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4 PESQUISA DE CAMPO

4.1 METODOLOGIA

O objetivo primário dessa pesquisa foi constatar se a ausência ou a baixa
qualificação profissional é preponderante em pessoas maiores de 18 anos, membros
de famílias vivendo em situação de pobreza, extrema pobreza ou de vulnerabilidade
social.  

A pesquisa de campo foi uma pesquisa social com abordagem quantitativa.  
O público-alvo foram famílias vivendo em situação de pobreza, extrema

pobreza ou de vulnerabilidade social. 
Foi utilizada a técnica de documentação direta através de questionário misto

contendo algumas questões abertas, porém com questões predominantemente
fechadas.  

A pesquisa utilizou questionário estruturado - conjunto de perguntas
previamente formuladas. A metodologia utilizada na análise dos dados foi a
quantitativa.  

Os dados foram tabulados, sendo as respostas ordenadas e classificadas.  
Os dados foram tratados com o auxílio de software de computador apropriado

para armazenamento, análise e geração dos resultados. 
A representação dos resultados foi realizada através de gráficos e tabelas. 
A análise foi feita por meio de tratamento e estudo estatístico das

informações. Foi obtido o percentual de cada questão respondida. 
A variável principal do estudo é a “porcentagem de pessoas, membros das

famílias, maiores de 18 anos, com alguma qualificação ou formação profissional”
encontradas na amostra de dados. 

A pesquisa também forneceu outros percentuais que poderão auxiliar na
interpretação dos dados, como o percentual de membros das famílias, maiores de
18 anos, com alguma formação profissional em cada uma das seguintes
modalidades: cursos livres, técnicos e superiores. 

Obteve-se também uma relação de cursos de interesse dos participantes da
pesquisa. Essa informação poderá ser utilizada pela instituição coparticipante na
elaboração de projetos que possam ir ao encontro do anseio dessas pessoas,
favorecendo a formação profissional e, consequentemente, a emancipação social e
financeira da pessoa e de sua família. 

34



4.2 PESQUISA DE CAMPO  

A pesquisa foi realizada na Organização da Sociedade Civil "Centro Espírita
Amor e Caridade", na cidade de Americana - SP, bairro Cordenonsi.  

 

4.2.1 SUJEITOS (PÚBLICO-ALVO)   

O público-alvo foram famílias vivendo em situação de pobreza, extrema
pobreza ou de vulnerabilidade social, usuárias dos serviços da instituição
coparticipante. 

 

4.2.2 AMOSTRA   

O questionário foi aplicado em 20 famílias usuárias da OSC, em situação de
pobreza, extrema pobreza ou de vulnerabilidade social. 

 

4.2.3 COLETA DE DADOS   

O questionário foi direcionado a uma única pessoa por família,
preferencialmente aquela designada como Responsável Familiar no Cadastro
Único.  

Na impossibilidade, foi direcionado a uma pessoa maior de 18 anos, membro
da família, apta a responder às questões. 

 

4.3 GRÁFICOS E TABELAS (RESULTADOS)  
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4.3.1 Quantidades de membros familiares  

Figura 1 — Quantidade total de membros familiares 

Fonte: O autor (2022).

 

Figura 2 — Familiares maiores do que 18 anos 

Fonte: O autor (2022).
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Figura 3 — Familiares menores do que 18 anos 

Fonte: O autor (2022).

 
 

4.3.2 Rendas  

Figura 4 — Renda familiar mensal 

Fonte: O autor (2022).
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Figura 5 — Famílias cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal 

Fonte: O autor (2022).

 

Figura 6 — Renda per capita mensal da família 

Fonte: O autor (2022).
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4.3.3 Uso de computador e tecnologia  

Figura 7 — Possui acesso à Internet Banda Larga em casa 

Fonte: O autor (2022).

 

Figura 8 — Possui computador em casa 

Fonte: O autor (2022).
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Figura 9 — Possui celular do tipo Smart Phone na família 

Fonte: O autor (2022).

 

4.3.4 Moradia  

Figura 10 — Tipo de residência em que a família mora 

Fonte: O autor (2022).
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Figura 11 — Valor do aluguel, quando residência alugada 

Fonte: O autor (2022).

 
 

4.3.5 Trabalho e profissões  

Figura 12 — Pessoas maiores de 18 anos na família com trabalho remunerado nas modalidades: 

Fonte: O autor (2022).
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Figura 13 — Profissões que os membros familiares maiores de 18 anos possuem experiência e estão 
aptas(os) a exercê-las 

Fonte: O autor (2022).
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4.3.6 Cursos  

Figura 14 — Famílias nas quais algum dos membros maiores do que 18 anos gostariam de 
frequentar algum curso de formação profissional: livres, técnicos ou de graduação 

Fonte: O autor (2022).

 

Figura 15 — Membros familiares maiores do que 18 anos que já realizaram algum curso de formação 
profissional através de cursos livres com certificado 

Fonte: O autor (2022).
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Figura 16 — Membros familiares maiores do que 18 anos que já realizaram algum curso de formação 
profissional através de cursos técnicos com certificado 

Fonte: O autor (2022).

 
 

Figura 17 — Membros familiares maiores do que 18 anos que já realizaram algum curso de formação 
profissional através de cursos superiores de graduação com certificado 

Fonte: O autor (2022).
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Figura 18 — Cursos que os membros familiares gostariam de realizar 

Fonte: O autor (2022).

 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Analisando a variável principal da pesquisa : a “porcentagem de pessoas,
membros das famílias, maiores de 18 anos, com alguma qualificação ou formação
profissional” encontradas na amostra de dados, temos os seguintes dados obtidos
representados a seguir pelos gráficos. 
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Figura 19 — Familiares que realizaram cursos livres com certificado 

Fonte: O autor (2022).

Conforme observa-se na Figura 19, a quantidade de familiares maiores de 18
anos da amostra, que realizaram algum curso livre com certificado, representa um
percentual baixo em relação à quantidade total da amostra de indivíduos maiores de
18 anos. Essa proporção é menor que 25% (1/4) desse total. 
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Figura 20 — Familiares que realizaram cursos técnicos com certificado 

Fonte: O autor (2022).

 
Considerando-se a realização de cursos técnicos com certificado, conforme

a Figura 20, a quantidade de familiares maiores de 18 anos da amostra, que
realizaram algum curso técnico com certificado, representa um percentual menor
ainda. Essa proporção é menor que 12% desse total. 
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Figura 21 — Familiares que realizaram cursos de graduação com certificado 

Fonte: O autor (2022).

Finalmente quando se considera a formação superior, graduação com
certificado, conforme a Figura 21, a quantidade de familiares maiores de 18 anos da
amostra, que realizaram algum curso de graduação com certificado, representa um
percentual nulo em relação à quantidade total da amostra de indivíduos maiores que
18 anos. Cem por cento (100%) desses indivíduos maiores que 18 anos da amostra
não possuem cursos de graduação. 
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Figura 22 — Familiares e condições de trabalho 

Fonte: O autor (2022).

Em relação à forma de contrato de trabalho desses indivíduos, conforme a 
Figura 22, constata-se que quase 2/3 (63,6%) dos indivíduos maiores de 18 anos da
amostra, que possuem ocupação remunerada, estão no trabalho informal, sem
registro em carteira. Isso significa que provavelmente trabalham em condições
precárias e sem direitos previdenciários e trabalhistas.
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Figura 23 — Familiares com inscrição de MEI 

Fonte: O autor (2022).

 
Quando consideramos a questão do empreendedorismo, conforme a  Figura

23, menos de 10% (9,5%) dos indivíduos maiores de 18 anos da amostra, possuem
inscrição de MEI - Microempreendedor Individual. Isso não significa,
necessariamente, que estejam atuando como MEI.

 
 
Analisando a pergunta (problema) a que este projeto busca responder: "a

baixa qualificação profissional é preponderante em pessoas maiores de 18 anos,
membros de famílias vivendo em situação de pobreza, extrema pobreza ou de
vulnerabilidade social?", podemos afirmar que SIM. 

 
 

Constatamos essa realidade observado a  Figura 19, Figura 20 e Figura 21. O
percentual de familiares maiores de 18 anos que realizaram alguma qualificação 
profissional através de cursos livres foi de apenas 23,8%. Quando consideramos a
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qualificação profissional através de cursos técnicos esse percentual cai para 11,9%.
Considerando finalmente a qualificação profissional através de cursos de graduação
esse percentual é de 0%, ou seja, nenhum membro familiar maior de 18 anos na
amostra possui formação superior através de cursos de graduação. 
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APÊNDICE A — QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA A COLETA DE DADOS

1. Quantos membros da família, maiores de 18 anos, já realizaram algum
curso de formação profissional através de cursos livres com certificado? 

________ pessoas. 
 
2. Quantos membros da família, maiores de 18 anos, já realizaram algum

curso de formação profissional através de cursos técnicos com certificado? 
________ pessoas. 
 
3. Quantos membros da família, maiores de 18 anos, já realizaram algum

curso de formação profissional através de cursos superiores de graduação com
certificado? 

________ pessoas. 
 
4. Qual a quantidade total de pessoas na sua família - pessoas que moram

sob o mesmo teto e dividem as despesas mensais, de qualquer idade? 
________ pessoas. 
 
5. Qual a renda mensal total da sua família atualmente? 
R$ ______________________ 
 
6. Quantas pessoas na sua família - pessoas que moram sob o mesmo teto e

dividem as despesas mensais, são maiores de 18 anos? 
________ pessoas. 
 
7. Algum membro da família, maior de 18 anos, gostaria de frequentar algum

curso de formação profissional – cursos livres, técnicos ou de graduação (superior)? 
Sim ( ) 
Não ( ) 
 
8. Quais cursos?  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
9. Possui acesso à internet banda larga na sua casa? 
Sim ( )  
Não ( ) 
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10. Possui computador em casa? 
Sim ( )  
Não ( ) 
 
11. Algum membro da família possui celular do tipo Smartphone? 
Sim ( )  
Não ( ) 
 
12. Em qual tipo de residência sua família mora? 
Alugada ( )  
Própria ( )  
Cedida ( )  
Invasão em Área Verde ( )     
Invasão em Área Urbana ( ) 
Outro:___________________________________ 
 
13. Se a residência for alugada, qual o valor do aluguel? 
até R$606,00 ( )  
entre R$606,00 e R$1.212,00 ( )   
maior que R$1.212,01 ( )  
 não paga aluguel ( )   
 
14. Sua família é cadastrada no CadÚnico do Governo Federal? 
Sim ( )  
Não ( ) 
 
15. Quantas pessoas na sua família, maiores de 18 anos, realizam algum

trabalho remunerado nas seguintes modalidades? 
Com registro em carteira: _____ pessoas 
MEI ou similares: _____ pessoas 
Trabalho informal – sem registro em carteira: _____ pessoas 
 
16. Quais profissões ou funções os membros da sua família, maiores de 18

anos, possuem experiência e estão aptos a exercê-las? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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ANEXO A — PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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