavras de Pablo Gentilli: 

A sociedade dualizada, característica do pós-fordismo, é uma sociedade sem cidadãos ou, 
se vale aqui a ironia, com alguns membros mais ‘cidadanizados’ que outros. O que, 
definitivamente, nega o sentido mesmo que a cidadania deveria possuir em uma 
sociedade democrática. Daí que, em seus discursos, neoconservadores e neoliberais 
tenham maior predileção pelas referências aos ‘consumidores’ que aos ‘cidadãos’. 
Simplesmente porque ‘consumidor’ remete, sem tanta retórica, a um universo 
naturalmente dualizado e segmentado: o mercado. (GENTILLI, 1995, p.234-235) 

A pesquisa da fase 2 (formulário “subjetivo”, em anexo), em que pese as 

limitações de sua aplicação e posterior interpretação em virtude do reduzido tempo 

para a sua realização nos canteiros de obras, nos auxilia a buscar a compreensão 

sobre de que maneira pode se expressar (em números) a internalização do discurso 

hegemônico e como este discurso se reproduz no discurso dos próprios 

trabalhadores quando estes são convidados a mensurar, conforme a sua própria 

opinião, qual o valor do trabalho realizado pelo pedreiro e pelo engenheiro civil. 
 

TABELA 8. RESPOSTAS AS QUESTÕES 3 E 4 DO FORMULÁRIO “SUBJETIVO”: 
QUANTO DEVERIA SER O SALÁRIO DO PEDREIRO/ENGENHEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

* Fator E

 

 Entrevistado Salário Pedreiro
em R$

Salário Engenheiro
em R$

Fator E / P*

1.1                800,00             4.000,00 5,0
1.2             1.000,00             2.000,00 2,0
1.3             1.000,00           10.000,00 10,0
1.4            1.000,00           10.000,00 10,0
Média Coleta 1                950,00             6.500,00 6,8
2.1             1.000,00             3.000,00 3,0
2.2             1.000,00             2.000,00 2,0
2.3             1.100,00              2.000,00 1,8
2.4             1.100,00             3.250,00 2,9
Média Coleta 2             1.050,00             2.562,50 2,4

Média Geral             1.000,00             4.531,25 4,5

 / P = Salário do Engenheiro dividido pelo Salário do Pedreiro 
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2.4 CONSCIÊNCIA E CONSCIÊNCIA DE CLASSE 

 

Cada trabalhador está em relação com seus pares através de sua 

materialidade e de sua compreensão desta materialidade. A realidade que o cerca, e 

a forma com que esse a compreende, podem ser analisadas a partir das reflexões 

realizadas por cientistas na Psicologia Social. “A grande preocupação atual da 

Psicologia Social é conhecer como o homem se insere neste processo histórico, não 

apenas em como ele é determinado, mas principalmente, como ele se torna agente 

da história, ou seja, como ele pode transformar a sociedade em que vive” (LANE, 

1982, p.10). 

Esse ramo da Psicologia leva em consideração tanto os aspectos 

concretos quanto os subjetivos de cada indivíduo inserido em um grupo social em 

um determinado momento histórico. 

Segundo LANE (1982): 

é a história do grupo ao qual o indivíduo pertence que dirá o que é reforçador ou o que é 
punitivo. O doce ou o dinheiro, o sorriso ou a expressão de desagrado podem ou não 
contribuir para um processo de aprendizagem, dependendo do que eles significam em 
uma dada sociedade. Assim também aquilo que ‘deve ser apreendido’ é determinado 
socialmente. (p.9) 

A história do grupo no qual está inserido, portanto, molda a consciência do 

ser humano. Dialeticamente, a forma como compreende o mundo auxilia-o a 

participar ativamente de sua transformação ou passivamente em sua manutenção.  

Definimos consciência como a forma de compreensão da realidade, a 

maneira com a qual cada ser humano percebe a si mesmo (consciência subjetiva) e 

o mundo ao seu redor (consciência social). Nesta relação, compreendendo a si 

mesmo e ao mundo ao seu redor, a consciência pode levar também à compreensão 

das similaridades entre sua situação concreta e a de seus pares, de tal maneira que 

seja possível o identificar-se com estes como um coletivo com as mesmas 

necessidades de superação do existente, transformando o real para a construção de 
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uma nova relação mais justa e humanizante (consciência de classe). 
 
 
2.4.1 A consciência subjetiva e social 
 

Cada ser humano possui uma representação própria do mundo que o 

cerca. No entanto, essa representação subjetiva individual não se faz em virtude de 

um processo natural decorrente de “opções livres” realizadas por cada um, mas são 

determinadas a partir das condições sociais provenientes da produção da vida 

material, são estas que de fato determinam os papéis e a identidade social de cada 

ser humano (LANE, 1982, p22). 

a consciência de si poderá alterar a identidade social, na medida em que, dentro dos 
grupos que nos definem, questionamos os papéis quanto à sua determinação e funções 
históricas – e, na medida em que os membros do grupo se identificam entre si quanto a 
esta determinação e constatem as relações de dominação que reproduzem uns sobre os 
outros é que o poderá se tornar um agente de mudanças sociais. (LANE, 1982, p.24) 

No liberalismo o que se percebe, todavia, é uma valorização acentuada do 

indivíduo e dos capitais privados em detrimento do social (FIORI, 1997, p.201). 

Naturalizando questões que são sociais tornando-as individuais, transforma em 

normal uma desigualdade produzida pela forma de organização social na qual tal 

indivíduo encontra-se inserido. Tal naturalização se faz necessária à manutenção da 

ordem vigente de forma a mascarar a realidade social em nome da preservação das 

posições de classe estabelecidas. No discurso dos trabalhadores, temos esse 

fenômeno observado no momento em que o entrevistado 1.3, Sr. L., nos diz que “se 

o pedreiro ganha R$ 1.000,00 reais [por mês]... o engenheiro [deveria ganhar] R$ 

10.000,00 reais.”, opinião esta compartilhada também pelo entrevistado 1.4. 

Por outro lado, em contraposição ao pensamento individualista liberal, 

sabemos que a subjetividade interage dialeticamente com a objetividade, sem se 

confundir com esta, uma atuando sobre a outra. Social e psicológico são partes 

inerentes à ontologia do ser. E somente através da compreensão, por parte de cada 

indivíduo, da sua inserção como sujeito ativo no coletivo em que se encontra, é que 
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é possível superar as representações estabelecidas da realidade, transformando-as 

de forma a permitir também sua atuação na transformação do real.  

A consciência social, na qual está incluída também a consciência subjetiva, 

é, portanto, histórica. Ela é produto da história de cada ser humano em interação 

com os demais na busca de transformação da realidade que os cerca. 
 
 
2.4.2 A consciência de classe 
 

Cada indivíduo encontra-se, dentro das relações de trabalho capitalistas, 

isolado e sendo levado a competir com seus pares para ocupar um posto de 

trabalho que permita manter-se a si próprio e cuidar da subsistência da sua família. 

Tal confronto dá-se dentro de uma falsa igualdade social e de uma internalização 

constante de uma interpretação idealizada do mundo que o cerca. Tais 

representações da realidade são elaboradas através das relações com os demais 

pares de cada ser humano (LANE, 1982, p.34).  

Como dissemos anteriormente, o pensamento do indivíduo, que está 

inserido em um processo de internalização de uma “verdade” idealizada e abstrata, 

trabalha com significados que lhe são externamente trazidos, sendo estes, portanto, 

apenas reproduzidos internamente em um processo contínuo de manutenção da 

ordem estabelecida. Ou, nas palavras de LANE, 1982: 

Quando o nosso pensamento não confronta as nossas ações e experiências com o nosso 
falar, quando apenas reproduzimos as representações sociais que nos foram transmitidas, 
e toda e qualquer inconsistência ou incoerência é atribuída a ‘exceções’, a ‘aspectos 
circunstanciais’, quando não a particularidades individuais, estaremos apenas 
reproduzindo as relações sociais necessárias para a manutenção das relações de 
produção da vida material em nossa sociedade.” (LANE, 1982, p.36) 

O ser humano, ao buscar a superação da alienação em que se encontra, 

necessita, portanto, recuperar para si próprio a sua práxis, a qual é resultado da 

dialética existente entre o seu pensamento e o seu agir, envolvendo questões de 

ordem tanto psicológicas quanto históricas e sociais. No entanto, tal processo de 
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libertação e superação da falsa consciência, a que estão presos, não pode 

acontecer única e exclusivamente no plano individual, mas através, sobretudo, das 

relações com os outros indivíduos, pois, somente assim, é possível a constituição de 

uma verdadeira consciência de classe social. (LANE, 1982, p.69) 

Segundo MARX, “os indivíduos isolados formam uma classe pelo facto de 

terem de encetar uma luta comum contra uma outra classe” (1979, p.79). Ou seja, 

ainda que não se reconheçam como tais, ainda que não tenham desenvolvido a sua 

consciência de classe, é inegável o seu pertencimento a uma determinada classe 

dentro da sociedade. O conflito de interesses entre estas classes gera a luta, 

assumida ou não, para a transformação da ordem vigente ou pela manutenção da 

mesma. Sem a devida consciência de classe o trabalhador é um lutador solitário, 

luta para sobreviver, um dia de cada vez, “matando um leão por dia”. No momento 

em que se reconhece como partícipe de uma classe que necessita superar a 

opressão e alienação em que vive, deixa de estar sozinho e passa a somar com os 

companheiros que já deram este passo em direção à luta por sua libertação.  

A conscientização do trabalhador de base da construção civil de seu 

pertencimento à tal classe depende de diversos fatores, dentre eles da compreensão 

do processo educativo a partir de uma perspectiva emancipadora. Ou seja, quando a 

formação do trabalhador, sua qualificação, é desenvolvida envolvendo não apenas 

uma preparação pragmática para o exercício de uma determinada ocupação, mas 

trazendo também a compreensão do valor social de seu trabalho, este pode, por 

hipótese, passar a perceber a importância de sua função social e a injustiça a qual 

está correntemente submetido. Teria então os instrumentos necessários para 

analisar e perceber que não há diferença entre ele e o intelectual, pois ambos são 

seres humanos, ambos tem o direito à vida e a dignidade, ambos contribuem ou 

podem contribuir com alguma forma de trabalho para o bem coletivo e também para 

o seu próprio bem privado.  

Desta forma, a separação dos seres humanos em classes dominantes e 
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dominadas poderia caminhar no sentido de sua superação, ou, como diz MARX: 

“esta subordinação dos indivíduos a determinadas classes não pode acabar 

enquanto não existir uma classe que já não tenha necessidade de fazer prevalecer 

um interesse de classe particular contra a classe dominante” (1979, p.79). 
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3 LIMITES E POSSIBILIDADES DA FORMAÇÃO PARA O TRABALHO 
 
 
3.1 A NECESSÁRIA SUPERAÇÃO DA LÓGICA HEGEMÔNICA 
 

Pode-se constatar, através da pesquisa que realizamos, que a atual 

situação dos trabalhadores de base da construção civil em nosso país é de fato 

precária. Talvez se possa argumentar que tal conclusão é obvia, assim como 

também é obvia a necessidade de superação de tal condição. No entanto, tal estudo 

tem por objetivo trazer a tona à discussão, partindo das condições reais de 

existência destes trabalhadores e do desempenho de suas funções, sobre a sub-

valorização, a que são submetidos, quanto à importância de seu papel social. 

Certamente, sua situação é também comum a diversas outras ocupações operárias 

em outras cadeias produtivas distintas, o que apenas torna ainda mais importante a 

busca da compreensão de sua real dimensão, da mensuração do valor social de seu 

trabalho e a construção de elementos que tornem possível a superação da ordem a 

que estão submetidos. 

Torna questão de vida ou morte substituir a monstruosidade de uma população operária 
miserável, disponível, mantida em reserva para as necessidades flutuantes da exploração 
capitalista, pela disponibilidade absoluta do ser humano para as necessidades variáveis 
do trabalho; substituir o indivíduo parcial, mero fragmento humano que repete sempre uma 
operação parcial, pelo indivíduo integralmente desenvolvido (MARX, 2003, p.552-553) 

O ser humano possui inteligência e conhecimento socialmente constituído 

em magnitude o suficiente para encontrar alternativas para reorganizar a sociedade, 

para redistribuir o trabalho de tal maneira que cada um possa colaborar com o lhe 

for possível e usufruir as riquezas produzidas pelo trabalho do coletivo. É possível 

também redistribuir o conhecimento, mediante sua socialização em uma formação 

para o trabalho, de forma que cada ser humano possa não apenas dominar as 

técnicas para o exercício da atividade que escolher, mas também saber sobre a 

dimensão histórica e social de sua colaboração dentro da produção material a que 

estiver submetido, sendo, portanto, um indivíduo completo, tanto na dimensão 
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técnica quanto intelectual em relação ao seu trabalho e ao meio social e natural no 

qual se encontra inserido. 

Desta forma, não se trata de tratar pontualmente a questão com a ação 

voluntária de alguns poucos indivíduos. Nem de se buscar a solução do problema 

através de projetos concebidos e realizados dentro da lógica do capital. Tais 

soluções não tratam da raiz do problema, mas, limitam-se apenas ao seu fenômeno, 

funcionam apenas como paliativos espacial e temporalmente limitados. 

Programas com um alvo específico, não importa quão bem projetados e cheios de 
vitalidade, têm pouca perspectiva de obter maiores efeitos a menos que sejam parte de 
uma agenda mais ampla visando a justiça social na educação. Somente desse modo terão 
a possibilidade de obter um sólido apoio político em favor de mudanças institucionais. 
(CONNEL, R.W. in GENTILLI, 1995, p.38) 

O que faz a diferença em relação a programas de “alvo específico” e 

programas de “agenda mais ampla” é a forma como estes se definem quanto a 

dimensão política de sua proposta. Ou seja, se dentro desta definição é possível ou 

não identificá-los como programas realizados dentro de uma perspectiva 

progressista de transformação social ou se são concebidos apenas para maquiar um 

aspecto que incomoda dentro de uma realidade a qual, na sua totalidade e em sua 

dimensão histórica, não colaboram para sua transformação, mas, antes, para a sua 

manutenção. 
 
 
3.1.1 A superação das distinções entre os diversos trabalhos 

 

Um dos elementos importantes na distinção de projetos de formação 

profissional e de educação em geral é a observação de tais projetos em relação à 

distinção que estes fazem entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal. Mais 

precisamente, não apenas na distinção, na diferenciação de cada um e na atribuição 

de pesos e valores diferenciados para cada atividade conforme utiliza mais uma ou 

outra característica do trabalho humano. Distinguir entre “aquele que ‘fala’ e aquele 
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que ‘faz’, entre o intelectual e o braçal” (LANE, 1982, p.35), é permitir que uma 

lógica que segrega a humanidade continue a se perpetuar. Um, nesta lógica, é visto 

como o que sabe o que precisa ser feito, e, por isto, é o chefe, o comandante, o 

gerente, o líder, devido a características que se pautam por questões de ordem 

sócio-econômica como as definidas anteriormente (suas posses e sua formação 

educacional). Este é o que “fala”, e a sua linguagem deve se distinguir dos demais. 

É mais “apurada, mais correta”. A cultura que este representa e traz consigo é 

considerada como a verdadeira, senão a única. É a cultura correta, científica e, 

portanto, a que é válida. O outro, por sua vez, é aquele que “faz”, encontrando-se 

nesta condição por não dominar a ciência que fora histórica e socialmente 

constituída e organizada. Seu falar é mais errôneo, seu comportamento é mais 

“grosseiro”, a cultura que possui é tida como sub-cultura, devendo a este admirar a 

sabedoria do que “fala” e cuidar apenas de executar os procedimentos de trabalho 

de acordo com o que lhe for passado.  

O primeiro grupo de pessoas, os que “falam”, se identifica com a classe 

dominante e colabora mais ativamente na disseminação de sua ideologia, 

procurando explicar o mundo e suas desigualdades a partir da lógica hegemônica 

que permite que se encontrem em uma posição de relativa vantagem dentro da 

distribuição dos trabalhos a serem executados e do recebimento de uma 

recompensa por tal trabalho. Vivem a contradição, quando também se encontram na 

condição de trabalhadores assalariados, de serem explorados por uma classe 

dominante à qual buscam se aproximar, exercendo o papel de intelectuais orgânicos 

de uma ideologia arbitrária de manutenção da ordem vigente. 

A superação da ordem hegemônica passa pelo questionamento das 

instituições sociais e econômicas estabelecidas que trabalham para a sua 

manutenção. Entre estas instituições que precisam ser superadas está a que 

estabelece a compreensão do trabalho assalariado como uma alternativa “natural” 

de organização da força de trabalho. 
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Segundo LANE (1982): 

O trabalho remunerado e todas as suas implicações, como prestígio, ascensão, e, 
principalmente, o consumir – necessidades criadas pelo capitalismo – constantemente 
estão minando e influindo nas relações sociais que se propõem comunitárias. Aceitar  
diferenças individuais, mantendo relações de igualdade, ou melhor, de não dominação, 
em uma sociedade onde as diferenças são valorizadas em termos de competição, torna-
se algo extremamente difícil. (LANE, 1982, p.71-72) 

Tal superação passaria, portanto, dentro de uma perspectiva pautada por 

uma análise materialista-histórica e dialética da realidade, pela supressão desta 

forma de organização vigente e sua substituição por uma nova ordem onde, na qual, 

o acesso ao conhecimento, a participação na produção com o trabalho de cada um e 

o usufruto dos bens socialmente gerados seriam democraticamente estabelecidos, 

não por uma compreensão limitada de democracia, como a dada pela compreensão 

meramente representativa da democracia burguesa, mas através de sua real 

dimensão, a qual envolve a participação de todos os seres humanos diretamente 

interessados e, de alguma forma, atingidos pelas decisões, que são coletivas, 

tomadas dentro do seu âmbito social. 

 
3.2 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

Compreendemos como sendo ciência a organização sistemática do 

conhecimento sócio e historicamente acumulado. É a partir dela que se torna 

possível ao ser humano buscar a compreensão do meio que o cerca, e, uma vez 

tendo-o compreendido, encontrar novas alternativas de organizar esse meio de 

forma a possibilitar uma melhor qualidade de vida a todos os seres viventes. Isto 

envolve a compreensão da natureza humana, tanto em termos biológicos quanto 

sociais. A relação do ser humano com o mundo natural e a relação dos seres 

humanos entre si. Trata-se portanto, por estar este conhecimento a serviço do ser 

humano, conforme VÁZQUEZ (1977), de uma ciência de caráter antropológico 

(VÁZQUEZ, 1977, p.146). 
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Por tecnologia, compreendemos esta como sendo aplicação do 

conhecimento científico, portanto, da ciência, na elaboração de procedimentos e 

equipamentos para realização de qualquer tipo de trabalho. Trata-se da 

materialização de soluções a partir do que o conhecimento humano pôde 

sistematizar. Ou seja, a práxis produtiva industrial proveniente do conhecimento 

científico em relação com o ser humano e diretamente ligado à esta ciência, não 

sendo um mundo prático separado do conhecimento teórico, mas dialeticamente 

ligado à este (VÁZQUEZ, 1977, p.146). 

Portanto, dialeticamente juntas, a ciência como suporte e a tecnologia 

como instrumento, ambas são imprescindíveis para a construção de propostas 

progressistas de superação da lógica hegemônica. No entanto, para que tal 

empreitada possa ser realizada da forma mais democrática possível, ou seja, para 

que ciência e tecnologia possam estar, de fato, a serviço do bem de todos os seres 

humanos, se faz necessário que todo trabalhador tenha acesso a tais 

conhecimentos de forma integral e única, sem distinções entre os postos de trabalho 

que ocupam, entendendo todos como igualmente importantes para a construção de 

uma vida digna a todos homens e mulheres de nosso mundo. 

Não se trata, como poderia afirmar a tese básica de Hayek, a qual é a base 

teórico-ideológica do neoliberalismo, de buscar uma igualdade social em um 

caminho de servidão (FRIGOTTO, G. in GENTILLI, 1995, p.83), mas sim de 

direcionar-se para a busca do bem estar de cada ser humano e não submeter à 

servidão ao capital, da forma como atualmente acontece, a ciência e a tecnologia 

que são produtos de toda a humanidade. 
 
 
3.2.1 Sistematização e socialização do conhecimento científico 
 

Uma das possibilidades vislumbradas a partir da análise dos dados da 

pesquisa é a superação do limite de conhecimento imposto aos trabalhadores de 

base da construção civil e de outras cadeias produtivas. O acesso ao conhecimento 
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não pode ser restringido a um grupo privilegiado de cidadãos, enquanto outros são 

levados a uma inserção no mundo do trabalho mediante uma condição que não lhes 

permite prosseguir em seus estudos. 

As escolas transformam-se em instituições com o poder de definir o futuro 

de diferentes trabalhadores. Pelo caráter obrigatório de freqüência em determinada 

faixa de idade, pela dualidade de suas estruturas e pelas decisões que são tomadas 

em seu interior, podem ser consideradas como “pequenas [instâncias] jurídicas”, 

com “status legal, que culminam em grandes e legitimadas decisões sobre as vidas 

das pessoas – o avanço na escola, a seleção para um nível mais alto de instrução, 

as expectativas de emprego” (CONNEL, 1995, p.22). 

A proposta de uma escola única de Antonio Gramsci é uma forma já 

amplamente discutida de superar tal limite. No momento em que todos dentro de 

uma sociedade passassem a ter a possibilidade de compartilhar a socialização do 

conhecimento científico, historicamente acumulado e sistematizado, sem distinção 

de classe, dentro de uma perspectiva de formação humanista e mantidos durante 

este período igualmente pelo Estado, seria então possível então se passar à 

preparação de uma geração para a construção de novas relações de trabalho. Tal 

escola prepararia os jovens para a sua inserção na atividade social desenvolvendo 

neles a maturidade, autonomia e autodisciplina necessárias para que pudessem 

adequadamente embasar uma decisão futura quanto a seguir em uma 

especialização de caráter científico ou “imediatamente prático-produtiva” (GRAMSCI, 

1978, p.117-125).  

 

3.2.2 Desenvolvimento e utilização de tecnologia na construção civil 
 

A cada mudança que ocorre no mundo do trabalho, em virtude do 

desenvolvimento de novas tecnologias, há uma reestruturação na organização da 

força de trabalho necessária para se executar determinadas tarefas abrangidas nos 
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processos produtivos. Esta reestruturação pode ser tanto de ordem quantitativa 

quanto qualitativa, pela via da simplificação ou pela via da complexificação dos 

procedimentos produtivos e dos conhecimentos necessários para a execução 

dessas tarefas. Quando esta se dá no plano quantitativo ocorre a redução do 

número de empregados necessários para a execução de rotinas de trabalho 

simplificadas pela introdução de novas tecnologias de produção. Quando a alteração 

ocorre em termos qualitativos, pela introdução de novos procedimentos que 

aumentem a produtividade mantendo-se, reduzindo-se ou ampliando-se o número 

de trabalhadores envolvidos, porém envolvendo algum aumento no grau de 

complexificação do trabalho, se faz necessária ou a substituição da força de trabalho 

por outra melhor preparada para a execução dos novos métodos ou a requalificação 

dos empregados já existentes. 

As mudanças no mundo do trabalho, decorrentes do contínuo 

desenvolvimento da tecnologia, obrigam os trabalhadores a continuamente 

procurarem se adaptar a estas novas realidades, cada vez mais excludentes. 

Mesmo aquelas que ocorrem em ordem qualititativa possuem como efeito a redução 

da força de trabalho, uma vez que o aumento da produtividade decorrente causará, 

dentro da lógica da competição, a eliminação de concorrentes que não conseguirem 

acompanhar na velocidade necessária tal processo de reestruturação em virtude da 

demanda existente pelo produto ofertado em maior quantidade e menor valor. Ou 

seja, por exemplo, se a demanda por um determinado produto é de 10.000 itens e 

duas empresas existentes ofertam 5.000 itens cada uma, empregando 500 

funcionários em cada empresa, teremos uma relação de produtividade de 10 itens 

por trabalhador empregado. Na medida em que uma dessas empresas puder passa 

a ofertar 8.000 itens com os mesmos 500 funcionários, em virtude de inovações 

tecnológicas de ordem qualitativa, e a demanda existente pelo produto se manter a 

mesma, a outra empresa, ainda não tendo se adaptado a essa nova tecnologia 

passará a ter um mercado para apenas 2.000 itens, podendo, portanto, se optar pela 
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manutenção da mesma taxa de mais valia, manter apenas 200 funcionários. Nesta 

situação, de 1000 funcionários nas duas empresas passaríamos para apenas 700, e 

o aumento de produtividade ocasionado por uma inovação tecnológica de ordem 

qualitativa que aparentemente não teria efeito na exclusão da força de trabalho teria 

ocasionado uma redução de 30% em tal oferta de postos de trabalho. 

Na construção civil, de acordo com estudo do DIEESE, "é inegável que, 

mais recentemente, um grande número de empresas passaram a adotar novos 

métodos de construção, calcados na utilização de novas tecnologias e de novas 

formas de gestão da força de trabalho" (DIEESE, 2001, p.6). Neste setor, segundo 

esse mesmo estudo, tal reestruturação estaria "mais ligada à utilização de novos 

materiais do que à introdução de novas máquinas". Dentre tais materiais estariam as 

estruturas metálicas em lugar de estruturas de concreto armado, painéis de gesso 

acartonado substituindo paredes de alvenaria e argamassa semipronta e lugar da 

argamassada preparada no canteiro de obras. Caracterizando, portanto, muito mais 

uma reestruturação de ordem qualitativa do que quantitativa, envolvendo a 

reorganização de postos de trabalho em processos anteriores ao canteiro de obras 

(produção de materiais) e nos procedimentos de trabalho dentro do canteiro de 

obras (utilização destes novos materiais). "É visível uma forte tendência à utilização 

de sistemas construtivos baseados na pré-fabricação de elementos antes 

produzidos no próprio canteiro, transformando o processo de produção em sistemas 

de montagem" (p.6).  No entanto, o setor de construção de edifícios habitacionais no 

Brasil tem apresentado uma evolução tecnológica mais lenta quando comparado a 

outros setores industriais (CARDOSO, 2002, p.10). 

Para garantir o aumento da produtividade no setor, além das alterações na 

utilização de materiais citadas, as empresas recorrem também a novas formas de 

relação com a força de trabalho utilizada. Políticas empresariais que tomam por 

base alguns elementos toyotistas31 como controle de qualidade, reduções de 

                                                 
31  Sobre toyotismo v. GOUNET, 1999 
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acidentes de trabalho e flexibilização nos contratos trabalhistas são adotadas sob a 

forma de precarização das relações de trabalho, sub-contratação e terceirização, de 

forma a garantir a redução de custos sociais e a transferência para subempreiteiros 

para problemas de ordem trabalhista (DIEESE, 2001, p.7). Aos trabalhadores do 

setor não resta outra opção, a não ser adaptar-se às novas condições ou então 

serem excluídos do setor. O estudo citado apresenta alguns números relativos a tal 

situação (v. tabela 9 abaixo). 
 

TABELA 9 - SITUAÇÃO DOS OCUPADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL - BRASIL – 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

Empregados sem carteira assinada 30,8%
Empregados com carteira assinada 28,2%
Por conta própria 41,0%
Total 100   %
 
Jornada acima de 44 horas semanais * 48,8%
Sem contribuição para o INSS * 72,4%

 
* Sobre o total de 100% 

 
Fonte: DIEESE, 2001 
 

Não se trata, todavia, de uma demonização das novas tecnologias, o que 

seria incorrer no mesmo erro dos ludistas do início do século XIX32, mas sim de um 

redirecionamento da forma como essa é apropriada e utilizada. O que se discute 

aqui, portanto, é a possibilidade de utilização desta tecnologia em favor da 

humanidade, e não contra o seu progresso em termos sociais e humanitários. Trata-

se de passar a ciência e a formação científica, a tecnologia e a sua aplicação, da 

esfera privada para a pública, o que envolve o estabelecimento de novas relações 

de trabalho que superam a diferenciação de valores entre o intelectual e o braçal, 

não apenas durante a formação escolar dos indivíduos, mas para toda a vida de 

cada ser humano. 

 
32  Os participantes do movimento ludista (ou luddita) da Inglaterra do início do século 

XIX promoviam verdadeiros quebra-quebras de máquinas nas fábricas, por acreditarem serem elas 
as principais responsáveis pelo crescente nível de desemprego do período (MARX, 2003, p.489). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo apresentou a vulnerabilidade da situação em que se encontram 

os trabalhadores de base da construção civil em nosso país, vulnerabilidade esta 

com relação à falta de garantia de direitos sociais, os quais poderiam ser 

minimamente assegurados mediante um contrato formal de trabalho (registro em 

carteira), falta de incentivo à continuidade de seus estudos e de uma remuneração 

que possa ser considerada adequada a estes trabalhadores, tal que possa permiti-

los manter com padrões elementares de dignidade uma família, diminuindo, desta 

forma, o abismo financeiro estabelecido entre estes e seus colegas de cadeia 

produtiva da área da engenharia. 

A idéia de realização desta pesquisa partiu de nosso anseio em 

verificarmos o processo de internalização de um discurso ideológico por parte de 

operários da construção, onde tais trabalhadores são levados a reproduzir a lógica 

vigente que desvaloriza a força de trabalho braçal, subdimensionando-o em relação 

ao trabalho considerado como intelectual. Pode-se apurar que tal diferenciação se 

dá de forma mais aguda em nosso país do que em relação a nações 

economicamente mais desenvolvidas. No entanto, para a apuração dos dados 

necessários à realização desta pesquisa, houve a necessidade de superar a 

dificuldade encontrada com relação à falta de parâmetros metodológicos os quais 

poderiam ser obtidos a partir de trabalhos existentes com uma similaridade mais 

aproximada ao objeto em estudo na pesquisa. Em análise, por exemplo, em 

arquivos do GT 9, Trabalho e Educação, da ANPED, nos últimos 5 anos não foi 

possível identificar nenhum trabalho relacionado ao tema. Dificuldades também que 

envolvem falta de bolsas de pesquisa, as quais são fornecidas em número limitado 

aos programas de pós-graduação no Brasil, e impossibilidade de dedicação integral 

para realização do estudo, em virtude desta realidade nacional de falta de fundos 

para pesquisa científica, o que leva pesquisadores a trabalharem em outras 

atividades enquanto desenvolvem seus estudos. 
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A análise foi feita tomando por base o conceito de trabalho em MARX 

(2003), em suas formas concreta e abstrata, e o posicionamento central do valor 

atribuído à propriedade privada dentro do sistema sociometabólico do capital33, 

considerado neste o trabalho em sua forma abstrata também como propriedade 

privada, ou seja, mercadoria que pode ser mensurada através de um valor 

socialmente definido. A partir deste conceito, pode-se chegar à definição de 

educação e de trabalho educativo, como forma sistematizada de socialização do 

conhecimento social, histórico e cientificamente elaborado, de forma a permitir a 

transformação da natureza em um contínuo processo dialético, marcado por 

continuidade e rupturas, de progresso da humanidade. Pôde-se, então, discutir a 

relação existente entre a formação do trabalhador e a sua remuneração, recebida na 

forma de trabalho assalariado, colocando-se em questão o valor atribuído a cada 

ocupação conforme diferenças com relação à natureza e especificidade do exercício 

profissional. 

Na coleta empírica de dados encontramos dificuldades no momento em 

que precisávamos interromper o trabalho, em canteiros de obras, para conseguir 

conversar com os trabalhadores. Apenas alguns poucos minutos podiam ser 

dispensados para esta conversa, por isto, o formulário aplicado para estas 

entrevistas foi revisto durante a pesquisa de forma a permitir uma coleta mais ágil e 

precisa de informações. A partir dos dados apurados nestas coletas, tanto dados 

objetivos quanto respostas subjetivas a questões abertas, pudemos partir para a 

discussão no capítulo 3 - apresentação e análise dos dados da pesquisa, sobre a 

formação básica na construção civil, a internalização do discurso liberal, a 

reprodução da lógica dominante e o desenvolvimento da consciência de classe 

destes trabalhadores. 

Decorrente da pesquisa, em que se pese as dificuldades de tempo, fontes 

e outras particularidades, foi possível apontar alguns limites e possibilidades que 

                                                 
33  Sobre o sociometabolismo do capital, v. MÉSZÁROS, 2002. 
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procuraram demonstrar a necessidade de superação da lógica vigente, a qual só 

pode se dar mediante uma ruptura com o atual sistema econômico. No entanto, em 

virtude do processo de internalização verificado, há limitações em termos concretos 

de ação no sentido de que a maior parte dos trabalhadores demonstrou encontrar-se 

em um estado de inerte acomodação, procurando o acesso aos recursos 

estabelecidos de propriedades sociais, apontadas por CASTEL (1998), em 

concorrência contínua com seus pares, de forma a não ser excluído da segurança 

econômica temporária propiciada pelo assalariamento. Tal “propriedade social” 

funcionaria como forma de suporte para a manutenção da existência individual de 

cada ser humano nela inserido, mediante a garantia de direitos consagrados em 

estados de bem estar social (como no modelo europeu e canadense) ou em nações 

emergentes (como a brasileira) que não atingiram tal modelo mas que buscaram 

minimamente estabelecer garantias de conservação de uma sociedade assalariada, 

tais como férias, aposentadoria, estabelecimento de uma jornada legal de trabalho, 

previdência, entre outros. O desmonte de tais conquistas estaria propenso a limitar 

os trabalhadores e as suas representações a buscar não mais a luta pela superação 

da sociedade capitalista, mas antes para enfrentar, dentro dos limites do capitalismo, 

o avanço neoliberal e, não mudando radicalmente o sistema, para a manutenção, 

retomada e expansão de elementos do estado de bem estar social. 

Para futuros trabalhos de pesquisa é importante levar em consideração a  

sistematização e socialização do conhecimento científico de forma democrática e 

progressista, ou seja, que tais trabalhos possam auxiliar no desenvolvimento e 

utilização de novas tecnologias na construção civil de tal maneira que estas 

permitam que seus benefícios sejam aproveitados por todos os envolvidos no 

processo produtivo e não apenas pelos detentores dos meios de produção. Para 

isto, portanto, ainda são necessários mais trabalhos de pesquisa com relação a 

segurança dos trabalhadores da construção civil, a participação da mulher nesta 

cadeia produtiva, problemas com relação a alcoolismo e outros distúrbio de ordem 
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psicológico-social, o desenvolvimento científico e tecnológico mais lento em relação 

a outras cadeias produtivas e formas de sistematização de projetos educativos 

voltados para esses trabalhadores. 

A realização de futuros trabalhos de pesquisa se faz necessária de forma a 

permitir embasar a práxis científica para uma compreensão mais aprofundada do 

tema, bem como a práxis revolucionária como real interventora de sujeitos ativos no 

processo dialético de transformação da realidade, objetivando a superação da 

desigualdade existente e a valorização de cada ser humano como tal e não por 

instrumentos classificatórios de ordem educacional, econômica ou ideológica.  
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CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES (CBO) 

REFERENTE A CONSTRUÇÃO CIVIL
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CBO – Disponível em http://www.mtecbo.gov.br/, visita em 16.05.05 
 
7152 :: Trabalhadores de estruturas de alvenaria  
Condições gerais de exercício  
Vinculam-se a atividades da construção civil e a áreas de serviços gerais em empresas 
industriais, comerciais ou de serviços. Os Calceteiros e Pedreiros trabalham, na sua maioria, 
por conta própria. Os pedreiros de chaminés industriais, de edificações, de mineração e de 
material refratário são predominantemente assalariados. Trabalham sob supervisão 
permanente, exceto o Pedreiro que ocasionalmente têm seus trabalhos supervisionados. 
Podem realizar atividades em grandes alturas, em locais subterrâneos ou confinados, 
expostos a materiais tóxicos, radiação, ruído intenso, altas temperaturas e poluição do ar.  
Formação e experiência  
O grau de escolaridade exigido para atuar como profissional dessa área é o ensino
fundamental. O aprendizado, geralmente, ocorre no canteiro de obras ou ainda pode ser 
obtido em escolas de formação profissional da área de construção civil. Para o pleno 
desenvolvimento das atividades requer-se experiência entre um e dois anos.  
 
A - ORGANIZAR O TRABALHO 1 Interpretar as ordens de serviço 2 Especificar os 
materiais a serem utilizados na obra 3 Calcular os materiais a serem utilizados na obra 4 
Orçar o serviço  
B - PREPARAR O LOCAL DE TRABALHO 1 Providenciar a liberação do local de trabalho 
2 Selecionar as ferramentas e equipamentos 3 Selecionar os equipamentos de segurança 4 
Providenciar o local para depósito de materiais e ferramentas 5 Disponibilizar os materiais 
para a obra  
C - CONSTRUIR AS FUNDAÇÕES 1 Construir o gabarito para a locação da obra 2 Marcar 
a obra a ser realizada 3 Cavar o local para as sapatas 4 Providenciar as formas para as 
fundações 5 Preparar o concreto 6 Aplicar o concreto nas fundações 7 Confeccionar o 
arranque do pilar e a cinta de fundação  
D - CONSTRUIR ESTRUTURAS DE ALVENARIAS 1 Esquadrejar as alvenarias 2 Preparar 
a argamassa para o assentamento 3 Aprumar as alvenarias 4 Nivelar as alvenarias 5 Alinhar 
as alvenarias 6 Assentar os tijolos, blocos e elementos vazados 7 Concretar os pilares e 
pilaretes 8 Assentar as vergas nos vãos 9 Chumbar os tacos e tarugos para fixação das 
aduelas 10 Aplicar o concreto nas cintas de amarração sobre as alvenarias 11 Montar as 
lajes pré-moldadas 12 Concretar as lajes 13 Apertar as alvenarias 
E - APLICAR OS REVESTIMENTOS E CONTRAPISOS 1 Aplicar o chapisco em tetos e 
paredes 2 Preparar a argamassa para o revestimento 3 Marcar os pontos de nível e pontos 
de massa 4 Aplicar o emboço para regularizar a superfície 5 Assentar acabamentos 
(soleiras, peitorís etc) em portas e janelas 6 Preparar argamassa (farofa) para o contrapiso 7 
Assentar os pré-moldados  
Competências pessoais 1 Coordenar trabalhos com outros membros da equipe 2 
Trabalhar em áreas de risco 3 Trabalhar em grandes alturas 4 Obedecer as normas de 
segurança 5 Zelar pela qualidade do trabalho 6 Manter-se atualizado quanto as normas 
técnicas e de segurança 7 Preocupar-se com a produtividade 8 Comunicar-se com clientes, 
superiores e colegas de trabalho 9 Cuidar do material de trabalho 10 Cumprir as 
especificações do fabricante  
Recursos de trabalho  
* Colher de pedreiro * Prumo de face Nível de mangueira ou borracha de nível Trena 
Ponteiro Talhadeira Marreta Picadeira Martelo Tôrques Pá Régua de alumínio * Nível de 
bolha Carrinho de mão Cavadeira Picareta Máquina de cortar material cerâmico Furadeira 
Arco de serra Chave de virar ferro Tesoura de cortar ferro Broxa Prumo de centro * Metro * 
Linha de naylon * Enxada * Desempenadeira * Camurça e desempenadeira de feltro * Balde 
* Esquadro * ferramentas mais importantes 

 

http://www.mtecbo.gov.br/
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7170 :: Ajudantes de obras civis  
 7170-05 -  Demolidor de edificações - Demolidor de casas, Demolidor de prédios  

 7170-10 -  Operador de martelete - Ajudante de marteleteiro, Marteleteiro, Marteleteiro - na 
construção civil  

 7170-15 -  Poceiro (edificações) - Cacimbeiro (poço), Cavador de poço, Cisterneiro, 
Poceiro  

 7170-20 -  Servente de obras – Ajudante de obras, Ajudante de saneamento, Auxiliar de 
pedreiro, Meia-colher, Servente (construção civil), Servente de pedreiro  

 7170-25 -  Vibradorista - Operador de vibrador de concreto  
Descrição sumária  
Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de 
obras, limpando a área e compactando solos. Efetuam manutenção de primeiro nível, 
limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando 
eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de 
concreto e outros materiais.  
Condições gerais de exercício  
Atuam na indústria de construção como assalariados com carteira assinada. O trabalho é 
realizado em equipe terceirizada ou própria, com supervisão ocasional. O trabalho é a céu 
aberto, no período diurno. Permanecem em posições desconfortáveis durante longos 
períodos, trabalham sob pressão, o que pode levá-los à situação de estresse, e ficam 
expostos a poeira e a radiação solar.  
Formação e experiência  
Para o exercício dessas ocupações requer-se escolaridade que varia entre a quarta e sétima 
séries do ensino fundamental e curso de formação profissional básica com até duzentas 
horas-aula. O exercício pleno das atividades ocorre após menos de um ano de experiência 
profissional.  
A - DEMOLIR EDIFICAÇÕES 1 Identificar tipos de construções para demolição e materiais 
reutilizáveis 2 Retirar peças sanitárias 3 Remover instalações hidráulicas 4 Retirar 
instalações elétricas 5 Remover esquadrias metálicas 6 Remover pisos, revestimentos 
cerâmicos e azulejos 7 Remover coberturas de edificações (laje, telhado e madeiramento) 8 
Romper pisos com ferramentas elétricas e manuais 9 Romper estruturas de concreto 10 
Quebrar estruturas de alvenaria 11 Desmontar alvenarias 12 Cortar materiais de construção 
B - PREPARAR CANTEIROS DE OBRAS 1 Limpar a área de construção 2 Retirar 
escombros reaproveitáveis 3 Avaliar serviço 4 Estabelecer seqüência de atividade 5 Definir 
etapas de serviço 6 Estimar tempo de duração do serviço 7 Compactar solos  
C - REALIZAR MANUTENÇÃO DE PRIMEIRO NÍVEL 1 Conferir níveis de óleo e graxa 2 
Limpar máquinas e ferramentas 3 Verificar condições dos equipamentos 4 Lubrificar 
componentes das máquinas 5 Reparar defeitos mecânicos dos equipamentos 
D - REALIZAR ESCAVAÇÕES 1 Escavar valas 2 Abrir poços e fossas 3 Escavar sisternas 
4 Abrir valas para a concretagem de fundações  
E - PREPARAR MASSAS 1 Identificar materiais componentes das massas 2 Avaliar 
condições físicas dos materiais (cor, dureza, umidade) 3 Medir materiais 4 Adicionar 
materiais 5 Homogeneizar massas 6 Misturar concreto  
 
Competências pessoais 1 Demonstrar autocontrole 2 Demonstrar autocrítica 3 Demonstrar 
sociabilidade 4 Demonstrar senso de organização 5 Trabalhar sob pressão 6 Demonstrar 
iniciativa
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7170 :: Ajudantes de obras civis  
Recursos de trabalho 
 Cola, lixa e solução limpadora para tubos pvc  
 Tubos água e esgoto de pvc  
 * Cimento, areia, cal, brita, gesso e água  
 * Martelete (rompedor de concreto)  
 Serra circular manual  
 Lixadeira elétrica e manual  
 Tesourão para corte de laminados  
 * Vibrador elétrico de concreto  
 * Compactador de solo  
 Furadeira elétrica e manual  
 * Cortadora de pisos e azulejos  
 * Carrinho de mão, girica e paleteira  
 Arames e ferragens  
 Moto-esmeril  
 * Equipamentos de proteção individual (EPI)  
 Torquês e alicate universal  
 Balde e lata de 20 litros  
 * Betoneira de concreto  
 Espátula e escova de aço  
 * Enxada, enxadão, pá, rastelo e picareta  
 * Marreta, martelo, serrote e chaves de fixação  
 Talhadeira e ponteiro  
 Policorte de bancada e manual  
 Pedras, madeiras e telhas (diversas)  
 Tijolos cerâmicos e de cimento  
 Rodo, vassoura e vassourão  
 Sabão e pano para limpeza  
 Palha de arroz  
 Rejunto de piso e cerâmica  
 Argamassa para assentar piso e cerâmica 
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7102 :: Supervisores da construção civil  

 

7102-05 - 

 

Mestre (construção civil) - Construtor civil, Edificador - mestre de obras, 
Encarregado de alvenaria, Encarregado de construção civil, Encarregado de 
construção civil e carpintaria, Encarregado de construção civil e manutenção, 
Encarregado de obras, Encarregado de obras de manutenção, Encarregado de 
obras e instalações, Encarregado de obras, manutenção e segurança, 
Encarregado de servente, Fiscal de construção, Mestre de construção civil, 
Mestre de instalações mecânicas de edifícios, Mestre de manutenção de obras 
civis, Mestre de manutenção de prédios, Mestre de obras, Mestre de obras civis, 
Supervisor de conservação de obras, Supervisor de construção civil, Supervisor 
de construção e conservação, Supervisor de construções e manutenção  

Condições gerais de exercício  
Atuam na indústria de construção como assalariados com carteira assinada. O trabalho é 
presencial, realizado em equipe, de terceiros ou próprias, sob supervisão ocasional. Pode ser 
realizado a céu aberto, em ambiente fechado - Mestre (construção civil) e Supervisor de 
usina de concreto - ou em veículos - Inspetor de terraplenagem e mestre de linhas (ferrovias). 
Trabalham sob pressão, o que pode levá-los a situação de estresse, e estão expostos a ruído 
intenso, poeira e radiação solar. O mestre (construção civil) também fica exposto a materiais 
tóxicos, assim como realiza algumas atividades em ambiente subterrâneo.  
Formação e experiência  
Para o Supervisor de pátio de usina de concreto requer-se ensino técnico de nível médio, 
experiência de três a quatro anos para o pleno desempenho das atividades; para o Fiscal de 
pátio de usina de concreto requer-se ensino médio mais qualificação profissional de até 
quatrocentas horas e o pleno desempenho ocorre após três ou quatro anos. Para o exercício 
das demais ocupações requer-se ensino fundamental e qualificação profissional básica entre 
duzentas e quatrocentas horas-aula e experiência de cinco anos ou mais.  
 
A - SUPERVISIONAR TRABALHADORES EM CANTEIROS DE OBRAS CIVIS 1 
Selecionar pessoal de obras civis 2 Identificar necessidades de treinamentos internos e 
externos à obra 3 Treinar equipes de trabalho na obra ou externo à obra 4 Distribuir 
atividades de trabalho 5 Orientar equipe de trabalho 6 Monitorar o cumprimento das normas 
de segurança do trabalho 7 Programar férias e folgas da equipe 8 Controlar horas 
trabalhadas 9 Monitorar cumprimento das normas administrativas da empresa 10 Avaliar 
desempenho profissional 11 Sugerir admissões, promoções, transferências e demissões dos 
trabalhadores nos canteiros de obra 12 Treinar trabalhadores da construção em métodos 
construtivos e operação de equipamentos 13 Assessorar as atividades dos trabalhadores 
nos canteiros de obra  
B - ELABORAR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EM CANTEIROS DE OBRAS CIVIS 1 
Elaborar manuais 2 Elaborar relatórios 3 Elaborar cronogramas de obras 4 Preparar ordens 
de serviço 5 Emitir pareceres técnicos durante a execução da obra 6 Elaborar recursos 
didáticos 7 Elaborar planílhas e eslaides para apresentações 8 Elaborar requisições de 
material 9 Elaborar ficha técnica de produção na construção civil  
C - CONTROLAR RECURSOS PRODUTIVOS DA OBRA 1 Programar suprimento de 
insumos 2 Controlar os insumos para suprir os estoques 3 Controlar resíduos e desperdícios 
4 Dimensionar equipes de trabalhadores na obra 5 Dimensionar equipamentos 6 Programar 
a manutenção de máquinas e de equipamentos 7 Controlar a disponibilidade de máquinas, 
equipamentos e instrumentos 8 Organizar arranjo físico em função do programa de 
produção 9 Analisar instalação e utilização de equipamentos e estruturas construtivas em 
canteiros de obra  
D - ADMINISTRAR O CRONOGRAMA DA OBRA 1 Analisar relatórios e registros da 
construção 2 Dimensionar a capacidade de produção 3 Negociar metas de produção 4 
Analisar custos de produção 5 Analisar viabilidade de produção de um novo produto 6 
Analisar produtos e ordens de serviço 7 Controlar o volume da produção 8 Analisar causas 
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de não conformidade 9 Definir itens de controle de processo 10 Interpretar parâmetros de 
produção 11 Definir métodos e processos de produção 12 Avaliar índice de produtos não 
conformes 13 Monitorar pontos críticos da produção 
E - CONTROLAR PADRÕES PRODUTIVOS 1 Determinar padrões de construção 2 
Inspecionar a qualidade de produtos da obra 3 Monitorar padões de qualidade da 
construção 4 Implementar ações preventivas e corretivas no processo construtivo 5 
Identificar falhas no trabalho da equipe no canteiro de obras 6 Orientar fluxo e 
movimentação de materiais 7 Inspecionar execução dos trabalhadores no canteiro de obra 8 
Examinar segurança dos locais e equipamentos da obra 9 Dimensionar recursos de trabalho 
para obra 10 Identificar localização de instalação e equipamentos e estruturas construtivas 
11 Recomendar medidas para melhoria de desempenho e segurança de métodos e 
equipamentos de trabalho 12 Verificar especificação dos materiais construtivos utilizados 
nos canteiros de obra  
 
Competências pessoais 1 Liderar equipe de trabalho 2 Demonstrar persuasão 3 
Demonstrar iniciativa 4 Demonstrar autocontrole 5 Comunicar-se com eficiência 6 
Raciocinar com rapidez 7 Demonstrar dinamismo 8 Raciocinar por analogia 9 Demonstrar 
auto-organização 10 Relacionar-se com superiores e subordinados 11 Demonstrar senso 
espacial 12 Demonstrar senso visual 13 Atentar para detalhes  
 
Recursos de trabalho * Computador * Calculadora * Escalímetro * Nível * Trena * 
Equipamentos de proteção individual (EPI) 
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7155 :: Trabalhadores de montagem de estruturas de madeira, metal e compósitos em 
obras civis  

 7155-05 -  Carpinteiro - Carapina, Carpinteiro auxiliar, Carpinteiro de estruturas, Carpinteiro 
de manutenção, Oficial carpinteiro  

 7155-10 -  Carpinteiro (esquadrias) - Montador de esquadrias de madeira  

 7155-15 -  Carpinteiro (cenários) - Carpinteiro de estúdio, Montador de andaimes 
(Cenários)  

 7155-20 -  Carpinteiro (mineração)  
 7155-25 -  Carpinteiro de obras - Carpinteiro (Obras)  
 
 7155-30 -  Carpinteiro (telhados) - Armador de telhados  

 7155-35 -  Carpinteiro de fôrmas para concreto - Ajustador de fôrmas (concreto), 
Carpinteiro de fôrmas (concreto)  

 7155-40 -  Carpinteiro de obras civis de arte (pontes, túneis, barragens) - Carpinteiro de 
pontes  

 7155-45 -  Montador de andaimes (edificações)  
Descrição sumária  
Planejam trabalhos de carpintaria, preparam canteiro de obras e montam fôrmas metálicas. 
Confeccionam fôrmas de madeira e forro de laje (painéis), constroem andaimes e proteção 
de madeira e estruturas de madeira para telhado. Escoram lajes de pontes, viadutos e 
grandes vãos. Montam portas e esquadrias. Finalizam serviços tais como desmonte de 
andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, 
armazenamento de peças e equipamentos.  
 
Condições gerais de exercício  
Atuam na indústria de construção e nas indústrias de fabricação de produtos de madeira, de 
produtos de metal, de móveis e indústrias diversas e na construção. São assalariados com 
carteira assinada. O trabalho é presencial, realizado em equipe - terceirizada ou da própria 
empresa, com supervisão ocasional. Desenvolvem suas atividades em ambientes fechados 
ou a céu aberto, sempre no período diurno. Podem trabalhar tanto em grandes alturas como 
em ambientes confinados. Estão sujeitos à exposição de materiais tóxicos e ruído intenso.  
Formação e experiência  
Para o exercício dessas ocupações requer-se escolaridade entre quarta e sétima séries do 
ensino fundamental e curso básico de qualificação profissional, com variação de carga 
horária: até duzentas horas para os Carpinteiros de cenário e de telhados e para o Montador 
de andaimes (edificações); duzentas a quatrocentas horas para o Carpinteiro e para os 
Carpinteiros especializados (mineração, de esquadrias, de fôrmas para concreto e de obras 
civis de arte); mais de quatrocentas horas para o carpinteiro de obras. O exercício pleno das 
atividades ocorre após um a dois anos de experiência profissional. 
 
A - PLANEJAR TRABALHO DE CARPINTARIA 1 Analisar trabalho 2 Estabelecer 
cronograma 3 Especificar materiais e equipamentos 4 Quantificar materiais previstos 5 
Estimar tempo de serviço 6 Avaliar custos 7 Apresentar orçamentos  
B - PREPARAR CANTEIRO DE OBRAS 1 Isolar área com tapume 2 Conferir medidas do 
terreno 3 Construir ambientes previstos (depósitos, banheiros, almoxarifado, refeitório) 4 
Organizar posto de trabalho 5 Analisar projeto observando marcações, dimensões e 
materiais 6 Tirar nível do terreno para definir gabarito 7 Instalar gabarito de madeira para 
alocação 8 Locar eixos da construção (pilares e parede) 9 Conferir esquadro 10 Conferir 
prumo e nível (forro, pilar e viga) 
C - MONTAR FÔRMAS METÁLICAS 1 Separar peças e painéis conforme projeto de 
montagem de fôrmas 2 Lubrificar partes internas de fôrmas, com óleo desmoldante, para 
reutilização 3 Fazer gabarito de fôrmas 4 Montar fôrmas metálicas no local 5 Travar fôrmas 
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utilizando mão francesa metálica regulável 6 Colocar apoio e fixadores para fôrmas de 
camadas superiores  
D - CONFECCIONAR FÔRMAS DE MADEIRA 1 Estabelecer planos de corte de peças de 
madeira 2 Cortar peças para fôrmas e demais serviços 3 Bater painéis de fôrma usando 
pregos (fixar) 4 Lubrificar partes internas de fôrmas, com desmoldante de madeira, para 
reutilização 5 Montar fôrmas com painéis de madeira no local 6 Confeccionar fôrmas para 
escadas 7 Distribuir cavaletes para viga conforme projeto 8 Confeccionar mão francesa de 
madeira para travamento  
E - CONFECCIONAR FORRO DE LAJE (PAINÉIS) 1 Montar escoramento de forro de laje 2 
Montar longarinas e barrotes para apoio de forro de laje 3 Distribuir painéis de laje sobre 
escoramento 4 Marcar eixo de prumada 5 Fixar painéis de laje sobre escoramentos, vigas e 
pilares 6 Fixar gastalhos no concreto fresco (mosca) 
F - CONSTRUIR ANDAIMES E PROTEÇÃO DE MADEIRA 1 Analisar função e altura do 
andaime 2 Construir andaime fixando com pregos, parafusos e encaixes 3 Fixar andaime à 
construção 4 Construir bandejas salva-vidas 5 Construir proteção provisória de escadas 6 
Proteger fosso com assoalho provisório  
G - ESCORAR LAJES DE PONTES, VIADUTOS E GRANDES VÃOS 1 Preparar berço 
para escoramento sobre escadas cravadas 2 Montar escoramentos em grandes alturas 3 
Fazer contraventamento de escoras 4 Emendar escoras 5 Escorar paredes de túneis e valas  
H - MONTAR PORTAS E ESQUADRIAS 1 Montar portal 2 Assentar portas e guarnições 3 
Assentar janelas e guarnições 4 Assentar portas  
I - FINALIZAR SERVIÇOS 1 Acompanhar concretagem, reparando fôrmas, se necessário 2 
Desformar 3 Desmontar andaimes 4 Efetuar limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas 5 
Remover pregos e sujeiras de fôrmas de madeira 6 Selecionar materiais reutilizáveis 7 
Armazenar peças e equipamentos em local adequado  
J - CONSTRUIR ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO 1 Analisar plantas de 
cobertura 2 Fazer levantamento de material para telhado 3 Efetuar operações de encaixe 
para telhado de madeira 4 Efetuar emendas e colocação de ferragem para telhado 5 Montar 
tesouras, terças, caibros e ripas 6 Fixar pontaletes  
 
Competências pessoais 1 Demonstrar iniciativa 2 Manter-se atualizado dentro da carreira 
3 Controlar o estresse 4 Saber comunicar-se com os outros 5 Trabalhar em equipe 6 
Participar de reuniões técnicas 7 Aplicar procedimentos de primeiros socorros 8 Aceitar 
responsabilidades 9 Seguir normas de segurança 10 Ler e interpretar projetos 11 Utilizar o 
tempo de forma eficiente  
 
Recursos de trabalho Serra circular manual Equipamentos de proteção individual - EPI * 
Martelo, nível, prumo de face e de centro * Esguadro, serrote, lima , grosa e travadeira Lápis, 
linha de "nylon", trena e metro Machadinha, enxó Formão Talha de carpinteiro Arco de pua * 
Grampo arrochante Chave fixa, Serra circular de mesa Chave de fenda Rolo de espuma 
Chapas de madeira compenda * Madeira roliça para escramento * Vigota, caibro, ripão de 
madeira Pontalete, sarrafo Tábuas de madeira * Prego, parafuso, arame Óleo desmoldante 
para madeira Óleo desmoldante para forma metálica Furadeira manual Isopor para junta de 
dilatação * Plaina elétrica manual Plaina elétrica de mesa Plaina manual * Desengrossadeira 
Lixadeira elétrica manual * Fôrmas e escoras metálicas  
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FORMULÁRIOS UTILIZADOS NAS ENTREVISTAS 
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FORMULÁRIO “OBJETIVO 1” 

OBRA:______________________________________________ DATA ___/___/____ 
 
NOME: ___________________________________________________________ 
DATA NASC: ___/___/_____ LOCAL: _________________________________ 
SEXO: (  ) M (  ) F     ESTADO CIVIL: _______________     Nº. FILHOS: ____ 
 
NÍVEL ESCOLAR: (  ) ANALFABETO (  ) ATÉ A 4A.  (  ) ATÉ 8A.  (  ) E.M. 
 
TRABALHA NA CONSTRUÇÃO CIVIL DESDE QUANDO?__________  
TRABALHA NESTA EMPRESA DESDE QUANDO? _________ 
 
É REGISTRADO EM CARTEIRA? (  ) S  (  ) N  É TERCEIRIZADA? (  ) S  (  ) N 
 
COMO APRENDEU A PROFISSÃO?  
__________________________________________________________________ 
 
JÁ FEZ ALGUM CURSO PROFISSIONALIZANTE? (  ) S  (  ) N 
__________________________________________________________________ 
PARA ENTRAR NA EMPRESA FOI LHE EXIGIDO ALGUM CURSO? (  ) S  (  ) N 
__________________________________________________________________ 
A EMPRESA JÁ LHE OFERECEU ALGUM CURSO? (  ) S  (  ) N 
__________________________________________________________________ 
O QUE VOCÊ ACHA DAS EXIGÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO 
HOJE? 
__________________________________________________________________ 
VOCÊ SE SENTE QUALIFICADO PARA A OCUPAÇÃO OU ACREDITA QUE 
SERIAM NECESSÁRIOS MAIS CURSOS?  
__________________________________________________________________ 
 
O QUE MUDOU NO TRABALHO NO CANTEIRO DE OBRAS AO LONGO DOS 
ANOS? (SE HÁ MAIS DE 10 ANOS TRABALHANDO NA C.C.) 
__________________________________________________________________ 
 
QUE USO FAZ DOS CONHECIMENTOS QUE APRENDEU NA ESCOLA? 
__________________________________________________________________ 
QUE USO FAZ DOS CONHECIMENTOS QUE APRENDEU NO(S) CURSO(S)? 
__________________________________________________________________ 
O QUE SERIA UM BOM PROFISSIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL? 
__________________________________________________________________ 
O QUE SERIA UMA BOA EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL? 
__________________________________________________________________ 
É SINDICALIZADO?  (   )  S   (    ) N 
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FORMULÁRIO “OBJETIVO 2” 
 

OBRA:______________________________________________ DATA ___/___/____ 
 
NOME: ___________________________________________________________ 
DATA NASC: ___/___/_____ LOCAL: _________________________________ 
SEXO: (  ) M (  ) F     ESTADO CIVIL: _______________     Nº. FILHOS: ____ 
 
NÍVEL ESCOLAR: (  ) ANALFABETO (  ) ATÉ A 4A.  (  ) ATÉ 8A.  (  ) E.M. 
 
TRABALHA NA CONSTRUÇÃO CIVIL DESDE QUANDO?__________  
TRABALHA NESTA EMPRESA DESDE QUANDO? _________ 
 
É REGISTRADO EM CARTEIRA? (  ) S  (  ) N  É TERCEIRIZADA? (  ) S  (  ) N 
 
COMO APRENDEU A PROFISSÃO?  
(   ) NA FAMÍLIA  (   ) EM OBRAS  (   ) CURSO  (   ) OUTROS 
 
JÁ FEZ ALGUM CURSO PROFISSIONALIZANTE? (  ) S  (  ) N 
__________________________________________________________________ 
PARA ENTRAR NA EMPRESA FOI LHE EXIGIDO ALGUM CURSO? (  ) S  (  ) N 
__________________________________________________________________ 
A EMPRESA JÁ LHE OFERECEU ALGUM CURSO? (  ) S  (  ) N 
__________________________________________________________________ 
O QUE VOCÊ ACHA DAS EXIGÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO 
HOJE? 
__________________________________________________________________ 
VOCÊ SE SENTE QUALIFICADO PARA A OCUPAÇÃO? (   ) S   (   )  N 
 
ACREDITA QUE SERIAM NECESSÁRIOS MAIS CURSOS?  (   ) S   (   ) N 
__________________________________________________________________ 
 
O QUE MUDOU NO TRABALHO NO CANTEIRO DE OBRAS AO LONGO DOS 
ANOS? (SE HÁ MAIS DE 10 ANOS TRABALHANDO NA C.C.) 
__________________________________________________________________ 
 
O QUE APRENDEU NA ESCOLA É USADO NO CANTEIRO? (   ) S   (   ) N 
 
O QUE APRENDEU NO(S) CURSO(S) PROFISSIONALIZANTE (SE FEZ) É 
USADO NO CANTEIRO? (    ) S   (    ) N 
 
É SINDICALIZADO?  (   )  S   (    ) N 
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FORMULÁRIO “SUBJETIVO” 
 
NOME:____________________________________________________________________ 
IDADE:____________________________________________________________________ 
 
O que você acha que é preciso para ser um pedreiro? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
O que você acha que é preciso para ser um engenheiro? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Qual seria um valor justo de salário mensal para um pedreiro, trabalhando 5 dias por semana? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Qual seria um valor justo de salário mensal para um engenheiro, trabalhando 5 dias por 
semana? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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RESULTADOS DA FASE 1 

(REF. AOS FORMULÁRIOS “OBJETIVO 1” E “OBJETIVO 2”) 
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Estado Nro. Anos Anos na Meses na Registrado Já fez curso Foi A empresa Acredita ser
Coleta Nome Profissão Idade Civil De De Construção Na Em Curso Exigido Ofertou Necessário Sindicalizado?

Filhos Escolaridade Civil Empresa Carteira? Profissional.? Curso? Curso? Cursos?
1.1 Valdecir Pedreiro 36 Casado 4 4 20 1 Não Não Não Não Sim Não

Luis Pedreiro 32 Solteiro 2 8 10 18 Não Não Não Não Não Não
Alessandro Pedreiro 24 Solteiro 0 4 12 12 Não Não Não Não Sim Não
Romildo Pedreiro 26 Casado 0 2 6 18 Não Não Não Não Não Não
Salvador Mestre 60 Casado 2 11 37 84 Sim Não Não Sim Sim -
Claudio Servente 30 Casado 0 6 13 48 Sim Sim Não Sim Não Sim
Joaquim Pedreiro 38 Solteiro 1 4 20 48 Sim Não Não Não Não Sim
Amilton Pedreiro 48 Divorciado 1 5 20 24 Sim Não Não Não Não -
Sebastião Pedreiro 47 Solteiro 0 1 29 6 Não Não Não Não Sim -
Antonio M. Encanador 34 Casado 1 3 8 36 Sim Não Não Não Sim -
Ademilson Servente 26 Casado 1 5 11 30 Sim Não Não Não Não -
Valdir Pedreiro 51 Casado 2 4 5 - Não Não Não Não Sim Não
Silvio Pedreiro 31 Casado 3 6 15 - Não Não Não Não Sim Não
João M. Servente 52 Casado 4 0 - 1 Não Não Não Não Não Não
Francisco Pedreiro 43 Casado 3 4 12 - Não Não Não Não Sim Não
José P. Pedreiro 48 Casado 2 4 29 - Não Sim Não Não Não -
Sebastião Pedreiro 41 Solteiro 1 4 20 2 Não Não Não Não Sim Não

1.2 Helio Servente 19 Casado 0 8 2 24 Sim Não Não Não Sim Não
Ismal Pedreiro 31 Casado 1 8 20 9 Não Não Não Não Sim Não
José Af. Gesseiro 55 Casado 5 8 15 1 Não Não Não Não Sim Não
Pedro Mestre 60 Casado 5 3 38 6 Sim Não Não Não Sim Não
Benedito Mestre 26 Casado 1 4 6 60 Sim Não Não Não Sim Não
Edson Servente 17 Solteiro 0 8 - 2 Não Não Não Não Sim Não
Milton Pedreiro 33 Solteiro 0 8 15 24 Não Não Não Não Sim Não
Lorival Mestre 43 Casado 3 11 12 96 Sim Não Não Não Sim Não
Ronaldo Azulejista 24 Solteiro 0 11 10 0,5 Não Não Não Não Não Não
Gerso Azulejista 27 Casado 0 8 10 0,5 Não Não Não Não Não Não
Romon Mestre 59 Casado 3 4 40 0,5 Não Não Não Não Não Sim
Custódio Pedreiro 46 Casado 2 1 30 1 Não Não Não Não Não Não
Sidnei Pedreiro 42 Solteiro 0 3 15 120 Sim Não Não Não Não Não
Darci Pedreiro 35 Casado 2 4 10 2 Sim Não Não Não Não Sim
Clodoaldo Pedreiro 25 Solteiro 0 8 10 36 Sim Não Não Não Não Não
Valnir Pedreiro 33 Casado 1 4 17 12 Sim Não Não Não Não Sim
Valdinei Servente 32 Solteiro 0 3 10 120 Não Não Não Não Não Não
Lodair Servente 19 Solteiro 0 5 4 12 Não Não Não Não Não Não

2.1 Nem o formulário “objetivo 1”, nem o formulário “objetivo 2” foram aplicados na coleta 2.1. Nesta coleta foi aplicado apenas o “formulário subjetivo” a 4 pedreiros

2.2 Élcio Mestre 30 Casado 1 5 15 24 Sim Não Não Não - Não
Daniel Pedreiro 34 Casado 1 6 15 24 - Não Não Não - Não
Osmar Pedreiro 37 Casado 2 4 10 12 Sim Não Não Não - Não
Ricardo Pedreiro 26 Casado 0 5 17 36 Sim Não Não Não - Não
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RESULTADOS DA FASE 2 

(TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS - FORMULÁRIO “SUBJETIVO”)
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FASE 2 – COLETA 1 

Sr. J.C., o que o senhor acha que é preciso para ser um pedreiro? 

ENTREVISTADO 1.1: Primeiro é gostar, segundo é fazer o serviço bem feito que é 

para não perder o freguês e terceiro saber para quem trabalha. 

E para quem ainda não é pedreiro e quer se tornar um pedreiro, o que ele 

precisa fazer, estudar, trabalhar...  O que ele precisa fazer? 

ENTREVISTADO 1.1: Tem que começar de servente aprendendo com os demais, 

as pessoas mais velhas até chegar no ponto para ser um pedreiro. No mínimo 1 ano 

de dedicação se não, não vai. Não tem como um pedreiro... um servente, no caso, já 

começar de servente e já ser pedreiro. No mínimo 1 ano de experiência como 

servente para depois começar primeiro como oficial de pedreiro e vai indo. 

Sr. J.C., e o que o senhor acha que é preciso para ser um engenheiro? 

ENTREVISTADO 1.1: Estudar bastante. Para chegar um engenheiro tem que 

estudar. Só que hoje em dia a maior parte dos engenheiros que estão trabalhando, 

os coitados, só estudam eles tem a teoria e não tem a prática. Seria bom se eles 

tivessem os dois. Porque não é fácil, só teoria, teoria sem prática, os coitados se 

perdem. 

E qual seria um salário justo para um pedreiro trabalhando 5 dias por semana? 

ENTREVISTADO 1.1: Hoje seria em torno de R$ 200,00 reais por semana. Para dar 

um salário de R$ 800,00  reais  por mês. 

E qual seria o valor de um salário justo para um engenheiro trabalhando 5 dias 

por semana? 

ENTREVISTADO 1.1: O salário mensal dele? Bom! Se nós hoje aí... calcula-se uns 

R$ 200,00 reais. O engenheiro deveria ser mais ou menos R$ 800,00 reais a R$ 

1.000,00 reais por semana, pela responsabilidade dele. É mais ou menos isso que 

eu calculo. 

Sr. J. o que o senhor acha que é preciso para se tornar um pedreiro? 
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ENTREVISTADO 1.2: Tem que ter estudo, né?  

Você diz estudar na escola, estudar a profissão? 

ENTREVISTADO 1.2: Fazer algum curso no SENAI. 

Você fez curso no SENAI?  

ENTREVISTADO 1.2: Não fiz ainda 

Só estudar ou a prática também? 

ENTREVISTADO 1.2: A prática também 

O que o senhor acha que é preciso para se tornar um engenheiro? 

ENTREVISTADO 1.2: Estudar  [ fazer faculdade] sem estudo você não faz nada. 

Não chega aonde você quer. 

E qual seria o valor justo de um salário mensal de um pedreiro? 

ENTREVISTADO 1.2: Calculo uns R$ 1.000,00 por mês. Mas eu não tiro isso. Eu 

tiro uns R$ 300,00, R$ 400,00 reais. 

E o de um engenheiro? 

ENTREVISTADO 1.2: Um engenheiro uns R$ 2.000,00 reais mais ou menos. 

Engenheiro ganha ai uns R$ 4.000,00 a R$ 3.000,00, tem engenheiro... e os 

pedreiros lá em baixo. 
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Sr. L. o que é preciso para ser um pedreiro? 

ENTREVISTADO 1.3: Primeiro tem que entender do serviço, ter ferramenta 

principalmente, entender de esquadro, entender de um pouco de projeto, só isso.  

É preciso estudar para isso? 

Estudar um pouco, saber fazer as coisas. Ser um pedreiro não é chegar no serviço e 

dizer ei sou um pedreiro, você ir fazer o serviço e não saber fazer nada. Tem que 

entender um pouco de projeto e fazer o serviço eficiente. 

É necessário passar por servente? 

ENTREVISTADO 1.3: Com certeza, com certeza 

Para entender na prática também? 

ENTREVISTADO 1.3:  Sim, com certeza tem que começar do começo, servente 

depois você passa por primeiro oficial se for possível. 

Mas tem que estudar, fazer um curso? 

ENTREVISTADO 1.3: O certo era fazer um curso. Cada servente deveria fazer um 

curso para pegar uma norma com o engenheiro, com um cara assim. Tem que fazer 

um curso, sempre aparece coisa nova. 

O que o senhor acredita que precisa para ser um engenheiro?  

ENTREVISTADO 1.3: Acho que o engenheiro tinha que começar primeiro como 

pedreiro também, tem engenheiro que só estuda, só na prática mas não sabe fazer 

nada. Tinha que saber fazer também. Se o servente não começar do começo como 

é que ele vai chegar a pedreiro. 

Sr. L. qual que seria o valor de um salário justo para um pedreiro hoje? 

ENTREVISTADO 1.3: Eu acho que um pedreiro ganhando R$ 1.000,00 reais ainda é 

pouco por mês. Na minha opinião o ajudante deveria ser quase igual ou igual. 

Quando eu pego um serviço o ajudante ganha quase o mesmo tanto.  

E o engenheiro? 

Um engenheiro pela responsabilidade dele, se o pedreiro ganha R$ 1.000,00 reais... 

o engenheiro R$ 10.000,00 reais. 
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Sr. M. diz para gente o que precisa para ser um pedreiro? 

ENTREVISTADO 1.4: Para ser um pedreiro ele tem que ter amor a profissão, curso, 

ter prática, porque não é só pegar numa colher e ir lá e dizer eu sou um pedreiro. Ele 

tem que entender conhecer métodos nível, tem que conhecer prumo  

Tem que estudar? 

ENTREVISTADO 1.4: Tem que estudar um pouco. Tem que ter pelo menos o básico 

o primeiro grau, é o mínimo. 

E para ser um engenheiro o que é preciso? 

ENTREVISTADO 1.4: Para ser um engenheiro, o engenheiro tem que ser um 

engenheiro prático com conhecimento da construção civil, não é só na caneta. Ele 

tem que ter conhecimento de material, por exemplo, argamassa, massa , o tijolo, 

conhecimento no material de primeira, para poder ele começar sua obra. E ser 

exigente também na sua obra querer coisa bonita, porque tem engenheiro que não 

liga deixa passar, mas tem que ser exigente. 

E quanto você acha que deveria ser um salário justo para um pedreiro hoje? 

ENTREVISTADO 1.4: Um pedreiro para ele não passar apurado que nem nós 

passamos, muito apuro vivendo de salário seria no mínimo R$ 1.000,00 reais [ no 

mínimo R$1.000,00 reais por mês] no mínimo R$ 1.000,00 reais por mês. [ certo, e 

para um engenheiro] e para um engenheiro cerca de R$ 10.000,00 reais por que a 

responsabilidade é muita e tem escritório, e tem computador e tem aquele troço que 

tudo é gasto. 

Mas a responsabilidade do pedreiro também não é grande...? 

ENTREVISTADO 1.4: A responsabilidade do pedreiro é grande, tem muito atenção 

no que ele está fazendo, cuidado com fio com prego com tábua no piso, no andar 

enfim ele tem que ter um cuidado minucioso mais muito grande.    
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FASE 2 – COLETA 2 

 

Sr. O., diz para gente, o que precisa para ser um pedreiro? 

ENTREVISTADO: 2.1 Precisa se dedicar, aprender bem, trabalhar bem também 

(inaudível) trabalhar muito e praticar bastante. Não adianta chegar lá e dizer que é 

pedreiro, tem que aprender bastante, ele não sabe tudo o que é preciso. 

O que você acha que é preciso para se tornar um engenheiro? 

ENTREVISTADO: 2.1 Tem que estudar bastante né um engenheiro. [ se o pedreiro 

quiser se tornar um engenheiro, por exemplo ] aí tem que estudar né. 

Quanto que deveria ser o salário de um pedreiro? 

ENTREVISTADO: 2.1 Na base de R$ 1.000,00 reais  

E de um engenheiro, quanto que deveria ser?  

ENTREVISTADO: 2.1 A uns R$ 3.000,00 reais mais ou menos , tá bom né. 

 

SR. D. o que precisa para um cara se tornar um pedreiro? 

ENTEVISTADO 2.2: Eu acho que tem que praticar bastante, muita prática, tipo 3 a 4 

anos, por aí, para falar que é um pedreiro de verdade. Sem isso não tem como ele 

fazer um curso e nem praticar, se tivesse um curso seria melhor, mas mesmo assim 

a prática tem que vir em seguida, 3 à 4 anos, por aí. 

E se o pedreiro quiser se tornar um engenheiro, o que ele precisa fazer? 

ENTREVISTADO 2.2: Além destes 2 itens aí ele tinha que estudar... [não basta só 

estudar]  tem que ter a prática também. 

E quanto seria um salário justo de um pedreiro hoje? 

ENTREVISTADO 2.2: Eu também tenho a mesma resposta. Acho que seria uns R$ 

1.000,00 reais  

E do engenheiro? 

ENTREVISTADO 2.2: Tinha que ser R$ 2.000,00 reais no máximo, pra sobreviver. 
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Sr. R., o que precisa para uma pessoa ser um pedreiro? O que ele tem que 
saber ou fazer? 

ENTREVISTADO 2.3: Ser dedicado no trabalho, ter bastante prática. 

E para se tornar um engenheiro o que você acredita ser necessário? 

ENTREVISTADO 2.3: Eu creio que é estudo e dedicação também. 

Quando que um pedreiro deveria ganhar por mês? 

ENTREVISTADO 2.3: Em torno de 1.000,00 à 1.200,00 reais  

E o engenheiro ? 

ENTREVISTADO 2.3: O engenheiro na base de 2.000,00 reais 

 

Sr. E., o que precisa para se tornar um pedreiro? 

ENTREVISTADO 2.4: O cara tem que ter vontade de aprender as coisas, por que se 

não aprender não faz o serviço prático, né? Que conta muito... e estar tento de olho 

no que os caras ensinam para aprender, para ser um bom pedreiro é isso aí. 

E se ele dizer se tornar um engenheiro o que ele precisa fazer? 

ENTREVISTADO 2.4: Ele tem que estudar né, e ter um pouco de prática, tem muito 

engenheiro que não tem prática. [sem prática] não adianta 

Quando que deveria ser o salário de um pedreiro? 

ENTREVISTADO 2.4: Acho que 1.000,00 reais à 1.200,00 reais. 

E do engenheiro? 

ENTREVISTADO 2.4: Do engenheiro uns 3.000,00 reais à 3.500,00 reais, porque a 

responsabilidade é toda dele né. 
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FALA ADICIONAL DO SR. D. (entrevistado 2.2) 
 

Quinze anos de serviço sem trabalhar fixado só de autônomo [ então isso 

não é levado em consideração ], não isso geralmento nas empresas, nas firmas 

grandes pra contratar os pedreiros não é levado em consideração. Eles pedem  3  a 

4 anos de experiência, as vezes, as pessoas sabe tem mais experiência, mas não 

trabalhou com carteira registrada [ e você conhece muitos pedreiros que estão assim 

nesta situação sem estar registrada] tem bastante [ e é complicado para o cidadão] 

muito complicado. Por que tem que levar em consideração a experiência e fazer 

testes com a pessoa , aí eles dão a oportunidade de registro aí a pessoa vai ficando 

1 ano 2, 3 anos, ele adquire experiência [ na tua carteira quanto tempo tem destes 

15 anos que você trabalha, somando na carteria assinado ]. Assinado mesmo deve 

ter 1 ano e meio mais ou menos [ destes 15 anos, 1 ano e meio ] destes 15 anos 1 

ano e meio. 6 meses em uma firma, mais 2 meses na outra, mais 6 meses na outra , 

e agora nesta empresa aqui vai fazer, o que 6 meses do ano passado e agora. 

Pretendo de agora para frente continuar registrado.    

 

 

 


