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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo o relato da realização de práticas educativas sobre 

organização e limpeza no canteiro de obras realizadas em cinco turmas de operários da construção civil, 

no âmbito do projeto FICC (Formação Integrada na Construção Civil). Para tanto, foi elaborado um 

planejamento para a realização das oficinas realizadas com cerca de 100 trabalhadores sobre o método de 

arrumação no canteiro de obra, que se baseia em uma metodologia desenvolvida no Japão (5S) e adaptada 

no Brasil por uma empresa de consultoria Paulista chamado 5L que significa: liberação de área; 

localização e arrumação; limpeza do canteiro; limpeza pessoal e saúde; e lista de verificação e 

reconhecimento. Considerando as atividades realizadas em cada encontro, observou-se que os 

colaboradores participaram com afinco das atividades propostas e demonstraram conhecimento sobre 

organização no canteiro de obras.   
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ABSTRACT:  

This work takes as an objective the report of the realization of educative practices on organization and 

cleaning in the flowerbed of works carried out in five groups of workers of the civil construction, in the 

context of the project FICC (Formation Joined the Civil Construction). For so much, a projection was 

prepared for the realization of the workshops when they were carried out with around 100 workers on the 

method of arrangement in the flowerbed of work, which is based on a methodology developed in Japan 

(5S) and adapted in Brazil for an enterprise of consultancy Of Sao Paulo called 5L what it means: 

liberation of area; location and arrangement; cleaning of the site construction; personal cleaning and 

health; and list of checking and recognition. Considering the activities carried out in each meeting, it was 

noticed that the collaborators participated tenaciously of the proposed activities and demonstrated 

knowledge on organization in the flowerbed of works.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAS 

É de grande importância assegurar aos trabalhadores o direito de participar, 

opinar, questionarem nas frentes de trabalhos bem como garantir o controle de 

qualidade de seus produtos e serviços. Desta forma, devem-se planejar novos programas 

de educação e treinamento de profissionais da construção civil, considerando os fatores 

que influenciam na execução, eficiência e eficácia, com os recursos existentes e sem 

gastos dispendiosos, reduzindo custos, minimizando perdas de materiais e tempo, 

permitindo a formação de uma cultura da construção civil de acordo com a realidade 

brasileira (FUJIMOTO, 2011). 

Segundo Fontenelle (2004) a formação profissional dos trabalhadores da 

construção civil é realizada, em grande parte dos casos, de maneira informal, sendo o 

conhecimento prático transmitido de um trabalhador para o outro, no próprio canteiro de 

obras. Visto essa necessidade de formalização no processo de transmissão de 

conhecimentos técnicos, foi criado o programa FICC (Formação Integrada na 

Construção Civil).  

  O Programa FICC é um projeto de extensão e pesquisa do Curso de Engenharia 

Civil da UFERSA – Universidade Federal Rural do Semi-árido que busca contribuir 

para uma sólida formação técnico-científica e profissional geral dos acadêmicos 

participantes de modo a capacitá-los a absorver e desenvolver novas tecnologias, 

estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas.  

O programa é composto pelos projetos que engloba as ações FICC SABENDO, 

FICC SAUDÁVEL e FICC VERDE. O primeiro aborda temas relativos à produtividade 

e qualidade no canteiro de obras, o segundo, abrange a questão da higiene, segurança e 

saúde no ambiente de trabalho e o último trata das questões dos resíduos da construção 

civil com foco na sustentabilidade de processo construtivo. 

  Esse artigo trata das oficinas sobre organização e limpeza no canteiro de obras, 

relacionadas às ações do FICC SABENDO, que prevê a sensibilização para mudança de 

atitude dos trabalhadores, por meio do repasse de informações realizado por bolsistas, 

estudantes do curso de engenharia civil, que no referido projeto atuam como 

educadores.  



 Na busca de qualidade e produtividade, é imprescindível um ambiente de trabalho 

limpo e organizado. Segundo Thomaz (2001, apud SILVA, 2013), canteiros sujos e 

obstruídos representam perigo de acidentes, desperdícios e reflexos negativos na 

motivação e produtividade dos trabalhadores. 

O presente trabalho tem como objetivo o relato de experiência ocorrida na 

realização de práticas educativas sobre um método de organização e limpeza no canteiro 

de obras realizadas com cinco turmas de operários da construção civil com cerca de cem 

trabalhadores, ocorridas entre setembro de 2012 e junho de 2013, no âmbito do projeto 

FICC. 

  

METODOLOGIA  

Foi selecionado o município de Mossoró-RN para a realização das oficinas. 

Escolha essa que se deve ao fato de ser sede do campus da UFERSA onde funciona o 

curso de Engenharia Civil. O Município de Mossoró é privilegiado por estar localizado 

entre duas capitais: Natal e Fortaleza. Limita-se ao norte com o Estado do Ceará e o 

Município de Grossos, ao sul com os Municípios de Governador Dix-Sept Rosado e 

Upanema, ao leste com Areia Branca e Serra do Mel e a oeste com Baraúna. Possui 

266.758 habitantes. Tem uma grande afluência migratória, com altos índices de trabalho 

relativo à extração de petróleo e produção de sal. A construção civil representa a força-

motriz do seu crescimento econômico, destacando-se a verticalização da cidade e a 

construção de conjuntos habitacionais, que tem dado emprego a milhares de operários. 

Foram realizadas cinco oficinas sobre o método de organização do canteiro de 

obras, sendo: duas em cursos de pedreiro no SENAI e três em construtoras em Mossoró. 

As ações foram planejadas considerando a linguagem do público, ou seja, se os 

participantes faziam parte de um curso de pedreiro do SENAI, o nível de letramento era 

maior, então era possível elaborar versos, como atividade de avaliação. Já com os 

trabalhadores das obras, a verificação de aprendizagem era realizada através de teatro e 

produção de desenhos. A estrutura das oficinas foi planejada como sintetiza a figura 1. 

 

  



 

 

Figura 1 - Estrutura das oficinas 

 

Um vídeo, em gênero comédia, sobre higiene e medicina no canteiro de 

obras contemplando várias situações sobre organização e limpeza uma 

linguagem normalmente utilizada por operários nas obras, era exibido.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A figura 2 mostra versos e imagens produzidos pelos participantes das oficinas 

no processo de avaliação de aprendizagem. 
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no dia a dia) 

Dinâmicas 

Texto 1:  

A nossa higiene sempre em primeiro lugar/ minhas botas vou lavar/ e depois vou engraxar. 

Pra usar a bota/ tenho que lavar o pé/ pois se eu não lavar/ vai me dar chulé. 

O meu uniforme/ vou manter limpo também/ pra não dá mal exemplo/ e não decepcionar 

ninguém.   

Autores: Cideval, Roniery, Raimundo, Francisco, Henrique, Márcio, Samuel e João. 

 

Texto 2:  

A organização é a coisa do momento,/ temos que praticar em casa, na escola ou no 

alojamento. 

Para que todos possam acompanhar esse desenvolvimento. 

Que é a organização meu irmão/ fique por dentro.  

Autores: Antônio, José, João, Josemberg, Antônio e Erivando.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Versos e imagens produzidos pelos participantes das oficinas 

 

Após a avaliação eram realizadas discussões sobre o significado das imagens e 

compartilhadas as frases entre os participantes da oficina. Na encenação teatral foram 

evidenciadas situações do cotidiano dos trabalhadores. Os participantes também eram 

convidados para renomear o filme. 
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