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A paciência é uma das qualidades femininas que têm como origem a 

nossa opressão, mas que deve ser preservada após a nossa libertação. 

(Simone de Beauvoir)



DESLOCAMENTO DO TRABALHO FEMININO E OS NOVOS CONTORNOS DA 
DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ANÁPOLIS E 

GOIÂNIA

RESUMO

A pesquisa volta-se para o trabalho feminino na construção civil,  nas funções de pedreira, 
ceramista, azulejista, rejuntadora. Com foco nas questões sobre trabalho feminino e os novos 
contornos  da  divisão  sexual  do  trabalho,  este  estudo  verifica  e  analisa  os  motivos  do 
deslocamento  das  mulheres  para  este  setor,  a  precarização,  intensificação,  delegação  do 
trabalho doméstico,  as habilidades manuais,  a polarização, a escolaridade nos canteiros de 
obra em Anápolis e Goiânia. A pesquisa está orientada para a busca e verificação dos novos 
contornos da divisão sexual do trabalho, no sentido de identificar elementos que evidenciam 
mudanças que rompem com as desigualdades ou promovem formas de exploração do trabalho 
feminino. O objetivo do estudo volta-se para a análise do comportamento da força de trabalho 
feminina, diante das questões da sexualização das ocupações que regem a divisão sexual do 
trabalho, no setor da construção civil; Analisa, se este deslocamento estabelece uma maior 
desqualificação, precarização e intensificação do trabalho feminino ou rompe com o sistema 
hierárquico de gênero em uma profissão tradicionalmente masculina. A pesquisa foi realizada 
nos canteiros de obras, com entrevistas,  observações e descrição do cotidiano do trabalho 
feminino  no  setor  de  acabamento.  Verificou-se  que  o  deslocamento  é  promovido  pela 
escassez de mão de obra masculina, pelos cursos de qualificação profissional, pelo atrativo da 
carteira  assinada,  dos salários  e  estas  mulheres  estão saindo majoritariamente  do trabalho 
doméstico e são inseridas no setor de acabamento, local de trabalho exclusivamente manual, 
onde “produzir e limpar” possuem a mesma dimensão. A pesquisa revelou que o trabalho no 
setor  de acabamento  passa por  uma reclassificação  promovida  pelas  habilidades  manuais. 
Assim, é possível levantar o pressuposto da provável feminização do setor de acabamento da 
construção civil nas empresas pesquisadas. 

Palavras-chave: trabalho  feminino.  divisão  sexual.  construção  civil.  novos  contornos. 
deslocamento do trabalho.



SHIFT WORK FEM AND NEW PROFILES OF SEXUAL DIVISION OF LABOUR IN 
CONSTRUCTION IN ANÁPOLIS And GOIÂNIA

ABSTRACT

The  search  turns  to  women's  work  in  construction,  quarries  functions,  ceramist,  tiler, 
rejuntadora.  Focusing  on  the  issues  of  women's  work  and the  new format  of  the  sexual 
division of labor, this study verifies and analyzes the women's movement of the reasons for 
this sector, the precariousness, intensification of domestic work delegation, the craftsmanship, 
polarization,  education  at  the construction  sites  in  Anapolis  and Goiania.  The research  is 
focused on the search and verification of the new format of the sexual division of labor, to 
identify  elements  that  show  changes  that  break  with  inequalities  or  promote  forms  of 
exploitation of women's work. The objective of the study turns to the analysis of the behavior 
of the female labor force, on the issues of sexualization of occupations governing the sexual 
division of labor  in the construction industry; Checks whether this  shift  providing further 
disqualification,  insecurity  and intensification  of  women's  work or  breaks  the hierarchical 
system  of  gender  in  a  traditionally  male  profession.  The  survey  was  conducted  on 
construction sites, with interviews, observations and description of the female work everyday 
in the finishing sector. It was found that the displacement is promoted by male labor shortage, 
by professional training courses, the appeal of a formal contract, wages and these women are 
mostly out of domestic work and are inserted into the finishing sector, workplace exclusively 
manual,  which "produce and clean" have the same dimension.  The research revealed that 
work in the finishing sector has been a reclassification promoted by manual skills. Thus, it is 
possible to raise the presumption of likely feminization of construction finishing sector in the 
companies surveyed.

Keywords: women's work. sexual division. construction. new possibilities. job displacement.
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INTRODUÇÃO

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo, o trabalho feminino na construção civil em 

Anápolis e Goiânia, cujo problema sociológico é: O deslocamento do trabalho feminino para 

a  construção  civil,  reforça  os  novos  contornos  da  divisão  sexual  do  trabalho  e  amplia  a 

precarização  e  intensificação  para  as  mulheres  ou  promove  o  surgimento  de  uma  nova 

configuração do trabalho?

Para  Hirata  (2003),  existe  hoje  uma pergunta  que deve  ser  respondida  quando a 

questão  se refere  à  divisão  sexual  do  trabalho na  flexibilidade:  assisti-se  na  atualidade  a 

emergência de uma nova divisão sexual do trabalho?

Segundo a própria autora, responder a esta questão não é uma tarefa tão fácil assim, 

pois a crise econômica que introduziu a reestruturação produtiva flexível, trouxe implicações 

complexas para o trabalho feminino, e vários aspectos que estão diretamente influenciando 

esta trajetória não podem ser analisados de maneira  isolada é fundamental que a trajetória do 

trabalho  feminino  no  mercado  seja  analisada  à  luz  das  questões  relacionadas  a  gênero. 

Destaca que não se pode falar em nova divisão sexual do trabalho e sim, de novos contornos, 

pois as transformações provocadas pela acumulação flexível trouxeram novas implicações, 

novos efeitos, novas características, reforçando as desigualdades e exploração, e por isso, não 

alterou de fato, a divisão sexual do trabalho.

De acordo com Hirata (2003), não basta apenas verificar o aumento das mulheres no 

mercado de trabalho, nas mais diversas profissões é preciso também verificar a divisão sexual 

do trabalho doméstico,  que é fator de situação de precariedades, vulnerabilidades,  salários 

baixos e desvalorização social.

Torna-se fundamental para situar o objeto de estudo, no tempo e no espaço, destacar 

as transformações econômicas, políticas e sociais que afetaram de maneira intensa o mundo 

do  trabalho1,  a  partir  da  década  de  1970,  com  a  implantação  de  um  novo  modelo  de 

acumulação, chamado por David Harvey (2012), de Acumulação flexível e pelas diretrizes 

políticas do neoliberalismo. Os efeitos acarretados por este modelo de acumulação sobre a 

divisão sexual do trabalho foram intensos e significativos e estão modificando a forma de ser 

do  trabalho  feminino.  Estas  novas  características  são  aqui  identificadas  como  os  novos 

1 Expressão utilizada por Ricardo Antunes em seus livros, para destacar as situações que envolve o trabalho e os 
trabalhadores e trabalhadoras. Essa expressão será utilizada com o mesmo sentido no decorrer da pesquisa.
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contornos  da  divisão  sexual  do  trabalho  no  deslocamento  do  trabalho  feminino  para  a 

construção  civil. Contudo,  antes  de  abordar  estes  aspectos,  torna-se  importante  destacar 

alguns pontos do processo de mudança, que teve início nos anos de 1970, após o esgotamento 

do modelo anterior, o taylorismo/fordismo.

O século  XX,  presenciou  a  passagem  do  taylorismo/fordismo  para  o  regime  de 

acumulação flexível, que resultou em profundas mudanças na organização do trabalho. Estas 

mudanças  no processo de trabalho foram promovidas  por um conjunto de transformações 

econômicas, sociais e políticas a partir da década de 1970, resultante da crise econômica e das 

políticas neoliberais.

A reestruturação produtiva atingiu intensamente o mundo do trabalho, provocando o 

aumento  do  desemprego estrutural,  a  precarização  dos  empregos,  instituiu  contratos  mais 

flexíveis, a subcontratação e promoveu novos contornos para a divisão sexual do trabalho. Se 

na tradicional divisão sexual do trabalho, as desigualdades entre homens e mulheres eram 

evidentes e intensas, este novo modelo de acumulação, aumentou as diferenças e explorações, 

provocou profundas alterações na dinâmica da organização e na divisão sexual do trabalho, 

fortalecendo algumas práticas e favorecendo o surgimento de novas formas de exploração e 

desigualdades.

No regime de acumulação flexível, as transformações no mercado de trabalho são 

denominadas como “as metamorfoses no mundo do trabalho” e para a “classe-que-vive-do-

trabalho”, estas metamorfoses são materializadas através da imposição de formas mais frágeis 

de contratos  de trabalhos,  da desregulamentação dos  empregos,  da polarização2 da classe 

trabalhadora,  acentuando  as  desigualdades,  tornando  a  classe  trabalhadora  heterogênea  e 

segmentada,  com uma minoria  de trabalhadores  em empregos  estáveis,  com mão-de-obra 

qualificada  e  bem  remunerada,  enquanto  a  grande  maioria  convive  com  a  insegurança, 

instabilidade, pouco qualificada e com baixos salários.

2 Segundo Hirata (2012) a polarização do trabalho feminino deve ser analisada sob dois setores diferenciados: 
um  voltado  para  a  flexibilidade  (masculino)  e  para  o  taylorizado  (feminino).  O  flexibilizado  exige  a 
introdução da automação e a microeletrônica onde os postos de trabalhos são ocupados por homens e a 
existência de setores taylorizado, como a manutenção de estoques, de embalagens, que exigem trabalhos 
manuais, rotinizados, destreza e rapidez, são setores feminizados. Esta coexistência promove a polarização  
das qualificações e trabalho, a reprofissionalização para os homens e a utilização de formas atípicas para as 
mulheres.  A polarização das qualificações introduzidas pela modernização tecnológicas cria, de um lado 
uma massa  de  trabalhadores  desqualificados  e  de  outro,  cria  trabalhadores  superqualificados.  As novas 
tecnologias reforçam a divisão sexual do trabalho e a desqualificação da mão-de-obra. O outro setor é a 
bipolarização  do emprego feminino: de um lado,  há uma minoria de mulheres  com nível  universitário,  
melhores salários e em ocupações de prestígio social, enquanto, de outro, existe uma imensa maioria de 
mulheres com trabalhos mal pagos, desvalorizados e sem reconhecimento social. Estes são empregos muitas 
vezes em tempo parcial ou de caráter temporário, quase sempre sem perspectiva de carreira.
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Assim, diante destas mudanças significativas na organização do trabalho, torna-se 

necessário  avaliar  os  impactos  sobre  o  trabalho  feminino,  tendo  como  foco  central  a 

compreensão e  análise   sobre os novos contornos da divisão sexual,  no deslocamento  do 

trabalho  feminino  para  uma  atividade  tradicionalmente  masculina,  a  construção  civil, 

voltando  a  atenção  para  o  emprego  de  mulheres  em funções,  como  pedreiro,  azulejista, 

ceramista, rejuntadora.

As desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho passaram a ser 

denunciadas  e  evidenciadas  pelos  movimentos  das  mulheres  iniciados  na  Europa  e 

posteriormente expandindo-se por vários países e universidades,  onde as desigualdades de 

gênero no trabalho tornaram-se objeto de investigação. O movimento feminista  contribuiu 

para uma mudança cultural  e social,  o que  resultou em uma grande inserção da força de 

trabalho feminina no mercado. O significativo aumento de mulheres no mercado de trabalho 

não foi acompanhado por formas igualitárias de tratamento, de salários, de oportunidades no 

mundo do trabalho.

 A reestruturação produtiva, introduziu mudanças que atingiu a classe trabalhadora, 

que  passou  a  viver  da  lógica  flexível  imposta  pelo  capital.  E  para  as  mulheres  estas 

transformações tiveram efeitos intensos, no sentido de maior exploração, maior precarização 

de postos feminizados, contratos flexíveis com trabalhos temporários e parciais, terceirizado e 

diferenças salariais.

As  desigualdades  de  gênero  no  emprego  evidenciam  que  os  condicionantes 

naturalizados  socialmente  e  fortalecidos  pelo  modelo  de família  patriarcal  determinam os 

papéis  entre homens e mulheres na sociedade, e são amplamente aproveitados no capitalismo 

e estabelecendo que trabalho masculino vale mais que trabalho feminino.

As novas configurações do trabalho na atualidade força-nos a buscar uma melhor 

compreensão dos novos contornos e significados da categoria gênero e trabalho, num esforço 

de revelar as novas formas que a divisão sexual do trabalho vem assumindo. A reestruturação 

produtiva flexível, que trouxe implicações para o trabalho feminino, destaca vários aspectos 

que estão influenciando as condições  de emprego da mulher  e não podem ser entendidos 

isoladamente.  É  necessário  analisar  o  trabalho  feminino  à  luz  das questões  de  gênero, 

relacionando-o com a divisão sexual do trabalho doméstico, com os postos de precarização, 

com os salários baixos e diferenciados,  com o aumento da escolaridade feminina,  com os 

avanços tecnológicos e dos trabalhos manuais e com a desvalorização social.

Assim, entender e descrever as tendências dessas transformações que indicam uma 
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reformulação  e  redesenhos  da  divisão  sexual  do  trabalho  no  processo  de  reestruturação 

produtiva e suas implicações para o mundo do trabalho feminino, será possível por meio de 

estudos fecundos, capazes de revelar os tipos de relações sociais que estão sendo formados 

pelas  transformações  que  estão  acontecendo,  principalmente  nas  profissões  recentemente 

ocupadas pelas mulheres, como é o caso da construção civil.

A partir das abordagens do modelo de família patriarcal e sua consequente  divisão 

sexual do trabalho é possível reflexões mais amplas sobre o trabalho doméstico e profissional, 

carreira,  diferenças  salariais  e  os  efeitos  produzidos  e  aprofundados  na  flexibilidade,  tais 

como a precarização e intensificação, terceirização, trabalho temporário e parcial.

As mulheres mais escolarizadas,  nos dias de hoje, para manter-se no mercado de 

trabalho investem em suas carreiras ampliando cada vez mais os seus estudos e buscando 

maior qualificação. Mas a sua permanência no mercado de trabalho, exige dela a utilização de 

estratégias como a “externalização e delegação” dos afazeres domésticos à outras mulheres, já 

que o trabalho doméstico continua sendo atribuído a elas.

A pesquisa está orientada para a busca e verificação dos novos contornos da divisão 

sexual  do  trabalho,  no  sentido  de  identificar  elementos  que  evidenciam  mudanças  que 

rompem com as desigualdades ou promovem formas de exploração do trabalho feminino. 

Analisa se o deslocamento da mulher trabalhadora para a profissão de pedreira, ceramista, 

rejuntadora,  tradicionalmente masculina,  amplia a precarização e intensificação nesta nova 

configuração de trabalho. Diante desta problemática, os objetivos do estudo voltam-se para a 

identificação destas trabalhadoras: quem são estas mulheres, sua idade, escolaridade, situação 

de trabalho.  De onde estão se deslocando? O objetivo  volta-se também para conhecer  os 

motivos  que  levaram  estas  mulheres  a  inserir-se  no  trabalho  na  construção  civil  como 

pedreira,  ceramistas,  rejuntadora.  Visa  verificar  e  analisar  os  novos  contornos  da  divisão 

sexual  do  trabalho  e  destacar  como se  processa  a  divisão  sexual  do  trabalho  doméstico. 

Analisa se estas relações de trabalho estabelecem uma maior desqualificação, precarização e 

intensificação  do  trabalho  feminino  ou  está  iniciando  o  rompimento  com  o  sistema 

hierárquico de gênero nesta profissão tradicionalmente masculina.

As  características  que  a  divisão  sexual  do  trabalho  vem  assumindo  após  a 

reestruturação  produtiva  e  do trabalho,  imposta  pela  flexibilidade,  são aqui  denominadas, 

como já foi mencionado, de "os novos contornos da divisão sexual do trabalho". De acordo 

com Hirata (2003), não verifica-se na atualidade uma nova divisão sexual do trabalho, onde as 

desigualdades de gênero no emprego, tenham desaparecido ou diminuindo de forma intensa e 
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significativa,  mas também, não é possível desconsiderar as mudanças relevantes que estão 

influenciando  a  divisão  sexual  do trabalho  nos  dias  atuais.  Falar  em mudanças,  significa 

verificar  as  consequências  que  os  fatores  novos  ou  tradicionais  estão  acarretando  para  o 

trabalho  feminino,  princialmente  em  profissões  majoritariamente  e  tradicionalmente 

masculina, como a construção civil.

Os  contornos  que  a  divisão  sexual  do  trabalho  vem  apresentando,  partem  do 

princípio de que as mudanças no mundo do trabalho feminino, não são rupturas, mas "brechas 

decisivas  e  não  definitivas"  e  que  estão  em  pleno  desenvolvimento.  Assim,  estas 

características  ou  estas  brechas,  que  são  analisadas  como os  novos  contornos  da  divisão 

sexual do trabalho, são decorrentes dos efeitos produzidos no mercado de trabalho feminino, 

pela  imposição  às  mulheres  do  trabalho  doméstico,  dos  princípios  da  separação  e 

hierarquização  entre  trabalho  feminino  e  masculino,  naturalizados  socialmente,  que 

fortalecem as diferenças salariais, as desigualdades e as duplas jornadas. Os novos contornos 

são  promovidos  pelas  estratégias  das  mulheres  para  se  manterem  no  mercado  como  a 

escolaridade e a "delegação ou externalização" do trabalho doméstico. Estas estratégias são 

utilizadas  para  conciliar  as  tarefas  domésticas,  família  e  carreira.  Para  a  realização 

profissional, as mulheres precisam externalizar o trabalho doméstico.

As habilidades manuais, o cuidado, a paciência, a alta destreza, a fácil adaptação à 

rotina, desenvolvidas e apreendidas no interior da família através das atividades domésticas 

são atributos e qualificação, que passaram a ser requisitados pelas empresas na flexibilidade, 

onde  os  setores  ainda  não  foram tecnologicamente  modificados  pela  microeletrônica.  As 

habilidades manuais podem ser analisadas como característica dos novos contornos da divisão 

sexual  do  trabalho  e  impõem às  mulheres  o trabalho precário.  Os  trabalhos  manuais  das 

atividades  reprodutivas  passaram a ser componentes  importantes  na apropriação do corpo 

como qualidades naturais, meio de exploração e expansão da intensificação e precarização do 

trabalho feminino.

A polarização do trabalho feminino de acordo com Hirata (2003)  assinala o aumento 

de mulheres que estão ocupando altos postos de prestígio e bem remuneradas, enquanto uma 

grande  maioria  das  trabalhadoras  está  na  outra  ponta  do  processo,  ocupando  postos  de 

trabalho mal remunerado, em tempo parcial,  trabalho temporário e terceirizado. Os efeitos 

produzidos pela reestruturação produtiva sobre os trabalhadores  são mais intensos para as 

mulheres, assim, os resultados do emprego flexível como: a precarização, a intensificação, o 

trabalho  parcial  e  temporário,  a  terceirização,  a  segmentação  promovida  pelas  novas 
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tecnologias são considerados como os novos contornos da divisão sexual do trabalho na esfera 

produtiva.

Os novos contornos que a divisão sexual do trabalho vem apresentando, evidencia o 

deslocamento  do  trabalho  feminino  para  profissões  tradicionalmente  masculinas,  onde  as 

mulheres, não estão apenas aumentando sua inserção no mercado de trabalho, mas também 

penetrando em todos os setores da economia e desempenhando cargos e funções antes só 

ocupados por homens. Assim, o presente estudo destaca a inserção delas na construção civil, 

para a compreensão e análise dos novos contornos da divisão sexual do trabalho e os efeitos 

produzidos  nesta  nova  configuração  de  trabalho,  onde  se  localiza  a  outra  “ponta  da 

polarização,” isto é, onde estão as mulheres menos qualificadas e mais marginalizadas.

O que  se  pretende  de  fato  é  verificar  os  novos  contornos  da  divisão  sexual  do 

trabalho na construção civil e o deslocamento para esta profissão majoritariamente masculina, 

a  qual  na  última  década  tem recebido  um número  cada  vez  maior  de  trabalhadoras  nos 

canteiros  de  obras  e  pouco  ou  quase  nada  se  conhece  sobre  as  condições  as  quais  são 

submetidas ou vivenciadas e suas implicações para estas pioneiras. 

A relevância do estudo está em revelar os aspectos que envolvem as relações  de 

gênero, pois, segundo Santana e Oliveira (2004), os trabalhadores da construção civil são os 

que  mais  sofrem  com  os  avanços  da  precarização,  evidenciada  pelo  maior  número  de 

trabalhadores  informais,  temporários,  sem carteira  assinada,  baixa  escolaridade  e  sem os 

benefícios da previdência social. 

O primeiro capítulo destaca as mudanças no mundo do trabalho e suas implicações 

para  a  classe  trabalhadora,  dentro  do  contexto  das  transformações  promovidas  pelo 

esgotamento  do  taylorismo/fordismo  e  do  surgimento  da  reestruturação  produtiva  e  do 

trabalho, pelas políticas do neoliberalismo e das mudanças impostas pelo avanços tenológicos. 

Enfoca a dominação masculina, legitimada pela tradicional divisão sexual do trabalho, que 

impõe às mulheres a submissão e opressão através da divisão das tarefas e do lugar que ocupa 

na família. O modelo de família patriarcal, que desvalorizou o trabalho feminino, reforçando 

que o trabalho doméstico  é  tarefa  exclusiva  das  mulheres,  este  fator  é  importante  para a 

compreensão  das  desigualdades  no  mercado  de  trabalho,  entre  homens  e  mulheres  na 

atualidade, devido à evolução do modelo de família patriarcal para o modelo de “operariado 

patriarcal” na sociedade capitalista. Walby (2003). Evidencia as mudanças provocadas pela 

flexibilidade, como a precarização e intensificação, principalmente para o trabalho feminino, 

destacando os novos contornos da divisão sexual do trabalho.
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O segundo capítulo volta-se para a análise da construção civil no Brasil e em Goiás. 

Para as análises da história da construção civil no Brasil utiliza-se como referência Telles, 

(1984) e Moraes, (2005), grandes estudiosos da evolução e história deste setor. E sobre a 

história da construção civil em Goiás a referência foi do CREA-GO (2013). Registra-se a 

pouca literatura sobre este tema. 

A construção civil é um setor produtivo importante no cenário brasileiro e que mais 

absorve mão-de-obra, devido a grande e variada oferta de trabalho, sem muitas restrições para 

a  contratação.  Destaca  também  a  inserção  feminina  na  construção  civil,  evidenciando  o 

surgimento  dos  cursos  de  qualificação  profissional  para  as  mulheres  de  baixa  renda  e 

vulnerabilidade  social  com a  criação  de  projetos  como  o  Mão  na  Massa  e  Mulheres  na 

Construção.  Estes  projetos  visam a  inserção  feminina  na  construção  civil  mediada  pelas 

Secretarias de Políticas para as Mulheres (SPM), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  (SENAI).

O terceiro capítulo é composto pela descrição do cotidiano do trabalho feminino nos 

canteiros de obra de Anápolis e Goiânia, pelas análises dos resultados das entrevistas, das 

observações e o relacionamento com os principais conceitos teóricos destacados neste estudo. 

É apresentado os resultados da pesquisa,  as ponderações e  comparações  entre  a realidade 

encontrada e a  relação entre  os conceitos  teóricos utilizados para apresentar  o “estado da 

questão”.  O  capítulo  destaca  em  situações  específicas,  as  falas  das  trabalhadoras 

entrevistadas,  como  forma  de  apreender  com  precisão  e  veracidade  os  momentos 

significativos para a explicação e verificação do “problema” proposto neste estudo e dos seus 

objetivos. Traz os dados obtidos através de entrevista com o coordenador geral dos cursos do 

setor da construção civil no SENAI-GO, para verificar o aumento do número de mulheres que 

procuram estes cursos para a sua qualificação na última década. Destaca quadros e tabelas que 

sintetizam os principais resultados sobre o trabalho feminino na construção civil, no setor de 

acabamento e os novos contornos da divisão sexual do trabalho. 

A metodologia da pesquisa utilizou-se dos recursos da entrevista estruturada e semi-

estruturada,  da  observação para  a  coleta  de  dados  nos  canteiros  de  obras  em Anápolis  e 

Goiânia.  Foram realizadas  18 entrevistas  com mulheres  que estão  exercendo a função de 

pedreira,  ceramista,  azulejista,  rejuntadora.  Em Anápolis  realizou-se  sete  (07)  entrevistas, 

total de mulheres que trabalhavam no canteiro de obra no momento da pesquisa. Em Goiânia 

foram realizadas dez (10) entrevistas,  em dois (02) canteiros  de obra,  um deles com (08) 

entrevistas, total de mulheres que também trabalhavam no momento da pesquisa e no segundo 
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canteiro de obra foram realizadas duas (02) entrevistas de um total  de (09) mulheres que 

trabalhavam. E uma (01) entrevista com uma aluna do curso de pedreira de acabamento e 

ceramista no SENAI-GO Vila Canaã, totalizando 11 entrevistas. Para verificar a visão dos 

homens  sobre  o  trabalho  feminino  no  setor  de  acabamento  foram realizadas  quatro  (04) 

entrevistas. Em cada canteiro de obras duas (02) entrevistas, (01) uma com o mestre de obras 

e (01) uma com o encarregado.

A  coleta  de  dados,  “in  locus”  procedeu-se  seguindo  o  roteiro  das  entrevistas, 

estruturadas  e  semi-estruturadas  que  foram  gravadas,  para  uma  maior  fidelidade  às 

informações  coletadas  e  foram  realizadas  de  forma  individual.  Os  dados  e  informações 

coletados por meio das entrevistas foram utilizados para a interpretação da realidade,  dos 

conceitos e análise do “problema” proposto neste estudo e para a verificação dos objetivos. 

Também, foram realizadas  entrevistas  com homens da construção civil  (mestre  de obra e 

encarregado) para conhecimento acerca da visão deles sobre o trabalho feminino neste setor. 

Utilizou-se também dados do setor de gestão de pessoas das empresas para verificar o número 

de contratações e demissões de mulheres.

As observações foram realizadas para apreender situações do dia a dia do trabalho 

feminino no canteiro de obra e revelar aspectos e/ou informações que auxiliassem nas análises 

dos dados. As observações foram também utilizadas para “descrição da rotina de trabalho das 

mulheres”. A Descrição foi realizada mediante convívio direto com as trabalhadoras por dois 

dias consecutivos.

O problema sociológico foi desmembrado, para uma análise mais particularizada e 

completa de cada Conceito e desta forma apreender as suas complexidades. Os Conceitos que 

não compõem diretamente o objeto de estudo, mas são essenciais para o entendimento da 

problema e que contribuíram para os argumentos  utilizados nos Capítulos,  também foram 

analisados. As análises dos resultados dos dados coletados nos canteiros de obras, das cidades 

de  Anápolis  e  de  Goiânia,  também  foram  analisados  separadamente  para  posterior 

comparações e elaboração de tabelas. 

A pesquisa utilizou-se da bibliografia existente para o entendimento,  discussões e 

análises acerca  dos termos e conceitos fundamentais, que compõem o tema central do estudo: 

o trabalho feminino, a divisão sexual do trabalho, os novos contornos da divisão sexual do 

trabalho,  a  precarização  e  intensificação  do  trabalho.  Para  o  direcionamento  do  estudo 

buscou-se  também  as  abordagens  dos  aspectos  que  estão  diretamente  ligados  aos  novos 

contornos da divisão sexual do trabalho: as desigualdades salariais, o trabalho doméstico, a 



23

escolaridade,  a  polarização,  as  habilidades  manuais  femininas,  o  patriarcalismo,  a 

flexibilidade entre outros. 

 A palavra  “deslocamento”  na  investigação  é  utilizada  para  verificar  a  saída  de 

mulheres  tralhadoras  de  outras  profissões  vistas  como  feminina  para  uma  profissão 

tradicionalmente masculina. Possui o sentido de movimento, de mudança de um lugar para 

outro e possui o sentido de desprender-se de antigas convenções culturais, para verificar os 

elementos  que indicam o crescimento  da inserção feminina  na construção civil  na última 

década. Deslocamento possui a ideia de identificar “de onde” estão vindo ou se deslocando, 

estas trabalhadoras, suas condições anteriores de trabalho e de salários. O ato de inserir-se na 

construção  civil  estaria  no  âmbito  pessoal  ou  é  motivado  por  políticas  para  as  mulheres 

trabalhadoras? 

O  sentido  da  palavra  “deslocamento”  ganha  importância  para  a  observação  do 

movimento  de  inserção feminina  neste  espaço dominado por  homens e  o rompimento  de 

antigas formas culturais e relações de gênero (trabalho na construção civil é trabalho para 

homens) assumindo a dimensão de novos contornos da divisão sexual do trabalho.

Recorreu-se à pesquisa qualitativa para descrever, explicar e interpretar o objeto de 

estudo, através de entrevistas estruturadas e semi estruturadas, das observações participantes, 

e desta forma verificar as condições do trabalho feminino dentro das temáticas que se propõe 

o  estudo.  A  análise  qualitativa  possibilitou  a  compreensão  e  interpretação  os  fenômenos 

sociais a partir de seus significados e resultados, contribuindo para uma visão mais abrangente 

do  problema.  Foi  adotado  os  recursos  como,  gravadores  e  máquinas  fotográficas  para 

assegurar a essência, garantir maior perenidade às observações e veracidade das informações 

coletadas. 

 Buscou-se dados no SENAI-GO sobre a quantidade de mulheres que concluem os 

cursos  de  qualificação  profissional  no  setor  de  construção  civil  para  a  verificação  do 

quantitativo de mulheres e o seu crescimento nos últimos anos.  Os dados foram fornecidos 

pela Coordenação da Construção Civil e instrutores dos cursos, como também pelo NRM - 

Núcleo de Relações de Mercado e pela a Coordenação de Estágio e Emprego do SENAI-GO.

Para maiores informações sobre os trabalhadores da construção, coletou-se dados no 

Sindicato da Indústria da Construção - Sinduscon-Go e no SECONCI - GO - Serviço Social 

da Indústria da Construção Civil de Goiás.

Para  situar  o  objeto  de estudo no tempo e  no espaço,  as  análises  bibliográficas, 

partem da década de 1970, como meio de compreender as mudanças no mundo do trabalho a 
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partir do contexto da implantação da reestruturação produtiva, do neoliberalismo, período em 

que no Brasil é registrado um aumento significativo das mulheres no mercado de trabalho, 

promovido também pelas mudanças culturais do movimento feminista. 

O marco temporal para  verificação e análises do deslocamento das mulheres para a 

construção civil foi a partir do ano 2000 até o ano de 2014.

As fontes de dados utilizadas foram, tanto do Censo Demográfico e das  Pesquisas 

Nacionais  por  Amostra  de  Domicílios  -  PNAD,  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e 

Estatística  -  IBGE,  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  -  MTE,  até  as  últimas  datas 

disponíveis de 2010. Contudo, alguns dados isolados ou microdados, datados de 2011, 2012 e 

2013  foram  coletados  do  Departamento  Intersindical  de  Estatística  e  Estudos 

Socioeconômicos - DIEESE,  da Pesquisa Mensal de Emprego - PME, do Cadastro Geral  de 

Emprego e Desempego -  CAGED, da Pesquisa Anual  da Indústria da Construção Civil  - 

PAIC.  Estes  dados  serviram de  sustentação  para  as  análises  descritivas  e  qualitativas  do 

objeto de estudo.
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CAPÍTULO 1

O TRABALHO E O TRABALHO FEMININO

O capítulo 1 deste estudo tem como foco central  destacar algumas das principais 

discussões  acerca  das  transformações  que  ocorreram  no  trabalho  com  a  reestruturação 

produtiva  iniciada  na  década  de  1970,  destacando  as  suas  implicações  para  o  trabalho 

feminino,  evidenciando os conhecimentos  já  produzidos sobre as mudanças no mundo do 

trabalho, os novos contornos da divisão sexual do trabalho, a precarização, intensificação e 

desigualdades à luz da questão de gênero.   

Estas transformações no mundo do trabalho, aliadas à inserção intensa da mulher no 

mercado de trabalho, provocando um aumento significativo do nível de escolaridade, acesso à 

profissões tradicionalmente masculinas, não significam a ruptura com as antigas formas de 

opressão e desigualdades que sempre estiveram presentes na tradicional  divisão sexual do 

trabalho.  Este  primeiro  capítulo  busca  retratar  que  as  desigualdades,  embora  com  outra 

roupagem  ou  modificadas  pelas  transformações  em  curso  e  pelas  mudanças  culturais 

promovidas pelo movimento feminista, continuam existindo e contribuindo para a formação 

de novos contornos da divisão sexual do trabalho. Como são estes novos contornos? De que 

forma estão sendo praticados na divisão sexual do trabalho? As desigualdades de gênero no 

mercado de trabalho, estão passando por rupturas e mudanças ou são meras continuidades das 

diferenças entre homens e mulheres no trabalho?

1.1 As Mudanças no Trabalho

Para a compreensão das mudanças que ocorreram no mundo do trabalho a partir dos 

anos 1970, com a crise econômica e as mudanças processadas na organização do trabalho 

torna-se fundamental abordar o sistema produtivo denominado de fordismo e o seu modelo de 

organização da produção e do trabalho que predominou ao longo do século XX, promovido 

por um processo intenso de transformação técnica iniciada no século XIX, com a introdução 

de máquinas que realizavam o trabalho humano. O regime de acumulação fordista surgiu nos 

Estados  Unidos  e  aliado  com  os  princípios  taylorista  da  divisão  do  trabalho  manual  e 

intelectual, visava uma política de controle do trabalho para o aumento da produtividade. O 
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fordismo teve início  em 1914, por  Henry Ford,  que introduziu  uma detalhada  divisão do 

trabalho  para  atingir  altos  ganhos  de  produtividade  com a  racionalização  do trabalho.  A 

implantação  do  fordismo  aconteceu  conjuntamente  com  os  Princípios  da  Administração 

Científica  de  Taylor,  onde  a  gerência,  através  de  um rigoroso  controle  do  tempo  e  dos 

movimentos impunha aos trabalhadores a maneira pela qual o trabalho deveria ser executado 

e  o  projeto  de  trabalho  era  elaborado  pela  alta  administração.  Segundo  Harvey  (2012), 

vinculado ao modelo de produtividade  fordista,  o taylorismo,  como forma de controle  do 

trabalho no processo produtivo é entendido como um sistema de gestão científica do trabalho, 

através  da separação entre  gerência,  concepção e  execução  de tarefas,  com o trabalhador 

realizando apenas gestos rotineiros, repetitivos e simples na linha de produção, representando 

a fragmentação do trabalho e o controle da mão-de-obra. Harvey, assim destaca o regime de 

acumulação fordista:

O que havia de especial em Ford (e que, em última análise, distingue o fordismo do 
taylorismo) era a  sua visão,  seu reconhecimento explícito de que a produção  de 
massa significava consumo de massa,  um novo sistema de produção da força de 
trabalho, uma nova política  de controle e gerência do trabalho, uma nova estética e 
uma  nova  psicologia,  em  suma,  um  novo  tipo  de  sociedade  democrática, 
racionalizada, modernista e populista. (HARVEY, 2012, p. 121).

O  padrão  de  acumulação  taylorista/fordista  de  produção  caracterizava-se  pela 

produção em massa de mercadorias, com uma produção mais homogeneizada e verticalizada, 

onde grande parte da produção necessária para a fabricação era realizada internamente, na 

racionalização das operações para a redução do tempo e o aumento do ritmo de trabalho, que 

resultava  na  intensificação  das  formas  de  exploração  com  base  no  trabalho  parcelar  e 

fragmentado, na decomposição das tarefas que reduzia a ação do trabalhador a um conjunto 

repetitivo de atividades.  Este padrão de acumulação ofereceu a ilusão de que o sistema de 

metabolismo social do capital pudesse ser efetivo, duradouro e definitivamente controlado, 

regulado,  fundado  num  compromisso  entre  o  capital  e  trabalho  mediado  pelo  Estado. 

(ANTUNES, 2005, p. 37).

Para  Leite  (2003,  p.  40),  os  princípios  que caracterizaram o taylorismo/fordismo 

como  forma  de  organização  do  trabalho  são:  “a  produção  em  massa  de  produtos 

estandartizados,  a  parcelização  das  tarefas,  a  rígida  divisão  entre  trabalho  manual  e 
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intelectual,  os tempos impostos, o trabalho individualizado e colocado sob a vigilância de 

pesada hierarquia fabril”.

Além do processo de trabalho taylorismo/fordismo que se fortaleceu no pós-guerra 

surge também o sistema de “compromisso e de regulação”3 estabelecido entre o capital e o 

trabalho mediado pelo Estado. Este compromisso buscava a obtenção de ganhos sociais e 

seguridade social promovidos pelo Welfare State. Através do  welfare state o compromisso 

estabelecia que o Estado era o provedor dos direitos sociais como saúde, educação, moradia, 

transporte,  a  manutenção  do pleno emprego  resultando  deste  modo,  na  subordinação  dos 

sindicatos  ao  Estado.  Por  meio  deste  compromisso  e  da  regulação  do  Estado  verifica-se 

durante o fordismo, sob a forma de Estado-providência, práticas como a garantia dos salários 

indiretos e a manutenção dos direitos conquistados através das leis trabalhistas, nas políticas 

de desenvolvimento e destinando ao Estado o papel central de regulação social.

Assim, pode-se destacar que a divisão social do trabalho no taylorismo/fordismo se 

caracterizou pela decomposição das tarefas ao longo da esteira, com rígida separação entre 

trabalho manual e intelectual além da intensa expropriação do saber do operário. As tarefas 

eram realizadas através da marcação do tempo e do ritmo, com ações repetitivas, mecânicas, 

cuja organização do trabalho era marcada pela regulação e controle.

O taylorismo/fordismo começa a dar sinais de esgotamento no início dos anos de 

1970,  onde  as  tendências  da  reestruturação  produtiva  ganham  sentido  com  profundas 

transformações  na  forma  de  produzir  e  na  organização  do  trabalho.  Começa  então  a 

substituição da produção em massa por produtos estandartizados pela produção em lotes de 

produtos diferenciados.  E a tecnologia de base eletromecânica passa a ser substituída pela 

tecnologia microeletrônica, mais produtiva e adaptada à produção imensamente diferenciada. 

E  para  garantir  maior  flexibilidade  à  produção  modificou-se  também  a  organização  do 

trabalho  no  interior  das  empresas,  baseada  na  flexibilização  da  mão-de-obra  e  maior 

qualificação  dos  trabalhadores  que  precisam  desenvolver  a  capacidade  de  se  adaptarem 

rapidamente às mudanças contínuas do processo produtivo e adquirirem novas competências e 

habilidades, isto é, ser polivalente.

De acordo com Harvey (2012, p. 140), as décadas de 1970 e 1980 foram um período 

de  reestruturação  econômica  e  de  reajustamento  social  e  político.  Várias  experiências  na 

3 De acordo com Leite (2003, p. 33), regulação significa o controle de regras institucionais, disciplinares e 
normatização mediante leis, hábitos culturais e organizações estatais. É a organização fordista do processo  
de trabalho.
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organização industrial começaram a tomar forma, evidenciando os primeiros passos rumo a 

passagem para um regime de acumulação inteiramente novo. Este novo padrão de acumulação 

é assim definido por Harvey:

A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto direto com 
a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 
mercados  de  trabalho,  dos  produtos  e  padrões  de  consumo.  Caracteriza-se  pelo 
surgimento  de  setores  de  produção  inteiramente  novos,  novas  maneiras  de 
fornecimentos  de  serviços  financeiros,  novos  mercados  e,  sobretudo,  altamente 
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. (…) Ela também 
envolve  um novo  movimento  que  chamarei  de  “compressão  do  espaço-tempo”. 
(HARVEY, 2012, p. 140).

Para Ricardo Antunes, nas últimas décadas, principalmente no início dos anos 1970, 

o capitalismo vivenciou um quadro crítico promovido por uma crise econômica de grande 

complexidade que promoveu mutações intensas nos setores econômicos, sociais, político e 

ideológico  com  grandes  repercussões  no  ideário  da  classe-que-vive-do-trabalho,4 com 

mudanças de ordens diversas e de forte impacto. Esta crise estrutural teve como consequência 

direta a implementação de um amplo processo de reestruturação do capital, com o objetivo de 

recuperar o ciclo reprodutivo que afetou intensamente o mundo do trabalho. Este processo 

voltava-se para a reestruturação do modelo produtivo do taylorismo/fordismo para recuperar 

os  patamares  de  acumulação  decorrentes  da  conjugação  da  decrescente  taxa  de  lucro,  da 

retração do consumo e do excesso de produção. (ANTUNES, 2005, p. 35-36).

A acumulação flexível estabeleceu um conjunto de medidas para a recuperação da 

produção, das taxas de lucro e apresentou forte oposição à rigidez da legislação trabalhista, 

dos salários, dos horários, do tempo de trabalho, enfim, a estrutura do trabalho deveria ser 

modificada.  Assim,  uma  nova  organização  do  trabalho  no  interior  das  empresas  foi 

4 A expressão classe-que-vive-do-trabalho, possui o mesmo sentido dado por Antunes para conferir validade 
contemporânea  ao  conceito  marxiano  de  classe  trabalhadora.  Pretende  enfatizar  o  sentido  de  classe 
trabalhadora  e  apreender  a  sua  concretude,  na  mesma  definição  de  Ricardo  Antunes.  Sua  definição 
compreende  a  totalidade  daqueles  que  vendem a  sua  força  de  trabalho,  tendo  como núcleo  central  os 
trabalhadores  produtivos.  Sendo  o  trabalhador  produtivo  aquele  que  produz  mais-valia  e  participa  da 
valorização do capital. A classe-que-vive-do-trabalho, engloba também os trabalhadores improdutivos, que 
trabalham nos setores de serviços como bancos, comércio, turismo, seja para o uso público ou do capitalista.  
A noção ampliada de classe-que-vive-do-trabalho inclui todos aqueles e aquelas que vendem sua força de 
trabalho em troca de um salário, incorporando também o trabalhador rural, o proletariado precarizado, o 
subcontratado, os trabalhadores terceirizado, os trabalhadores da economia informal e os desempregados. 
Exclui naturalmente, os gestores do capital, seus altos funcionários que detém o controle do processo de 
trabalho,  aqueles  que  vivem da especulação  e  de juros,  os  pequenos  empresários  e  pequena  burguesia.  
(Antunes 2005).
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estabelecida, pois, para acompanhar a flexibilidade da produção fez-se necessário modificar o 

uso  do  trabalho.  Isto  é,  o  trabalho  também  precisa  ser  flexível  e,  se  para  adaptarem  à 

flexibilidade  da  produção,  os  trabalhadores  precisaram  desenvolver  a  capacidade  de  se 

adequarem  rapidamente  às  mudanças  contínuas  do  processo  produtivo,  adquirirem  novas 

habilidades e competências, bem como terem disponibilidade para modificar continuamente 

suas atividades.

Segundo  Danièle  Meulders  (2003),  o  termo  flexibilidade  apresenta  caráter 

conjuntural  significativo,  como  oposição  à  rigidez,  que  está  na  origem  dos  custos 

relativamente  elevados,  como  sinônimo  de  capacidade  de  adaptação,  maleabilidade, 

modernidade e que põe em questão a legislação trabalhista e os sistemas de proteção social. A 

flexibilidade aplica-se aos sistemas de formação e de produção, sugere-se implantação de 

sistemas  mais  flexíveis  de  formação  para  atender  às  necessidades  de  novos  sistemas  de 

fabricação. A flexibilidade visa transferir aos trabalhadores os riscos ligados às flutuações 

conjunturais, reduzir  o custo da mão-se-obra e facilitar  o trabalho temporário e parcial.  A 

flexibilidade provoca a emergência de formas de trabalho nas fronteiras entre a inatividade e o 

emprego; emprego de curta duração e de forte instabilidade que nem sempre é possível viver 

de sua remuneração e por isso estão mais próximos da inatividade do que do emprego. Tudo 

deve ser flexível nos mercados de trabalho, os trabalhadores, os horários, o tempo, os salários. 

Com este discurso no qual os problemas do mercado de trabalho são promovidos 

pela  rigidez,  a flexibilidade  passa a ser estimulada  e vista  como alternativa eficaz para a 

resolução  dos  problemas  do  emprego.  As  reduções  na  contribuição  social  estimula  o 

desenvolvimento  de  formas  de  emprego  flexíveis  que  satisfaça,  ao  mesmo  tempo,  as 

necessidades dos empregados e as exigências da concorrência econômica.

Para Meulders (2003), a promoção de empregos flexíveis permite aumentar o seu 

número, mas sem aumentar o volume de trabalho, isto é facilitado pela promoção do emprego 

parcial, fazendo com que ele se mantenha constante ou até mesmo diminuído. Os empregos 

flexíveis atingem principalmente às mulheres e indicam que os trabalhadores flexíveis não são 

assexuados. Elas aparecem como as principais vítimas das políticas de flexibilidade, “a elas os 

horários flexíveis associados ao tempo parcial de curta duração, a elas os baixos salários e as 

proteções sociais achatadas”. (2003, p. 274). O discurso ideológico explica que os  empregos 

flexíveis permitem às mulheres conciliar vida familiar e profissional ajudando no orçamento 

familiar.
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Os efeitos das políticas de flexibilidade sobre o emprego não deixam dúvidas de que 

estas políticas fragilizaram o emprego e favoreceram o aparecimento de trabalhos precários, 

temporários, parciais, ameaças constantes de desemprego, salários baixos, falta de  proteção 

social, ausência de perspectivas de promoção, pressão patronal forte e instabilidade. 

De acordo com Meulders (2003), nas últimas décadas, os efeitos da flexibilidade do 

trabalho são fortemente sentidos na flexibilidade do tempo de trabalho através do aumento 

significativo do emprego em tempo parcial, pela multiplicidade dos contratos temporários, na 

flexibilidade dos salários entre homens e mulheres, já que o trabalho parcial é realizado em 

sua  grande  maioria  por  mulheres,  e  que  o  trabalho  parcial  significa  salário  baixo.  A 

flexibilidade  permitiu  a  demissão  em massa  a  partir  do  início  dos  anos  1990,  quando  o 

crescimento econômico entrou em colapso.

Os debates sobre a flexibilidade são cruciais  para a compreensão das relações de 

gênero, não apenas para verificar a quem são destinados os empregos flexíveis que geram 

empregos  marginais  e  precários,  mas  também  para  compreender  a  influência  dos  novos 

contornos da divisão sexual do trabalho sobre as mulheres trabalhadoras.

Deve-se observar que, em virtude das mudanças na organização do trabalho impostas 

pela reestruturação produtiva, houve uma disseminação do trabalho terceirizado, pautado pela 

insegurança e por tempo determinado, marcado por práticas desregulamentadoras do trabalho 

através da diminuição dos direitos trabalhistas e fortalecendo as formas de trabalho precário. 

O trabalho terceirizado permite  aos empregadores impor salários,  condições  de trabalho e 

descontinuidade  na  contratação,  tais  condições  vão  na  contramão  do  emprego  estável, 

protegido por leis trabalhistas e pela segurança social. 

Nessa contextualização são percebidas as mudanças no mundo do trabalho  por meio 

da precarização da maioria da população que vive do trabalho que, por sua vez, passou a viver 

da lógica flexível imposta pelo capital, através da terceirização, da fragmentação do trabalho e 

do enfraquecimento dos sindicatos. Assim, comenta Antunes:

Algumas das repercussões dessas mutações no processo produtivo têm resultados 
imediatos  no  mundo  do  trabalho:  desregulamentação  enorme  dos  direitos  do 
trabalho, que são eliminados cotidianamente em quase todas as partes do mundo 
onde há produção industrial e de serviço; aumento da fragmentação no interior da 
classe  trabalhadora;  precarização  e  terceirização  da  força  humana  que  trabalha; 
destruição do sindicalismo de classe e sua conversão  num sindicalismo dócil, de 
parceria, ou mesmo em um sindicalismo de empresa. (ANTUNES, 2005, p.53).
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No campo político, o neoliberalismo estabelecia mudanças que impunham um novo 

comportamento do Estado, determinando o fim do Welfare State ou Estado do Bem-Estar 

social. Com a crise econômica da década de 1970, o Estado, que antes era o provedor dos 

direitos sociais e regulamentava a política do pleno emprego e assim mantinha o equilíbrio 

dos setores produtivos, passa a ser regido pelas diretrizes da isenção do Estado nas políticas 

sociais com grandes incentivos à privatização, o enxugamento do Estado, menor intervenção 

na  economia,  as  políticas  fiscais  e  monetárias  afinadas  com os  organismos  mundiais  de 

hegemonia do capital, como o Banco Mundial e o FMI - Fundo Monetário Internacional e a 

redução dos  direitos  da previdência  social.  Os  direitos  trabalhistas  passam a ser  vistos  e 

tratados como privilégios. O neoliberalismo estabelecia menos gastos, menos investimentos; 

tudo  deveria  ser  regido  pelas  leis  do  mercado.  Postulava-se  neste  período,  que  o 

desenvolvimento  econômico,  aliado  ao  desenvolvimento  técnico-científico  resultaria  no 

crescimento social.

A somatória destes acontecimentos provocaram mudanças significativas para a classe 

trabalhadora que presenciou uma profunda desvalorização do trabalho e do emprego. A crise 

estrutural do capital, que se instalou no conjunto das economias capitalistas, levou o capital a 

desenvolver sua lógica destrutiva, atingindo principalmente a classe trabalhadora em função 

da substituição do padrão taylorista/fordismo pelas formas produtivas e desregulamentadas da 

acumulação flexível. Segundo Harvey (20112):

A falência  do  modo  de  acumulação  taylorista/fordista,  obrigou  os  capitalistas  a 
entrar em um período de racionalização, reestruturação e intensificação do controle 
do  trabalho.  A  mudança  tecnológica,  com  a  introdução  da  microeletrônica,  da 
automação,  a  busca por novas linhas de produtos e novos nichos de mercado,  a 
dispersão  geográfica  para  locais  de  fácil  controle  do  trabalho,  as  medidas  para 
acelerar  o  tempo  de  giro  do  capital,  transformaram-se  em  estratégias  de 
flexibilização  dos  processos  de  trabalho,  dos  mercados  e  do  consumo.  Os 
empregadores passam a exercer forte controle do trabalho sobre a força de trabalho 
que se viu em meio a um processo de desemprego estrutural, contratos de trabalho 
flexíveis, com redução do emprego regular e crescente trabalho em tempo parcial, 
temporário  ou  subcontratação  e  enfraquecimento  do  poder  sindical.  'A  atual 
tendência dos mercados de trabalho é reduzir o número de trabalhadores 'centrais' e 
empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra facilmente e é demitida 
sem custos quando as coisas ficam ruins'. (HARVEY, 2012, p. 144).

De acordo com o mesmo autor, a organização do trabalho, isto é, a divisão social do 

trabalho, passa a ser vista como “central e periférica”. O centro é formado por empregos em 
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tempo integral,  com maior  segurança  no  emprego,  e  as  boas  perspectivas  de  formação e 

promoção tendem a diminuir. A periferia é formada por dois subgrupos: o primeiro grupo 

periférico  é  composto  por  empregados  em  tempo  integral,  de  trabalho  manual,  menos 

especializado, com menor acesso a oportunidades de carreira e com alta taxa de rotatividade. 

O segundo grupo periférico  oferece  uma flexibilidade  ainda  maior  e  inclui  empregos em 

tempo parcial, com contratos por tempo determinado, temporário, subcontratação, tendo ainda 

menos segurança no emprego. Este grupo é o que mais cresce na categoria de trabalhadores 

nos últimos anos.

A flexibilidade reduziu o poder dos trabalhadores brancos e do sexo masculino e 

intensificou  a  marginalização  dos  negros,  mulheres  e  das  minorias  étnicas.  Mesmo  que 

algumas mulheres e algumas minorias tenham tido acesso a posições mais privilegiadas, as 

novas  condições  de  trabalho  acentuaram  a  vulnerabilidade  dos  grupos  desprestigiados, 

principalmente do trabalho feminino. A transformação do papel das mulheres no mercado de 

trabalho facilita a sua exploração em ocupações de tempo parcial e mal pago, em substituição 

de  trabalhadores  brancos  centrais  mais  remunerados  e  menos  facilmente  demitíveis. 

(HARVEY, 2012, p. 145).

Para Sennett (2011), a flexibilidade está mudando o significado do trabalho, e o mais 

importante, é que as novas formas de trabalho que surgiram, impedem a formação do caráter, 

corroem a ideia de objetivo, de integridade, de duradouro, de confiança. Sennett, argumenta 

que no trabalho flexível a ênfase está no curto prazo, no risco permanente, na agilidade, nas 

mudanças constantes no trabalho em rede, no efêmero, na capacidade de se reinventar a toda 

hora, e que os trabalhadores dependem cada vez menos de leis e procedimentos formais.

Neste  ambiente  de  trabalho  as  pessoas  não  conseguem desenvolver  experiências 

duradouras, ou narrativas de vida, tão importantes para a formação do caráter, pois este para 

ser  formado  necessita  de  experiências  estáveis,  como  a  lealdade,  o  compromisso,  a 

solidariedade, a confiança, o companheirismo. Estas virtudes estão desaparecendo no novo 

capitalismo e traz como consequência o impacto sobre o caráter pessoal, isto é, a “corrosão do 

caráter”.

Destaca  ainda  que  nas  modernas  estruturas  capitalistas,  o  trabalho  a  longo prazo 

tornou-se disfuncional,  a instabilidade pretende ser normal e o trabalho deve se adaptar à 

circunstâncias variáveis, ainda que a nova linguagem da flexibilidade sugira que a rotina está 

morrendo nos setores mais dinâmicos da economia.

A  nova  organização  do  trabalho  que  descentraliza  o  poder  dá  às  pessoas,  nas 
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categorias  mais  vulneráveis  de  trabalho,  a  possibilidade  de  controlar  suas  atividades,  seu 

tempo e horários, mas na verdade esta noção é falsa, pois o controle não está nas mãos dos 

trabalhadores, pois esta ideia de autonomia não pode ser confundida com desregulamentação 

do trabalho.

Para Leite (2009), as novas configurações que o trabalho vem assumindo atualmente 

nos leva a buscar uma melhor compreensão do deslocamento e ressignificação de categorias e 

trabalho. Num esforço de rediscussão de conceitos para aclarar os novos conteúdos que se 

revestem nesse novo contexto, tentando destacar as novas características e novos significados 

do mundo do trabalho e suas implicações para a classe trabalhadora. Ela  destaca:

Esse processo, perversivo aos mais variados setores de atividades, que imbrica com 
as  segmentações  de  gênero,  raça,  idade,  e  qualificação  do  mercado  de  trabalho, 
constituiu, em quase todos os casos, na revitalização de antigas formas precárias de 
inserção no mercado de trabalho, que adquiriram novos conteúdos e significados no 
contexto da globalização econômica, da reestruturação produtiva e da flexibilidade 
da produção e do trabalho. (LEITE, 2009, p.87).

Esta rápida abordagem, sobre as transformações promovidas pela crise econômica, 

iniciada na década de 70, pelas diretrizes políticas do neoliberalismo são necessárias para a 

ênfase  que  se  pretende  dar  na  questão  da  precarização  e  intensificação  do  trabalho,  em 

especial  à  precarização  do trabalho  feminino  e  os  novos  contornos  da  divisão  sexual  do 

trabalho. Destacar as mudanças ocorridas no trabalho e para a classe trabalhadora, no contexto 

destas transformações é fundamental para as análises acerca do objeto proposto neste estudo. 

É conhecendo os aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais que cercam  e influenciam 

de  forma  intensa  o  objeto  de  estudo  que  se  conseguirá  revelar  as  consequências  e/ou 

mudanças e continuidades na relação gênero e trabalho.

1.2 A divisão sexual do trabalho

A divisão sexual do trabalho constitui uma forma de desigualdade que se articula nos 

diversos espaços sociais, entre homens e mulheres e que a princípio passa a ideia de uma 

divisão de tarefas.  É um processo pelo qual  as  atividades  de  produção e  reprodução são 
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desempenhadas por diferentes pessoas. Ocorre através da separação das atividades de acordo 

com o sexo de quem as realizam, sendo o homem destinado a ser o provedor da família e a 

quem se destina o trabalho produtivo. E a mulher responsável pelas tarefas domésticas e do 

cuidado  com  os  filhos,  sendo  este  o  trabalho  reprodutivo.  Esta  demarcação  acabou  por 

estabelecer, na sociedade, o espaço  público para os homens e o privado para as mulheres. As 

diferenças biológicas buscam justificar e legitimar a divisão sexual do trabalho estabelecendo 

que a distinção entre trabalho masculino e trabalho feminino é devido a fatores naturais de 

cada  sexo,  a  força  e  inteligência  para  os  homens  e  as  habilidades  manuais,  o  carinho,  a 

paciência para as mulheres.

O termo divisão sexual do trabalho permite verificar a existência de relações sociais 

de poder estabelecidas entre os sexos, constituídas de dominação, subordinação, separação e 

hierarquização  dos  homens  sobre  as  mulheres.  Kergoat  (2009)  esclarece  que  devido  aos 

condicionantes  socialmente  construídos  é  possível  estabelecer dois  princípios  da  divisão 

sexual do trabalho: o da separação, onde se destaca que existe trabalho de homem e trabalho 

de mulher e o princípio da hierarquia, o qual considera que trabalho de homem vale mais que 

trabalho de mulher.

Hirata  (2012)  define  a  divisão  sexual  do  trabalho  como  uma  relação  social  de 

opressão e dominação. De acordo com a autora, a divisão sexual do trabalho é considerada 

como um aspecto da divisão social do trabalho, e nela a dimensão opressão/dominação está 

fortemente contida e é acompanhada de uma hierarquia clara do ponto de vista das relações 

sexuadas de poder. É assim, indissociável das relações sociais entre homens e mulheres, que 

são relações de exploração e opressão entre duas categorias de sexo socialmente construídas.

Vale  destacar  que,  desde  o  surgimento  das  primeiras  civilizações,  os  registros 

históricos revelam que as divisões de tarefas estabelecem às mulheres os trabalhos realizados 

no interior da  casa, elas ocupam posição subalterna, de “segundo sexo”, em uma sociedade 

que destina aos homens as funções dominantes. E apesar das mudanças que ocorreram na 

história  das  civilizações,  promovidas  pelo  desenvolvimento  econômico,  cultural,  social  e 

político, a repartição das tarefas domésticas não evoluiu na mesma proporção. E, em pleno 

século XXI cabe às mulheres a conciliação entre vida profissional e vida familiar, já que as 

práticas sociais ainda estruturam a divisão sexual do trabalho.

A divisão sexual do trabalho encontra-se estabelecida desde os tempos mais remotos 

e assim é possível compreender como os condicionantes sociais, sobre trabalho feminino e 

masculino foram se naturalizando nas sociedades. A este respeito Cotrim (2002) esclarece que 
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os povos primitivos:

estabeleceram  divisões  de  tarefas  entre  eles  […]  na  maioria  das  sociedades  de 
caçadores-coletores ocorreu uma divisão do trabalho de acordo com o sexo e idade. 
Geralmente, entre os adultos, os homens caçavam, as mulheres faziam a maior parte 
da coleta de alimentos vegetais e cuidavam das crianças. (COTRIM, 2002, p. 30).

Percebe-se, no surgimento das primeiras sociedades, as evidências das desigualdades 

entre mulheres e homens, notadas na divisão sexual do trabalho, onde o espaço doméstico era 

destinado às mulheres que eram responsáveis pela subsistência familiar e o cuidado com as 

crianças e dos mais velhos. No decorrer da história, a mulher foi utilizada como moeda de 

troca, sempre foi anulada das decisões familiares foi educada para a submissão ao pai e depois 

do matrimônio, ao marido. Não possuía direitos, apenas deveres; o dever de cuidar dos filhos, 

do marido, da casa. Não podia trabalhar fora de casa, votar e ser votada. Depois do casamento 

era obrigada a assumir o sobrenome do marido e deixava de ser propriedade do pai para ser 

propriedade do marido. Na sociedade patriarcal5 o homem detém a autoridade sobre a esposa 

e filhos e as relações sociais e de sexo são desiguais e hierarquizadas.

Segundo a abordagem tradicional, sobre o trabalho feminino, a posição que a mulher 

ocupa no interior  da família é fator fundamental para compreender sua posição desfavorecida 

no mercado de trabalho. As relações sociais de poder evidenciam que as forças patriarcais na 

organização do emprego é fator  determinante de desigualdade e exploração no mundo do 

trabalho. 

Segundo  walby  (2003),  as  relações  de  gênero  no  trabalho  mudaram  de  maneira 

significativa nos últimos anos. Principalmente após os movimentos feministas no início do 

século XX, as tentativas de redução de emprego feminino são hoje inexistente e ilegais. Mas 

historicamente, os empregadores empregam mulheres porque custam menos que os homens e 

a eles são reservados os melhores empregos e a carga de trabalho das mulheres nas tarefas 

domésticas e na família ainda representa um obstáculo à inserção e permanência no emprego 

remunerado.  Além disso,  a situação das mulheres  no mercado de trabalho,  passou de um 

patriarcado privado para um patriarcado público, onde as relações de gênero impunham às 

mulheres um tratamento desigual e destinando a elas funções pouco valorizadas,  baseadas 

geralmente no trabalho manual. E destaca que:

5 Segundo Sérgio Buarque de Holanda, família patriarcal  é o modelo de família que vigorou no Brasil no  
período  colonial  e  parte  da  República  Velha,  que  possui  como  característica  o  sistema  hierárquico,  a  
autoridade  paterna,  a  submissão  da  esposa  e  filhos,  a  monogamia  e  a  indissolubilidade  do  casamento.  
(HOLANDA, 1995).
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O  sistema  de  relações  de  gênero  passou  por  um  patriarcado  privado  para  um 
patriarcado público, de regime sexuado doméstico para um regime sexuado coletivo. 
A chave para  compreender  a  perenidade  do tratamento desigual  do trabalho das 
mulheres é portanto a segregação, tanto profissional, quanto industrial, assim, como 
a segregação entre o trabalho em tempo integral e o trabalho em tempo parcial e sua 
interação com a evolução do status e das relações domésticas. As mulheres estão 
cada vez mais presentes no trabalho remunerado, porém particularmente no trabalho 
em  tempo  parcial,  uma  das  formas  de  emprego  mais  marginais  e  precárias.  
(WALBY, 2003, p. 291).

As  relações  sociais  e  de  sexo,  promovidas  pelo  patriarcado  contribuíram  para 

naturalizar  os papéis  sociais  opostos e diferentes,  a homens e  mulheres,  tanto no privado 

como no público. Desta forma, percebe-se que essas experiências apreendem o mundo social 

e suas arbitrárias divisões, começando pela divisão sexual do trabalho e pela definição de 

papéis  entre  homens  e  mulheres,  socialmente  construídos  e  naturalizados,  determinados 

também pelo fator biológico, que adquire o reconhecimento e a legitimação. Esta arbitrária 

divisão impede a compreensão de que as relações de gênero não são produtos de um destino 

biológico,  e  sim,  construções  sociais.  Ou  seja,  homens  e  mulheres  não  são  grupos 

diferenciados de indivíduos biologicamente distintos, mas formam dois grupos sociais ligados 

por uma relação social específica, as relações sociais de gênero, a qual possui uma base sólida 

de desigualdades, que é o trabalho.

Saffioti (2004) atribui ao capitalismo e ao patriarcado a gênese da discriminação e 

exploração contra a mulher e fatores determinante para a rígida divisão sexual do trabalho. A 

supremacia masculina ditada pelos valores do patriarcado atribui um valor maior às atividades 

masculinas em detrimento das atividades femininas; legitimam o controle da sexualidade, dos 

corpos e da autonomia feminina; e estabelece papéis sexuais e sociais nos quais o  masculino 

tem vantagens e prerrogativas.

Após  as  duas  Grandes  Guerras  Mundiais,  o  movimento  feminista  cresceu 

principalmente  na  Europa,  influenciando  outros  países,  chegando  ao  Brasil  na  década  de 

1970.  E   a  igualdade  de  gênero  passou  a  ser  discutida,  debatida  em  muitas  esferas  da 

sociedade e  nas universidades.  A mulher  se  valorizou,  provocou mudanças  culturais  e de 

comportamentos, passou a trabalhar no espaço público para garantir  seu próprio sustento e da 

sua  família,  muitas  se  tornaram  chefes  de  família.  Contudo,  apesar  destas  importantes 

mudanças, as desigualdades existentes no emprego, devido ao sistema patriarcalista, opressor, 

baseado  nos  costumes  e  na  dominação  masculina,  ainda  estão  presentes  nas  relações  de 

gênero no trabalho e na família. E o sistema capitalista potencializa estas desigualdades no 
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mundo do trabalho, fortalecendo a exploração e opressão sobre as mulheres.

A historicidade  das  relações  sociais  nos  revela  que  a  divisão  sexual  do  trabalho 

sempre foi pautada pelas funções estabelecidas para homens e mulheres, e acrescenta-se a este 

fator a instituição da família monogâmica, cuja característica principal é a forte dominação 

patriarcal  na esfera doméstica.  A desigualdade  na divisão  sexual  do trabalho,  nas  esferas 

produtivas e reprodutivas é fundamental para a manutenção das relações de poder presente na 

estrutura da  família patriarcal.  A família monogâmica fortalece o lugar da mulher em seu 

interior, suas atribuições e responsabilidades. E no trabalho produtivo, cria-se a visão de que o 

seu trabalho, é uma espécie de “ajuda”, de complemento ao do homem.

Mesmo com o desenvolvimento industrial no século XIX, a situação das mulheres 

não  teve  modificações  significativas  em  virtude  dos  condicionantes  sociais  fortemente 

enraizados. A ascensão feminina no espaço produtivo não a libertou do trabalho reprodutivo, 

as  tarefas  domésticas  continuaram  reservadas  exclusivamente  às  mulheres.  Assim,  "aos 

poucos  foi  se  organizando  a  família  operária  patriarcal:  o  marido  provedor  e  a  esposa 

provedora complementar e dona de casa, confirmando a divisão sexual desigual do trabalho 

que se mantém até o presente". (NOGUEIRA, 2006, p. 26).

Desta  forma,  historicamente  é  percebido  que  as  mulheres  estiveram  sempre  em 

condições de desigualdade. E o capitalismo legitima a relação de exploração e subordinação 

das mulheres, estabelecendo uma ideia de algo natural à condição de ser mulher, e os papéis 

hierárquicos  ainda  permanecem  nas  famílias.  A  sociedade  capitalista  explora  o  trabalho 

feminino, utilizando-se das desigualdades promovidas pela família patriarcal, como forma de 

menor custo com a força de trabalho e se apropriando de suas habilidades e competências 

naturais.  Isto  é,  aproveitando-se  do  aprendizado  e  habilidades  manuais  adquiridos  com o 

serviço doméstico.

Tais fatos evidenciam que a divisão sexual do trabalho é um fenômeno histórico 

social. Ela se reestrutura de acordo com as mudanças da sociedade capitalista, mas preserva o 

seu núcleo central, que é a forma das desigualdades e diferenças entre o trabalho feminino e 

masculino,  na esfera doméstica,  em função das relações de poder e da articulação de um 

conjunto de elementos existentes nas especificidades de gênero. Assim, destaca-se:

Foi nos anos de 1970, que ocorreu mais um novo passo na conscientização da luta 
pela emancipação  da mulher,  sendo questionado prioritariamente alguns aspectos 
que mais colaboraram para a precarização do trabalho feminino no capitalismo. [...] 
a mulher trabalhadora, em grande medida, ampliava sua participação nas lutas de 
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classe, como também na organização política  sindical. Mantinha-se o enfrentamento 
em relação  ao discurso conservador  que  preconizava  um destino natural  para  as 
mulheres:  ser  mãe  e  esposa,  mantendo  o  conceito  de  família  patriarcal  como 
instituição básica e universal. [...] a luta feminina caminhou mais frequentemente em 
direção  ao  combate  às  diversas  formas  de  opressão  à  mulher,  indicando  que  a 
reivindicação por uma independência econômica e social era necessária e inadiável. 
[...] visava conquistar a igualdade de direitos no mundo do trabalho, [...]  receber 
salários  iguais  para  trabalhos  iguais.  [...]  uma  divisão  mais  justas  das  tarefas 
domésticas, no espaço reprodutivo, liberando, ao menos parcialmente, a mulher da 
dubla jornada ou até mesmo da tripla jornada. (NOGUEIRA, 2006, p.29).

Torna-se evidente que a partir dos anos de 1970, mudanças culturais e estruturais 

ampliaram  ou  favoreceram  o  processo  de  feminização  em muitos  setores  profissionais  e 

modificaram o modelo que estabelece ao homem o papel de provedor principal da família e à 

mulher as responsabilidades  reprodutivas.  Mas,  apesar destas mudanças importantes,  tanto 

para o modelo produtivo quanto para o reprodutivo, considera-se que tais mudanças ainda não 

foram capazes  de  instalar  uma  nova  divisão  sexual  do  trabalho  no  que  tange  às  tarefas 

domésticas. Desta forma:

Se pudéssemos arriscar, diríamos que ainda prevalece uma concepção conservadora 
na qual o compromisso principal  da mulher é  com a família,  já  que mudar essa 
situação além de afetar a estrutura da família patriarcal teria ainda claros prejuízos à 
lógica da produção e reprodução do capital. (NOGUEIRA, 2006, p. 33).

Assim, apesar das mudanças pelas quais a sociedade passou nas últimas décadas, é 

possível  destacar  que a concepção conservadora da família  patriarcal  mantém a lógica do 

trabalho reprodutivo e produtivo para a classe trabalhadora, estas mudanças apresentam uma 

nova  configuração  para  a  divisão  sexual  do  trabalho.  Entender  os  sentidos  dessas 

transformações e descrever as tendências que indicam para uma reformulação de conceitos e 

para  os redesenhos da nova divisão sexual no processo de reestruturação produtiva e suas 

implicações para o mundo do trabalho feminino, só será possível por meio de estudos que 

revelarão  os  tipos  de relações  sociais  que estão sendo formadas pelas  transformações  em 

curso. Será que a inserção da mulher nos canteiros de obras da construção civil,  nos trabalhos 

manuais,  devido  à  hierarquização  de  gêneros  terá  maior  discriminação,  desigualdades, 

precarização e intensificação por se tratar de uma profissão tradicionalmente masculina? Ou 

estará quebrando paradigmas,  conquistando mais um espaço profissional, abrindo caminho 

para as desconstruções sociais e maior visibilidade, construindo novas identidades? Ou  será 

mais  um  campo  profissional  onde  a  divisão  sexual  do  trabalho  reforçará  a  condição  de 
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inferioridade da mulher no trabalho, estabelecida pela imposição da exploração capitalista e 

pelos condicionantes socialmente naturalizados?

Para Hirata e Kergoat (2007), a noção de divisão sexual do trabalho teve início com a 

tomada de consciência por parte das mulheres da opressão por elas sofrida, no interior da 

família e da sociedade, sendo amplamente discutida através dos movimentos feministas que se 

iniciaram na década de 1970 na Europa. Que buscaram evidenciar que as mulheres realizavam 

uma  infinidade  de  atividades  domésticas  gratuitamente,  e  que  este  trabalho  é  invisível, 

realizado  não para  elas,  mas sempre  em nome do dever,  do  amor  materno que  deve  ser 

incondicional. Esta constatação permitiu diferenciar das atividades na esfera doméstica e da 

esfera profissional, abrindo caminho para reflexões importantes acerca da divisão sexual do 

trabalho. 

De  acordo  com  Sousa-Lobo  (2011)  influenciado  pelo  movimento  feminista 

internacional,  o  movimento  de  mulheres  no  Brasil  teve  sua  ascensão  a  partir  de  1975, 

juntamente com o surgimento dos chamados “Novos Movimentos Sociais”, onde os atores 

não desejavam tomar o poder ou fazer uma revolução classista, mas provocar a afirmação das 

identidades  coletivas,  cujos  direitos  sociais  passaram  a  compor  a  pauta  principal  das 

reivindicações. Os movimentos sociais dos anos 1970 buscavam o fim das desigualdades, dos 

preconceitos  raciais,  étnicos,  de  classe,  de gênero,  preservação  do meio  ambiente,  enfim, 

buscavam a conquista de direitos sociais através de uma  mudança sociocultural para derrubar 

as diversas formas de opressão e a conquista da liberdade e a afirmação de novas identidades 

e valores.

O  movimento  das  mulheres  passou  a  discutir  temas  sobre  a  condição  feminina 

oprimida e discriminada, o direto profissional e as obrigações domésticas, a independência 

econômica, as condições de trabalho. Estes temas passaram a ser amplamente discutidos e 

analisados  por  grupos  feministas,  pela  sociedade  e  nas  universidades,  que  descreviam  e 

denunciavam  a  opressão  feminina.  Aos  poucos,  temas  importantes  ganharam  força  e 

legitimidade, como a violência sexual, aborto, contracepção, trabalho doméstico, assalariado e 

as desigualdades de gênero no trabalho.

As  mudanças  culturais  provocadas  pelos  movimentos  das  mulheres  no  Brasil, 

tiveram  como  uma  das  principais  consequências  o  aumento  do  número  de  mulheres  no 

mercado de trabalho. Assim, na perspectiva dos movimentos das mulheres, que ampliaram o 

acesso das mulheres no emprego, as relações de gênero implicam repensar os condicionantes 

que influenciam e determinam o trabalho feminino e masculino.
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A  partir  desta  constatação,  as  abordagens  sobre  a  divisão  sexual  do  trabalho, 

voltaram-se para repensar as formas históricas que naturalizaram as desigualdades entre os 

sexos e permitiram reflexões mais amplas sobre trabalho doméstico e profissional, carreira, 

salários, escolaridade e principalmente os efeitos produzidos e aprofundados na flexibilidade 

como  a  precarização,  intensificação,  a  terceirização,  o  trabalho  temporário,  parcial,  a 

subcontratação, cujos efeitos são mais intensos sobre o trabalho feminino.

A  modalidade  da  divisão  sexual  do  trabalho  que  estabelece  os  princípios   da 

separação  e  o  da  hierarquia,  foram construídos  socialmente,  estão  presentes  em todas  as 

sociedades  e  embora  fortemente  enraizados,  são  passíveis  de  mudança  e  desconstrução. 

Mesmo diante da ideia de que é possível uma mudança,  uma desconstrução, as pesquisas 

realizadas sobre o trabalho feminino evidenciam ainda muitas continuidades,  mas também 

novos contornos.

Hirata  e Kergoat (2007) argumentam que a  divisão sexual  do trabalho na era  da 

reestruturação  produtiva  apresenta  novos  contornos  (trabalho  parcial,  aumento  da 

escolaridade,  delegação  e/ou  externalização,  polarização  do  trabalho,  intensificação, 

precarização, terceirização) com a aparição da flexibilização do emprego. Constata-se que a 

divisão sexual do trabalho adapta-se às formas de trabalho e a flexibilização pode tornar mais 

forte  as  formas  mais  estereotipadas  das  relações  de  sexo,  promovendo  o  aparecimento 

generalizado de trabalho em tempo parcial, empregos mal remunerados e não reconhecidos 

socialmente e de maneira mais geral a precariedade para um número crescente de mulheres. 

Estas formas estereotipadas, reforçam as desigualdades e criam novas formas de exploração, 

as formas de trabalho também estão se modificando. O trabalho integral, estável, rotinizado 

de longo prazo, está cada vez mais, sendo substituído por fomas descontínuas e instáveis.

De acordo com Bruschini, ao analisar o trabalho reprodutivo e produtivo verifica-se 

que as mulheres trabalham mais que os homens, pois executam atividades dentro e fora de 

casa.

No  Brasil,  […]  uma  pesquisa  em  uma  comunidade  pesqueira  [...]  mostrou  que 
somando  suas  atividades  remuneradas  e  não  remuneradas,  essas  mulheres 
trabalhavam em média, 95 horas por semana. […] cronometraram as tarefas de 4 
mulheres  entre 35 e 45 anos,  em diferentes  ciclos de vida,  todas pertencentes  às 
camadas  populares  [...]  e  constataram que o trabalho  doméstico  'recorta  sobre  a 
vida',  invadindo  todos  os  outros  espaços  temporais,  sobretudo  o  do  lazer  e  do 
descanso; que algumas tarefas são centralizadas, inadiáveis, e outras indelegáveis. 
(BRUSCHINI, 1998,  apud NOGUEIRA, 2006, p. 30).
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Na divisão sexual do trabalho cabe às mulheres assalariadas o trabalho doméstico, 

demostrando  desta  forma  que  as  mulheres  trabalham  mais  que  os  homens  devido  a 

duplicidade das atividades, isto é, o trabalho produtivo e reprodutivo não assalariado. Assim 

comenta Ricardo Antunes:

[…] quando se tematiza a questão de gênero no trabalho, a mulher trabalhadora em 
geral, realiza sua atividade de trabalho duplamente, dentro e fora de casa,  ou, se 
quiser dentro e fora da fábrica. E ao fazê-lo, além da duplicidade do ato de trabalho,  
ela é duplamente explorada pelo capital: desde logo por exercer, no espaço público, 
seu  trabalho  produtivo  no  âmbito  fabril.  Mas  no  universo  da  vida  privada,  ela 
consome horas decisivas no trabalho doméstico, com o que possibilita (ao mesmo 
capital) a sua reprodução, nessa esfera do trabalho não-diretamente mercantil,  em 
que se criam as condições indispensáveis para a reprodução da força de trabalho de 
seus maridos, filhos/as e de si própria. (ANTUNES, 2005, p. 108).

O Gráfico  1,  destaca  as  horas  de  trabalho realizadas  por  mulheres  e  homens  no 

trabalho doméstico, onde se confirma que as mulheres trabalham mais que os homens devido 

as duplas jornadas de trabalho e a pouca participação masculina.  A Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios - PNAD, faz perguntas referentes ao trabalho doméstico, onde a mais 

utilizada para este fim é: qual é o número de horas normalmente dedicadas por semana aos 

afazeres  domésticos  para  homens  e  mulheres.  Assim,  o  gráfico  evidencia  que  o  serviço 

doméstico  ainda  é  tarefa  exclusiva  das  mulheres,  independente  das  horas  trabalhadas  no 

mercado. As mulheres trabalham mais que os homens nas tarefas domésticas e a Pesquisa 

revela que as mulheres trabalham quatro vezes mais horas que os homens. E mesmo quando o 

homem não trabalha (desempregado) a mulher é a responsável pelo trabalho doméstico.

O gráfico  1  revela  que  a  grande  maioria  das  mulheres  se  dedicam aos  afazeres 

domésticos  até  14 horas  semanais  e  uma quantidade  menos expressiva,  mas significativa, 

chegam a trabalhar até 49 horas ou mais durante a semana. A grande quantidade de horas 

destinadas ao trabalho doméstico, confirma que a grande maioria das mulheres desempenha 

duplas jornadas. 
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Gráfico 1 - Horas de trabalho doméstico semanais para homens e mulheres em 2009

      Fonte: IBGE, PNAD 2009 6

A constatação de que as mulheres trabalham mais que os homens, não se verifica 

apenas  nas  camadas  populares,  pesquisas  também revelaram que nas  camadas  médias  da 

população é verificado o prolongamento da jornada de trabalho entre as mulheres. Nogueira 

(2006), destaca:

Em pesquisa com mulheres de família das camadas médias [...] constatamos [...] que 
o tempo gasto nas tarefas domésticas variava de 7 a 9 horas. O registro do tempo, 
apesar de aproximado, foi extremamente útil para mostrar que as tarefas domésticas, 
também nas camadas médias, se caracterizam pela simultaneidade, multiplicidade e 
fragmentação e por consumir grande parte do tempo feminino. (BRUSCHINI, 1998, 
apud NOGUEIRA, p. 30).

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

divulgados em 2013, sobre os afazeres domésticos, revelam que as mulheres dedicam 20,8 

horas semanais, enquanto que os homens trabalham apenas 10 horas semanais.

As  mulheres  mais  escolarizadas,  para  manterem-se  no  mercado  de  trabalho  e 

conquistarem melhores salários, investem em suas carreiras, buscando se qualificarem através 

de  cursos  universitários  e  para  conseguirem  conciliar  trabalho,  estudo  e  carreira,  faz-se 

necessário recorrerem a estratégias para realizarem o seu trabalho profissional. Na realização 

do trabalho profissional precisam externalizar ou delegar7, é o que afirmam Hirata e Kergoat 

(2007),  o  seu  trabalho  doméstico,  recorrendo  à  enorme  reserva  de  mulheres  dispostas  a 

6 Dados divulgados pela PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio  e IBGE - Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, em 2009. Estes dados  foram retirados do Relatório: Mulheres: um diagnóstico da  
participação feminina na economia brasileira, Disponível em: www.surcheleassociados.com.br

7 O termo externalização  e/ou delegação  é utilizado por Hirata (2007) como elementos que compõem os 
novos contornos da divisão sexual do trabalho. As mulheres que investem em suas carreiras, para terem 
condições de realizarem o trabalho profissional externalizam ou delegam o seu trabalho doméstico, isto é, 
recorrem à reserva de mulheres em situação precária para a realização dos afazeres domésticos. (HIRATA,  
2007, p. 601). Recorrem às faxineiras, babas e empregadas domésticas.
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trabalharem  como  empregadas  domésticas,  devido  a  sua  baixa  qualificação.  Esta  nova 

modalidade  de  divisão  sexual  do  trabalho,  mascara  e  atenua  as  tensões  entre  trabalho 

doméstico  e  trabalho  profissional,  instituindo  uma política  de  “conciliação”,  mas  que  na 

verdade deixa explícito que homens e mulheres no mercado de trabalho não são iguais.

Na  verdade,  segundo Hirata  e  Kergoat  (2007),  não  existe  conciliação,  mas  uma 

delegação, pois as mulheres recorrem a esta estratégia delegando a outras mulheres as tarefas 

domésticas e familiares. Assim, a externalização ou a delegação é uma característica da nova 

divisão sexual do trabalho. Para as mulheres em situação econômica mais privilegiada, paga-

se babás e empregadas domésticas e as mulheres economicamente desprovidas e que recebem 

baixos salários, recorrem aos familiares ou creches públicas.

A externalização ou delegação destaca a reprodução sempre renovada das relações 

sociais,  que continua atribuindo às mulheres  o trabalho doméstico mesmo no contexto da 

reconfiguração  das  relações  sociais  de  sexo  e  permanece  como  um dos  problemas  mais 

importantes nas reflexões das relações de gênero e da divisão sexual do trabalho.

As mudanças que ocorreram no trabalho,  a partir  dos anos 1970, até hoje foram 

significativas, principalmente se levarmos em consideração o aumento gigantesco do trabalho 

feminino  no  mercado,  sua  atuação  em  diversas  profissões  e  também  o  aumento  de  sua 

escolaridade.  Mas apesar de todos estes avanços,  as recentes  pesquisas realizadas  sobre o 

trabalho feminino, destacam uma desigual divisão sexual do trabalho, uma maior precariedade 

e  vulnerabilidade  no  emprego  para  as  mulheres  do  que  para  os homens.  Assim,  torna-se 

importante notar o destaque feito por Margaret Maruani:

[…] Nos últimos trinta anos conhecemos verdadeiras mudanças que no entanto não 
são rupturas. São brechas decisivas; porém não são definitivas. A feminização do 
mercado de trabalho é real, mas inacabada, incompleta, tanto que se fez sob o signo 
da desigualdade e da precariedade. O afluxo das mulheres no mercado de trabalho, 
assim  como o  crescimento  da  escolaridade  feminina,  marca  uma  reviravolta  na 
história  das  mulheres  –  na  história   das  relações  entre  homens  e  mulheres.  Os 
avanços,  certamente,  são  avaliados  em  termos  de  liberdade  e  autonomia.  As 
estagnações  e  os  recuos  se  chamam  subqualificação,  subemprego. 
Sobredesemprego. (MARUANI, 2003, p. 21).

Dentro desta visão de que as mudanças não são rupturas, mas “brechas” decisivas e 

não definitivas e uma reviravolta na história do trabalho feminino, é crucial para os estudiosos 

do  trabalho  feminino,  compreenderem  e  analisarem  estas  “brechas”  que  estão  em  pleno 
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desenvolvimento  e  modificando  o  mundo  do  trabalho  feminino  e  com  certeza  também 

influenciado  o  mundo  do  trabalho  masculino.  Compreender  de  que  forma  isto  está  se 

processando e as suas implicações,  é revelar os novos contornos que a tradicional divisão 

sexual do trabalho vem assumindo. Estas  “brechas” ainda não definidas são denominadas 

neste estudo como “os novos contornos da divisão sexual do trabalho”, principalmente em 

uma profissão tradicionalmente masculina, como a de pedreiro(a), rebocador(a), rejuntador(a), 

azulejista(a) e pintor(a).

Nas últimas décadas, a busca pela igualdade e pelo fim dos preconceitos, aliada ao 

desemprego em massa, promovidos pela crise econômica dos anos 70,  o crescimento das 

políticas neoliberais e o fim do Estado do Bem-Estar social, contribuíram para uma concepção 

fantasiosa da ideia de igualdade na divisão sexual do trabalho. Partindo desta constatação, 

percebe-se que não houve uma real mudança na divisão sexual do trabalho, Margaret Maruani 

(2007) destaca que as diferenças salariais diminuíram, profissões tradicionalmente masculinas 

foram feminizadas  e  não  se  desvalorizaram,  as  mulheres  passaram a  ter  carreiras  menos 

estagnantes. Mas apesar destas  mudanças, as condições no mercado de trabalho continuam 

evidenciando as situações de injustiças se comparadas as condições de trabalho e de emprego, 

os salários,  os níveis de escolaridade,  a  formação e qualificação conquistadas nos últimos 

anos. Também deve ser assinalada a polarização da inserção profissional feminina,  isto é, 

mulheres que ocupam posições de prestígios e bem remuneradas em um contingente pequeno, 

mas significativo, de trabalhadoras em cargos de  executivas e profissões que exigem curso 

superior, e em empregos estáveis. E uma grande maioria de mulheres  em situação de trabalho 

vulnerável,  precário,  que  ocupa  postos  de  empregos  mal  remunerados,  não  valorizados 

socialmente e em empregos instáveis, parciais, temporários e informais. Maruani (2007).

Diante de tais constatações, fica evidente a emergência de um novo paradigma de 

divisão sexual do trabalho profissional, porém, não se pode isolar o trabalho profissional do 

trabalho doméstico8, pois as responsabilidades com as tarefas domésticas ainda recaem sobre 

as  mulheres,  o qual é visto como trabalho de mulher ou obrigação de mulher. Uma nova 

divisão sexual do trabalho, segundo Helena Hirata, não requer apenas uma divisão sexual do 

trabalho  profissional,  mas  também  a  divisão  sexual  do  trabalho  doméstico  e  neste  as 

mudanças acontecem lentamente. Em suas pesquisas Hirata destaca que houve uma pequena 

mudança na divisão do trabalho doméstico nas grandes cidades, porém, insignificante, devido 

à inserção crescente da mulher no mercado de trabalho e não atinge um carácter amplo na 

8 A referência  ao trabalho doméstico será  fundamental  para  as  considerações  a  cerca  da divisão sexual  do 
trabalho, contudo não será fonte de análise em sua complexidade.
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divisão das responsabilidades domésticas, que continuam sendo atribuídas às mulheres pela 

sociedade.

A hierarquia social do masculino e do feminino, que se estabelece a inferioridade e a 
subordinação  do  segundo  ao  primeiro,  está  longe  de  se  esgotar  no  âmbito  do 
mercado de trabalho. Se, por um lado, as fronteiras do masculino e do feminino se 
deslocam,  por  outro  essa  hierarquia  mantém-se  intacta;  os  novos  contornos  da 
divisão  sexual  do  trabalho  ou  as  novas  modalidades  deixam  persistir  a  própria 
divisão  sexual,  que  se  apoia   tanto  na  hierarquia  social  do  masculino  sobre  o 
feminino quanto na divisão do trabalho doméstico entre homens e mulheres. […] 
Enquanto  a atribuição  das responsabilidades  domésticas  e  familiares  continuar  a 
recair  exclusivamente  sobre  as  mulheres,  as  bases  em que se sustenta a divisão 
sexual do trabalho não parecem ameaçadas em seus fundamentos. (HIRATA, 2003, 
p.25).

 Este estudo utilizará o trabalho doméstico como referência, comparação ou medidor 

sintomático  de  duplas  jornadas  de  trabalho,  como  atributos  manuais,  forma  de  opressão, 

exploração, desigualdades e do processo de externalização ou de delegação, ou seja, a visão 

de que trabalho doméstico é trabalho de mulher.

 Antunes (2005) relata que na divisão sexual do trabalho, promovida pelo capital, as 

atividades são divididas de acordo com as condições de trabalho, isto é, nas atividades onde o 

capital é intensivo, com máquinas mais avançadas, o trabalho é destinado aos homens, e nas 

atividades onde o trabalho é intensivo, que exige habilidades manuais, movimentos repetitivos 

e rotinizados, são destinados ás mulheres:

Na  divisão  sexual  do  trabalho,  operada  pelo  capital  dentro  do  espaço  fabril, 
geralmente as atividades de concepção ou aquelas baseadas em capital intensivo são 
preenchidas  pelo  trabalho  masculino,  enquanto  aquelas  dotadas de  menor 
qualificação, mais elementares e muitas vezes fundadas em trabalho intensivo, são 
destinadas  às  mulheres  trabalhadoras,(e,  muito  frequentemente  também  aos 
trabalhadores/as imigrantes e negros/as). (ANTUNES, 2005, p. 105-106).

Estas  constatações,  vêm  ao  encontro  das  pesquisas  realizadas  por  Hirata  (2012) 

evidenciando  justamente  a  diferenciação  na  ocupação  dos  postos  de  trabalho,  os  mais 

valorizados predominam os homens e os postos que exigem paciência, habilidades manuais e 

menor  investimento  em tecnologia  são  ocupados  em sua  maioria  por  mulheres.  Em seus 
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estudos  concluiu  que  na  reestruturação  produtiva  do  capital   e  do  trabalho,  existe  uma 

exploração intensificada  do trabalho feminino e está submetida  também de acordo com a 

modernização tecnológica. O trabalho manual e repetitivo é atribuído às mulheres e aquele 

que  requer  conhecimento  técnico  são  atribuídos  aos  homens.  Destaca  também  que,  as 

habilidades  manuais  das  trabalhadoras  são  reconhecidas,  mas  não  colocadas  como 

qualificação  e  valorizadas  no  processo  produtivo.  São  reconhecidas,  mas  intensamente 

exploradas como atributo a serviço do capital.

As empresas   extorquem as  habilidades  femininas,  beneficiam-se do aprendizado 

relativo  à  habilidades  manuais,  à  meticulosidade,  o  capricho  e  a  paciência,  realizado  no 

interior da família através do processo educativo que disciplina e impõe o trabalho doméstico, 

a obediência, submissão e a hierarquia. Estes atributos que as mulheres desenvolvem em casa, 

em suas atividades manuais, os quais servirão como preparação para o trabalho produtivo é o 

“arranjo de flores”,9   pelo qual  são recrutadas para as profissões femininas não qualificadas e 

com baixos salários e contratos temporários, onde as habilidades manuais são extremamente 

necessárias  para  a  realização  de  determinadas  atividades  na  indústria  que  exigem gestos 

delicados, bem executados, com capricho e repetitivos. De acordo com Hirata:

Sob a estilização extrema, sob a dissimulação e a transformação do trabalho pelo 
ritual  estético,  podemos encontrar  no arranjo  de  flores,  modificados  pelo grande 
número de mediações no entanto reconhecíveis, os gestos do trabalho  doméstico: 
uso da força física, o trabalho dos músculos das mãos e a preparação para o trabalho 
operário: esse trabalho analítico, minucioso, de desestruturação-reestruturação das 
flores e folhas de acordo com uma ordem rigidamente estabelecida constitui uma 
introdução  sem  máscara  aos  gestos  dissociados,  às  tarefas  fragmentadas  e 
repetitivas. (HIRATA, 2012, p. 138).

Os empregadores reconhecem as qualidades próprias da mão-de-obra feminina, mas 

não as reconhecem como qualificações, sendo nítido as políticas diferenciadas praticadas no 

interior das empresas segundo o sexo. Segundo Sousa-Lobo:

9 Fazendo uma analogia  à confecção  de arranjos  de flores  tradicional  na educação  das  jovens na cultura 
japonesa, que desperta habilidades como paciência, destreza, trabalho analítico, minucioso, de estruturação e 
reestruturação das flores e folhas de acordo com uma ordem rígida estabelecida, parece ser a preparação para 
o trabalho operário. É uma introdução aos gestos dissociados, às tarefas fragmentadas e repetitivas. Esta 
técnica é amplamente utilizada nas empresas japonesas para melhorar as habilidades das operárias, com forte 
pressão ao tempo de composição do arranjo de flores. (HIRATA 2012).
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[...]  a  divisão sexual  de funções e tarefas  incidem tanto estratégias  de utilização 
(apropriação)  do  corpo,  através  de  suas  'qualidades'  naturais  ou  sociais  como 
representação  de  qualidade.  Assim  os  dedos  ágeis,  a  paciência,  a  resistência  à 
monotonia são considerados próprios da força de trabalho feminina. [... ] ocorrendo 
frequentemente  uma  desqualificação  do  trabalho  feminino  assimilando  a  dons 
naturais, desconsiderando-se o treinamento informal. (SOUSA-LOBO, 2011, p.154).

Estes  elementos  permitem destacar  que  o aumento  significativo  das  mulheres  no 

mundo produtivo,  tem desenhado uma nova divisão sexual  do trabalho com alto  grau de 

exploração,  expansão do trabalho precarizado,  intensificado,  marcados pela  informalidade, 

pelo trabalho parcial  e  temporário,  além de jornadas  mais  prolongadas  para  as  mulheres, 

levando  em  consideração  principalmente  as  horas  dedicadas  ao trabalho  doméstico.  As 

habilidades  manuais femininas tornaram-se no mercado de trabalho, meio de exploração e 

desqualificação, intensificadas na reestruturação produtiva. As habilidades manuais podem ser 

analisadas  como  característica  fundamental  dos  novos  contornos  da  divisão  sexual  do 

trabalho, mas não como atributo valorativo mas intensamente incorporado como formas de 

exploração no trabalho produtivo.

Nas últimas décadas no Brasil,  de acordo com Hirata (2012), a divisão sexual do 

trabalho passou a contar com um elemento significativo conquistado pelas mulheres que é o 

grande crescimento da escolaridade feminina. A partir dos anos 1990, esta situação passou a 

ser vivenciada por um número grande de mulheres que investiram na elevação do nível de 

escolaridade  universitária.  A  elevação  da  formação  ocorre  principalmente  em direção  às 

atividades feminizadas, sendo ainda pouco a sua ocupação nas áreas científicas e industriais.

Esta explosão escolar e universitária, não se traduziu em melhora na qualidade dos 

empregos e da posição das mulheres no mercado de trabalho que continua hierarquizado, o 

que permite dizer que o acesso ao conhecimento, ou à técnica, não constitui  único meio para 

as mulheres na disputa para os melhores postos no mercado de trabalho, as relações sociais de 

sexos beneficiam a dominação masculina. A valorização do diploma feminino é inferior ao do 

homem, o que dificulta a sua progressão na carreira.

O Quadro 1, demonstra o nível de escolaridade feminina na participação da força de 

trabalho, onde se verifica o aumento da escolaridade no Ensino Médio e Superior, de acordo 

com Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio e IBGE 2009/2010. Quanto maior o 

nível  de  escolaridade,  maior  a  participação  na  força  de  trabalho,  isto  ocorre  também no 

sentido contrário, isto é, quanto menor é o nível de escolaridade menor é a participação na 
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força de trabalho. Destaca-se o item “Sem Instrução”.

Quadro 1 - Participação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro por nível de 
escolaridade – mulheres a partir dos 16 anos de idade em 2009

 Nível de escolaridade Participação na força de trabalho

Sem instrução 33,6

Ensino Fundamental incompleto 49,3

Ensino Fundamental completo 56,4

Ensino Médio incompleto 55,5

Ensino Médio completo 71,4

Superior incompleto 75,4

Superior completo 82,2
Fonte: PNAD 2009 – IBGE10

Os dados de escolaridade, para o ano de 2013, evidenciam a manutenção da trajetória 

de  elevação  do nível  de  instrução  formal  das  trabalhadoras  nos  diversos  seguimentos  de 

trabalho. Como característica estrutural do mercado de trabalho formal brasileiro, observa-se 

que as mulheres continuam exercendo predomínio nos empregos ocupados por trabalhadores 

com maior escolaridade. Em 2013, 59,1% dos empregos ocupados por pessoas com ensino 

superior completo eram destinados a mulheres. Para aqueles que eram exercidos por quem 

tinha ensino superior incompleto, a participação das trabalhadoras era de 52,2%. Na faixa de 

ensino médio completo, mesmo que elas não fossem maioria 44,2%, sua participação ainda 

era  relativamente  maior  do que  o total  da  participação  feminina  no mercado  de trabalho 

formal  42,8%.  Em  contraposição,  a  participação  das  trabalhadoras  nas  faixas  de  menor 

escolaridade atinge o máximo de 28,7% na faixa da 6ª  à 9ª série do ensino fundamental.  

(RAIS, 2013)11.

Quando  se  observa  o  critério  “técnico,”  na  distribuição  do  emprego,  os  homens 

encontram-se mais amplamente distribuídos nos postos onde as tecnologias das máquinas são 

10 Dados divulgados pela PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio,  e IBGE – Instituto Brasileiro  
de Geografia e Estatística, em 2009. Estes dados  foram retirados do Relatório: Mulheres: um diagnóstico da  
participação feminina na economia brasileira, Disponível em: www.surcheleassociados.com.br

11 Dados coletados pelo DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Nota 
técnica nº 140 de setembro de 2014. Resultados da RAIS 2013.
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avançadas, ou seja, onde os espaços são considerados técnicos. Nesta construção social, as 

técnicas  são  associadas  ao  trabalho  qualificado  e  ao  masculino.  A  elevação  no  nível  de 

formação das mulheres quase sempre volta-se para a ocupação de profissões já feminizadas e 

estes espaços oferecem menos oportunidades tanto no plano da carreira como  nos salários. 

Neste sentido, Anne-Marie Daune-Richard evidencia que:

De fato, se a formação dos homens e das mulheres se aproximou, a valorização dos 
diplomas continua difícil.  Quando  elas  têm o mesmo nível  de escolaridade  dos 
homens, acendem globalmente a empregos menos qualificados e, quando exercem 
as mesmas profissões  elas são [...] superdiplomadas. (MARIE, RICHARD, 2003, p. 
67).

Pesquisas de Hirata (2012) revelam que a partir dos anos 90, os avanços femininos 

nos estudos ultrapassaram os homens e que apesar disso as ocupações em postos qualificados 

com melhor remuneração são destinados a eles e por isso, as dificuldades de ascensão na 

carreira  torna-se  vinculada  a  clivagens  de  sexo.  Estas  dificuldades  se  traduzem  nos 

mecanismos  naturalizados  socialmente,  que  impõe  uma  dominação  masculina  no  espaço 

público  e  às  mulheres  o  papel  de  mãe  e  de  esposa  no  espaço  privado.  Assim  a 

profissionalização  esbarra  no  reconhecimento  social  e  salarial.  O  aumento  do  nível  da 

escolaridade e a crescente participação feminina na atividade econômica não conseguiram 

reverter ainda a enorme desigualdade de gênero no trabalho remunerado, que se manifesta em 

trabalhos precários, salários inferiores, maior desemprego, maior informalidade no trabalho, 

destinadas a desenvolver ocupações de menor prestígio social e menos direitos trabalhistas e 

previdenciários.

O novo padrão de acumulação capitalista  iniciado na década de 70, com base na 

produção flexível provocou mudanças tecnológicas, e nas relações sociais e políticas, com o 

predomínio dos discursos neoliberais sinalizando uma reestruturação centrada no Estado e no 

mercado  como  promotor  do  desenvolvimento  socioeconômico,  bem  como  no  modo  de 

organização do trabalho. Os altos investimentos em tecnologia microeletrônica, provocaram 

mudanças radicais no interior do processo produtivo, o que provocou o desemprego estrutural, 

e exigência constante de qualificação da mão-de-obra. Este conjunto de modificações afetou 

diretamente  as  relações  produtivas  e  a  divisão  sexual  do  trabalho  no  interior  da  classe 
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produtiva. Hirata (2012), em suas pesquisas, demonstra que essas mudanças ocorreram de 

forma heterogênea nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, nas diversas categorias 

de trabalhadores, e de foma diferente entre trabalhadores masculinos e femininos, de brancos 

e negros, de jovens e adultos. Destaca que ao se falar em qualificação da mão-de-obra, no 

contexto produtivo é importante assinalar a questão de gênero.

Segundo Helena Hirata  (2012),  a  força de trabalho feminina  se polarizou com o 

crescimento da escolaridade: em uma ponta do processo, encontra-se um reduzido grupo de 

mulheres com alto nível de estudos e qualificação, que desenvolvem atividades em trabalhos 

estáveis  e  de  prestígio  social,  trabalhando  jornada  completa  no  setor  público,  em 

universidades,  ou  em  grandes  empresas.  Embora  pequeno,  é  significativo  o  número  de 

mulheres em cargos de executivas e de chefia; na outra ponta, verifica-se a grande maioria das 

mulheres  em condições  de trabalho mais  precários,  vulneráveis  devido a  ocupações  com, 

menor  qualificação,  temporárias  ou  em  tempo  parcial,  no  setor  terciário,  em  pequenas 

empresas do setor privado, ou atividades consideradas socialmente femininas como também 

desvalorizadas.

Hirata  (2012),  destaca  que  estudar  a  divisão  sexual  do  trabalho  requer  uma 

abordagem que nos permite compreender como a composição sexuada da mão-de-obra pode 

passar por uma mudança, após as transformações tecnológicas que estabelece as fronteiras do 

masculino  e  feminino.  As  mudanças  ocorridas  nos  últimos  anos  evidenciam  uma  visão 

ideológica segundo a qual as mulheres não podem ser empregadas em determinados ramos 

por  causa  do  trabalho  pesado,  perigoso,  sujo,  insalubre,  mas  que  poderiam  neles  ser 

empregadas  para trabalhos  leves  e limpos.  Muitas  indústrias  que exigiam trabalhos  sujos, 

perigosos e penosos durante as últimas décadas, com o desenvolvimento tecnológico, em que 

o controle por meio de computadores transformou o conteúdo do trabalho, no qual parte dos 

operários tornaram-se operadores, supervisores de painéis de controle. Os operadores, mesmo 

nos países em desenvolvimento devem apresentar um nível de escolaridade e de formação 

profissional  elevado  com  altos  salários.  A  automação  tornou  a  tarefa  do  operador  mais 

complexa sem esforço físico, e nem por isso estes postos foram feminizados. O critério de 

trabalho leve não pode explicar a divisão sexual, é preciso buscar  os seus fundamentos na 

apropriação masculina da tecnologia. Hirata (2012) ressalta que:

Em geral,  nos  ramos  industriais,  as  mulheres  são  empregadas  somente  para  os 
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trabalhos de escritório e, em um certo número de casos,  nos laboratórios de controle 
de  qualidade.  O  número  de  trabalhadoras  neste  ramo  de  alto  desenvolvimento 
capitalista e forte modernização  tecnológica, raramente ultrapassa 5%. quando as 
mulheres  estão presentes  na produção,  o que acontece excepcionalmente,  elas  se 
encontram nas fábricas de produtos acabados e nos segmentos terminais do processo 
de trabalho. (HIRATA, 2012, p. 205).

Ainda  com base  nas  referências  de  Hirata,  as  novas  tecnologias  não abalaram a 

divisão sexual do trabalho, o desenvolvimento da eletrônica que possibilitou o surgimento da 

tecnologia de processo contínuo altamente automatizado, atua como fator de desigualdade na 

divisão sexual do trabalho. Nas empresas com grande emprego da tecnologia de automação, 

as  mulheres  são  destinadas  para  o segmento  de trabalhos  manuais  como costurar,  cortar, 

juntar  pedaços,  isto  é,  um trabalho  tipicamente  feminino  com remuneração  inferior,  com 

controle hierárquico e intensidade de trabalho. É o “arranjo de flores” imposto às mulheres, 

onde a tecnologia separa trabalho de homem e trabalho de mulher.

A feminização  de  alguns  postos  tradicionalmente  masculinos  está  relacionada  às 

mudanças tecnológicas, após o desenvolvimento da microeletrônica, acompanhada da criação 

de novos postos menos qualificados. Este movimento destaca a evolução da divisão sexual do 

trabalho com forte polarização das qualificações masculinas e femininas.

As  mudanças  na  divisão  sexual  do  trabalho,  com  o  desenvolvimento  da 

microeletrônica, os postos que exigem mão-de-obra qualificada são ocupados por homens, as 

mulheres são concentradas nos postos desqualificados pela automação. As tarefas confiadas 

às mulheres são manuais e executadas com equipamentos simples. “A nova divisão sexual do 

trabalho que se manifesta a partir da informatização do trabalho a que se dá entre o trabalho 

qualificado e o trabalho não-qualificado, entre as tarefas de direção e as tarefas de execução” 

(HIRATA, 2012, p. 215).

A expectativa de que a informática resultaria na  criação de empregos leves, limpos e 

sedentários, rompendo com a segmentação, teve duração curta, os resultados evidenciam que 

os problemas são mais intensos e complexos. As mulheres não têm mais empregos técnicos na 

produção  eletrônica  do  que  antes  nos  processos  eletromecânicos.“A  divisão  sexual  do 

trabalho,  não  evoluiu  no mesmo ritmo  da tecnologia,  apenas  sofreu  um deslocamento  as 

fronteiras do masculino e do feminino, mas jamais a superação da divisão sexual do trabalho”. 

(HIRATA, 2012, p. 218).
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As consequências sociais das novas tecnologias são percebidas na flexibilidade do 

trabalho,  que  se  tornou  possível  por  meio  dos  equipamentos  básicos  microeletrônicos  e 

também por meio da flexibilidade do trabalho. A introdução das novas tecnologias demonstra 

o surgimento de uma nova dimensão na divisão sexual do trabalho, que marca o lugar de 

homens  e  mulheres  nos  postos  de  trabalho.  Isto  é,  o  conhecimento  técnico  é  monopólio 

exclusivo dos homens que ocupam as funções que exigem alta qualificação. Assim, o avanço 

tecnológico fez surgir novos contornos na divisão sexual do trabalho que destina às mulheres 

aos postos de trabalho manuais, repetitivos e simplificados com pouca qualificação em postos 

periféricos e secundários. As consequências das tecnologias de base microeletrônica devem 

ser  analisadas  através  da  dimensão  da  questão  de  gênero,  já  que  não  tem  as  mesmas 

amplitudes, nem o mesmo alcance sobre as mulheres e sobre os homens.

1.3 Precarização, intensificação e desigualdades no trabalho feminino  

De  acordo  com  Harvey  (2012),  a  profunda  recessão  dos  anos  1970  e  1980, 

promovida  pela  crise  econômica  pôs  em  movimento  um  conjunto  de  processos  que 

enfraqueceram  o  compromisso  fordista,  e  estas  décadas  foram  conturbados  períodos  de 

reestruturação  econômica  e  de  reajuste  social  e  político,  e  criaram  uma  série  de  novas 

experiências nos quadros da organização industrial.

Como  resultado  destas  transformações,  a  classe  trabalhadora  vem  sofrendo 

constantes mudanças que, por um lado, destaca a intensificação do ritmo e do processo do 

trabalho e a redução do trabalho estável. Por outro, encontra-se a busca de homens e mulheres 

por qualquer tipo de trabalho, configurando uma intensa precarização do trabalho em escala 

mundial, provocando a ampliação do desemprego, que deixa de ser acidental ou promovido 

por crises conjunturais e passa a ser definido como estrutural operado por exclusão definitiva 

de postos de trabalho. A eliminação de postos de trabalho e sua consequente reelaboração, 

como a junção de operação de várias máquinas ao mesmo tempo por um único operário é uma 

das características essenciais da reestruturação do trabalho que impõe a intensificação como 

forma de diminuição de custos.

A  intensificação  do  trabalho  é  um  fator  importante  a  ser  destacado  para  a 

compreensão  das  relações  que  estão  permeando  o  mundo  do  trabalho  e  que  afetam 

diretamente a classe trabalhadora. Ela começou a transformar as relações de trabalho, a partir 
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das grandes transformações dos anos de 1980, devido às mudanças tecnológicas que exigiram 

maior esforço dos trabalhadores e maior rapidez no desempenho das tarefas. A intensificação 

não se delimita aos setores industriais, com alta tecnologia, estende-se também aos trabalhos 

manuais,  aos  serviços  públicos  e  privados,  e  os  seus  efeitos  atingem  vários  setores  da 

economia. 

A sociedade, com a reestruturação produtiva e com o novo modelo de organização 

do trabalho é invadida por uma série de novas exigências sobre os trabalhadores assalariados, 

forçados a executarem mais trabalho e atingirem mais resultados, em um mesmo período de 

tempo. Esta exigência por mais trabalho, é promovida pelas novas tecnologias que impelem 

os  trabalhadores  a  seguirem seu ritmo e exigem a capacidade  de  produzir  mais  trabalho. 

Além, da utilização das novas tecnologias, a intensificação do trabalho, se processa também 

através  da reorganização do trabalho,  exigindo mais  resultados  e  consequentemente,  mais 

trabalho. Hirata (2012) e Leite (2009).

Os novos equipamentos operam mais rapidamente e exigem dos operários aumento 

da velocidade de seu trabalho, e que sejam capazes de adaptarem-se ao ritmo e às exigências 

impostas pela máquina. A introdução de máquinas e equipamentos mais produtivos eleva as 

exigências sobre o trabalho em termos de aprendizagem, adaptação, ritmo e velocidade.

De  acordo  com  Dal  Rosso  (2008),  no  capitalismo  contemporâneo,  a  análise  da 

intensificação  do  trabalho  está  voltada  para  os  resultados,  seja  quantitativa  ou 

qualitativamente  superior,  razão  pela  qual  se  exige  um  consumo  maior  de  energia  do 

trabalhador.  Há  intensificação  do  trabalho  quando  se  verifica  maior  gasto  de  energia  do 

trabalhador no exercício de suas atividades cotidianas. Quando se trata de trabalho físico, os 

resultados aparecem em maior número de peças ou objetos montados; quando é intelectual, os 

resultados  podem  ser  encontrados  na  melhoria  da  qualidade,  mais  do  que  a  quantidade. 

Intensidade e produtividade são conceitos diferentes, a intensidade produz mais trabalho e 

produtividade  restringe-se  ao  efeito  das  transformações  tecnológicas.  Assim,  Dal  Rosso 

conceitua intensificação:

Chamamos de intensificação os processos de quaisquer natureza que resultam em 
um maior dispêndio das capacidades físicas, cognitivas, emocionais do trabalhador, 
com  o  objetivo  de  elevar  quantitativamente  ou  melhorar  qualitativamente  os 
resultados. Em síntese, mais trabalho. (DAL ROSSO, 2008, p. 23).
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Na história do desenvolvimento econômico, a elevação da intensificação do trabalho 

cotidiano constitui uma força fundamental de crescimento na produtividade, mas contém em 

seu interior as marcas de implicações sociais e morais degradantes para a classe trabalhadora. 

Segundo Rosso (2008) a intensidade tem a ver com a maneira como é realizado o ato de 

trabalhar.  O trabalhador  pode  gastar  mais  ou  menos  de  suas  energias,  mas  sempre  gasta 

alguma quantidade de energia no ato de trabalhar. A intensidade é mais do que esforço físico, 

ela  envolve todas  as capacidades  do trabalhador,  seja  de corpo,  mente,  afetividade  ou de 

saberes adquiridos com a experiência. Dal Rosso esclarece que:

A introdução de um novo tipo de trabalho exigiria mais do trabalhador e que isso 
será obtido pela introdução do sistema de polivalência em substituição ao cargo de 
funções específicas. A polivalência faz com que o trabalhador se desdobre em várias 
tarefas sucessivas, de tal forma que lhe seja praticamente impossível trabalhar de 
maneira a usufruir pequenos intervalos de descanso. Em outros termos ela seria o 
meio pelo qual o trabalho passaria a ganhar em intensidade e exigir maior empenho, 
a consumir mais energia pessoais, físicas, emocionais e cognitivas. (DAL ROSSO, 
2008, p. 14).

Assim, na busca pela extração máxima do potencial do trabalhador e dos tempos, a 

intensificação do trabalho é marcada pelo ritmo e processo do trabalho. As jornadas podem 

até  ser   reduzidas,  mas  o ritmo se intensifica,  um (a)  operário  (a)  realiza  o seu trabalho 

operando  em  média  quatro  ou  cinco  máquinas  ao  mesmo  tempo.  A  intensificação  está 

presente na fusão dos postos de trabalho, exigindo que se  trabalhe mais intensamente, com 

menos interrupções para o descanso e um controle mais restrito dos ritmos do trabalho.

A intensificação é  uma das consequências  da precarização e  da flexibilização do 

emprego. O resultado dessa intensificação são múltiplos para a saúde física e psíquica dos 

trabalhadores,  principalmente  para  as  mulheres,  já  que estas  estão  em maior  número nos 

empregos  precários  e  intensivos,  induzidos  pela  subcontratação  em  tempo  parcial, 

temporários e outros. O suicídio tem sido objeto de estudo, constituindo-se num problema 

científico e social. Fatores como isolamento, assédio moral e psicológico têm sido apontados 

como causadores dos suicídios relacionados ao trabalho nos últimos anos. Trabalho intensivo 

e longas jornadas de trabalho são traços comuns dos casos analisados. (HIRATA, 2012).

O  mundo  do  trabalho,  nas  últimas  décadas,  presenciou  uma  “metamorfose,” 

promovida pelo desenvolvimento tecnológico, pela automação, que resultaram em processos 

diferenciados  para  a  classe  trabalhadora.  Em  uma  ponta  deste  processo  verifica-se  uma 
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diminuição  da  classe  operária  tradicional  e  industrial  e  do  outro  lado,  presencia-se  um 

aumento  significativo  de  trabalhadores  e  trabalhadoras  que  atuam no mercado  assumindo 

empregos cada vez mais heterogêneos. Neste sentido, destaca-se a crescente incorporação do 

contingente  feminino  no  mercado  de  trabalho,  pela  complexificação,  constatada  pelas 

múltiplas  formas  de  precarização  do trabalho,  e  pela  fragmentação,  verificada  através  do 

trabalho parcial, temporário, terceirizado, informal e instável. Antunes (2005).

 É importante destacar que esta heterogeneização do trabalho, principalmente quando 

o destaque é para o crescimento do trabalho feminino, que vem ocorrendo nos últimos trinta 

anos, promovida pelo incrível aumento da escolaridade, não significa uma ruptura definitiva 

com a tradicional divisão sexual do trabalho. Se é notado avanços, os recuos e estagnações 

também estão presentes, é preciso compreender os seus sentidos e significados para situar o 

lugar das mulheres no mundo do trabalho. A feminização do mercado de trabalho, marca o 

início da reviravolta na história do trabalho feminino, onde se destaca novos contornos da 

divisão sexual  do trabalho,  cujos  mecanismos  precisam ser  analisados  e  avaliados  para a 

compreensão dos seus efeitos. Se é notado avanços, os recuos e estagnações também estão 

presentes, desta forma é preciso compreender os seus sentidos e significados para situar o 

lugar das mulheres no mundo do trabalho.

De acordo com Antunes (2005, p. 212), “o incremento da força de trabalho que se 

subproletariza,  um  segmento  expressivo  é  composto  por  mulheres.  Pode-se  dizer  que  o 

contingente feminino tem-se expandido em diversos países, onde a força de trabalho feminino 

representa, em média, cerca de 40%, ou mais do conjunto da força de trabalho”.  Contudo, 

apesar  da  crescente  participação  da  mulher  no  mercado  de  trabalho,  pode-se  destacar,  a 

diferenciação  de  gênero,  com  a  concentração  feminina  em  determinadas  ocupações  em 

situações de precariedade e instabilidade. De um lado, setores de trabalho mais qualificados e 

de outro uma intensa desqualificação, configurando um processo contraditório que qualifica 

alguns e desqualifica outros, e assim, é constatada a complexificação, a heterogeneização e 

fragmentação do trabalho. (ANTUNES, 2005, p. 214).

As consequências para o trabalho foram intensamente degradantes, colocando como 

privilégios, os direitos trabalhistas, a proteção social,  as leis que regulamentam o trabalho, 

duramente conquistadas nas lutas da classe trabalhadora. A desregulamentação do emprego 

nas últimas décadas tornou mais fácil para os empregadores admitir e demitir os trabalhadores 

e mais barato sem os encargos trabalhistas. Nestas condições, a formalização de contratos de 

duração  determinada  é  muito  mais  frequente,  e  a  maioria  são  destinados  ao  emprego 
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feminino.

Esta flexibilização na organização do trabalho também concede aos capitalistas a 

liberdade de demitir e contratar trabalhadores (as) de acordo com os fluxos de trabalho. Este 

conjunto  de  novas  características  favoreceu  de  maneira  significativa  a  precarização  do 

trabalho. De acordo com Leite (2009):

O  termo  precarização  significa  a  deterioração  das  condições  de  trabalho.  Neste 
sentido, ele só poderia ser utilizado de forma relacional,  ou seja,  comparando-se 
uma situação a outra: há precarização quando um determinado tipo de trabalho se 
deteriora, seja no que se refere aos rendimentos auferidos, seja no que respeita aos 
direitos trabalhistas que eles implicam, seja ainda em relação à estabilidade, ou às 
características do vínculo empregatício. (LEITE, 2009, p. 73).

Leite (2009) alerta para a importância de identificar e dimensionar este fenômeno 

para compreender  os seus novos contornos e significados do trabalho feminino,  pois,  não 

basta apenas dizer que o trabalho vem se precarizando em relação às condições predominantes 

em 1970, ou que a precariedade “está em todos os lugares”, isto não explica o que é o trabalho 

precário. Um significado a ele atribuído, e que precisa ser considerado é o modelo de emprego 

homogêneo e estável da década de 1970, como também a verificação dos processos que se 

desenvolveram, a partir  de então,  resultando no emprego precário.  Leite  (2009) define as 

dimensões do trabalho precarizado, sendo necessário a verificação dos seguintes itens: grau de 

instabilidade,  grau de controle  dos  trabalhadores  sobre as  condições  de trabalho,  salários, 

ritmos, a proteção do trabalho por meio da legislação, contratos e o rendimento associado ao 

trabalho.  Assim,  o  termo  de  precariedade  é  associado  a  instabilidade,  falta  de  proteção, 

insegurança no que se refere à proteção social e vulnerabilidade econômica ou social.  Neste 

sentido a precarização abrange o trabalho temporário, em tempo parcial, a domicílio, informal 

e terceirizado. (LEITE, 2009, p. 73-74).

A  precarização  do  trabalho  tem  consequências  diferenciadas  para  homens  e 

mulheres,  elas  são  mais  atingidas  pela  precariedade  do  que  os  homens.  O  número  de 

trabalhadoras precárias girava  em torno de 30%, em 2003, maior do que dos trabalhadores 

precários que era em torno de 10%. Bruschini e Lombardi (2003).

Para Hirata (2012), os critérios da identificação do trabalho precário, é além da falta 

de proteção social e de direitos associados ao emprego, trata-se também de baixos salários ou 

do número de horas trabalhadas.
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 Segundo Harvey (2012) e Leite (2009) é importante ressaltar que as características 

que definem a precarização do trabalho não são novas, elas sempre existiram na sociedade 

capitalista, mas são práticas que voltaram com grande intensidade, foram ressignificadas, e 

tomaram uma nova  dimensão no contexto da acumulação flexível. Diante  deste quadro, as 

consequências são fáceis de prever: o mercado de trabalho tende para uma maior precarização 

dos empregos, e diante da reestruturação produtiva, com o fim do Estado do Bem-estar social, 

o Estado tornou-se ineficiente para garantir os direitos sociais e trabalhistas, e os sindicatos 

nada conseguem fazer  para  alterar  a  precariedade  do trabalho.  O neoliberalismo impõe a 

política do Estado mínimo,  provocando a diminuição dos benefícios da seguridade social, 

acabando com alguns direitos e vantagens dos trabalhadores estáveis e precarizando de forma 

mais intensa os instáveis. A precarização trata de dividir os trabalhadores, estabelecendo que 

apenas  uma minoria  se  beneficiará  das  vantagens  do trabalho estável,  enquanto  a  grande 

maioria da classe trabalhadora estará se sujeitando aos trabalhos mais vulneráveis, instáveis e 

com baixos salários.  O trabalho na flexibilização vem se tornando cada  vez mais incerto, 

efêmero, deteriorado e descontínuo.

Trata-se assim, de dividir os trabalhadores, impedindo que as vantagens conferidas a 
uma porção deles “os verdadeiros assalariados” não sejam estendidas ao conjunto 
das forças de trabalho, que pode trabalhar como subcontratada, como temporária, 
como prestadora independente de serviço. Essa parcela de força de trabalho recobre 
todos os setores mais vulneráveis, como os mais velhos, as mulheres, os jovens, os 
menos qualificados. (LEITE, 2009, p. 75).

 As reformas  de cunho neoliberal nos anos 1990, no Brasil, impediram que novos 

direitos  e  reivindicações  fossem  assegurados  aos  trabalhadores  e  o  conjunto  de 

transformações econômicas teve um profundo impacto no mercado de trabalho,  provocando 

um  processo  profundo  de  precarização  do  trabalho.  De  acordo  com  Leite  (2009),  a 

precarização está relacionada com a reestruturação produtiva, com a terceirização e com a 

flexibilidade  da  organização  do  trabalho.  Estas  situações  levam  a  formação  de  pontos 

extremos entre os trabalhadores, dividindo-os em centro e periferia; o centro dotado de mão-

de-obra qualificada com empregos estáveis e bem remunerados e a periferia, composta pela 

grande maioria com trabalhos precários. A flexibilidade transfere para a classe trabalhadora, 

os  riscos  do  instável,  do  incerto,  das  mudanças  contínuas  e  das  estratégias  de  inovação 

permanente. Leite (2009, p. 76).
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Quando as análises da precarização recai sobre o trabalho feminino percebe-se que as 

relações de gênero são fundamentais para compreender os novos contornos das desigualdades 

e  da  divisão  sexual  do  trabalho,  não  apenas  para  evidenciar  a  quem  são  atribuídos  os 

empregos  instáveis,  flexíveis,  mas  para  compreender  a  dimensão  e  os  limites  da 

intensificação, da marginalização e exploração da mulher no  trabalho produtivo.

Como consequência dos processos de reestruturação produtiva, as novas formas de 

gestão do trabalho e  os  novos contornos da  divisão sexual  do trabalho desenvolveram-se 

sustentados  pelos  princípios  da  flexibilização.  Desta  maneira  ocorreu  uma  intensa 

transformação  dos  contratos  trabalhistas,  que  estabeleceram  diversas  formas  flexíveis  do 

emprego e do mercado de trabalho. Estas práticas assumem diferentes configurações, quando 

as análises voltam-se para a construção social de gênero. 

As  desigualdades  no  mercado  de  trabalho  entre  homens  e  mulheres  foram 

intensificadas com a flexibilidade, principalmente com o aumento da participação feminina 

nos  diversos  setores  da  economia.  Estas  desigualdades  são  evidenciadas  quando  são 

comparados os salários, as taxas de desemprego, a escolaridade e os trabalhos precários.

 De acordo com Bruschine (2000), o significativo aumento da atividade das mulheres 

é  uma  das  mais  importantes  transformações  ocorridas  no  país,  desde  os  anos  1970. A 

expansão da escolaridade e o acesso às universidades e a intensa queda da fecundidade que 

reduziu  o  número  de  filhos  por  mulher  contribuíram  profundamente  para  as  novas 

oportunidades de trabalho. 

Através da Quadro 2, com base nos dados do último Censo Demográfico (2010) é 

possível acompanhar a diminuição da taxa de fecundidade em cada década, e a menor taxa 

registrada é em 2010. Assim, verifica-se uma linha descendente e contínua.

Quadro 2 - Taxa de fecundidade no período de 1970 a 2010 – IBGE
  Fecundidades

Ano 1970 1980 1991 2000 2010

Taxa 5,76 4,35 2,89 2,38 1,90
Fonte: IBGE- Censo Demográfico –  1970 a 2010. Elaboração própria

O  movimento  feminista  iniciado  na  década  de  1970  promoveu  transformações 

culturais  e  dos  valores  relativos  ao  papel  social  das  mulheres,  resultando  em  mudanças 
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significativas para o comportamento da força de trabalho feminino. O movimento feminista 

alterou a constituição da identidade feminina voltada cada vez mais para o trabalho produtivo. 

O conjunto destas transformações explica não apenas o aumento da inserção feminina nas 

atividades  produtivas,  mas também as  mudanças  no perfil  da força  de trabalho feminina. 

Bruschini (2000).

O aumento da atividade feminina se caracteriza também segundo Bruschini (2000), 

pela alta taxa de emprego entre mulheres de 30 a 39 anos e também na faixa dos 40 a 49 anos 

que cresceu muito nas últimos décadas.

A  mudança  no  perfil  da  População  Economicamente  Ativa  (feminina)  -  PEA, 

segundo  dados  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  -  IBGE  em  2009  é 

acompanhada  por  um aumento  do trabalho  de  mulheres  casadas,  o  que  evidencia  que  as 

responsabilidades  familiares  não  estaria  mais  entre  um  dos  impedimentos  ao  trabalho 

feminino, como ocorria até os anos 1970. Assim, comenta Bruschini:

Movidos pela necessidade de complementar a renda familiar ou impulsionada pela 
escolaridade elevada, menor número de filhos, mudança na identidade feminina e 
nas relações familiares, as mulheres casadas procuraram cada vez mais o mercado 
de trabalho. (BRUSCHINI, 2000, p. 17).

 Bruschini (2000), também destaca que “as atividades das mulheres aumentam entre 

as  que  têm mais  de  oito  anos  de  estudo,  que  corresponde  à  escolaridade  obrigatória  do 

primeiro grau, mas são aquelas que têm nível superior de ensino, de 15 anos ou mais, as mais 

ativas”.  De  acordo  com  os  dados  do  último  censo  realizado  em  2010,  pelo  IBGE,  a 

escolaridade feminina se mantém maior que as dos homens.

Quadro 3 - Participação no mercado de trabalho de pessoas com 12 anos ou mais de 
                       escolaridade por sexo em 2009

       Ano    2009               Mulheres       Homens

        % de Escolaridade          56,7      43,3
Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio - PNAD – 2009, Elaboração própria

Para constatar os efeitos das transformações das relações de trabalho, da escolaridade 
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e  das  identidades  femininas,  expressivas  das  mulheres  em inúmeros  nichos  ocupacionais 

Bruschini (2000, p. 34,35,42) faz a seguinte observação acerca do aumento e da redução da 

presença  feminina  em  setores  tradicionalmente  masculinos:  é  possível  verificar,  ainda  a 

permanência de guetos femininos tradicionais, mas também existem inúmeros nichos onde é 

possível afirmar um processo significativo de mudança. 

As  ocupações  que  ampliaram  a  presença  feminina  na  década  de  1990,  segundo 

Bruschini  (2000)  são  ocupações  administrativas,  nos  cargos  de  diretoria,  administração 

pública e gerentes. No comércio,  as mulheres aumentaram a sua participação em todos as 

atividades. Na indústria, a presença feminina é mais elevada em setores tradicionais, como 

vestuário e o têxtil. A expressão maior continua nas ocupações da prestação de serviços, como 

o emprego doméstico, e em serviços de higiene pessoal. As principais mudanças ocorreram 

nas ocupações  técnicas,  científicas  e artísticas.  As mulheres  ampliaram significativamente 

sua presença em profissões de prestígio como, arquitetura, odontologia, medicina, jornalismo. 

Até  mesmo na  engenharia,  onde  a  presença  feminina  é  pequena,  houve  um significativo 

aumento. As ocupações jurídicas apresentaram índices maiores entre advogadas, defensoras 

públicas, promotoras, procuradoras e juízas. Vale destacar que entre 2002 e 2011 houve uma 

diminuição das mulheres no serviço doméstico. De acordo com o IBGE em 2002 o percentual 

de mulheres no serviço doméstico era de 17,6% passando para 14,5 em 2011. Estes dados 

reforçam o crescimento do trabalho feminino em outros setores da economia e destaca um 

aumento  significativo  da  presença  feminina  em  profissões  tradicionalmente  masculinas, 

incrementado  pelo  aumento  da  escolaridade  das  mulheres  favorecendo  a  sua  entrada  em 

profissões de maior prestígio.

Ao  lado dessas  mudanças  permaneceram  profissões  tradicionalmente   femininas 

como a enfermagem, o magistério, a assistência social entre outros. Em relação ao magistério 

existem sinais  da grande presença de mulheres nos anos iniciais  do ensino fundamental  e 

destaca o aumento da participação feminina no ensino médio e superior.

Estes dados indicam mudanças na distribuição das ocupações que se definem pelo 

aumento da precarização do trabalho em profissão com pouco prestígio e baixos salários em 

ocupações  femininas  tradicionais.  Porém,  é  significativa  a  presença  feminina  em  outros 

espaços, em profissões e ramos de atividades que cada vez mais estão sendo ocupados por 

elas. Vale ressaltar que a presença de mulheres em postos de comando evidenciam a direção 

em que está  ocorrendo transformações  mais  importantes  na participação das  mulheres  no 

mercado  de  trabalho,  em postos  mais  qualificados  e  melhores  salários.  Este  significativo 
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movimento de mudança é pequeno, e  os seus impactos  devem ser devidamente  avaliados 

sobre a composição de gênero no mercado de trabalho. Bruschini (2000).

Mesmo com as mudanças  importantes  que ocorreram nos espaços ocupados pelo 

trabalho feminino, seja através do aumento de sua inserção no mercado e da sua presença em 

profissões  tradicionalmente  masculina,  seja  no  aumento  em  ocupações  de  postos  mais 

precarizados e feminizados, o que se percebe é que a desigualdade salarial entre o trabalho 

feminino  e  o  masculino  não  sofreu  mudanças  significativas,  ainda  persistem  os  baixos 

rendimentos e as desigualdades de gênero. Bruschini e Lombardi destacam que:

No tocante  ao  trabalho  propriamente  dito,  homens  e  mulheres  se  igualaram em 
termos  de  jornada  de  trabalho  semanal  e  mantêm  vínculos  de  trabalho  em 
proporções assemelhadas com os setores públicos e privados. No entanto, mesmo 
que essas mulheres estejam ocupando novos e promissores espaços de trabalho, nos 
quais as características da sua inserção são bastante similares às dos homens, elas 
permanecem  submetidas  a  uma  desigualdade  de  gênero  presente  em  todas  os 
escalões do mercado de trabalho no que tange aos rendimentos: ganham menos do 
que seus colegas de profissão do sexo masculino. (BRUSCHINI E LOMBARDI, 
2003, p. 350).

Maruani (2003) destaca que a feminização do trabalho assalariado continua, mas sem 

empreender verdadeiras rupturas com os processos de produção das desigualdades de sexo. 

Tudo  parece  pronto  para  que  as  tradicionais  desigualdades  entre  trabalho  masculino  e 

feminino desapareçam, motivados pelas transformações dos anos 1990. Assim:

[…] 'Mantidas as condições iguais', há um resíduo de desigualdade de salário entre 
homens e mulheres em 12%. Mas também é verdade que, mantidas as condições 
desiguais, a segregação de emprego faz com que a média, a diferença dentre salários 
masculinos e femininos seja de 27%. Enfim, é olhando para as relações profissionais 
que se percebe um outro registro explicativo até então esquecido: as desigualdades 
entre  salários  masculinos  e  femininos  diminuíram  quando  existem  regulações 
públicas fortes (salário mínimo e convenções coletivas), se instalam e se reforçam 
quando há pouca regulação no nível do Estado. (MARUANI, 2003, p. 25).

O  sistema  único  de  remuneração,  como  o  salário  mínimo,  estabelecido  pela 

legislação brasileira para a igualdade salarial, não significa que não haja diferença salarial, 

estando  as  mulheres  concentradas  nos  níveis  mais  baixos  da  hierarquia,  geralmente  sem 

possibilidades de promoção e sem responsabilidades. As mulheres não recebem os mesmos 

salários, primeiro porque não ocupam os mesmos empregos, e segundo porque são os efeitos 
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da persistência da segregação  profissional que justificam em grande parte essas diferenças. 

Margaret Maruani, assim relata:

Entre  o  início  dos  anos  70  e  dos  anos  80,  praticou-se  uma  legislação 
antidiscriminatória: às leis de 1972, sobre a igualdade de remuneração e de 1975, 
sobra a não-discriminação na contratação, juntou-se em 1983, a lei sobre a igualdade 
profissional. Desde então, nada mais. E ainda mais deplorável; sabe-se que essas leis 
não funcionais, que elas não impedem nem a discriminação na contratação nem as 
desigualdades  de  salários  e  de  carreira,  e  que  a  vontade  de  igualdade  de 
oportunidades só existem no papel. O balanço dessas leis é conhecido por todos, 
mas nada foi feito para modificar,  transformar ou, mais simplesmente, aplicar os 
dispositivos legislativos e regulamentares. (MARUANI, 2003, p. 24).

Embora  a  igualdade  profissional  e  a  igualdade  salarial  estejam  garantidas  na 

legislação brasileira a desigual divisão sexual do trabalho doméstico e familiar pesa sobre as 

desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho e acaba por limitar a sua 

progressão e autonomia. Nos países onde o Estado-providência foi atuante, em particular com 

políticas sociais para permitir às mulheres “conciliar” trabalho assalariado aos cuidados com a 

família,  acabou por reforçar as desigualdades,  a exploração com a introdução do trabalho 

parcial.

As desigualdades salariais também são promovidas pelo trabalho parcial supõe que, 

tempo reduzido é também salário reduzido, esta modalidade de trabalho é executada pelo 

grande  número  de  mulheres,  cujos  efeitos  provocam  intensas  diferenças  salariais  e 

precarização. Falar das desigualdades salariais entre homens e mulheres reflete o peso que a 

tradição  e  a  cultura  ainda  exerce  nas  ocupações  femininas.  Muitos  preconceitos  estão 

enraizados e delimitam a posição da mulher antes mesmo da sua entrada no mercado. Os 

fatores  que justificam a discriminação  salarial,  baseiam-se nas  relações  sociais  de  sexo e 

remetem à divisão dos papéis no seio da vida familiar onde o salário feminino é considerado 

complementar. Para destacar a predominância de tais preconceitos, basta citar a feminização 

do trabalho em tempo parcial.

O  Quadro  4,  destaca  em  porcentagem,  a  média  dos  salários  das  mulheres 

trabalhadoras em relação ao dos homens de 2003 a 2013. Observa-se no decorrer de uma 

década, que a diferença salarial pouco se modificou. Em 2003 as mulheres recebiam 70,8% 

em relação ao salário masculino, em 2013 este percentual aumentou para 73,6% apenas.
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Quadro 4 - Rendimento médio real do trabalho das mulheres em relação aos dos homens
                   de 2003  a  2013
Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rendi-
mento 
médio

70,8% 71,0% 71,2% 70,6% 70,5% 71,0% 72,3% 72,3% 72,3% 72,7% 73,6%

Fonte:  IBGE - Microdados-  Diretoria  de Pesquisa,  Coordenação  e Rendimentos,  Pesquisa Mensal  de 
Emprego – 2003 – 20013. Elaboração própria

Outro fator de explicação das desigualdades salariais entre as mulheres é o processo 

da polarização. O aumento do emprego feminino, a partir dos anos 1990 é acompanhado ao 

mesmo tempo do emprego precário,  em atividades  informais  e  no setor  de serviços  e ao 

mesmo tempo encontram-se mulheres  exercendo profissões  intelectuais  e  executivas.  Este 

duplo processo é a expressão das desigualdades sociais entre as mulheres e entre homens e 

mulheres. Nessa polarização de empregos, um dos polos é formado por uma grande maioria 

de mulheres em profissões tradicionais, pouco qualificada, com baixa remuneração e pouco 

valorizada. Este modo vulnerável e flexível assumiu o formato do trabalho em tempo parcial. 

O trabalho em tempo parcial é marcado por insegurança no emprego, falta de perspectivas de 

formação,  de sucesso e crescimento  na carreira  e pela  falta  de representação sindical.  As 

mulheres são subordinadas às ocupações com menor tomada de decisão, responsabilidades e 

iniciativa. 

O  Gráfico  2  evidencia  as  diferenças  salariais  em  valores.  Os  homens  em  2013 

recebiam em média 2.195,3 contra 1.614,95 da média salarial das mulheres.
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Gráfico 2 – Diferenças salariais entre homens e mulheres em valores no período  de 2003
                   a 2013

         

           Fonte: PME: Pesquisa Mensal de Emprego – IBGE. Diretoria de  Pesquisa, Coordenação  de Trabalho e 
           Rendimento. Elaboração própria

As  desigualdades  no  emprego  feminino  é  notada  também  quando  é  levada  em 

consideração  o  Sistema  Previdenciário.  A  divisão  sexual  do  trabalho  é  marcada  pela 

precariedade  do emprego,  já  que as  mulheres  são mais  numerosas  do que os  homens no 

trabalho em tempo parcial e na informalidade; este tipo de emprego é desprovido de qualquer 

direitos  e  vantagens  estabelecidos  pelo  sistema  previdenciário  e  pela  segurança  de  uma 

aposentadoria. 

 A maioria dos benefícios emitidos são destinados às mulheres, entretanto, o valor 

gasto  com  os  benefícios  dos  homens  é  maior,  em  razão  do  salário  médio.  A  maior 

participação das mulheres na quantidade de benefícios, e a maior participação dos homens no 

valor  do  benefício  retratam  bem  as  discriminações  de  gênero  existentes  no  mercado  de 

trabalho: o salário médio das mulheres é inferior aos dos homens, o que, consequentemente, 

irá afetar o valor médio dos benefícios pagos às mulheres. Além disso, o fato das mulheres 

contribuírem por menos tempo que o homem, (as mulheres, muitas vezes, entram no mercado 

mais tarde que os homens devido aos cuidados com os filhos e responsabilidades domésticas) 

também irá impactar  no valor médio destes benefícios,  especialmente no que se refere às 

aposentadorias por tempo de contribuição.

O primeiro capítulo procura de maneira geral destacar as desigualdades de gênero no 

mercado de trabalho, partindo do princípio de que as mudanças provocadas pela acumulação 

flexível atingiu diretamente a classe trabalhadora e de forma intensa o trabalho feminino. A 

divisão sexual do trabalho adquire novos contornos na era da flexibilidade, mas não cria uma 
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nova divisão  sexual  do trabalho.  As  mulheres  são cada  vez  mais  inseridas  nos  trabalhos 

precários  e  intensificados.  O  trabalho  doméstico,  apesar  das  transformações  culturais 

ocorridas continua como obrigação das mulheres, demostrando que esta imposição é fator que 

mantem as desigualdades  de gênero no mercado de trabalho.  As mulheres para conseguir 

conciliar  vida  profissional  e  familiar  recorrem  a  estratégia  como  a  delegação  e/ou  a 

externalização. 

A  exposição  acima  torna-se  necessária  para  a  compreensão  destes  aspectos  no 

trabalho  na  construção  civil,  cujas  características  mais  evidentes  são  a  precarização  e 

intensificação, que serão abordadas no capítulo seguinte.  Além disso, o capítulo destaca o 

desenvolvimento da construção civil no Brasil, seu crescimento e estagnação motivados pelas 

crises  econômicas  ou  planos  governamentais,  a  partir  da  década  de  40,  a  sua  história  e 

importância para o Estado de Goiás, principalmente com a construção de Goiânia. 
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CAPÍTULO 2

A CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL E EM GOIÁS

O capítulo 2 volta-se para o tema central deste estudo que é o trabalho feminino na 

construção civil, onde será abordado temas como: os programas de qualificação profissional 

para mulheres de baixa renda e sua inserção nos canteiros de obras, através dos cursos de 

pedreira,  ceramista,  azulejista.  Evidencia  a  evolução  do  trabalho  feminino  no  setor  nos 

últimos anos, no serviço de acabamento. Porém, torna-se importante destacar a História da 

Construção Civil no Brasil e em Goiás, para a compreensão do seu desenvolvimento e sua 

importância  econômica e também como grande gerador de emprego. Este capítulo trás as 

discussões sobre os fatores da precarização, da intensificação do trabalho e os aspectos do 

desenvolvimento tecnológico.

2.1 A Construção Civil no Brasil

Historicamente  no Brasil,  a  construção civil  representa  o setor  que mais  absorve 

trabalhadores,  devido a grande e  variada  oferta  de trabalho,  sem muitas  restrições  para a 

contratação.  Tem  também  como  característica,  o  uso intensivo  de  mão-de-obra  não 

qualificada e informal. É preciso ressaltar que a Pesquisa Anual da Indústria da Construção - 

PAIC e o  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, não considera o emprego 

informal  nos  seus  resultados,  o  que  subestima  os  efeitos  dessa  indústria  na  geração  de 

emprego e renda na sociedade brasileira.

Os dados revelam a importância deste setor, tanto para a economia do país, como 

para a geração de renda e emprego. Para a compreensão da origem e evolução da construção 

civil no Brasil torna-se importante uma pequena narrativa histórica, para situá-la no tempo e 

no espaço e assim, conhecer as mudanças processadas na construção civil e a sua relevância 

para a geração de emprego e renda.

Construção Civil é o nome que se dá ao tipo de construção que possui interação com 

a comunidade, cidade ou população. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

divide o setor da construção em três grupos: as construções de edifícios, incluindo prédios 
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residenciais,  comerciais  e  industriais;  as  obras  de infraestrutura,  voltadas  para  a  estrutura 

urbana, como estradas e obras ligadas a usinas hidrelétricas, portos, aeroportos e os serviços 

especializados, que envolvem obras de acabamento, fundações, terraplanagens.

 De acordo com Telles (1984), a denominação “Construção,” no período colonial era 

dividida em duas grandes áreas: Civil e Militar. Em 1699, no Brasil, o conhecimento sobre 

construções era destinado aos militares. O estudo da engenharia teve origem no ensino militar 

com  conhecimentos  pertinentes  à  formação  militar  e  aprendizado  de  técnicas  próprias  à 

construção com finalidades militares, como pontes, fortificações,  calçamento,  entre outros. 

Mas com o tempo, tal divisão foi perdendo seu efeito e este conhecimento passou a fazer parte 

também para  o  ensino  de  civis.  Hoje  compreendemos  por  Construção  Civil,  tudo  o  que 

engloba a participação de engenheiros, arquitetos, pedreiros, pintores e profissionais de outras 

áreas do conhecimento.  Foi a  partir  de 1874, que começou a ser empregado no Brasil,  a 

denominação engenharia civil com a desvinculação do ensino de engenharia militar.

Segundo Telles (1984), a engenharia  quando considerada como arte de construir é 

evidentemente  tão  antiga  quanto  o  homem,  mas  quando  considerada  como  um conjunto 

organizado  de  conhecimentos  com  base  científica  aplicado  à  construção  em  geral  é 

relativamente recente, data do século XVIII. Foi o engenheiro inglês John Smeaton, que usou 

pela primeira vez o termo engenheiro civil como caracterização profissional, para distinguir 

dos engenheiros militares. Desta forma, o termo foi se popularizando como construção civil.

As primeiras obras civis no Brasil começaram no final século XIX e início do XX. 

Antes deste período, as construções eram realizadas por conta própria com as técnicas de taipa 

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

que se utilizava dos conhecimentos que passavam de geração para geração. (TELLES, 1984).

A década de 1940 registra  um crescimento importante  para a construção civil  no 

Brasil,  impulsionada  pelo  governo  de  Getúlio  Vargas. O  forte  investimento  estatal  no 

desenvolvimento  de estrutura  para  construção civil  e  militar  fez  com que a  década  fosse 

considerada o auge da construção civil  no Brasil.  A partir  da intervenção estatal  na área 

habitacional, como forma de garantir à população o direito à moradia, o setor da construção 

civil  ganhou  grande  impulso.  Ao  assumir  a  responsabilidade  da  construção  de  moradias 

populares,  o  setor  passou  a  ter  uma  importância  significativa  na  geração  de  empregos. 

(MORAES, 2005).

O ideário da casa própria aponta a intervenção do Estado na provisão de habitação. 

Para diminuir o grande déficit de moradias foi necessário a criação de estatais do ramo, como 
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também,  a  expansão  de  empresários  da  construção  civil,  o  que  favoreceu  o  crescimento 

industrial e o desenvolvimento de setores ligados a ela, isto é, os fornecedores de materiais 

para a construção . (MORAES, 2005).

Além das iniciativas para a resolução do problema habitacional, o governo Vargas, 

movido pela política populista e nacionalista, promoveu medidas protecionistas às indústrias 

nacionais, investimentos em infra-estrutura, o que resultou no crescimento e desenvolvimento 

de  vários  setores  industriais,  principalmente  com  a  criação  da  Companhia  Siderúrgica 

Nacional de Volta Redonda e da Petrobras. (MORAES, 2005).

 No início da década de 1950, a construção civil no Brasil passou a receber menos 

incentivo do Estado, ficando sob o domínio maior da iniciativa privada. O setor passou a viver 

uma grande expansão proporcionada pelo Plano de Metas do governo federal, que tinha o 

lema "50 anos em cinco". Um dos fatores que movimentou o setor foi o início da construção 

de Brasília no planalto central brasileiro. (MORAES, 2005).

Mas,  no  início  dos  anos  1960,  o  cenário  começa  a  modificar-se  devido  ao 

crescimento vertiginoso da inflação, o que resultou na retração das atividades da construção 

civil e no desemprego de milhares de trabalhadores. O mercado começou a mudar a partir de 

1964, com a implantação do Banco Nacional de Habitação - BNH, que passou a oferecer 

financiamento  de  longo  prazo  para  a  aquisição  de  moradias,  aquecendo  novamente  os 

investimentos para a construção de prédios residenciais e comerciais. (TELLES, 1984).

  Segundo Telles (1984), na década de 1970, durante o regime militar, a presença 

estatal voltou a acontecer com mais força e as construtoras particulares passaram a construir 

somente  os  prédios  de  apartamentos  e  escritórios  comerciais.  As  grandes  obras  públicas, 

como rodovias, pontes, hidrelétricas eram controladas pelo governo federal.

A década de 1970 foi  marcada  pelo "Milagre Econômico".  Anos de crescimento 

vertiginoso  da  economia  nacional  e  do  mercado  imobiliário,  movimentado  também  pelo 

Sistema Financeiro da Habitação - SFH. Com o chamado “Milagre Brasileiro” vieram índices 

impressionantes a respeito do crescimento da população, do “boom da construção civil”  e de 

seu  consequente  aumento  da  contratação  de  mão-de-obra,  tanto  para  a  construção  de 

residências, quanto para a construção das grandes obras promovidas pelas estatais, em setores 

básicos, tais como; energia e transportes. (TELLES, 1984).

A  década  de  1980  conhecida  como  "A  Década  Perdida",  devido  à  grave  crise 

econômica que assolou o país, impulsionada pelos fracassados planos econômicos foi ruim 

para a construção civil e o mercado imobiliário nacional. Apenas nos anos da implantação do 
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Plano Cruzado é que ocorreu uma pequena recuperação. (TELLES, 1984).

O aprofundamento da crise econômica na década de 1980 permite destacar que, se no 

período de expansão econômica houve um crescimento intenso do emprego na construção 

civil e das relações assalariadas formais, a recessão que se instalou na economia brasileira, 

principalmente no período 1981-83 provocou uma redução drástica nos níveis absolutos dos 

empregos.  Assim,  pode-se  afirmar  que,  a  partir  desse  período,  além  das  dificuldades 

estruturais de absorção do conjunto da População Economicamente Ativa - PEA, pelos setores 

industrial  e  formal  da economia,  o  mercado de  trabalho  enfrentou também os problemas 

decorrentes dos ajustes da crise dos anos 1980, com o aumento do desemprego, da expansão 

da informalidade, da precarização e baixos salários. (TELLES, 1984).

 No final  da  década  de  1980 começa  a  haver  um retorno do capital  privado  na 

construção civil e em 1990, já começava a haver uma preocupação maior com a qualidade do 

produto final, passando as  construtoras  a  qualificar  mais  a  mão-de-obra de suas  equipes. 

(MORAES, 2005). Percebe-se que, no decorrer da história da construção civil no Brasil, os 

papéis do Estado e da iniciativa privada se revezaram na liderança do mercado e também 

como agentes promotores dos investimentos e desenvolvimento do setor. 

O setor de construção de edifícios  habitacionais  e das obras públicas,  a partir  da 

década  de  1990,  em função  de  vários  fatores,  promovidos  pela  estabilização  econômica, 

diminuição das taxas de inflação, redução do financiamento, retração do mercado consumidor 

e  o  aumento  da  competitividade  entre  as  empresas  fizeram  com  que  as  construtoras 

começassem a buscar  formas inovadoras  de gestão  do trabalho.  Tentavam viabilizar  suas 

margens de lucro a partir da redução de custos, do aumento da produtividade e da busca de 

soluções  tecnológicas  e  de  gerenciamento  da  produção,  de  forma  a  aumentar  o  grau  de 

industrialização do processo produtivo. Construbusiness (2001).

Os anos 2000 foram marcados pelo “boom imobiliário”, que reaqueceu a construção 

civil  após anos de estagnação.  O lançamento do programa "Minha casa,  minha vida" e o 

aquecimento  da  economia  são  alguns  dos  aspectos  que  impulsionaram  o  setor.  Com  o 

mercado aquecido e mais exigente surgiu a questão da falta de mão-de-obra qualificada. Passa 

a ser também mais intensa a preocupação com a preservação do meio ambiente, devido aos 

impactos causados pelo entulho da construção civil, várias empresas começam a se preocupar 

com políticas  públicas  para reduzir  este  impacto,  buscando alternativas  para a reciclagem 

destes entulhos, através de novas formas de aproveitamento de materiais e desenvolvimento 

de tecnologias específicas para o reaproveitamento dos resíduos. (CBIC, 2011). 



70

Em 2007, o Governo Federal anunciou o Programa de Aceleração do Crescimento  - 

PAC,  com  o  objetivo  de  investir  em  obras  de  infraestrutura,  priorizando  áreas  como 

habitação,  saneamento,  transporte,  energia  e  recursos  hídricos.  Anuncia  a  construção  de 

usinas  hidrelétricas,  aeroportos,  ampliação  de  estradas,  ferrovias  e  hidrovias.  Estes 

investimentos aqueceram o setor da construção e da geração de empregos. (PMCMV, 2010). 

Soma-se a este quadro a construção de estádios para a realização dos eventos esportivos da 

Copa do Mundo em 2014 e dos Jogos Olímpicos no Brasil em 2016.

Em 2008 estourou nos Estados Unidos, a chamada Bolha imobiliária, promovida pela 

especulação e excesso de créditos, resultando na queda da Bolsa de Valores Americana, que 

atingiu a economia mundial. A crise econômica, norte-americana influenciou a desvalorização 

do dólar, tornando o real uma das moedas mais valorizadas do mundo. (MONTEIRO, 2010).

No Brasil a crise criou um ambiente de apreensão, batizada pelo presidente Lula de 

“marolinha”, pois o Brasil, não devia mais para o FMI - Fundo Monetário Internacional e 

possuía  uma  ampla  reserva  cambial  no  mercado  interno.  Para  manter  o  crescimento  da 

economia brasileira e manter o consumo, o governo reduziu os impostos sobre os automóveis 

e linha branca de eletrodomésticos. No setor da construção civil, a bolha imobiliária resultou 

na diminuição do emprego formal e desaceleração de investimentos. (MONTEIRO, 2010).

 Segundo o Ministério  do Trabalho -  MT em 2013,  o  setor  da construção civil, 

obteve resultados acima da média. O crescimento da construção civil em todo o País, tem sido 

bastante considerável nos últimos anos e representa cerca de 8% do PIB. Também é um dos 

setores que tem gerado milhares de empregos, além de melhoria no nível salarial de operários, 

técnicos,  arquitetos  e engenheiros.  Ainda de acordo com MTE, o  aquecimento do setor é 

importante para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva da construção: fabricantes de 

materiais, fornecedores de serviços e empresas de transporte, dentre outros. (IMB, 2014).

Os principais indutores do crescimento da construção civil, no Brasil são as diversas 

obras  realizadas,  especialmente  para  a  Copa do Mundo,  Olimpíadas  de  2016,  no  Rio  de 

Janeiro,  a  segunda  etapa  do  Programa  de  Aceleração  do  Crescimento  -  PAC  2  e  a 

continuidade do programa habitacional Minha Casa Minha Vida - MCMV, além de outras 

obras estruturantes. (IMB, 2014).

A indústria da construção mostrou crescimento em todas as suas variáveis, revela a 

Pesquisa Anual  da Indústria  da Construção -  PAIC, divulgada  pelo IBGE. Segundo estas 

pesquisas,  a  trajetória  de  expansão da  atividade  vem se  mantendo constante  desde  2007. 

(PAIC, 2011).
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Este breve relato  histórico evidencia a importância  deste  setor para a geração de 

emprego, devido ao grande número de pessoas que ocupam os postos de trabalho e oferece 

um campo fértil para os estudos acerca das condições de trabalho de uma massa significativa 

da população brasileira. Demonstra que nos últimos anos é um dos setores que mais cresceu 

impulsionado pelos eventos esportivos e também pelos planos econômicos do governo. 

2.2 A Construção Civil em Goiás

A História de Goiás é marcada por duas decisões políticas importantes: a mudança 

da  capital  de  Goiás  e  do Brasil.  A construção  de Goiânia  e  de Brasília  evidencia  que  a 

construção civil está intimamente ligada a História destas cidades pois, toda a sua composição 

de prédios públicos, comerciais e residenciais tiveram de ser construídos. A participação da 

engenharia  e  da  construção  civil  foram  decisivas  para  a  concretização  destes 

empreendimentos ousados, permitindo desta forma, a execução de projetos que passam a ter 

ampla  repercussão  nacional,  tanto  para  a  construção  de  Goiânia   como de  Brasília.  Não 

apenas no momento de suas edificações, mas também até os dias atuais, devido à suas formas 

arquitetônicas inovadora e moderna de cidades planejadas. 

A construção civil em Goiás, está deste de o início ligada à construção da capital 

Goiânia. Fundada em 24 de outubro de 1933 passou a ser reconhecida nacionalmente como 

uma das melhores capitais do país, para se viver. 

A  capital  foi  planejada  em  estilo  Art  Déco,  tido  como  patrimônio  Artístico  e 

Histórico do Brasil e o segundo maior acervo do mundo. Destaca-se  o conjunto urbanístico 

da Praça Cívica, o Palácio das Esmeraldas e o Museu Zoroastro Artiaga, o Teatro Goiânia, a 

antiga Estação Ferroviária e a Avenida Goiás, entre outros. (CREA-GO, 2013).

Quando foi estabelecida a mudança da Capital Federal para o planalto central, Goiás 

e Goiânia serviram de suporte e apoio através do fornecimento de materiais, trabalhadores, 

construção de estradas e outras benfeitorias  para estabelecer  uma infraestrutura necessária 

para o início dos trabalho. A experiência de Goiás com a construção de uma cidade foi muito 

importante para a edificação de Brasília. (CREA-GO, 2013).
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A história da construção civil em Goiás, teve grande impulso com a construção de 

Goiânia.  Contudo é  importante  destacar,  que  desde  o  Brasil  colônia,  a  engenharia  esteve 

presente no início do surgimento da capitania,  no século XVII. Depois da descoberta das 

riquezas  minerais,  houve migração intensa para os sertões dos chapadões e ocupação das 

terras dos goyazes.  Foi com a chegada dos desbravadores,  que as primeiras  atividades de 

construção  começaram. Fizeram  estradas,  construíram  fortes,  pontes,  Igrejas,  prédios 

públicos. (CREA-GO, 2013).

No início do processo de ocupação do território goiano, as construções dos povoados 

usavam  a  técnicas  de  pau  a  pique  ou  de  taipa,  cobertas  de  palha,  usando  os  materiais 

disponíveis no  local.  A taipa de pilão era o principal  método construtivo conhecido pelos 

bandeirantes  e  engenheiros militares  portugueses.  Depois das primeiras  décadas do século 

XVIII, com a  intensificação da mineração começaram a surgir nos centros urbanos, novos 

tipos  de  construção,  mais  elaboradas  e  confortáveis  do  que  as  choupanas  construídas 

inicialmente. (CREA-GO, 2013).

Depois de edificada a capital de Goiás, Vila Boa, hoje Cidade de Goiás e de adquirir  

desenvolvimento urbano, econômico e político surge a ideia da transferência da capital, no 

século XIX. Com os argumentos  de que a  situação geográfica  desfavorável  de Vila  Boa, 

dificultava o seu acesso através de uma malha ferroviária e rodoviária. Essa situação levou a 

capital  ao isolamento em relação a outras regiões do Estado e do País, comprometendo o 

desenvolvimento de Goiás do ponto de vista econômico,  social  e cultural.  A nova capital 

deveria situar-se próxima das estruturas ferroviária e rodoviária para se modernizar e levar o 

progresso ao Estado. (CREA-GO, 2013, p. 68).

A transferência da capital se efetivou no governo de Pedro Ludovico Teixeira. Em 4 

de  julho  de 1932,  na  cidade  de  Bonfim,  hoje  Silvânia,  onde ele  fez  pela  primeira  vez  a 

declaração sobre a mudança a capital e foi formada uma comissão, para o estudo do local 

onde seria instalada a nova capital. (SANCHES, 2011, p. 112).

Após  a  escolha  do  local,  “Campinas”  foi  preciso  um  imenso  trabalho  de 

planejamento e ações para que as primeiras construções começassem. A construção da nova 

capital exigiu a implantação de outras benfeitorias, como estrada de rodagem, ferrovias, usina 

hidrelétrica, abastecimento de água e é claro, os prédios públicos, como o Palácio do governo, 

hotéis, casas e a Prefeitura Municipal. (SANCHES, 2011, p. 112).

Para incentivar a instalação de centros industriais, principalmente as indústrias que 

produziriam materiais destinados à construção civil, no dia 14 de setembro Pedro Ludovico 
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assinou o Decreto 3.796 isentando, de todos os impostos estaduais e municipais, pelo prazo de 

dois anos, todas as fábricas, oficinas, serrarias e olarias dentro de um raio de 24 quilômetros 

do local escolhido para construção da futura capital. (CREA-GO, 2013, p. 81).

Para os operários as condições de trabalho eram sempre difíceis e precárias. De 

forma improvisada, viviam em choupanas de palha  e salários baixos. Nas palavras de um 

trabalhador:

“Nóis cheguemo e fomos morar numas casinha muito ruim, de capim, lá na beira do 
córrego Botafogo. Não tinha conforto não. Era muito triste. Aqueles estrangeiro de 
pouca conversa com nóis, morava mió. Casinha mais arrumadinha, salário mió. Ou a 
gente concordava ou ia embora. Eu tava muito cansado de viajá.” (DAHER, 2003, 
apud, CREA-GO, 2013, p. 86).

Faltava também material e mão-de-obra, apesar da chegada de operários de várias 

partes do Estado e também do país, como de Minas Gerais, São Paulo e do Rio de Janeiro. A 

mão-de-obra local também foi utilizada, mas faltava qualificação. 

Foi necessário incentivar a criação de empresas para fornecer pedra, cal, madeira e 

cerâmica. Quase tudo tinha que vir de fora e ainda havia grande dificuldade no transporte. O 

combustível dos velhos caminhões era pouco e muito caro. O transporte mais confiável era 

pela estrada de ferro e o trem demorava 40 dias de São Paulo a Leopoldo de Bulhões, vindo 

depois de carro de boi ou em lombo de burro até Goiânia. (CREA-GO, 2013, p. 85).

No relatório emitido ao governo do Estado, pela Empresa responsável pelas obras, 

Coimbra Bueno em 1936 é possível verificar a situação em que viviam os trabalhadores das 

obras e a dificuldade de encontrar mão-de-obra técnica e ou com experiência na região, sendo 

contratados nos grandes centros. Em 1936 trabalhavam na construção civil em Goiânia mais 

de 1000 operários, recebendo salários inferiores aos praticados no Rio de Janeiro, São Paulo e 

vivendo em condições miseráveis. O relato demostra que:

O que tem se realizado em Goiânia, dentro das verbas curtíssimas discriminadas no 
quadro de contabilidade [ ] exprime o quanto de sacrifício tem esta obra custado a  
cada um de seus auxiliares; só o alojamento para uma população operaria que já orça 
em mais de 1.000 pessoas, num local inteiramente virgem onde há 3 anos não existia 
uma única morada,  só a esta parte  a ser executada de acordo com as exigências  
mínimas de um padrão moderno de tolerável de vida exigiria quase tanto quanto se 
gastou com a totalidade das obras. A maioria dos ranchos operários custou menos de 
100$000  cada.  As  casas  de  madeira  feita  com  rapidez,  sempre  para  satisfazer 
necessidade imediata do alojamento do pessoal mais classificado das obras foram 
feitas com a mais restrita economia e constituem o mínimo abrigo que se poderia 
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tolerar para viver. Todos, desde o mais graduado até o mais humilde dos auxiliares 
desta obra se conformaram com o desconforto e sacrifício de toda a espécie que ela  
vem exigindo. As dificuldades oferecidas  pelo meio construtivo de Goiânia onde 
tudo estava por realizar tornaram- se quase insuperáveis com o desenvolvimento das 
grandes obras. O que está realizado em Goiânia, dentro do ponto de vista econômico 
constitui realização sem par nos meios administrativos do país. Goiânia, junho de 
1936, Coimbra Bueno & CIA, LTDA. (CREA-GO, 2013, p. 244).

A transferência definitiva da capital aconteceu em 1937, de maneira improvisada, 

com várias obras em andamento e com sérios problemas de energia elétrica, abastecimento de 

água e falta de moradias. O censo do IBGE de 1956 revela que mesmo depois de inaugurada a 

nova capital de Goiás, a indústria que mais absorvia mão-de-obra era a construção civil:

A indústria local ainda é insignificante. A existência de uma indústria é praticamente 
impossível devido à inexistência de energia elétrica, sendo possível por isso apenas 
a indústria de transformação (alimentação, transformação de minerais não metálicos 
e construção civil). A indústria da construção civil é a que absorve o maior número 
de mão de obra, porque ela não tem necessidade de energia elétrica.  (IBGE, 1956. 
Apud, CREA, 2013, p. 100).

Estas informações passam a ser necessárias e fundamentais devido à particularidade 

do surgimento de Goiânia, como uma capital que começou do nada, onde tudo estava por 

fazer. Tendo em suas origens os trabalhadores da construção civil, que deram forma e vida a 

esta cidade através do seu trabalho, misturando suor com tijolos, areia e cimento, um trabalho 

intenso e explorado, com baixos salários em condições difíceis de vida e de trabalho. 

Deixar de falar do surgimento de uma capital, onde o trabalho na construção civil é o 

marco desta História, é desconsiderar a importância deste setor para o desenvolvimento do 

Estado.  Embora  os  relatos  aqui  apresentados,  tenham  sido  de  maneira  simplificada  e 

resumida,  nota-se  que  não  é  possível  falar  da  construção  civil  em  Goiás,  sem  falar  da 

construção de Goiânia. Através da História percebe-se que este setor sempre fez parte de seu 

desenvolvimento econômico, tornando-se fator fundamental de geração de emprego.

Hoje, este setor continua importante para a economia do Estado e para a geração de 

emprego e renda, não apenas para os goianienses, mas também para aqueles que chegam à 

procura de trabalho vindo de várias partes do Estado. Setor que abriga em seus canteiros de 

obras, as pessoas menos escolarizadas e muitas vezes sem experiência dispostas a realizarem 

trabalhos  braçais  e  desgastantes.  Lugar  onde  a  rotatividade  é  uma  das  suas  principais 
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características, cuja  média dos meses trabalhados, geralmente não ultrapassa a 17 meses.

A construção civil no Brasil é um dos setores que mais emprega e o Estado de Goiás, 

principalmente  Goiânia  e  Anápolis,  mantêm esta  tendência.  O perfil  dos trabalhadores  da 

construção  civil  em  Goiás  evidencia  que  a  grande  maioria  são  homens  e  com  pouca 

escolaridade.  Estes  trabalhadores  entraram  na  profissão  sem cursos  de  qualificação  e  no 

decorrer da carreira não foram em busca de cursos profissionalizantes. Muitos entraram como 

serventes e permanecem nesta função por mais ou menos  um (01) ano, passando a exercer a 

função de pedreiro. Mas almejam cargos superiores como o mestre de obra. As mulheres da 

construção  civil  atuam como,  pedreira,  servente,  azulejista,  pintora  e  encanadora.  Goiás, 

também enfrenta o problema de escassez de mão-de-obra e da pouca qualificação de seus 

operários. (SINDUSCON-GO/ SENSI-GO, 2011).

A cidade de Anápolis, não possui em suas origens a vocação na construção civil. O 

seu desenvolvimento  econômico  voltou-se principalmente  para  o setor  industrial,  que é  o 

grande gerador de empregos, mas a construção civil está diretamente ligada a ele, pois com a 

chegada  das  indústrias  houve  a  necessidade  da  construção  de  infraestrutura,  de  prédios 

residenciais  e  comerciais,  condomínios,  o  que  proporcionou  o  seu  crescimento.  Segundo 

Batista (2010), Anápolis surgiu após a construção de uma capela para Santa Ana (Santa'Ana 

das Antas) nas proximidades do córrego das Antas por Gomes de Souza Ramos, a pedido de 

sua mãe, Ana das Dores, devota da santa. Em 1871 após o término da capela, Gomes mudou-

se para o local dando início ao povoamento e em 1887 foi elevada à categoria de Vila. Em 31 

de julho de 1907 passou a se chamar Anápolis, em homenagem à Ana.

A cidade de Anápolis era conhecida como “Encruzilhada Goiana” (BATISTA, 2010, 

p. 17) devido à sua localização favorável para o recebimento e distribuição de produtos. Os 

comerciantes  que  ali  residiam,  logo  se  enriqueceram  e  ajudaram  a  promover  a  sua 

urbanização.  Assim,  em  1936  foi  criada  a  Associação  Comercial  de  Anápolis,  que  se 

transformou mais tarde,  em Associação Comercial  e  Industrial  de Anápolis  -  ACIA. Esta 

associação contribuiu para a definição do perfil econômico da cidade, isto é, o comércio e a 

indústria, que ganhou impulso nos anos de 1954, com a instalação de novas indústrias como 

máquinas de beneficiar arroz e café, surgiu frigoríficos e pequenas indústrias de alimentos.

Ainda de acordo com Batista (2010), com a construção de Brasília foi beneficiada 

com a Rodovia Belém-Brasília e lucrou muito com a venda de produtos para a nova capital do 

país. Na década de 1970 foi instalada a Base Aérea, com o imperativo de manter a Segurança 

Nacional e a defesa dos céus do Brasil.  Neste período, também foi criado o Programa de 
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Apoio  à  Indústria  -  PAI,  com subsídios  dos  impostos  e  terraplanagem dos  terrenos  para 

facilitar a instalação de indústrias. E no governo de Irapuan Costa Júnior foi criado o Distrito 

Agroindustrial de Anápolis - DAIA inaugurado em 1976, para a instalação de empresas locais 

nacionais e estrangeiras. Diante destes acontecimentos Anápolis torna-se um polo industrial o 

que favoreceu enormemente o crescimento da construção civil. 

 Hoje, Anápolis é o principal polo industrial do interior e se  destaca pelo notável 

número de indústrias presentes em seu parque industrial, o que torna possível o surgimento de 

serviços de apoio e geração de emprego. Além de ter o 2º maior PIB do Estado de Goiás 6,3 

bilhões, consolida-se cada vez mais como um polo logístico por excelência. (IBGE, 2012).

Anápolis  está  em  uma  região  estrategicamente  privilegiada.  Com  três  rodovias 

federais, as BR’s 060, 153, 414, sendo também sede da Plataforma Logística Multimodal de 

Goiás, projeto que acreditam os técnicos e especialistas, será responsável por outro “boom no 

desenvolvimento do Estado”. Também passa por Anápolis, tendo na cidade o seu marco zero, 

a Ferrovia Norte-Sul, empreendimento de extrema importância para o desenvolvimento do 

País. Possui também, o Porto Seco Centro-Oeste,  1ª Estação Aduaneira Interior - EADI da 

região Centro-Oeste, responsável pelo desembaraço de quantidade significativa de produtos 

de importação e exportação.  É a segunda cidade do Estado que mais emprega no setor da 

construção civil,  principalmente  se  for  considerado os  empreendimentos  promovidos pelo 

PAC 2 com construção de estradas, viadutos e a ferrovia Norte-Sul. (ACIA).

Os relatos acima, expostos de maneira sucinta, demonstram a importância da cidade 

de Anápolis para a geração de emprego na indústria e na construção civil. Estes dois setores 

são dependentes um do outro para o seu crescimento e desenvolvimento.

Os dados do Instituto Mauro Borges - IMB revelam que em 2013, os trabalhadores 

formais  na  construção  civil  em  Goiás  somaram  92.621.  Com  84.291  homens  e  8.330 

mulheres. Em 2012, o setor da construção civil  representou 6,34% dos postos de trabalho 

formais. A participação feminina neste setor, de 8,11%, é baixa se comparada aos demais 

setores, como serviço e comércio.  No ano de 2012,  83.817 homens trabalhavam neste setor, 

contra 7.402 mulheres. (IMB, 2014). 

 A média salarial em Goiás é baixa e a idade dos trabalhadores apresentam em média 

35,8 anos de idade e de 17 meses de tempo de emprego - é a menor média de tempo de 

emprego dentre todos os setores. Estas informações confirmam a alta rotatividade do setor. 

(RAIS-MTE,  2012/2013).  Em  Anápolis  na  construção  civil  em  2013,  foram  4.104 

contratações com carteira assinada,  destas 377 foram mulheres. Em Goiânia foram 38.088 
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para os homens e 3.921 para mulheres. (RAIS – 2013).

É importante notar no Quadro 5, que em Anápolis o salários das mulheres é menor 

do  que  dos  homens,  mas  em Goiânia  as  mulheres  recebem,  não apenas  mais  do  que  as 

mulheres da construção civil em Anápolis, mas também o salário delas é maior do que dos 

homens. Mas neste resultado está incluído também o salário das mulheres engenheiras, o que 

ajuda a elevar este percentual. Este resultado é geral, não faz referência às diferentes funções. 

Isto deve-se pelo reduzido número de mulheres na construção. A pesquisa da RAIS avaliou os 

salários na totalidade das funções ocupadas por mulheres.

Quadro 5 - Números  de  empregos  formais e  salário, na construção civil  em  Goiânia e
                    Anápolis para mulheres e homens em 2013

Construção civil 
Ano 2013

Mulheres Homens Salário
Feminino

Salário
Masculino

Total

Anápolis 377 3.727 1.465,13 1.626,55 4.104

Goiânia 3.921 38.088 1.825,49 1.793,22 42.009
RAIS-2013. Elaboração própria

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED indicam que a 

taxa de expansão do emprego formal em Goiás em 2013 foi de 5,29%, superior à média 

nacional de 2,82%. Entre os setores que mais influenciaram nos bons números de empregos 

estão a construção civil e o de serviços. (CAGED, 2013). Esse resultado reflete o aumento da 

participação das mulheres no mercado de trabalho formal em Goiás. ( IMB, 2012, p.17).

O  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial  -  SENAI,  da  Vila  Canaã,  em 

Goiânia, referência em aprendizagem na construção civil divulgou que das 1.830 matrículas 

na construção civil em 2012, 256 foram de mulheres, o que representa participação de 14%. 

Os cursos mais procurados por elas são de instalação hidráulica e pedreiro em acabamento 

como assentamento de azulejo, cerâmica e pedra. A empregabilidade de quem faz curso no 

SENAI está em torno de 85% tanto entre homens quanto mulheres. (AGEHAB, 2013).

O Quadro 6 destaca o crescimento da participação feminina na construção civil em 

Goiás a partir de 2009. No ano de 2013 houve uma pequena redução em comparação com 

2012, porém, de acordo com os analistas, esta redução passa a ser pouco significativa, já que a 

informalidade  e  o trabalho por  conta própria  é  grande no setor  e  estas  trabalhadoras  não 

entram nas estatísticas.
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Quadro 6 - Evolução do trabalho Feminino e Masculino na construção civil em Goiás de 
                    2009 a 2013

Construção civil em Goiás

Gênero CLT Estatutário Outros Total

Ano 2013

Feminino  7.189 46 145 7.380

Masculino 76.527 49 282 76.858

Total 83.715 95 427 84.238

Ano 2012

Feminino 7.238 69 95 7.402

Masculino 83.528 136 153 83.817

Total 90.766 205 248 91.219

Ano 2011

Feminino 6.111 67 75 6.256

Masculino 75.281 147 167 75.595

Total 81.392 214 242 81.848

Ano 2010

Feminino 5.228 34 101 5.363

Masculino 70.906 89 146 71.141

Total 76.134 123 247 76.504

Ano 2009

Feminino 3.970 45 75 4.009

Masculino 60.517 106 182 60.805

Gênero CLT Estatutário Outros Total

Total 64.487 151 257 64.895
Fonte: RAIS – 2013- Por setor, gênero e tipo de Vínculo (MTE - considera como celetista o total de CLT e  
OUTOS). Elaboração própria

Em  relação  aos  anos  de  estudos  o  censo  do  IBGE,  de  2010  revela  que  o 

analfabetismo feminino em Goiás, diminuiu. Mas, as mulheres não estão apenas eliminando o 

analfabetismo, elas também estão estudando mais chegavam a 11 anos ou mais de estudo. No 

ensino superior as mulheres predominam em Goiás. (CENSO/ IBEG/2010).

Quanto aos cursos de graduação, o destaque é para o curso de Ciências da Educação, 

com quase  50 mil  mulheres  formadas  em Goiás.  Logo após,  com pouco mais  de 27 mil 

aparece o curso de Administração e com mais de 22 mil bacharéis do curso de Direito. O 
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curso de Engenharia Civil e de Construção, o curso de Engenharia e Profissões de Engenharia 

(cursos Gerais) possuíam em 2010, 1.326 e 791 mulheres formadas, respectivamente.

Quadro 7 - Cursos de Graduação e formação de mulheres, quantidade e participação   
                    em Goiás – 2010

Curso Superior de graduação Quantidade Participação

Ciências da Educação 4 9.399 21,53%

Gerenciamento e Administração 27.203 11,85%

Direito 2 2.032 9,60%

Engenharia e de Construção 1 .326   0,58%

Engenharia e Profissões de Engenharia (cursos Gerais) 7 91  0,34%
Fonte: Microdados IBGE 2010. Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/ Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
Especiais – 2012. Elaboração própria

Quanto aos salários, informações da RAIS - 2012, segundo o gênero, demonstram 

que, em Goiás, os rendimentos médios dos homens e das mulheres registraram aumentos reais 

diferentes. As mulheres ainda continuam recebendo menos que os homens, o maior aumento 

da remuneração média real para as mulheres fez com que diminuísse a diferença salarial entre 

os gêneros, mas elas continuam recebem menos.

O Quadro 8 destaca os salários com os reajustes estabelecidos pelo governo federal. 

Os salários das categorias profissionais poderão ser aumentados através das gratificações e 

horas extras. De acordo com o Sindicato dos trabalhadores, os reajustes salariais estabelecidos 

pelas Entidades Patronais a partir de 1º de maio de 2014 passaram a ter os seguintes valores:

Quadro 8 - Piso salarial das categorias profissionais da construção civil, a partir de 1º da
                   maio de 2014

Piso Salarial da construção civil em Goiás

Função Piso Salarial Hora

Servente 739,20 3,36

Pedreiro categoria “A” 840,40 3,82

Pedreiro categoria “B” 1188,00 5,40

Pedreiro categoria “C” 1240,00 5,64
Fonte: Sinduscon-GO/pisosalariais. Elaboração própria
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Os  dados  acima  relacionados  destacam  o  surgimento  e  o  desenvolvimento  da 

construção civil em Goiás, desde da construção da capital, marco histórico para o Estado, até 

os dias atuais, cuja finalidade é ressaltar os números que envolvem os trabalhadores deste 

setor, seja de quantidade de trabalhadores formais, salários, rotatividade, escolaridade, para 

conhecermos um pouco da  realidade acerca dos homens e mulheres que trabalham em um 

setor importante para a geração de emprego e renda. 

Os números destacados reforçam que o setor da construção civil em Goiás, mantêm a 

tendência brasileira, onde é identificado pelas informações da RAIS, MTE, CAGED e pelo 

IMB,  que  estes  trabalhadores  estão  inseridos  em  um  quadro  de  pouca  qualificação, 

majoritariamente masculino e um dos setores que mais empregam no Estado. Os números 

deixam claro  a  evolução  do  setor  na  última  década,  através  do  crescimento  do  emprego 

formal,  mas  a  informalidade  ainda  é  grande,  como  também  o  aumento  significativo  das 

mulheres neste setor.

2.3 As Mulheres na Construção Civil

As transformações  sociais,  políticas,  econômicas  tem contribuído  para  mudanças 

significativas nas relações de trabalho e na inserção social das mulheres trabalhadoras em 

atividades  tradicionalmente  reservadas  aos  homens.  São inúmeras  as  profissões  que antes 

eram exercidas exclusivamente por homens, tendo em vistas as mudanças ocorridas no mundo 

do  trabalho,  a  inserção  feminina  tem  chegado  em  setores  tradicionalmente  masculinos, 

sobretudo nas últimas décadas, como é o caso da construção civil.

 A presença feminina nos canteiros  de obras, nas funções de pedreira,  azulejista, 

ceramista,  rejuntadora,  deve-se principalmente  pela  falta  de mão-de-obra,  promovida  pelo 

crescimento do setor nos últimos anos, verificado a partir de 2007, com o programa Minha 

Casa Minha Vida - MCMV e do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC 1, PAC 2, do 

governo  federal  e  pelas  obras  de  infraestrutura  para  os  eventos  esportivos  sediados  pelo 

Brasil.  (CBIC, 2011).

Há dez anos atrás, era pouco provável ver uma mulher dividindo o mesmo espaço de 

trabalho com os homens, nas chamadas "profissões masculinas". As mulheres sempre foram 

educadas para desempenharem os papéis  de mãe e  esposa,  sendo as tarefas  domésticas  o 
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reduto de suas atividades e domínio. Apesar de ser um ambiente ainda marcado pela presença 

masculina, elas vêm conquistando cada vez mais espaço no setor da construção civil. Este 

setor passa por transformações e uma das mais notáveis é a presença de milhares de mulheres, 

desempenhando as mais variadas funções, antes executadas somente por homens, como a de 

engenheira  civil,  instaladoras  hidráulicas  e  elétricas,  técnicas  de  segurança  no  trabalho, 

pedreira, rejuntadora, azulejista, ceramista, funções administrativa e outras.

O  crescimento  na  contratação  de  mulheres  para  o  serviço  na  construção  civil, 

segundo a Câmera Brasileira da Indústria da Construção - CBIC, deve-se à falta de mão-de- 

obra  masculina  e  pela  demanda  crescente  do  setor  e  elas  devem  ocupar  esta  lacuna, 

principalmente nas funções finais da obra, onde as habilidades manuais, o perfeccionismo, o 

cuidado com os detalhes e com as ferramentas de trabalho, a organização do ambiente,  o 

pouco  desperdício  de  material  e  a  boa  adaptação  ao  setor,  são  o  diferencial  do  trabalho 

feminino.  A  escassez  de  mão-de-obra  masculina,  levou  muitas  construtoras  no  país  a 

promoverem cursos de qualificação gratuita para mulheres e após a conclusão, a sua  imediata 

contratação.  Muitas  construtoras  estão  percebendo  que  a  mera  força  física  deixou de  ser 

critério  decisivo  na  hora  da  contratação.  Mas  a  iniciativa  de  qualificar  a  mão-de-obra 

feminina, não começou nas construtoras, foi a partir do projeto "Mão na Massa" que a história 

da construção civil no Brasil começou a mudar.

O pioneirismo na inserção feminina na construção civil foi com o Projeto Social da 

engenheira  civil,  Deise  Gravina,  chamado “Mão na  Massa”,  iniciado  em 2007,  destinado 

exclusivamente às mulheres beneficiárias dos programas sociais de transferências de renda, 

no Rio de Janeiro. (GRAVINA, 2013). Este projeto, transformou o setor da construção civil e 

atualmente esta iniciativa é executada em várias capitais  do país e também por diferentes 

segmentos  e  associações,  com  nomes  diferentes,  mas  mantendo  a  sua  base  orientadora: 

qualificação, inclusão e cidadania para mulheres, e também para suprir a escassez de mão-de- 

obra do setor. 

O Projeto Mão na Massa é destinado às mulheres de 18 a 45 anos, voltado para uma 

proposta de valorização feminina e garantia da cidadania. A prioridade é para as mulheres em 

situação de vulnerabilidade social e econômica. Os cursos de qualificação profissional tem 

cinco meses de duração, para pedreira, carpinteira de forma, pintora, ceramista e eletricista. 

As  mulheres  recebem certificados,  ferramentas,  vale  transporte,  vale  refeição,  uma bolsa 

salário por três meses de R$ 200,00, vestuário adequado, Equipamento de Proteção Individual 

-  EPI  e  no  final  do  curso  recebem um quite  de  ferramentas,  cartão  personalizado  e  um 
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contrato temporário e experimental de emprego na construção civil; para aquelas que desejam. 

Outras passam a trabalhar de maneira autônoma, "por conta própria." (GRAVINA, 2013).

Em setembro de 2008, a então Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres - 

SPM, Nilcea  Freire,  incluiu  pela  primeira  vez,  um  edital  público  de  seu  Ministério,  a 

construção civil como um dos arcos de qualificação profissional para as mulheres. A partir 

desta iniciativa, Projetos de Lei começaram a ser propostos com o objetivo de inserir a mulher 

na construção civil. (GRAVINA, 2013).

Além  disso,  seguindo  as  mesmas  propostas  de  qualificação  de  mulheres  para  a 

construção  civil,  outros  projetos  foram  criados  como:  "Mulheres  na  Construção  Civil," 

vinculado  ao  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  -  MTE  e  financiado  pela  Petrobras, 

construtoras e grandes empresas de materiais de construção. 

Em Goiás, o projeto é desenvolvido pela Superintendência do Desenvolvimento do 

Centro-Oeste - SUDECO vinculado ao Ministério da Integração Nacional. O programa é uma 

proposta  para  qualificação  de  mulheres  para  a  construção  civil,  as  quais  devem  ser 

beneficiárias de programas sociais de transferência de renda do governo federal, seguindo as 

mesmas diretrizes do Mão na Massa. O SENAI-GO e a SPM estadual e municipais também 

são responsáveis pela execução de cursos para as mulheres. (SUDECO/SPM).

Em 2008 foi criado o “Programa Mulheres Construindo Autonomia na Construção 

Civil”, que tem o objetivo de fortalecer as ações previstas no II Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres - II PNPM, com foco na “Autonomia Econômica e Igualdade no Mundo do 

Trabalho com Inclusão Social” que tem como uma das prioridades a promoção da autonomia 

econômica e financeira das mulheres por meio da assistência técnica, do acesso ao crédito e 

ao apoio ao empreendedorismo, associativismo, cooperativismo e comércio. (SPM, 2008).

 O projeto  Mulheres Construindo Autonomia na Construção Civil atua diretamente 

na qualificação e na formação de mulheres para sua inserção no mercado da construção civil. 

O Programa conta com uma ação conjunta entre a Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres, Governos dos Estados e dos Municípios, por meio das Secretarias/Coordenadorias 

da Mulher, Secretarias do Trabalho ou correlatas e entidades da sociedade civil. O programa é 

desenvolvido no território nacional em articulação com o Pacto Nacional pelo Enfrentamento 

da Violência contra as Mulheres. (SPM, 2008).

Em Belo Horizonte, desde 2009 é desenvolvido o Projeto, "Elas na Obra",  em São 

Paulo, através da Escola de Altos Estudos de São Paulo - ESAESP é promovido os cursos de 

qualificação para a construção civil, intitulado de "Mulheres que Constroem,". Em Fortaleza é 
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executado  o  Projeto  "Mulheres  da  Construção". No  Pará,  surgiu  o  Projeto  "Fadas  da 

Construção".  Vários  outros  projetos  foram  criados  no  país,  favorecendo  de  maneira 

significativa  o  aumento  das  mulheres  nos  canteiro  de  obras.  A  maioria  dos  projetos  de 

qualificação  e  inserção  feminina  na  construção  civil,  estão  vinculados  ao  Ministério  do 

Trabalho e Emprego, ao SENAI, PRONATEC que também promovem cursos para mulheres 

neste setor, pelas Secretarias Estaduais e Municipais da Mulheres e são totalmente gratuitos. 

De  acordo  com a  idealizadora  do  Projeto  Mão  na  Massa,  Deise  Gravina,  antes 

mesmo da "Lei das Domésticas" aprovada em 2013, o interesse das mulheres por qualificação 

na construção civil já era intenso, promovido por atrativos como melhores salários, garantias 

trabalhistas  e  o  reconhecimento  de  uma  profissão.  Após  a  sua  promulgação,  o  fluxo  de 

mulheres  em  direção  à  construção  civil,  aumentou.  “A  mudança  na  relação  entre  quem 

contrata  e  quem  atua  no  trabalho  doméstico  deixou  direitos  em  suspenso,  causando  o 

deslocamento de trabalhadoras desta categoria para os canteiros de obras. As novas exigências 

da Lei das Domésticas obriga a família brasileira a refazer as contas e dar mais atenção à 

carga horária dos empregados e também com os gastos do FGTS- Fundo de Garantia por 

Tempo  de  Serviço,  horas  extras  e  direitos  equiparados  aos  de  trabalhadores  de  outros 

setores”.Gravina, (2013). E destaca ainda que o “Projeto Mão na  Massa, do Rio de Janeiro é 

um dos mais conhecidos no país em formação de mão de obra feminina para a construção 

civil, possui turmas de 60 vagas e têm sido procuradas por até 280 mulheres para cada turma a 

ser formada". Gravina, (2013).

A entrada  da mulher  em profissões e  cargos,  anteriormente ocupados apenas  por 

homens, abre questionamentos e discussões sobre a validade de um modelo de divisão sexual 

do trabalho baseado nas habilidades ditas naturais. E ao mesmo tempo, este nicho profissional 

revela a reprodução de lógicas que restringem o campo de trabalho das mulheres dentro do 

setor, destinando-as aos trabalhos, onde as suas "habilidades naturais" são potencializadas. As 

mulheres são destinadas aos trabalhos manuais, ditos mais leves. (LOMBARDI, 2006).

As mulheres que ingressam nos ramos da Engenharia e em consequência passa a ter 

contato com grande número de homens, como é o caso da construção civil, são consideradas 

segundo Lombardi, "mulheres masculinizadas". Lombardi destaca:

[...] a ordem de gênero, transversal à engenharia, classifica/reclassifica e hierarquiza 
áreas  de  conhecimento  e  áreas  de  trabalho,  atividades,  atribuições  e  posições 
hierárquicas como mais ou menos masculinas ou femininas e as valoriza de forma 
diferente. (LOMBARDI, 2006, P. 199).
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Deste modo, no espaço profissional, as mulheres estão sujeitas a comentários que 

sutilmente  marcam as diferenças  entre  homens e  mulheres,  isto  é,  prevalece  a  tradicional 

divisão sexual do trabalho, destacando e reforçando que elas não são como eles. É comum as 

piadas e brincadeiras. De acordo com Enarson (apude SWERDLOW, 1997) é comum nas 

profissões tradicionalmente masculinas, a mulher sendo vista com conotações sexualizadas, 

com  convites  para  encontros,  cantadas,  piadas,  presença  de  material  pornográfico  nos 

banheiros e vestuários, uso de palavras obscenas e outros.

Além da sexualização do local de trabalho, sentida por mulheres trabalhadoras em 
ambientes  masculinos,  mulheres  nesta  situação  encontram outras  dificuldades  de 
ordem prática para executar seu trabalho. O fato de não existir nos locais de trabalho 
instalações apropriadas, como banheiros femininos: os banheiros que existiam eram 
coletivos e elas se sentiam constrangidas em compartilhá-los com os seus colegas de 
trabalho. ( HIRATA, 1998, p. 12).

O  ingresso  das  mulheres  no  mundo  do  trabalho,  não  representa  a  imediata 

transformação dos papéis tradicionais masculinos e femininos, a reprodução e classificação 

estruturam-se  em  uma  divisão  sexual  do  trabalho  com  atributos  de  habilidades  e 

competências.

Assim,  em  ambientes  de  trabalho  masculinos,  as  mulheres  podem  passar  por 

constrangimentos e práticas discriminatórias e sujeitas a condições  inadequadas de higiene, 

saúde, assédio sexual e moral.

 Mediante iniciativa do governo federal, por meio da Secretaria de Políticas para as 

Mulheres, em vários Estados e Municípios têm sido aprovados Projetos de Lei, que destina 

5% de vagas para mulheres na construção civil, em licitações estaduais e municipais. Estes 

Projetos de Lei, obrigam o Poder Executivo, a incluir em seus editais de licitação em todos os 

contratos  diretos,  uma  cláusula  com a  exigência  de  reserva  mínima  e  5% das  vagas  de 

emprego no setor, especificando que não são considerados os serviços de limpeza, faxina e 

afins, bem como em funções administrativas. Em muitos Estados e Municípios esta medida 

vem sendo estudada, por meios de projetos de lei que tramitam nas respectivas Assembleias 

Legislativas e Câmaras Municipais. (SPM).

Em Goiás, está tramitando na Assembleia Legislativa, o projeto de Lei, do deputado 

Karlos Cabral que destina 5% das vagas para mulheres nas licitações de obras públicas do 

Estado.  O  projeto  foi  aprovado  preliminarmente  em  10  de  abril  de  2014  e  passará  por 

comissões  da  Assembleia  e  se  aprovado,  volta  para  as  votações  em plenário.  O  projeto 
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também destaca que "não se entenda como emprego, os cargos no setor de limpeza, faxina ou 

áreas administrativas mas, somente as funções no setor operacional". (CABRAL, 2014).

Estes  medidas  visam  incentivar  o  crescimento  de  mão-de-obra  feminina  na 

construção civil, além disso, os dados da RAIS de 2011, considerando apenas os trabalhos 

formais, indicam um contingente de 240.905 vínculos femininos, dos quais 45,4% estão na 

Construção  de  Edifícios,  33,0%  na  Construção  de  Obras  de  Infraestrutura  e  21,5%  nos 

serviços Especializados para a Construção. De acordo com dados do Ministério de Trabalho e 

Emprego - MTE, o número de mulheres que exercem atividades na construção civil aumentou 

65% na última década. Em 2000, 83 mil mulheres atuavam na área, entre 1,090,000 milhões 

de pessoas  empregadas  pelo setor.  Em 2008,  o  número subiu  para 137.969.  No primeiro 

trimestre de 2010, 5.258 mulheres conseguiram emprego na construção civil, ocupando 5,9% 

as vagas oferecidas no setor neste período. Em 2013, o mercado registrava o aumento de 

276.588 mil mulheres na construção civil. (RAIS, 2011, 2013).

Diante  destes  dados  e  tendências  verificadas,  seja  através  dos  Projetos  de  Leis, 

Estaduais e Municipais, dados da RAIS, IBEGE, DIEESSE, MTE, CBIC, dos Projetos Mão 

na Massa,  Mulheres na Construção e outros, a presença das mulheres na construção civil 

deverá ser ampliada. Esta inserção feminina, tem sido promovida não apenas pelos ideais de 

inclusão, cidadania e fim da discriminação no trabalho, mas também promovida pela escassez 

de mão-de-obra no setor.

Contudo, devemos destacar que ao entrar em vigor esta norma, as empresas deverão 

se adaptarem às novas exigências, seja na observância do mínimo do percentual destinado às 

mulheres, seja na própria organização do ambiente de trabalho como banheiros e vestuários 

femininos e proteção contra assédios marais e sexuais.

Quadro 9 - Evolução do emprego formal na construção civil, para mulheres no Brasil
                   2000 – 2013

Vínculo 
empregatício

Mulheres

Ano 2000 Ano 2008 Ano 2011 Ano 2013

Carteira assinada 83.000 137.969 240.905 276.588
Fonte: MTE, RAIS, CBIC. Elaboração própria

Porém, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção CBIC, a presença 
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feminina na construção civil pode ir muito além do que aponta as estatísticas oficiais, pois, 

existem  muitas  mulheres  que  trabalham  no  setor  de  forma  autônoma,  nos  serviços  de 

finalização e acabamento. Os melhores salários, se comparados às atividades domésticas e de 

babás, atraem cada vez mais mulheres aos cursos profissionalizantes do setor.

Estes dados, revelam a crescente participação feminina neste segmento, as mudanças 

que se apresentam neste ramo produtivo, são ainda desconhecidas dos pesquisadores e por 

isso, torna-se fundamental estudos para verificar como estão se processando estas mudanças 

no trabalho feminino.

2.4 A precarização e a intensificação na Construção Civil

Santana e Oliveira (2004) afirmam que os trabalhadores da construção civil mostram 

estágios  mais  avançados  de  precarização  do  trabalho  que  os  demais  trabalhadores,  pois 

abrange o setor de maior absorção de mão-de-obra, dada a abrangência de sua variada oferta 

de  trabalho,  sem  muitas  restrições  para  o  recrutamento,  onde  se  evidencia  uma  maior 

proporção de trabalhadores informais, sem contrato assinado em carteira. O setor possui como 

caraterísticas a precarização, a terceirização, a fragilidade dos vínculos empregatícios, a alta 

rotatividade,  os  baixos  níveis  de  escolaridade  e  os  baixos  salários.  A  construção  civil, 

contudo, deve ser entendida dentro de um contexto mais amplo de mudanças ocorridas no 

mundo do trabalho, sobretudo, nas últimas décadas.

Oliveira (2004) faz uma descrição precisa da precarização do trabalho na construção 

civil,  no  Brasil.  Segundo  o  autor,  o  trabalho  é  realizado  de  forma  descontínua,  tendo  a 

incerteza  e  a  temporalidade  como  norma,  péssimas  condições  laborais,  sem  direitos 

trabalhistas e previdenciários. As construtoras, com o objetivo de reduzir o custo do trabalho e 

maximizar a eficácia produtiva, implantaram medidas de descentralização das tarefas, com 

alta rotatividade, exploração, segmentação, com níveis altos de riscos de acidentes de trabalho 

e doenças profissionais, as quais tornam-se ainda maiores para os terceirizados e informais.

O  trabalho,  na  construção  civil,  sempre  foi  marcado  por  duas  características 

importantes:  a  informalidade  dos  contratos  de  trabalho e  a  instabilidade  destes  postos.  A 

informalidade  está  pautada  no  uso  de  elevado  número  de  trabalhadores  assalariados  sem 

carteira assinada. A alta instabilidade no setor, por sua vez está ligada a um  regime particular  
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de emprego, caracterizado sobretudo, por sua elevada rotatividade. O caráter descontínuo do 

processo produtivo, no qual predomina o princípio da sucessão e não a simultaneidade das 

atividades, isto é, em cada etapa necessita-se de novas especialidades de trabalho, sempre foi 

acentuada a mobilidade da força de trabalho, dando-lhe uma característica específica. Desta 

forma estas características ajudam a reforçar a precariedade do trabalho no setor.

A rotatividade representa a substituição do ocupante de um posto de trabalho por 

outro, ou seja, a demissão seguida da admissão. Milhões de pessoas têm contratos de trabalho 

desligados,  enquanto  outros  tantos  milhões  são  admitidos  por  meio  de  um  movimento 

permanente e incessante durante todos os meses de cada ano. (DIEESE, 2011, p. 11). 

Essa alta rotatividade é favorecida pela demanda por diferentes especialidades, em 

cada  etapa  da  obra,  e  também,  pelo  caráter  extremamente  cíclico  da  atividade.  A 

descontinuidade do processo produtivo,  determinada pelos ciclos  de atividade próprios do 

setor, torna comum a demissão em massa, ao fim de cada ciclo da obra. Oliveira (2004).

O alto risco ocupacional que o setor apresenta deve-se à natureza intermitente das 

atividades exercidas no setor, o que possibilita a incorporação de suspensão temporária ou 

definitiva de seus contratos. Esta suspensão é utilizada como forma de reduzir custos.

O término de uma obra implica no desligamento do trabalhador. Cria um incentivo à 

informalização das relações de trabalho, como forma das empresa economizarem os encargos 

trabalhistas. A legislação brasileira faz com que quanto maior o tempo de trabalho em uma 

empresa, maior será o custo em demiti-lo. Torna o custo da demissão do setor formal superior 

ao do setor informal. Desta forma, o setor informal consegue se ajustar com maior rapidez às 

mudanças econômicas, seja para contratar ou demitir. Oliveira (2004).

Os desligamentos no setor da construção civil são promovidos principalmente pelo 

empregador e verifica-se que os contratos são rompidos a partir da faixa dos três meses, antes 

do  término  do  período  de  experiência.  Constata-se  ainda  que  o  peso  maior  da  faixa  de 

demissão está nos empregos com até seis meses de duração, o que contribuiu decisivamente 

para a alta da rotatividade do setor. Sendo a faixa dos seis meses a que tem maior peso no 

total da distribuição dos vínculos. As rescisões contratuais estão vinculadas ao término dos 

contratos por tempo indeterminado e sem justa causa. Em 2013 foi registrado o percentual de 

de 47,2% do desligamentos, apenas na categoria sem justa causa. (DIEESE, 2014).

Considerando  os  desligamentos  segundo  o  sexo  observa-se,  pela  própria 

peculiaridade do setor, que o volume tanto dos desligamentos quanto dos vínculos ativos é 

maior entre os homens. Em 2012, entre os desligados, verifica-se que 95% são homens e 
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5,0%, mulheres. Nesse sentido, pode ser destacado que o contingente de mulheres nos anos de 

2007, 2009 e 2012, manteve o volume de contratos ativos superior aos desligamentos, mas na 

relação dos avanços os desligamentos são maiores para as mulheres. (DIEESE, 2014, p. 65). 

Os desligamentos das mulheres são maiores porque não são aproveitadas em outras funções. 

O  setor  de  acabamento  é  o  último  estágio  da  obra,  quando  finalizado  as  mulheres  são 

demitidas.

O Quadro 10 mostra uma evolução dos vínculos ativos das mulheres, nos anos de 

2009 para 2012, sobre vínculos  ativos  e  desligamentos  feminino na construção civil,  esta 

evolução é percebida principalmente na construção de edifícios, onde é registrada a maior a 

presença feminina. Em consequência desta evolução dos empregos, os desligamentos também 

aumentaram em 2012, destacando desta forma que a rotatividade feminina também é grande 

no setor, mas os desligamentos ficaram abaixo das contratações. Esta tendência evolutiva é 

percebida  também  nas  divisões  do  setor,  de  Obras  e  infraestrutura  e  de  Serviços 

Especializados para a construção. (DIEESE, 2014).

Quadro 10 - Número de vínculos Ativos e Desligamentos no  setor da  Construção e suas 
                     divisões segundo o sexo - Brasil -  2009 e 2012

Desligados Mulheres Homens

2009 2012 2009 2012

Construção de Edifícios 39.984  82.266 974.437  1.532.382

Construção de Obras de Infraestrutura 34.450  55.400 773.110  951.730

Serviços Especializados para construção 20.484  41.232 420.014  723.698

Total 94.918  178.898 2.167.561  3.207.810

Ativos 2009 2012 2009 2012

Construção de Edifícios 77.080  125.904 879.977  1.214.007

Construção de Obras de Infraestrutura 60.727  81.912 727.384  863.977

Serviços Especializados para construção 34.927 59.472 441.159  670.101

Total 172.734 267.288 2.048.520  2.748.085
Fonte: RAIS/DIEESE, 2014. Elaboração própria

Com  relação  a  elevada  informalidade,  convém destacar  que  nos  últimos  anos  a 

contratação com carteira assinada aumentou. Entre 2009 e 2011, o número de trabalhadores 

com carteira  assinada cresceu 24,7%, enquanto a contratação sem carteira  assinada foi de 
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8,5% e dos classificados como por conta própria, 17,9%.  É percebido portanto, um processo 

de  formalização  do emprego no setor.  Segundo dados da  Relação  Anual  de Informações 

Sociais - RAIS, em 2011, o total de empregos formais no setor da construção era de apenas 

2,9 milhões,  número considerado baixo, diante do universo de trabalhadores no setor. Em 

2013, através dos dados setoriais do DIEESE, o emprego formal na construção civil apresenta 

um aumento positivo de mais de 60 mil empregos no país.

O setor da Construção possuía, em 2012, mais de 3 milhões de vínculos  ativos no 

mercado  formal.  No  entanto,  há  um  contingente  também  bastante  expressivo  na 

informalidade,  já  que,  segundo a Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de Domicílio  -  PNAD, 

realizada pelo IBGE, que capta não só o mercado formal, como também o informal, estavam 

ocupados no setor da construção aproximadamente 8 milhões de trabalhadores.  Esse dado 

apenas confirma que a informalidade é um traço marcante na atividade. A despeito do avanço 

na formalização dos contratos de trabalho no setor nos últimos anos, estes são em boa parte de 

curta duração e, por isso, o volume de desligamentos permanece elevado. Em 2012 foram 

encerrados 3,38 milhões de contratos de trabalho, número 6,6% superior ao registrado em 

2011.  (DIEESE, 2014).

Apesar  do  aumento  do  emprego  formal,  o  fenômeno  da  informalidade  e  da 

rotatividade permanece como um dos efeitos mais perversos sobre o emprego na construção 

civil. Esta alta informalidade deve-se também, em grande parte, aos trabalhadores por conta 

própria, que contribuem pouco com a previdência. Os grupos dos sem carteira assinada e dos 

por conta própria, ultrapassam os de carteira assinada. (FGV/CPS, 2010).

Na  análise  por  gênero,  merece  destaque  o  fato  de  mais  de  60%  das  mulheres 

ocupadas no setor da construção serem empregadas com carteira assinada, enquanto apenas 

0,3% são empregadas sem carteira. Para os homens, a realidade é bem diferente: apenas 30% 

têm carteira de trabalho assinada; 22,3% não têm carteira e 42,4% exercem atividade no setor 

na condição de conta própria. Somando as duas últimas categorias, a informalidade aumenta 

significativamente. (DIEESE, 2012, p.13).

 Para o trabalhador,  a rotatividade gera insegurança em relação à manutenção do 

emprego e rebaixamento  da remuneração.  A rotatividade é  um mecanismo de redução de 

custos  para  o  empregador  e  causa  a  precariedade  do  trabalho.  O  maior  número  de 

desligamentos  em contrato por tempo indeterminado,  significa  a  utilização de artifício  de 

demitir o trabalhador, dentro do período de experiência, pois as demais forma de demissão 

não  justificam o  tamanho  da  rotatividade  no  setor.  Esta  taxa  de  rotatividade  é  maior  na 
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construção de edifícios do que nas construções de Obras de Infraestrutura. 

O Quadro 11 destaca a taxa de rotatividade entre Construção de Edifícios e Obras de 

Infraestrutura, do ano de 2007 a 2011. Quando a análise volta-se para as divisões, segundo a 

classificação  CNAE12 -  Classificação  Nacional  de  Atividade  Econômicas: Construção  de 

Edifícios, Construção de Obras de Infraestrutura e Serviços Especializados para a Construção, 

percebe-se que o maior número de ocupados na construção atua no segmento de Construção 

de Edifícios. Os números indicam a permanência de uma rotatividade que se mantêm sempre 

alta. Nesta classificação são incluídos apenas os trabalhadores formais.

Quadro 11 - Taxa de Rotatividade descontada dos trabalhadores da Construção Civil no
                     Brasil- 2007 a 2012

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Construção de Edifícios 90,6 98,8 89,4 91,9 93,9 90,4

Construção Civil (Infraestrutura) 83,6 92,5 86,3 91,0 87,4 86,9
Fonte: RAIS, Ministério do Trabalho e Emprego. Elaboração própria
Obs. A taxa descontinuada exclui do cálculo do mínimo entre admitidos e desligamentos, os contratos rompidos  
por transferências, falecimentos, aposentados e demissão voluntária    

A  rotatividade  da  mão-de-obra  na  construção  civil  constitui  um  dos  grandes 

problemas do setor e se mantêm persiste. Este fenômeno se destaca devido à particularidade 

do processo produtivo.  A duração do tempo de trabalho é  estabelecido  de acordo com a 

duração  da  fase  da  obra.  Os  contratos  de  trabalho  são  temporário  ou  por  empreitada.  A 

rotatividade é um dos principais motivos da precarização  do trabalho na construção civil e o 

seu objetivo é a redução dos custos para a construtora, pois a rotatividade rebaixa o salário 

dos trabalhadores do setor, favorece a informalidade e a insegurança no trabalho.

A  escolaridade  dos  trabalhadores,  segundo  o  Cadastro  Geral  de  Emprego  e 

Desemprego  (CAGED),  em  2010,  foi  verificado  que  cerca  de  40%  dos  ocupados  na 

construção  possuíam  o  Ensino  Médio  completo,  aproximando  com  as  contratações  de 

12 A indústria da construção é formada pelas divisões 41, 42 e 43, da CNAE 2.0. A divisão 41 corresponde à 
construção de edifícios - que abrange as obras de construção de edifícios e de incorporação de empreendimentos 
imobiliários; a divisão 42 é da construção de obras de infraestrutura - que engloba a construção de rodovias, 
ferrovias, obras urbanas, obras de artes especiais, obras de infraestrutura para energia elétrica, telecomunicações, 
água, esgoto, transporte por dutos e construção de outras obras de infraestrutura; e a divisão 43 corresponde aos  
serviços especializados para construção - formada por obras de demolição e preparação do terreno, instalações  
elétricas, hidráulicas, outras instalações em construções, obras de acabamento e outros serviços especializados 
para a construção. Concla – Comissão Nacional de Classificação. Disponível em www.cnae.ibge.gov.br
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trabalhadores com o Ensino Fundamental completo. Esses dados reforçam o interesses das 

construtoras  por  trabalhadores  mais  qualificados.  Na  totalidade  dos  empregos  destaca-se 

como característica  estrutural  do  mercado  de  trabalho  formal  brasileiro,  que  as  mulheres 

continuam  exercendo  predomínio  nos  empregos  ocupados  por  trabalhadores  com  maior 

escolaridade. (DIEESE, 2014).

Quadro 12 - Proporção de  Mulheres entre  os  trabalhadores formais  segundo grau de
                     Escolaridade Brasil, 2012 e 2013 (em %) 

                                                   Mulheres %

Escolaridade 2012 2013

Analfabeto  12,8    13,2

Até 5ª incompleto    22,7       23,0 

5ª Fundamental       27,1           27,4 

6ª a 9ª Fundamental      28,4          28,7

Fundamental completo    32,2         32,2

Médio incompleto      34,9           35,1 

Médio completo     44,4          44,2 

Superior incompleto    52,0          52,2 

Superior completo¹  58,7         59,1

Total      42,5            42,8
Fonte: MTE. Rais. Elaboração: DIEESE13

Nota (1): Superior completo inclui também mestrado e doutorado

O Quadro 13  analisa a movimentação na construção, considerando a escolaridade. 

Observa-se que o maior saldo de contratação está concentrado na faixa referente ao Ensino 

Fundamental incompleto e no Ensino Médio completo em 2012. No entanto, esta mesma faixa 

também possui um alto índice de desligamento, observado tanto em 2011, quanto em 2012. 

No  Ensino  Superior  completo  e  incompleto,  as  admissões  são  maiores  do  que  os 

desligamentos.  Ressalte-se também, que essa realidade é verificada nos três segmentos da 

construção civil.

13 DIEESE: Nota Técnica. O Mercado de Trabalho Formal brasileiro, resultado da Rais 2013. Nº 140, 

setembro de 2014. “Disponível em:”<www.dieese.org.br/pdf>. “Acesso em:” 27/09/2014.

http://www.dieese.org.br/esp/civil.pdf


92

Quadro 13 - Admitidos e desligados no setor da construção civil, por grau de
                      escolaridade em 2012 no Brasil

Grau de Instrução Construção Civil - 2012

Admitidos Desligados

Analfabeto  25.922 25.927

Fund. incompleto 964.501 986.265

Fund. completo  563.827 561.447

Médio incompleto  272.667 263.038

Médio completo   890.598   806.643

Superior incompleto  32.965  29.596

Superior completo  59.431   52.476

TOTAL  2.809.911 2.725.392 
Fonte: CAGED -  Cadastro Geral de Emprego e Desemprego. Elaboração Própria

O  desenvolvimento  tecnológico  no  mercado  da  construção  civil,  iniciou  seus 

processos  com  atraso  e  de  forma  tímida,  se  comparado  o  Brasil  com  os  países 

industrializados. Estas mudanças tecnológicas tem sido notada em um reduzido número de 

empresas que estão rompendo com métodos tradicionais e passando a  investir em sistemas 

modernos de gestão, novos materiais  e equipamentos e mão-de-obra qualificada.  Contudo, 

existem estimativas  de  que  esta  tendência  seja  ampliada  rapidamente  e  junto  com ela  a 

preocupação do aumento do desemprego no setor, principalmente para aqueles que trazem 

para o local de trabalho apenas força e músculos, já que a organização tradicional do trabalho 

na construção civil se caracteriza pela grande quantidade de mão-de-obra utilizada,  baixos 

níveis de escolaridade e qualificação profissional, e as mudanças que começam a acontecer 

poderão ter consequências significativas na qualificação da mão de obra com a aproximação 

da automação, o que resultaria em desemprego tecnológico. (THOMAZ, 2002).

 Há expectativas de que a construção civil irá seguir os mesmos passos do fenômeno 

verificado  nos  setores  de  automóveis  e  de  autopeças  dentre  outros,  onde  a  inserção  de 

máquinas inteligentes, controladas por computadores, novos métodos de gestão e organização 

do trabalho venham a substituir  trabalhadores  em larga escala.  As inovações  tecnológicas 

adotadas no setor da construção civil mudam a forma de "construção para montagem", isto é, 

as paredes são montadas, os revestimentos, as janelas e portas, as instalações hidráulicas, o 

que exige um trabalhador qualificado, diferente do perfil atual utilizado nessas atividades. O 

trabalho  neste  setor  também  passa  por  mudanças  significativas  de  organização  e  de 
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conhecimento, atingindo diretamente os trabalhadores. (THOMAZ, 2002).

Segundo  Thomaz  (2002),  as  técnicas,  os  processos  e  os  materiais  utilizados  na 

construção de edifícios, têm evoluído de forma acentuada nos últimos tempos, o que exige 

cada  vez  mais  conhecimentos  multidisciplinares  por  parte  dos  engenheiros,  arquitetos, 

pedreiros,  serventes  e  os  construtores  em  geral.  Os  processos  tradicionais,  resultam  em 

desperdícios, altos custos e insucessos técnicos e econômicos. Esta situação exige mudanças 

de caráter mais profundo e radical.

As novas técnicas e materiais empregados e o número de empresas terceirizadas que 

estão presentes na obra, exigem trabalho sincronizados, com os diferentes seguimentos da 

construção exigindo rapidez no processo de montagem das peças pre-moldadas. Nos últimos 

anos, a tecnologia passou a ser sinônimo de qualidade e produtividade em vários setores da 

economia e a construção civil caminha no mesmo sentido. (THOMAZ, 2002).

O comportamento  das empresas  da construção,  em relação aos  investimentos  em 

máquinas,  equipamentos  e  em  novos  processos  de  trabalho,  revelam  que  as  empresas 

passaram a investir  "um pouco mais"  em máquinas  e  equipamentos  a partir  de 2007. As 

empresas apontam dificuldades em investir em máquinas e equipamentos devido à falta de 

mão de obra qualificada. Estas dificuldades ganham realce porque as empresas consideram 

importante ou muito importante o investimento em máquinas, equipamentos e processos. Por 

isso, muitas empresas intensificaram as iniciativas de treinamentos e o crescimento de cursos 

oferecidos pelo SENAI e órgãos equivalentes. (CBIC, PAIC-IBGE, 2009).

Por outro lado, SCHWARK (2006) argumenta que a indústria da construção civil no 

Brasil,  não  apresenta  nível  satisfatório  de  inovação  tecnológica,  devido  a  um sistema  de 

acomodação do setor ligado à conjuntura do país, à cultura da construção civil: existe um 

grande número de pequenas empresas atuando no mercado e apenas as grandes têm estrutura 

suficiente  para investir  em novas  tecnologias.  O setor  promoveu diversas  iniciativas,  mas 

ainda não se organizou de forma suficientemente ampla para o quesito inovação tecnológica. 

Outro fator é que parece existir um conflito de interesses entre o político e o tecnológico. 

Pois,  a  inovação  requer  menor  utilização  de  mão  de  obra,  portanto,  menor  número  de 

empregos. além disso, existe o interesse das empresas em não manter o ônus do operário em 

seu quadro de funcionários, é mantido o vínculo mínimo, para o barateamento dos encargos 

trabalhistas.  No  Brasil,  o  setor  a  construção  civil  cumpre  a  função  social  de  incluir  os 

trabalhadores  menos  qualificados  na  cadeia  produtiva.  Este  fato  limita  a  promoção  de 

inovações no canteiro de obras, que depende de maior qualificação, motivação, participação e 
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treinamento em equipe.

O setor da construção civil  apresenta peculiaridades que evidencia uma complexa 

estrutura. Uma de suas características que se destaca é a existência da descontinuidade das 

atividades produtivas, definida pela fragmentação da produção em etapas e fases sucessivas. 

Esta fragmentação tem como consequência a predominância do trabalho manual, dificultando 

a introdução de máquinas e equipamentos. A maioria da força de trabalho neste setor é de 

indivíduos com baixa escolaridade  e  reduzida qualificação profissional  e por conseguinte, 

possuem salários inferiores, obrigando-os a estender a jornada de trabalho, através de horas 

extras ou da adoção de regime de tarefas. Esta situação evidencia que a grande maioria dos 

trabalhadores da construção civil, são afetados pela  intensificação e precariedade no trabalho. 

(SANTANA E OLIVEIRA, 2004).

A medição entre tarefa e a atividade implica em um custo humano onde é exigido 

"mais  trabalho",  esta  intensificação  está  afetando  não  apenas  as  dimensões  físicas,  mas 

também psíquica e cognitiva dos trabalhadores. A pressão por "mais trabalho" para garantir 

uma melhor remuneração, têm aumentado a incidência dos casos de doenças ocupacionais 

como depressão, ansiedade, estresse e outras. Segundo Dal Rosso (2008), a intensificação do 

trabalho  material  atinge  principalmente  o  físico  do  trabalhador  e  a  intensificação  nas 

atividades imateriais conduz a problemas cognitivos, emotivos, relacionais e sociais contudo, 

as duas situações também são encontradas conjuntamente. 

A  organização  do  trabalho  pautada  pela  produtividade  ou  por  tarefas,  tem  se 

constituído em uma modalidade de exploração de forma intensiva, que leva a um esgotamento 

físico e mental dos trabalhadores, devido a exigência de mais resultados. A intensificação do 

trabalho começou por volta de 1980, segundo afirmação de Castel (2012) e tem se estendido 

até os dias atuais, acompanhando os avanços tecnológicos e as formas de gestão do trabalho.

Qualquer trabalho possui um certo grau de intensidade e envolve gasto de energia 

física e psíquica. Mas a jornada de trabalho no setor da construção civil é superior à média das 

ocupações.  A  jornada  de  trabalho  das  ocupações  em  geral,  gira  em  torno  de  41  horas 

semanais,  enquanto  que  os  trabalhadores  deste  setor  a  quantidade  de  horas  trabalhadas 

ultrapassava a 44 horas semanais. Isto demonstra que os trabalhadores, além de ganharem em 

média um salário inferior dos demais, ainda precisam trabalhar mais do que os outros setores. 

Estes fatos revelam que estes trabalhadores são mais sofridos e explorados, em sua maioria de 

meia idade e pouca instrução, o que afasta os mais escolarizados. (DIEESE, 2014).

Em  quase  todas  as  regiões,  segundo  o  Sistema  de  Pesquisa  de  Emprego  e 



95

Desemprego - PED, a jornada semanal média do setor em 2011 superou a verificada para o 

total  dos  ocupados.  No  caso  de  Recife,  a  jornada  média  na  construção  civil  alcançou  o 

patamar de 47 horas semanais. O Quadro 14 destaca que a grande maioria dos trabalhadores 

possuem jornada de trabalho entre 41 e 44 horas semanais, o que revela a intensificação do 

trabalho neste setor.

Quadro 14 -  Jornada de Trabalho na Construção civil em 2007, 2009 e 2012 no Brasil
Jornada de Trabalho Construção Civil - Total

      2007        2009    2012

Até 12 horas   3.458  2.575  3.513

13 a 15 horas 416 428 617

16 a 20 horas 2.733  4.606  11.615

21 a 30 horas   6.535  10.562  18.275

31 a 40 horas 34.372  37.139  54.564

41 a 44 horas  1.626.969  2.165.944  2.926.789

Total 1.674.483 2.221.254 3.015.373
Fonte: DIEESE, 2014.14

Na indústria  da  construção,  o  atraso  histórico  das  inovações  tecnológicas  e  das 

relações  de  trabalho,  a  ausência  de  ação  fiscalizadora  do  Estado  no  enfrentamento  das 

questões centrais que têm impactos sobre o setor; informalidade, rotatividade, terceirização, 

saúde e segurança são os principais desafios a ser vencidos de forma a estabelecer relações e 

condições de trabalho decentes para os trabalhadores. 

Quanto à remuneração, o setor  da construção civil registrou relevante elevação da 

remuneração média,  de 4,3% ou R$ 1.926 em 2013. Na remuneração média de homens e 

mulheres  também são  verificadas  com distintos  graus  de  intensidade  entre  os  setores  de 

atividade econômica. Na construção civil nota-se uma incidência negativa de -5,2% e isso 

significa que, neste setor, as mulheres ganham, em média, 5,2% a mais do que os homens. 

(RAIS, 2013). Contudo é importante  destacar  que a média dos salários  das mulheres  que 

ocupam cargos de nível superior, como é o caso das engenheiras, acabam elevando a média 

dos salários, mas esta realidade não se estende às pedreiras de acabamento e rejuntadoras. Os 

14 Rotatividade setorial: Dados e diretrizes para a ação sindical. DIEESE, 2014, p. 81. “Disponível em”, 
<www.dieese.org.br/livro/2014/livroRotatividade.pdf>.
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seus salários não foram analisados separadamente.

O  Quadro  15  mostra  que  o  rendimento  médio  dos  trabalhadores  apresentou 

crescimento do ano de 2012 para 2013 e como resultado destes aumentos a remuneração das 

mulheres foi superior aos dos homens, de 3,34 e 3,18 respectivamente, porém, mesmo com 

uma  variação  relativa  superior  dos  salários,  as  mulheres  continuam  recebendo  salários 

inferiores aos dos homens, como é destacado no quadro abaixo.

Quadro 15 - Remuneração  média  de  salários de  Mulheres e  Homens na  Construção
                     Civil em 2012 e 2013
Gênero R$  2012 R$  2013 Variação  Relativa 

Mulheres 1.953,18 2.018,48 3,34

Homens 2.375,58 2.451,20 3,18

TOTAL 2.195,78 2.265,71 3,18
Fonte: MTE, RAIS- 2013. Elaboração própria

A precarização e a intensificação na construção civil é histórica, os dados destacados 

neste item revelam que os trabalhadores deste setor vivenciam condições de exploração, de 

incertezas  e  pouca  valorização.  Apesar  destas  características,  a construção  ocupa  um 

contingente crescente de trabalhadores e pode ser apontada como um dos responsáveis pelo 

dinamismo econômico e do mercado de trabalho nos últimos anos.

Os  indicadores  apurados  pelo  CAGED,  Sistema  de  Pesquisa  de  Emprego  e 

Desemprego  -  PED,  em  convênio  com  o  DIEESE,  permitiram  uma  abordagem  mais 

específica dos últimos estudos sobre a construção civil, no que tange a salários, rotatividade, 

escolaridade,  admissão  e  desligamentos  e  a  participação feminina  neste  setor  nos  últimos 

anos. Estes dados são fundamentais para a compreensão das mudanças e/ou continuidades do 

mundo do trabalho e para as análises da precarização e intensificação do trabalho neste setor.

A repercussão da recente presença das mulheres ainda é insuficiente para modificar o 

cenário tradicionalmente masculino nos canteiros de obra. Contudo é significativo a evolução 

de sua inserção neste ramo.  Sua presença tem sido percebida  principalmente em algumas 

metrópoles como Distrito Federal, Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Goiás, Rio de Janeiro, 

Mato Grosso do Sul, Pará e outros.
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CAPÍTULO 3

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS: O TRABALHO FEMININO NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM ANÁPOLIS E GOIÂNIA

O  Capítulo  3  é  composto  pelas  análises  dos  resultados  obtidos,  através  das 

entrevistas, observações, ponderamentos e comparações entre as referências bibliográficas e a 

prática evidenciada no cotidiano das trabalhadoras. Este capítulo contém a descrição do dia a 

dia  do  trabalho  feminino  no  canteiro  de  obras,  como  forma  de  visualizar  a  realidade 

pesquisada. Neste momento torna-se importante destacar novamente a metodologia utilizada 

para a compreensão e análise das repostas ao problema sociológico, o qual foi desmembrado 

para apreender a sua complexidade. Os conceitos que não compõem diretamente o objeto de 

estudo,  mas são essenciais  para o entendimento  da problema e  que contribuíram para  os 

argumentos utilizados nos capítulos, também foram analisados. As análises dos resultados dos 

dados coletados nos canteiros de obras, das cidades de Anápolis e de Goiânia, também foram 

analisados separadamente para posterior comparações. 

3.1 O dia a dia das mulheres na construção civil e suas condições de trabalho

Como forma de introduzir a análise dos resultados, dos dados que foram coletados na 

pesquisa de campo realizada nos canteiros de obras em Anápolis e Goiânia é fundamental 

fazer  a  descrição  do  ambiente  de  trabalho,  para  uma  melhor  compreensão  da  rotina  das 

mulheres na construção civil. Torna-se interessante este procedimento na medida em que vai 

se revelando o cotidiano,  as normas estabelecidas,  as tensões,  as expectativas,  o ritmo de 

trabalho, a interação entre trabalhadora e trabalho e entre as próprias trabalhadoras; a visão 

que elas têm de si e a visão que os outros trabalhadores tem da mulher no setor.

A descrição do dia a dia destas trabalhadoras foi realizada através das observações  e 

entrevistas,  que  aconteceram  ao  longo  da  pesquisa,  estes  procedimentos  norteiam  os 

argumentos e relatos que  aqui estão destacados. Na descrição do dia a dia das trabalhadoras 

foram utilizados dois dias consecutivos de observação e presença constante; no primeiro dia 

no período da manhã e no segundo dia no período da tarde.
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Para  fins  de  comparação  e  análise,  as  descrições  do  cotidiano  no  trabalho  das 

mulheres  nos  canteiros  de  obras  serão  feitas  separadamente,  desta  forma  será  possível 

conhecer  as  particularidades,  diferenças  e  semelhanças.  Assim,  inicia-se  a  descrição  do 

cotidiano das trabalhadoras do setor de acabamento, das ceramistas, azulejistas e rejuntadoras 

no canteiro de obras em Anápolis.

3.2 O dia a dia do trabalho no canteiro de obras em Anápolis

A Construtora pesquisada possui 110 homens e 07 mulheres que atuam nos canteiros 

de obras. As mulheres atuam nas funções de ceramistas, azulejistas, rejuntadoras e pedreiras. 

A rotina do trabalho começa às 6h e 30min com o término às 17:00h. São nove (09) horas 

diárias de trabalho. Das 6:00h às 6h30min é o horário que devem chegar para tomarem o café 

da manhã, que é servido no refeitório da obra e às 7:00h todas devem estar em seus locais de 

trabalho para iniciarem as atividades, devidamente uniformizadas e com o Equipamento de 

Proteção Individual - EPI. O período da manhã se encerra às 11:00h para o almoço, de  uma 

(01)  hora,  com retorno ao meio  dia,  sem intervalo,  até  às  17:00h.  A partir  deste  horário 

começa a limpeza do ambiente, para que no dia seguinte não atrase o início dos trabalhos, e 

também acontece a devolução das ferramentas e do Equipamento de Proteção Individual. Por 

volta das 18:00h inicia-se o retorno das trabalhadoras para casa. Assim, somando as horas 

trabalhadas, de limpeza e organização do ambiente, devolução de ferramentas e EPI atinge o 

total de dez (10) horas diárias de trabalho, de segunda a sexta-feira e  nos sábados quando 

fazem hora extra, das 7:00h às 14:00h.

No refeitório, a presença masculina é dominante, as 07 mulheres sentam-se em grupo 

à mesa e a conversa gira em torno do trabalho, dos filhos, da novela e na maior parte do 

tempo entre elas mesmas, sem manter um diálogo constante com colegas homens. De quando 

em quando um colega  troca  algumas  palavras  com elas,  demonstrando um certo  grau de 

amizade.

 Para aquelas que não vêm de casa uniformizadas existe um vestiário com banheiro 

exclusivo para as mulheres. Estes banheiros são utilizados pelas trabalhadoras quando os dos 

apartamentos  ainda  não  estão  em  funcionamento.  Quando  as  instalações  sanitárias  e 
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hidráulicas estão finalizadas, estes passam a ser utilizados pelas mulheres nos apartamentos 

onde estão realizando os trabalhos. O que facilita bastante, caso contrário é necessário descer 

até ao vestiário para a utilização do banheiro.

 Após  o  café  da  manhã,  rapidamente  retocam  o  batom,  o  hidratante  nas  mãos 

colocam a touca de proteção para os cabelos contra a poeira e logo em seguida vão para o 

almoxarifado em busca das ferramentas que serão utilizadas naquele dia. Estas ferramentas 

são colocadas na prancha (espécie de elevador por onde sobe o material que será utilizado 

como pisos, cimentos, argamassa, rejunte). Enquanto o material sobe, elas também sobem, 

pelas escadas ou pelo elevador, quando este já está em funcionamento. Caso contrário sobem 

pelas escadas até o andar onde estão trabalhando, (no caso observado era no 8º andar). 

A  retirada  do  material  destinado  a  cada  apartamento  é  de  responsabilidade  das 

trabalhadoras. Cada uma carrega até o apartamento o material que será utilizado no dia. Estes 

são colocados e organizados em um canto e os trabalhos são iniciados. Tudo é muito rápido, 

em um instante  ouve-se  apenas  o  barulho  das  ferramentas  elétricas  e  das  batidas  para  o 

assentamento dos pisos.

As mulheres trabalhadoras no dia anterior, já haviam deixado o ambiente limpo e 

organizado, o que facilita o início imediato das atividades.  Logo em seguida começa-se a 

ouvir o som das maquitas e outras ferramentas que se espalham por toda parte.

Como o trabalho das mulheres na construção é destinado para a fase final, isto é, na 

fase de acabamento, elas trabalham individualmente nos apartamentos e fazem o trabalho de 

assentamento de cerâmica, azulejo e rejunte. Esta individualização facilita a verificação das 

“tarefas” realizadas por cada trabalhadora. As trabalhadoras que estão realizando apenas o 

serviço de rejunte são constantemente remanejadas para o serviço de limpeza e o trabalho 

deixa de ser individualizado e passa a ser em dupla.

Os seus  superiores,  todos homens  passam ao final  de  cada  período do dia,  para 

verificar o trabalho e se há necessidade de mais materiais. O encarregado (nome que se dá ao 

funcionário  encarregado  que  verifica  o  trabalho,  a  qualidade  do  serviço  realizado  e  a 

reposição de materiais) passa nos apartamentos observando o rendimento das atividades e a 

qualidade do serviço. O rendimento feminino nas “tarefas”, que é a quantidade de metros 

assentados em um dia é inferior ao do homem, porém a qualidade é superior, o cuidado com 

os detalhes, torna o seu trabalho mais qualificado (observação feita pelo Mestre de obra e pelo 

encarregado). 

A empresa paga o salário mínimo, mais gratificações e horas extras. Como o trabalho 
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das mulheres é mais lento, acaba recebendo menos que os homens. Esta diferença salarial 

acontece quando as trabalhadoras entram no segmento de gratificação por metros assentados 

no dia. Isto é, quando mudam de categoria ou classificação (relato do mestre de obras).

As gratificações são referentes à produtividade, à qualidade do serviço prestado, à 

pontualidade e assiduidade, à utilização do EPI e do cuidado com as ferramentas. As mulheres 

deste canteiro de obras, dispensa atenção redobrada às ferramentas, mantendo-as limpas,  bem 

instaladas para não caírem, principalmente as elétricas.  As horas extras são realizadas aos 

sábados, especialmente quando a data de entrega dos apartamentos está próxima. 

Durante a realização do trabalho percebe-se uma atividade constante e ininterrupta, a 

qual exige agilidade para abaixar e levantar inúmeras vezes, carregar as cerâmicas de um lado 

para o outro, preparar a massa, cortar as cerâmicas e azulejos e força nas mãos e braços para o 

manuseio das ferramentas.  Se o trabalho de assentamento  de azulejo  é  na cozinha ou no 

banheiro, onde toda a parede deve ser revestida e geralmente estes espaços são pequenos, o 

trabalho é realizado com o auxílio de uma escada, devido a dificuldade de montagem de um 

andaime (estrutura montada com cavaletes e tábuas, para o alcance das partes mais altas da 

parede).  Portanto,  as  mulheres  devem  executar  o  trabalho  em  cima  de  uma  escada, 

equilibrando-se com as ferramentas nas mãos além do sobe e desce constante. Contudo, já 

estão tão acostumadas, que esta situação parece não trazer incômodo ou dificuldade para a 

realização do trabalho. 

Na hora  do  almoço,  que é  servido no refeitório  do canteiro  de  obras,  homens  e 

mulheres ficam  na fila para pegarem o “marmitex”, nota-se novamente a formação do grupo 

das mulheres, embora haja a interação delas com os colegas homens que fazem também o 

mesmo tipo de serviço que elas,  são eles os mais próximos, já que na maioria das vezes 

trabalham no mesmo andar, mas existe uma separação entre os grupos das mulheres e dos 

homens. 

O período do almoço é pequeno e todos e todas devem se apressar, pois ao meio dia 

os trabalhos recomeçam. Embora, tendo apenas uma (01) hora para o almoço, a descontração 

toma  conta  do  lugar  com  risos,  brincadeiras  e  piadas.  De  quando  em  quando  ouve-se 

gargalhadas de um grupo de homens, promovidas por piadas que foram contadas apenas para 

os mais próximos, onde se percebe que o conteúdo se referia a “sexo e mulheres”.

Quanto  à  segurança,  embora  seja  obrigatório  o  uso  de  capacete,  luvas,  botas, 

máscara,  óculos,  abafador  de  ouvido  que  são  rigorosamente  exigidos,  nota-se  um  certo 

descuido das tralhadoras em relação à sua segurança. Quando o trabalho exige a utilização de 
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escadas para o assentamento de azulejos nas paredes e este é realizado perto da janela que 

ainda não foi colocado os vidros, fica o espaço totalmente aberto, não existe por parte das 

trabalhadoras o cuidado necessário para evitar acidentes.

A trabalhadora observada, coloca a escada de maneira que, para subir e descer, fica 

totalmente exposta ao risco de cair pelo vão da janela do apartamento do 8º andar. O risco 

poderia  diminuir  consideravelmente,  se  a  escada  fosse  posicionada  de  forma  contrária  à 

posição que estava, o que daria maior segurança no caso de desequilíbrio. Questionada sobre 

o risco que corria, disse que já estava acostumada, que não havia perigo e que não tinha medo.

As trabalhadoras possuem carteira assinada, porém, existe a particularidade de que 

ao final da obra poderão ser desligadas. O contrato dura o tempo que durar a obra e se a 

empresa possui outras obras em estágios diferentes de construção, elas são remanejadas para 

outros  apartamentos  em fase  de  acabamento.  Porém,  existe  a  insegurança  em relação  ao 

interesse da empresa pela manutenção das funcionárias no emprego, pois, caso o seu trabalho 

não  desperte  interesse,  ou  por  motivo  de  contenção  de  despesas  serão  demitidas.  Vale 

ressaltar,  que  para  chegar  ao  estágio  de  acabamento  é  preciso  que  outras  etapas  sejam 

concluídas  e isto,  leva algum tempo e geralmente as funcionárias  são desligadas  e outras 

contratadas em momento posterior, quando a obra chega no estágio de acabamento. 

Na empresa  pesquisada,  as mulheres que atuam no serviço de acabamento foram 

contratadas após o término do curso de qualificação profissional para ceramistas e pedreiras e 

estão a menos de um ano na função. Uma delas já conseguiu em um curto espaço de tempo de 

três  meses,  uma promoção.  Foi  classificada  como “pedreira  A”,  isto  significa  que  o  seu 

trabalho é reconhecido, deixando de ser visto como iniciante e em fase de experiência.  O 

“pedreiro “B” é a classificação do profissional que possui as qualificações necessárias para o 

bom desempenho da função e passa a ser qualificada como mão-de-obra especializada.  O 

pedreiro “C” é a mão de obra altamente qualificada, é aquele que apenas desempenha um tipo 

de trabalho,  como por exemplo,  só assentamento de pisos. Este tipo de profissional nesta 

empresa não é bem visto, pois,  o mestre de obras deseja profissionais polivalentes, que possa 

ser aproveitado em várias etapas da obra.

Ao final  do dia,  depois  de 09 horas  ininterruptas  de  trabalho,  e  de um processo 

intenso de gasto de energia física as mulheres da construção civil, ainda precisam enfrentar a 

segunda jornada de trabalho, desta vez em casa, cuidando das tarefas domésticas.
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3.3 O dia a dia do trabalho no canteiro de obras em Goiânia

Em  Goiânia,  o  dia  a  dia  do  trabalho  das  mulheres  no  canteiro  de  obras  não  é 

diferente, os horários, o ritmo de trabalho, a jornada, as gratificações por produtividade, o 

trabalho individualizado, as tarefas a serem cumpridas por dia são as mesmas encontradas no 

canteiro de obras em Anápolis. Porém, um fato merece destaque: no canteiro de obras não 

possui homens no serviço de rejunte. A única mulher que exerce a função de “pedreira de 

acabamento e ceramista” foi contratada pela construtora para fazer o “retoque” (retirar  os 

pisos com defeitos, ou quebrados, assentando outro novamente). Nos apartamentos ela não 

realizava o rejuntamento, seu salário é diferenciado das rejuntadoras. Esta trabalhadora possui 

o curso de pedreira de acabamento e de instalação hidráulica.

 Embora, entre as mulheres rejuntadoras houvessem duas (02) com qualificação para 

pedreira e ceramista, não estavam atuando, foram contratadas somente para o rejunte, duas 

(02) com curso de qualificação para pedreira de alvenaria e técnica em instalação hidráulica e 

outra  sem curso de qualificação,  mas havia  “aprendido na prática”,  pois  já  trabalhava  na 

construção civil a 24 anos. Outro dado importante é que as rejuntadoras não fizeram curso de 

qualificação  e  após  o  serviço  de  rejunte  também  fazem  a  limpeza  dos  apartamentos.  É 

importante destacar que neste canteiro de obras a construtora contratou apenas 09 mulheres 

para  realizarem  todo  o  serviço  de  rejuntamento  e  limpeza  de  todos  os  apartamentos.  O 

canteiro de obras é composto por  dois (02) blocos com quatro 04 prédios e cada andar com 

oito (08) apartamentos, isto significa que o ritmo de trabalho das mulheres é muito intenso e 

estão fazendo horas extras aos sábados, para o cumprimento da data de entrega.

A  descrição  da  rotina  de  trabalho  das  mulheres  em  Goiânia,  aconteceu  em  um 

canteiro de obras com 295 homens e 10 mulheres. Destas, 09 realizavam exclusivamente o 

serviço de rejunte dos pisos e azulejos e limpeza geral nos apartamentos após o término do 

trabalho. Isto significa dizer que as gratificações por tarefas incluíam o trabalho de faxina 

geral em cada apartamento rejuntado.

A rotina de trabalho começa às 6h e 30min e termina às 17:00h, com uma (01) hora 

de almoço, totalizando 09 horas por dia. Das 6:00h até 6h e 30min é servido o café da manhã 

no refeitório da obra e às 7:00h iniciam-se as atividades, com cada trabalhadora devidamente 

uniformizada (a obra possui banheiro e vestiário feminino)  com o EPI. Os materiais  e as 

ferramentas  de  trabalho  ficam à  disposição  na  “prancha”  para  serem transportados  pelas 
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trabalhadoras aos apartamentos. 

O período da manhã encerra-se às 11 horas para o almoço, com retorno ao meio dia. 

Tanto o período da manhã quanto o da tarde não possuem intervalos para descanso ou lanche. 

No refeitório  as 10 mulheres  não fazem grupos isolados,  algumas  sentam-se ao lado dos 

colegas homens. As refeições (marmitex) são oferecidas pela empresa e enquanto faziam as 

suas refeições a técnica em segurança no trabalho reforçava orientações básicas sobre o EPI e 

proibia  a  presença  de  material  pornográfico  na  obra  que  são  encontrados  nos  banheiros 

masculinos  ou  pregados  nas  paredes  dos  apartamentos  e  garagem.  Momentos  assim  são 

frequentes,  seja durante o café da manhã ou do almoço, para não interferir  na jornada de 

trabalho. Ao meio dia todas retornam às suas atividades.

Como  os  banheiros  estavam  finalizados,  inclusive  com  portas,  as  trabalhadoras 

podiam utilizá-los, o que facilitava bastante, pois não era necessário descer até o banheiro 

instalado no vestiário feminino. Assim, no período menstrual a troca do absorvente acontece 

com maior frequência e conforto. Cada trabalhadora carrega consigo uma garrafa térmica na 

tentativa de manter a água gelada para aliviar o calor intenso dentro dos apartamentos.

As  mulheres  trabalham  individualmente  e  as  gratificações  giram  em  torno  das 

“tarefas  cumpridas”  para  cada  apartamento  rejuntado  e  limpo,  recebendo  90,00  reais  de 

gratificação. O ritmo do trabalho é constante, rápido e intenso. A média das trabalhadoras é de 

um (01) e meio apartamento por dia e para atingir esta média é necessário muito trabalho.  

Algumas mulheres conseguem finalizar dois (02) apartamentos por dia, o que exige trabalho 

acelerado,  sem nenhuma  pausa  e  às  vezes  diminuição  da  hora  do  almoço.  Desta  forma 

conseguem aumentar as gratificações. 

Os  seus  superiores  são  homens,  o  mestre  de  obra  e  o  encarregado,  o  qual  é 

responsável de verificar a qualidade do serviço, as tarefas cumpridas, o material necessário 

para o dia seguinte e se houve desperdício de material. Apenas o profissional de segurança no 

trabalho é mulher.

Para o trabalho de rejunte nas paredes é utilizado as bancadas, uma espécie de mesa, 

na qual as trabalhadoras sobem para alcançar as partes mais altas e colocar as bandejas com a 

massa de rejunte que é passado com um pedaço de chinelo, providenciado por elas próprias.

Em relação à segurança, notou-se que nesta fase, os vidros das janelas já haviam sido 

colocados e o EPI é utilizado com rigor e fiscalização. Como trabalham a dois metros de 

altura são obrigadas a utilizarem o cinto de segurança que impedem eventuais quedas. Este 

uso causa reclamações por parte das trabalhadoras, pois acabam atrapalhando os movimentos 
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que são muito rápidos e atrasam o serviço, devido às constantes mudanças de lugar.

As trabalhadoras possuem carteira assinada, mas são desligadas ao término da obra. 

Se a construtora possui outro empreendimento em fase de rejuntamento são remanejadas, caso 

contrário são demitidas e não são aproveitadas em outro setor dentro da própria obra.

Ao final  do  dia,  depois  de  09  horas  ininterruptas  de  trabalho  e  de  um processo 

intenso  de gasto de energia física, as mulheres da construção civil, ainda precisam enfrentar a 

segunda jornada de trabalho, desta vez em casa, cuidando das tarefas domésticas ou tomando 

um banho rápido no vestiário, para se dirigirem à sala de aulas que acontecem no canteiro de 

obras, algumas estão concluindo o Ensino Médio.

A descrição da rotina de trabalho nos dois canteiros de obras é semelhante. Não foi 

encontrado  diferenças  significativas  na  forma  de  condução  e  realização  das  atividades 

laborais. As normas, condutas, horários, jornadas de trabalho são os mesmos. Revelam  a 

intensificação, a precarização e o lugar onde estão inseridas as mulheres.

3.4 Visão que as trabalhadoras possuem do seu trabalho

As mulheres da construção civil  em Anápolis e Goiânia,  que foram entrevistadas, 

avaliam o seu trabalho como um trabalho qualquer, um trabalho também para mulheres, isto 

é, não é pelo fato de ser um setor tradicionalmente masculino, que o trabalho seja só para os 

homens ou que estejam executando um trabalho “excepcional ou raro”. Sabem que o número 

de mulheres ainda é pequeno na construção civil, mas encaram o trabalho como um meio de 

sobrevivência e forma de contribuir com as despesas da família. É um trabalho que possui 

mais reconhecimento e status do que o serviço doméstico, onde a grande maioria trabalhava. 

Alegam que o salário é melhor, as gratificações dependem do seu esforço, o trabalho é fácil 

de  fazer  e  existe  a  possibilidade  de  crescimento  profissional  sem  muitos  estudos,  basta 

realizar um bom trabalho, ser pontual, não faltar e fazer cursos de qualificação profissional.

Relatam serem bem aceitas no ambiente de trabalho, não sofrem preconceitos ou 

discriminação e são bem acolhidas pelos colegas homens. Os amigos, os parentes, os colegas 

de profissão, dizem também que elas são mulheres corajosas, guerreiras. Pretendem continuar 

no setor  e  conquistarem posições  superiores,  tais  como pedreira  “B”,  mestre  de obras ou 

engenheira civil. Veem a construção civil como um setor de oportunidades para as mulheres, 
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mas também um local de trabalho intenso e de insegurança em relação à sua permanência a 

cada etapa  finalizada.  Destacam que o salário  é  o melhor  que já  receberam em sua vida 

profissional, pois como empregada doméstica, dificilmente recebiam o salário mínimo, apesar 

disso, gostariam de ser melhor remuneradas, tendo em vista, que o custo de vida está muito 

alto como, aluguel, alimentação, vestuário, etc.

As  dificuldades  encontradas  na  realização  do  trabalho  estão  no  manuseio  das 

ferramentas  elétricas,  que poderiam ser anatomicamente adaptadas  para a mão feminina e 

serem mais  leves.  Reclamam  do  trabalho  intenso  de  todos  os  dias  na  obra  e  ainda  são 

responsáveis pelo trabalho doméstico quando chegam em casa.

Através  das  observações  e  da  conversa  informal,  fora  das  entrevistas  gravadas, 

algumas acabam destacando que sofrem com “cantadas e piadinhas” dos homens, fatos não 

revelados em casa para os maridos e nem à empresa, pois temem ter que deixar o trabalho.  

Acreditam que isto acontece principalmente porque alguns homens pensam que são mulheres 

“fáceis ou piranhas” pelo fato de trabalharem em um local majoritariamente masculino.

Afirmam terem melhorado de vida após o ingresso na profissão. Com os salários 

conseguiram comprar móveis e eletrodomésticos à prestação e reforçaram a alimentação  com 

a inclusão de carnes e frutas.

Em Goiânia, apenas duas (02) trabalhadoras disseram que pretendem fazer curso de 

qualificação para conquistar funções superiores, as demais não pretendem, pois alegam estar 

satisfeitas nesta função.

3.5 A visão dos homens da construção civil sobre o trabalho das mulheres

Embora a pesquisa não tenha estabelecido entrevistar homens na construção civil, no 

decorrer da coleta de dados acabou surgindo o interesse e necessidade de verificar alguns 

pontos acerca do trabalho feminino, como por exemplo,  os motivos da sua contratação,  a 

realização do trabalho das mulheres, se houve mudanças na dinâmica do trabalho, a visão que 

os homens possuem das mulheres neste setor e outros. 

Para tornar conhecidas estas indagações foi necessário recorrer ao mestre de obras e 

ao encarregado, cargos que são ocupados por homens nos canteiros de obras pesquisados.

De acordo com o mestre de obras, empregado na empresa de Anápolis a mais de oito 
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(08) anos, inicialmente, a contratação de mulheres se deu porque a empresa participou como 

patrocinadora de um curso de qualificação profissional  para mulheres e ao final  do curso 

algumas foram trabalhar na mesma. Depois, a própria construtora passou a ter interesse na 

contratação das mulheres. Hoje as mulheres que são contratadas para o setor de acabamento, 

preferencialmente são aquelas que possuem experiências e cursos na área,  mas a empresa 

utiliza-se  também  da  estratégia  de  qualificar  aquelas  que  estão  nos  serviços  gerais  para 

realizarem serviços de rejunte, envernizamento ou assentamento, as quais aprendem com os 

próprios  colegas  quando o  “serviço  aperta”.  Outro  motivo  da  contratação  de  mulheres  é 

devido ao bom desempenho delas no setor de acabamento como cuidado e atenção com os 

detalhes  e  o  capricho na realização das  tarefas.  Segundo o mestre  de obras,  as  mulheres 

cuidam mais das ferramentas, desperdiçam menos material, mantêm o ambiente organizado e 

limpo, faltam menos, mas também produzem menos que os homens e não são aproveitadas 

em outros setores da obra, por isso, são mais rapidamente desligadas da empresa.

A dinâmica ou rotina de trabalho não foi modificada com a presença das mulheres, o 

que é estabelecido para os homens, também é estabelecido para as mulheres são vistas como 

“peões” e tem que carregar os sacos de cimento, de argamassa, os pisos e ferramentas até o 

local de trabalho, não existem “facilidades”. O trabalho é fiscalizado pelo mestre de obras ou 

pelo  encarregado  que  verifica  o  cumprimento  das  tarefas  estabelecidas,  o  desperdício  de 

materiais e a qualidade do trabalho realizado. Na fala do mestre de obras, uma mulher que não 

conseguir carregar sacos de cimento de 20 quilos, ou carregar os pisos com rapidez para o 

local  de trabalho,  não  consegue trabalho em nenhuma obra e  nem pode ser  pedreira.  Na 

construção civil não tem “facilidades, nem mordomias”.

Tanto o  encarregado, como o mestre de obras relatam que existe um certo “ciúme” 

dos  homens  que  trabalham  no  setor  de  acabamento.  Por  várias  vezes,  se  deparam  com 

situações  como:  tentativas  de  desqualificar  o  trabalho  realizado  por  mulheres,  colocando 

defeitos ou dizendo que as mulheres estão tomando os seus empregos e que lugar de mulher 

na obra é na faxina.  Alguns dizem que as mulheres que trabalham na obra são “vadias”. 

Embora  existam tais  comportamentos  e  preconceitos,  a  grande maioria  dos  trabalhadores 

respeita  e  admira  as  trabalhadoras.  Inicialmente  os  olhares  eram  de  descréditos  e 

desconfianças, hoje a presença das mulheres como pedreiras, rejuntadoras e ceramistas está se 

tornando normal e não causa mais espanto. 

Em Goiânia, o encarregado avalia o trabalho feminino no setor de acabamento como 

mais eficiente do que o dos homens. Segundo ele, as mulheres são mais atentas aos detalhes e 
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o resultado é mais uniforme e sem imperfeições, faltam menos ao trabalho, são pontuais e 

utilizam mais o EPI. Economizam mais materiais e quebram menos peças. Na comparação 

entre homens e mulheres no rejuntamento e assentamento de pisos e azulejos, os apartamentos 

feitos por mulheres, os retoques são quase inexistentes.

3.6 O  deslocamento  do Trabalho  Feminino  e os  novos  contornos da divisão sexual  do
      trabalho na construção civil

A  partir  deste  momento,  utilizar-se-á  trechos  das  entrevistas  realizadas  com  as 

trabalhadoras da construção civil, como forma de destacar e relatar os dados apreendidos na 

pesquisa e assim proceder com as análises, interpretações e comparações acerca do objeto 

estudado.

Os relatos das trabalhadoras seguem as orientações para a manutenção do anonimato. 

Elas serão identificadas pelo codinome de flores, quando for necessário citar as suas falas. 

Esta  iniciativa  volta-se  para  a  referência  das  práticas  das  empresas  japonesas,  para 

aperfeiçoarem as habilidades manuais como agilidade, destreza, rapidez, meticulosidade,  das 

mulheres  trabalhadores,  obrigam-nas  a  participar  dos  cursos  de “arranjos  de flores”.  Esta 

prática evidencia a exploração do trabalho feminino através das habilidades manuais.

O deslocamento  das  mulheres  trabalhadoras  para a  construção civil  em Goiás   é 

constatado através dos dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego - CAGED que 

evidencia  a  sua  evolução  em 2009  com 4.009  mulheres  na  construção  civil,  para  7.380 

mulheres em 2013. Este deslocamento se dá majoritariamente do trabalho doméstico.  Das 

dezoito (18) trabalhadoras entrevistadas em Anápolis e Goiânia, apenas duas (02) não tinham 

deixado o trabalho doméstico para inserir-se na construção civil embora, já tivessem exercido 

esta profissão anteriormente. Uma delas estava no comércio como vendedora de bijuterias e a 

outra trabalhava com o Telemarketing.

O  deslocamento das mulheres trabalhadoras do serviço doméstico para a construção 

civil, no setor de acabamento é promovido pelo atrativo salarial, pela carteira assinada (salário 

maior com as gratificações e horas extras) e pela possibilidade de mudança de função, o que 

implica em melhorias salariais, sem necessitar de maior escolaridade. 

O trabalho no setor de acabamento é mais valorizado socialmente do que o serviço 

doméstico;  possui  um  status  diferenciado  na  visão  das  trabalhadoras.  Outro  fator  que 
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comprova este deslocamento do serviço doméstico para o setor de acabamento na construção 

civil,  são  os  cursos  de  qualificação  para  mulheres  de  baixa  renda  ou  em  situação  de 

vulnerabilidade  social,  para  as  funções  de ceramista,  rejuntadora,  azulejista  e  pedreira  de 

alvenaria, promovidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - GO e 

pelas  Secretaria  de  Políticas  para  Mulheres  em parceria  com o Ministério  do Trabalho e 

Emprego - MTE. 

Os  cursos  de  qualificação  promoveram  o  deslocamento,  principalmente  após  o 

desenvolvimento em Goiás, de projetos como “Mulheres na Construção Civil” que tem como 

objetivos  a  inserção  feminina  na  construção  civil,  para  suprir  a  falta  de  mão-de-obra.  A 

pesquisa revela que o deslocamento também se processa no âmbito pessoal, isto é, mulheres 

que não fizeram cursos de qualificação, mas cansadas do trabalho doméstico, desgastante e 

pouco valorizado, procuraram o setor na expectativa de melhores salários e oportunidades. 

Desta forma, o deslocamento para o setor de acabamento é promovido tanto por políticas 

públicas, como no âmbito pessoal.

O  deslocamento  é  identificado  como  início  de  um processo  de  rompimento  das 

antigas formas culturais, as quais estabeleciam que a construção civil é lugar apenas para os 

homens.  As  políticas  de  inserção  feminina  contribuíram  para  o  afrouxamento  dos 

preconceitos. Porém, este rompimento é ainda lento e parcial. 

Apesar dos discursos sobre a presença feminina nos canteiros de obras serem vistos 

com naturalidade, destacarem a eficiência do seu trabalho e as suas habilidades, ainda não é 

possível falar de rompimento das antigas formas culturais. Elas são destinadas para o setor de 

acabamento, onde suas habilidades manuais são aproveitadas, não apenas para o trabalho de 

rejunte  ou  assentamento  de  pisos,  mas  também  para  o  serviço  de  limpeza.  O  setor  de 

acabamento assemelha-se ao trabalho doméstico e trabalho doméstico é “trabalho de mulher” 

por isso, não conseguem exercer outras funções dentro do canteiro de obras, ainda de domínio 

exclusivo dos homens.

 O deslocamento das  mulheres para a construção civil é pequeno, mas significativo 

nos últimos dez anos. Este deslocamento existe de fato e pode ser identificado como um novo 

contorno da divisão sexual do trabalho. 

A Tabela abaixo destaca a quantidade de mulheres que estão na construção civil em 

Anápolis e Goiânia e que se deslocaram do trabalho doméstico. O total de Goiânia conta com 

uma  (01)  trabalhadora  entrevistada  no  curso  de  qualificação  do  Senai,  para  pedreira  de 

acabamento e que também se deslocou do trabalho doméstico.
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Tabela 1 - Trabalhadoras da  construção civil  que  se deslocaram do serviço  doméstico
Trabalhadoras da 
construção civil

Anápolis Goiânia Total

Serviço doméstico 06 10 16

Outras profissões 01 01 02

Total 07 11 18
Fonte: Dados obtidos através da pesquisa. Elaboração própria

As sete (07) mulheres que estão trabalhando no canteiro de obras pesquisado em 

Anápolis,  exerceram  antes  o  trabalho  de  doméstica  ou  trabalhou  como  vendedora  no 

comércio.  Seis (06) delas vieram do trabalho doméstico e uma (01) do comércio. Trabalhava 

como vendedora em uma loja  de bijuterias,  mas antes  de ser vendedora trabalhava como 

doméstica e estava desemprega quando entrou para a construção civil. Todas afirmaram que a 

sua  inserção  no trabalho  da  construção  civil  foi  promovido  pelo  atrativo  salarial  (salário 

mínimo mais  gratificações,  recebem em média  1.200,00)  que é  maior  do  que  no  serviço 

doméstico e pelo fato de ter carteira assinada. Além disso, para algumas os cursos de pedreira, 

ceramista e rejuntadora,  oferecidos gratuitamente ajudaram na decisão.

As idades variaram entre 19 anos a 42 anos. Uma (01) com 19 anos, uma (01) com 

26 anos, uma (01) com 30 anos, duas (02) com 37 anos, uma (01) com 41 anos, uma (01) com 

42 anos.

Quanto a escolaridade foram encontradas trabalhadoras com o Ensino Fundamental 

completo (03), Ensino Médio completo (02),  incompleto (01) e Superior incompleto (01). 

Estão distribuídas nas funções de Pedreira “A” (01), Servente (03) e Serviços Gerais (03). As 

mulheres  contratadas  como  Serviços  Gerais  realizavam  as  funções  de  rejuntadoras, 

envernizadoras das portas e de limpeza, como varrer os apartamentos para o assentamento de 

pisos e para a limpeza geral antes da entrega dos apartamentos.

Verifica-se  com base  nos  dados  acima,  que  a  escolaridade  das  trabalhadoras  da 

empresa  de  Anápolis,  encontra-se  entre  o  Ensino  Fundamental  completo,  Ensino  Médio 

completo  e  incompleto,  não  foi  encontrado  nenhuma trabalhadora  analfabeta.  A pesquisa 

revela  que  as  mulheres  da construção civil  em Anápolis,  possuem no mínimo 8 anos de 

escolaridade.  Entre elas existe uma com Ensino Superior incompleto,  cursando o primeiro 

período  de  Enfermagem.  Foi  contratada  como  serviços  gerais  e  realiza  serviços  de 

rejuntamento e envernizamento de portas, como não fez o curso de assentamento de cerâmica 
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e não tem experiência neste tipo de atividade é constantemente remanejada para a limpeza dos 

apartamentos.

“Petúnia” tem dezenove anos (19), solteira, trabalha na construção civil e estuda à 

noite em uma faculdade particular, seu salário é destinado ao pagamento das mensalidades. 

De acordo com Petúnia:

“Eu consegui este emprego através de um amigo que me disse que a empresa estava  
contratando mulheres para o setor de acabamento, mesmo sem experiência vim fazer 
a  entrevista,  porque o salário  é  melhor do que de doméstica  e  não precisava  de 
experiência, meu amigo me disse que eles ensinavam o serviço. Fiz a entrevista e 
um teste de  rejuntamento e fui contratada. Quero agora fazer o curso para mulheres,  
de ceramista, para aumentar o meu salário, pois é com o meu salário que pago a 
faculdade”. (Petúnia, entrevista realizada em 10/04/14).

“Petúnia” é uma das poucas mulheres que foi contratada sem o curso de ceramista. 

Durante  as  visitas  ao canteiro  de obras verificou-se que executava  diferentes  tarefas.  Ora 

estava no rejuntamento de pisos, ora na limpeza dos apartamentos ou na limpeza da piscina, e 

até mesmo como recepcionista que controlava a entrada e saída das pessoas, no rol do “Bloco 

A” que estava pronto e sendo entregues aos proprietários.

Das  sete  (07)  trabalhadoras  do  setor  de  acabamento  em  Anápolis,  quatro  (04) 

possuem cursos de qualificação de ceramistas, uma (01) de pedreira de alvenaria e ceramista e 

(02)  não  fizeram  cursos  de  qualificação,  mas  foram treinadas  pela  empresa  no  local  de 

trabalho.  Das  cinco  (05)  mulheres  que  possuem  cursos  de  qualificação,  três  (03)  foram 

qualificadas  pelo  SENAI,  e  duas  (02)  pelo  Instituto  Federal  Goiano (IFG) que já  saíram 

empregadas nesta empresa.

O trabalho doméstico é realizado de duas formas: pelas próprias trabalhadoras e pela 

delegação a outras mulheres ou seja, paga-se a outra mulher para a realização dos afazeres 

domésticos. Algumas contam com a ajuda da mãe. Das sete (07) mulheres, três (03) delegam 

o trabalha doméstico. Quatro (04) realizam o serviço depois da jornada de trabalho na obra. 

Dedicam em média três (03) horas de trabalho doméstico por dia e nos finais de semana estas 

horas aumentam, chegando a (05) horas diárias. Mas todas são diretamente responsáveis pelo 

trabalho, mesmo aquelas que delegam o trabalho, o marido apenas “ajuda”, (quando o fazem) 

não existe um comprometimento e disciplina da parte deles em relação ao serviço doméstico.

 As trabalhadoras são casadas e com filhos na faixa etária entre 05 anos a 22 anos de 
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idade. Apenas uma (01) é solteira e sem filhos.

As sete (07) trabalhadoras do setor de acabamento estão na empresa a menos de um 

(01) ano, entre três (03) meses e nove (09) meses e meio.

Quando questionadas se precisavam agir como homem para ter a sua competência 

reconhecida,  apenas duas (02) disseram que sim,  pois era preciso demonstrar  capacidade, 

rapidez,  força  e  deixar  a  fragilidade  e  feminilidade  de  lado  para  ter  a  sua  competência 

reconhecida. E todas responderam que considera o serviço na construção civil uma profissão 

para homens e mulheres. Não se sentem discriminadas no local de trabalho afirmaram que são 

valorizadas e o seu trabalho é reconhecido. Mas que já havia ouvido piadinhas e comentário 

de que o lugar de mulher é “pilotando fogão”. 

Verifica-se que das sete (07) trabalhadoras,  duas (02) são de outros Estados (Paraíba 

e Tocantins) duas (02) são de Anápolis e  três (03) são de cidades do interior de Goiás. Estes 

dados revelam que a força de trabalho feminino no setor de acabamento em Anápolis vem das 

cidades do interior e de outros Estados, totalizando cinco (05) trabalhadoras. 

No canteiro de obras em Goiânia havia 10 mulheres trabalhando como rejuntadoras e 

todas  foram  entrevistadas.  Nove  (09)  delas,  antes  de  ingressarem  na  construção  civil 

trabalhavam no serviço doméstico, apenas uma (01) trabalhava no setor de telemarketing, mas 

anteriormente  a  este  emprego trabalhava  como empregada doméstica.  Os motivos  citados 

foram os salários mais altos que no emprego doméstico, carteira assinada e baixa escolaridade 

que possuem. Para o serviço de pedreira e rejuntadora não é exigido “estudo, basta saber 

fazer”. 

As trabalhadoras estão na faixa etária entre 20 e 57 anos. Foi encontrada uma (01) 

trabalhadora com 20 anos, uma (01) com 25 anos, uma (01) com 29 anos,  uma (01) com 34, 

uma (01) 35 anos, uma (01) com 37 anos, duas (02) com 39 anos, uma (01) com 46 anos e 

uma (01) com 57 anos. (Comparação das idades entre Anápolis e Goiânia na Tabela 5).

A  escolaridade  delas  vai  do  analfabetismo  ao  Ensino  Médio  completo,  assim 

distribuído: uma (01) analfabeta, duas (02) com Ensino Fundamental incompleto, quatro (04) 

com Ensino Médio incompleto e três (03) com o Ensino Médio completo. Foram contratadas 

para o serviço de rejunte e não eram remanejadas para outras funções, até porque junto com o 

rejuntamento está incluído a limpeza dos apartamentos. Não foi encontrado trabalhadora com 

curso superior, mas como já mencionado, uma (01) era analfabeta. Sobre sua escolaridade 

relata: 
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“Eu sou do Maranhão e desde cedo trabalhei como doméstica, por isso, deixei os 
estudos, a minha vida sempre foi muito difícil, aprendi assinar o meu nome  quando 
vim para Goiânia. Aqui trabalhei como doméstica por muitos tempo. Aqui na obra 
tem sala de aula para quem quer estudar, mas não dá pra mim, porque eu preciso dos 
estudos das crianças pequenas e qui não tem”. (Vitória-régia, 37 anos. Trabalhadora 
da construção civil em Goiânia. Entrevistada em 26/01/15).

O tempo de trabalho na construção civil varia entre um (01) ano e vinte e quatro (24) 

anos.  Entre  as  trabalhadores  do  setor  de  acabamento  apenas  duas  (02)  fizeram curso  de 

qualificação: de pedreiro de alvenaria e técnico em instalação hidráulica.

O trabalho doméstico é realizado pelas trabalhadoras, após o trabalho de 09 horas na 

construção civil, evidenciando a prática constante da dupla jornada. Das dez (10) mulheres, 

duas delegam e externalizam o trabalho doméstico,  porém, de maneira atípica,  isto é, não 

pagam para outras mulheres realizarem o trabalho doméstico. Elas delegam para os filhos. 

Ambas possuem filhos com idade de dezesseis (16) anos, os quais são responsáveis por todos 

os afazeres domésticos. Uma delas delega para a filha e outra para o filho o serviço. E uma 

conta também com a ajuda do marido, pois além do trabalho de nove horas, estuda no canteiro 

de obras e chega em casa às 22:00h, porém nos finais de semana o trabalho doméstico é de 

sua responsabilidade.

Quando questionadas se precisavam agir como homens para terem a sua competência 

reconhecida, todas afirmaram que não.

As trabalhadoras que atuam em Goiânia vieram de cidades do interior ou de outros 

Estados.  Das  onze  (11)  mulheres  entrevistadas,  contando  com  a  aluna  do  curso  de 

qualificação do Senai, 04 delas vieram de outros Estados (Maranhão e Bahia), 04 de cidades 

do interior do Estado e 03 são de Goiânia. Assim, verifica-se que a força de trabalho feminina  

em Goiânia  vem das cidades do interior e de outros Estados, em um total de 07 mulheres. 

(Veja comparação entre Anápolis e Goiânia na Tabela 3).

3.7 Comparação entre Anápolis  e  Goiânia referentes  a  idade, escolaridade, tempo de 
      trabalho na construção civil, cursos de qualificação e  o deslocamento das mulheres
      para a construção civil

 Na comparação entre Anápolis e Goiânia nos itens idade, escolaridade, tempo de 

trabalho na construção civil,  curso de qualificação e deslocamento para a construção civil, 
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percebe-se  que  nos  canteiros  de  obras  pesquisados  as  trabalhadoras  apresentam  perfis  e 

condições semelhantes,  porém, com alguns resultados diferenciados e ambos merecem ser 

destacados. 

Começando pelas semelhanças, verifica-se que tanto em Anápolis como Goiânia, as 

trabalhadoras  da  construção  civil  estão  se  deslocando  do  serviço  doméstico,  atraídas  por 

melhores  salários  e  carteiras  assinadas.  Sobre  o  salário,  carteira  assinada  e  o  emprego 

doméstico as trabalhadoras de Anápolis e Goiânia destacam: 

“Sempre trabalhei como empregada doméstica, antes de vir para a construção civil, 
aqui o salário é bem melhor e tem carteira assinada, nunca tive carteira assinada 
quando trabalhava  em casa  de  família  e  não  recebia  nem o  salário  mínimo e  o 
serviço  que  eu  faço  aqui  é  bem melhor  do  que  serviço  doméstico  e  ainda  tem 
gratificação. Não tenho vergonha de falar que fui empregada doméstica, mas não 
pretendo voltar para este ramo, por isso, faço o meu trabalho com carinho para a 
empresa  ficar  satisfeita  e  renovar  o  meu  contrato”.  (Amarilis,  trabalhadora  da 
construção civil em Anápolis. Entrevistada em 10/04/14).

Os mesmos interesses são também identificados no canteiro de obras em Goiânia.

“Eu trabalhava de doméstica, quando fiquei sabendo do curso para ceramista por 
uma amiga que me chamou para  fazer  o  curso junto com ela.  Ela disse que na 
construção  civil  o  salário  era  muito melhor e  as  empresas  assinavam a carteira.  
Achei  estranho,  mas  ela  disse  que  tinha  muitas  mulheres  se  dando  bem  como 
ceramista,  a  cunhada  dela  tinha  feito  o  curso  e  já  estava  trabalhando.  Como 
empregada doméstica eu trabalhava o dia todo para receber o salário mínimo, não 
tinha carteira assinada e ainda tinha que aguentar as bagunças dos filhos dos outros. 
Como empregada doméstica a gente não vê o resultado do trabalho, na mesma hora 
as coisas estão sujas para a gente lavar de novo, aqui não, a gente vê o resultado. 
Depois do curso de pedreira de alvenaria e ceramista fiz também o curso de técnico 
em  instalação  hidráulica.  O  mestre  de  obras  me  disse  que  quando  surgir  uma 
oportunidade  ele  vai  arrumar  para  mim,  o  salário  é  bem  melhor  e  não  precisa 
trabalhar agachada. Eu quero deixar o rejunte e ficar só com a parte hidráulica”. 
(Gardênia, 39 anos, trabalhadora da construção civil em Goiânia. Entrevistada em 
20/01/15.

 

São semelhantes  também a  faixa  etária  das  mulheres  que  trabalham no setor  de 

acabamento. Existe uma diversificação das idades em ambos os canteiros de obras, de jovens 

à meia idade, isto é, dos 19 aos 57 anos. A faixa etária mais encontrada foi dos 30 aos 47 

anos.

Nos  canteiros  de  obras  em  Anápolis  e  Goiânia  todas  as  trabalhadoras  possuem 

carteiras assinadas. Trabalham por produtividade, salário mínimo mais gratificações, isto é, 

por tarefas, em uma jornada de trabalho de 09 horas diárias e recebem vale transporte, café da 
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manhã e almoço nas obras. Trabalham uniformizadas e recebem todos os EPIs.

A escolaridade das trabalhadoras em Anápolis e Goiânia mostraram-se baixa. Entre 

as  mulheres  pesquisadas  a  maioria  delas  possui  o  Ensino Médio  completo  e  incompleto, 

cursaram no mínimo, 8 anos de estudo. A Tabela 2 destaca a realidade encontrada.

Tabela 2 - Escolaridade  das mulheres  do setor  de acabamento  em Anápolis  e Goiânia
Escolaridade: Anápolis Goiânia Total de mulheres Anos de estudos

Analfabeta - 01 01 -

Ensino fundamental completo 03 - 03 09

Ensino fundamental incompleto -  02 02 08

Ensino médio completo 02 03 05 12

Ensino médio incompleto 01 04 05 10

Ensino Superior completo     -     - - -

Ensino Superior incompleto 01 - 01 13

Total 07 10 17 -
Fonte: Dados encontrados na pesquisa de campo referentes a escolarização. Elaboração própria

Outra semelhança entre as duas cidades está na força de trabalho, esta é constituída 

por trabalhadoras que vem de fora, seja das cidades do interior de Goiás ou de outros Estados. 

Das 18 mulheres entrevistadas 12 não são das cidades analisadas.

A Tabela 3 destaca a quantidade de trabalhadoras que vieram de cidades do interior 

de  Goiás  e  de  outros  Estados,  revelando  que  a  força  de  trabalho  feminina  no  setor  de 

acabamento em Anápolis e Goiânia, são constituídas em sua grande maioria, por mulheres 

que vieram de fora, ou seja, não nasceram nestas cidades. Os Estados são: Maranhão, Bahia, 

Tocantins e Paraíba.

Tabela 3 - Naturalidade  da  força de  trabalho no  setor de acabamento  em Anápolis e
                   Goiânia

Naturalidade das trabalhadoras do setor de acabamento

Anápolis Goiânia Cidades do interior de 
Goiás

Outros Estados Total de Goiás Total de outros 
Estados

02 03 07 06 12 06
Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo. Elaboração própria
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As diferenças encontradas entre os canteiros de obras em Anápolis e Goiânia estão 

voltadas para a questão do tempo de trabalho no setor, os cursos de qualificação e os salários.

Em Anápolis as mulheres pesquisadas, trabalhavam a menos de 01 ano na construção 

civil,  entre  3  meses  a  9  meses.  Em Goiânia,  o  tempo  de  trabalho  se  apresenta  bastante 

diferente, a maioria já trabalhava entre 1 ano a 5 anos e foi encontrado uma (01) trabalhadora 

com 17 anos e outra com a 24 anos de trabalho na construção civil.

No  canteiro  de  obras  em  Anápolis,  cinco  (05)  mulheres  possuíam  curso  de 

qualificação de pedreira de alvenaria e ceramista. Em Goiânia das dez (10) trabalhadoras foi 

encontrada apenas duas (02) com curso de qualificação de pedreira de alvenaria e técnico em 

instalação  hidráulica.  Uma  (01)  delas  não  fez  curso,  mas  era  considerada  mão-de-obra 

especializada em assentamento de cerâmica e pedreira de alvenaria, “aprendeu na prática” e 

trabalha nesta função há 24 anos. Ela e as demais foram treinadas nos próprios canteiros de 

obras e não passaram pelos cursos de qualificação por isso, não entraram nas estatísticas. 

Entre Anápolis e Goiânia percebe-se a diferença em relação a preocupação com  a 

demissão. O medo e a apreensão com a aproximação do final das atividades são maiores em 

Anápolis. Em Goiânia não existe este medo ou preocupação. As trabalhadoras afirmam que 

nunca ficaram sem trabalho mesmo quando demitidas. Quando uma obra termina, sempre tem 

outra em fase de acabamento para as quais são transferidas e ainda possuem o privilégio de 

escolha, caso a obra seja muito longe de casa preferem dar baixa na carteira e procurar outra. 

De acordo com o RH da construtora de Goiânia, a demissão das mulheres ocorre em escala 

menores,  isto  se  deve  pela  falta  de  mão-de-obra  qualificada  (qualificação  significa  ter 

experiência) a rotatividade feminina é pequena em relação aos homens. O RH da construtora 

de Anápolis revela maior demissão entre as mulheres e existe uma grande rotatividade entre 

elas  no  canteiro  de  obras,  explicado  pela  fácil  contratação  no  momento  em  que  a  obra 

necessita. Esta realidade pode ser comprovada quando se verifica o tempo de permanência das 

trabalhadoras  na  empresa,  de  três  meses  a  nove  meses.  Esta  situação  também  pode  ser 

explicada  pela  estratégia  utilizada  pela  construtora  em fazer  parcerias  com os  cursos  de 

qualificação realizados na cidade.  Deste  modo,  quando necessita  contrata  diretamente  dos 

cursos as mulheres que estão se qualificando para o setor de acabamento. Isto explica o maior 

número de mulheres que fizeram cursos de qualificação em Anápolis e apesar da qualificação 

recebem menos do que as trabalhadoras em Goiânia.

Outra  diferença  encontra-se  nos  salários:  em  Anápolis  apesar  das  trabalhadoras 

serem mais qualificadas recebem salários inferiores. Isto pode ser explicado através do preço 
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estabelecido  para  as  tarefas,  pelos  remanejamentos  constantes  das  trabalhadoras  para  o 

serviço de limpeza,  onde a produtividade  não é remunerada como “tarefa”,  recebem uma 

gratificação pela pontualidade, assiduidade, uso do EPI e pelo fato da pouca experiência, são 

contratadas como Serventes ou Serviços Gerais. Segundo o mestre de obras, “na construção 

civil a experiência conta mais que curso de qualificação”. As construtoras aproveitam da falta 

de experiências para pagarem salários mais baixos e explorarem a mão-de-obra feminina. O 

salário pago fica entre 1.000,00 a 1.200,00 e para as classificadas como pedreira “A” o salário 

também é inferior de 1.200,00 a 1.400,00 reais. 

No canteiro  de  obras  em Goiânia,  onde as  mulheres  em sua  maioria  não  possui 

qualificação, mas experiência, o salário gira em torno de 1.200,00 a 1.700,00 reais e para as 

classificadas como pedreiras de acabamento e que fazem o conserto das peças com defeito, o 

salário chega a 2.000,00 reais. As que são contratadas como serventes realizam também o 

serviço de limpeza, mas a limpeza em Goiânia possui uma variante diferenciada é computada 

na somatória das tarefas realizadas juntamente com o rejunte, cada trabalhadora recebe por 

apartamento rejuntado e limpo. Em Goiânia as mulheres permanecem empregadas por mais 

tempo, mantendo um vínculo empregatício por mais de dois anos.

 A Tabela 4 destaca as funções e o tempo de trabalho das mulheres em Anápolis e 

Goiânia, nota-se que a grande maioria está inserida na função de rejuntadora, mesmo quando 

possui o curso de pedreira de acabamento e ceramista. A tabela 5 faz a comparação.

Tabela 4 -  Função  nas  quais   foram  contratadas,  tempo   de  trabalho  na  função  e
                   quantidade das mulheres na construção civil

Função Anápolis Goiânia Total

Rejuntadora (Servente e Serviços Gerais) 06 09 15

Pedreira de acabamento, ceramista, Téc. de inst. hidráulica 01 01 02

Total 07 10 17

Tempo de trabalho na função

Até 01 ano 07 - 07

 De 01 a 5 anos - 08 08

De 6 a 10 anos - - -

De 10 anos ou mais - 02 02

Total 07 10 17
Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo. Elaboração própria
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Tabela 5 - Comparação  entre  Anápolis  e  Goiânia  sobre o  trabalho  das mulheres  na
                   Construção Civil   

Mulheres na Construção Civil Anápolis Goiânia Total de 

mulheres

Quantidade de mulheres no Canteiro de Obra 07 10 17

Idade de 19 a 42 anos de 20 a 57 anos -

Salário De 1.000,00 a 

1.300,00

De 1.200,00 a 

2.000,00

17

Fizeram curso de qualificação 05 02 07

Fizeram curso no SENAI 03 02 05

Não fizeram curso de qualificação 02 08 09

Responsável pelo serviço doméstico em casa 04 08 12

Horas gastas no trabalho doméstico por dia 03 horas ou mais 03 horas ou mais 06

Delegam o trabalho doméstico 03 02 05

Jornada de trabalho 09 horas 09 horas  17

Casadas 06 08 14

Tem filhos 06 10 16

Solteiras 01 02 03

Vínculo empregatício Formal Formal 17

Tempo de trabalho na Construção civil de 03 a 09 meses de 01 a 24 anos -

Naturais da cidade 02 03 05

Naturais de outros Estados 02 04 06

Naturais de outras cidades de Goiás 03 04 07
Fonte: Dados coletados através das entrevistas e pesquisa de campo. Elaboração própria

          A precarização do trabalho feminino, também pode ser demonstrada através dos 

salários de homens e mulheres no setor de acabamento. De acordo com o RH das empresas os 

salários são diferenciados porque os homens produzem mais que as mulheres e conseguem 

maior  gratificação,  o  que  aumenta  significativamente  os  salários  dos  trabalhadores.  Além 

disso, a classificação como pedreiro de acabamento em “B” ou “C”, também contribui para as 

desigualdades salariais. Não foi encontrada nenhuma pedreira classificada como “B” ou “C”.

No  serviço  de  pedreira  de  acabamento  e  ceramista  é  possível  realizar  uma 

demonstração, onde verifica-se que os homens recebem salários superiores, destacando desta 

forma,  uma política  salarial  diferenciada  entre  os  sexos  nas  construtoras  pesquisadas  em 
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Anápolis e Goiânia. Nesta função, não é executado o serviço de limpeza, mas as mulheres 

possuem salários menores. 

Nos canteiros de obras em Anápolis e Goiânia, para o serviço de rejunte, não foi 

encontrado homens realizando esta função assim, não é possível fazer a demonstração das 

diferenças salariais. A tabela 6 destaca a diferença salarial entre mulheres e homens na função 

de pedreira (o) de acabamento.

Tabela 6 - Diferenças   salariais  entre  mulheres e  homens  na  função  de  pedreira  da
                   acabamento

Função Mulheres Homens

Pedreiro de acabamento De 1.800,00 a 2.000,00 2.800,00 a 3.300,00

Rejuntamento e limpeza 1.200,00 a 1.800,00 Não possui
Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo. Elaboração própria

3.8 A precarização do trabalho feminino na construção civil em Anápolis e Goiânia

De acordo com Leite  (2009),  a  precarização  do trabalho  está  relacionada  com a 

reestruturação produtiva.  Não se trata de uma prática nova, mas que foi ressignificada no 

contexto da flexibilização do trabalho.  O termo precarização,  significa  a deterioração das 

condições de trabalho é verificada no grau de instabilidade, de controle dos trabalhadores, das 

condições de trabalho, dos salários, do ritmo, da proteção por meio da legislação trabalhista. 

Está relacionada à instabilidade, falta de proteção social e vulnerabilidade econômica e social.

Diante do exposto verifica-se que o trabalho feminino na construção civil, no setor 

de acabamento, nos canteiros de obras de Anápolis e Goiânia é um trabalho precarizado pois, 

as característica que definem a precarização do trabalho estabelecidas por Leite (2009) foram 

identificadas,  fazem parte do cotidiano das trabalhadoras e estão voltadas para as práticas 

trabalhistas. A instabilidade, o controle das trabalhadoras, as suas condições de trabalho, seja 

através  do  ritmo,  dos  salários,  da  proteção  trabalhista  estão  “deterioradas”,  o  nível  de 

exploração e intensificação do trabalho são constantes.

No  setor  de  acabamento  a  instabilidade  do  trabalho  é  verificada,  através  dos 

contratos de curta duração, com tempo determinado. Os contratos duram enquanto durar a 
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obra  e  são  mantidos  de  acordo com os  fluxos  do  trabalho.  Se  a  obra  está  adiantada,  as 

trabalhadoras são demitidas e se estiver atrasada, mais mulheres são contratadas para o setor, 

mas também demitidas no final da obra. Este setor é o último estágio da construção e as 

mulheres  não  são  aproveitadas  em  outras  funções,  como  geralmente  acontece  com  os 

trabalhadores  homens.  A  flexibilidade  para  admitir  e  demitir  é  um  recurso  amplamente 

praticado pelas construtoras para livra-se dos encargos trabalhistas. A falta de proteção da 

legislação  facilita  esta  prática,  as  mulheres  são  contratadas  com carteiras  assinadas,  mas 

devido ao caráter cíclico da construção civil são demitidas facilmente.

O controle  das trabalhadoras  é percebido através do trabalho individualizado,  das 

tarefas estabelecidas e pelas gratificações por produtividade. Para conseguir cumprir as metas, 

o ritmo de trabalho é intenso, quanto mais produzir maiores serão as gratificações. 

Existe o controle do tempo de trabalho, dos gastos de material, isto é, do desperdício. 

Para manter o ritmo acelerado do trabalho, as construtoras contam com um forte aliado: os 

produtos de secagem rápida, que exigem um trabalho ininterrupto. Assim, as trabalhadoras 

não podem cessar suas atividades, caso contrário a massa seca e não é possível realizar o 

trabalho. Os produtos de secagem rápida também facilita na execução de etapas posteriores, 

não  é  necessário  esperar  para  realizar  o  trabalho  seguinte.  Como  por  exemplo:  após  o 

rejuntamento começa-se imediatamente o serviço de limpeza, com o produto seco é difícil a 

sua  retirada.  As novas  tecnologias  desenvolvidas  na fabricação  dos  produtos  de  secagem 

rápida também contribuem para a precarização e intensificação do trabalho das mulheres no 

setor de acabamento.

As difíceis condições de trabalho se revelam, quando é analisado as nove (09) horas 

de jornada diária ou 45 horas semanais, com uma hora apenas de almoço, que é servido no 

próprio canteiro de obras, desta forma, evita-se os atrasos. As difíceis condições de trabalho 

são provocadas principalmente pela própria natureza do trabalho, onde tudo está por construir, 

principalmente  em  relação  aos  banheiros,  quando  estes  não  podem  ser  utilizados  nos 

apartamentos.

Em relação aos salários, verifica-se que as trabalhadoras recebem salários inferiores 

aos dos homens exercendo a mesma função. Utilizando como referência a função de pedreira 

de  acabamento  nos  canteiros  de  obras  pesquisados  percebe-se  que  mulheres  e  homens 

classificadas como pedreiro “A” possuem salários diferentes, apesar de ser fixo o piso salarial 

da categoria de 840,40 em 2014. As mulheres nesta categoria recebem no máximo 2.000,00 

com as gratificações e os homens até 3.300,00 com horas extras e gratificações. (Informações 
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do RH das empresas).

Esta  diferença  salarial  é  estabelecida  por  um conjunto  de  ações  praticadas,  pelas 

empresas que privilegia os homens: naturalização da ideia que “trabalho de homem vale mais 

que trabalho de mulher”, ao fechar os contratos de trabalho o valor do salário é diferenciado 

para homens e mulheres. As mulheres não conseguem fazer horas extras regularmente, já que 

não  são  utilizadas  em outros  setores  da  obra,  como  para  fazer  o  chapisco  e  reboco  das 

paredes, o contra piso, a lage e outros. Os homens geralmente conseguem realizar as tarefas 

estabelecidas com maior rapidez, o que contribui para o aumento das gratificações. 

Estas análises mostram a precarização do trabalho feminino na construção civil, no 

setor  de  acabamento,  de  uma  maneira  mais  generalizada  para  compor  a  sua  descrição. 

Contudo,  para  uma  análise  mais  detalhada  da  realidade  encontrada,  torna-se  importante 

destacar aspectos diferenciados ou semelhantes das duas cidades. Por isso, os relatos abaixo, 

serão  pautados  em  aspectos  pormenorizados,  destacando  as  características  do  trabalho 

precarizado das trabalhadoras. 

A análise dos resultados está voltada para as referências teóricas que serviram de 

embasamento do estudo, para as entrevistas e observações realizadas de março de 2014 a 

fevereiro  de  2015,  nos  canteiros  de  obras  em  Anápolis  e  em  Goiânia.  Deste  modo,  as 

referências  teóricas  foram  confrontadas  com  a  prática,  para  verificar  a  sua  dimensão  e 

possíveis comparações.

Segundo Oliveira (2004), a precarização na construção civil  é descrita pela forma 

descontínua e da temporalidade das contratações, sem direitos trabalhistas e previdenciários, 

com péssimas condições laborais, descentralização das tarefas para a eficácia produtiva, altos 

níveis  de  riscos  de  acidentes,  doenças  profissionais,  salários  baixos,  exploração  e  alta 

rotatividade. Estas condições estão presentes para os trabalhadores formais, informais e para 

os empreiteiros, que são os chamados por conta própria.

Seguindo o conceito acima destacado, para as análises acerca do trabalho feminino 

na construção civil é possível fazer o relacionamento entre a descrição do autor, com a prática 

vivenciada, onde destaca-se que o caráter descontínuo, a temporalidade,  a rotatividade das 

contratações femininas estão presentes no dia a dia das trabalhadoras.

 Tanto  em Anápolis  como em Goiânia,  elas  são contratadas  pelas  empresas  com 

carteira assinada, não foi encontrada nenhuma trabalhadora informal ou por conta própria. No 

entanto, este contrato apesar do vínculo empregatício ser formal é por tempo determinado é 

temporário, dura o tempo que durar o serviço de acabamento. Vencendo este prazo, isto é, o 
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serviço, elas são demitidas.  O acabamento é o último estágio da obra e se a empresa não 

possui outros apartamentos em fase de acabamento são rapidamente desligadas. 

A instabilidade e a rotatividade, características que tornam o trabalho na construção 

civil com alto grau de precarização, estão presentes e identificadas com algumas diferenças 

significativas entre as duas cidades. Estas características influenciam de maneira intensa a 

vida profissional das trabalhadoras. 

Em Anápolis, as mulheres que realizavam o serviço de rejunte e assentamento de 

pisos, são desligadas geralmente a partir dos três (03) meses de trabalho, ainda no período de 

experiência  e  no máximo chegam a um (01)  ano.  Em Goiânia,  as  trabalhadoras  estão na 

mesma empresa de um (01) ano a  dois (02) anos, (Informações do RH das empresas). Isto 

evidencia que em Anápolis, no canteiro de obras pesquisado, as mulheres são demitidas mais 

facilmente que em Goiânia. A rotatividade é maior e estão abaixo da média de meses que é de 

17 meses de trabalho na construção civil.

 De acordo com o Mestre de Obras em Anápolis,  a renovação dos contratos das 

mulheres apenas acontece quando coincide com o início do serviço de acabamento em outro 

bloco de apartamentos ou em outra obra, resguardando o interesse da empresa na renovação 

do contrato. A empresa prefere demitir e contratar novamente, mesmo que seja em um curto 

espaço de tempo.

 As informações do mestre de obras também esclarecem que outras mulheres, além 

das  que  estão  trabalhando,  foram demitidas  ao  completar  os  três  meses  de experiência  e 

também aos seis meses, pois a obra estava adiantada, dentro do prazo previsto e caso fosse 

necessário,  nova  contratação  de  mulheres  seria  realizada.  Esta  medida  deixa  claro  que  a 

empresa utiliza-se desta estratégia para livrar-se dos encargos trabalhistas e previdenciários. 

Assim,  a  permanência  no trabalho é  menor do que em Goiânia,  mesmo não ocorrendo a 

informalidade.

Em Anápolis é evidente a preocupação e a insegurança das trabalhadoras em relação 

à sua permanência na empresa. As trabalhadoras pesquisadas, estão a quase um (01) ano no 

serviço de acabamento e sabem que a empresa pode não renovar o seu contrato. Mesmo se 

existir outra obra em andamento e em fase de acabamento. Desta maneira, evidencia-se que a 

forma descontínua  e  a  temporalidade  estão  fortemente  presentes  no trabalho  feminino  na 

construção civil.

Em Goiânia, as trabalhadoras não demonstraram preocupação com a instabilidade e 

temporalidade  no  emprego,  alegando  que  para  elas,  não  “falta  trabalho”  e  que  desde  o 



122

momento  que passaram a trabalhar  na construção civil,  nunca ficaram desempregadas.  A 

rotatividade para algumas parece ser facilmente aceitável e até mesmo provocada por elas 

próprias, indo de encontro com os seus interesses, como por exemplo, se o canteiro de obra 

for longe de casa. Desta forma, preferem dar “baixa na carteira” e mudar de construtora.

Quando a empresa as remanejam para outro canteiro de obras e este exige mais horas 

no trajeto de casa ao trabalho, o que implica sair mais cedo e chegar mais tarde em suas 

residências, elas próprias preferem a demissão.

 A rotatividade  é  uma prática  constante  na  construtora  de  Goiânia,  embora  esta 

rotatividade esteja um pouco acima da média dos 17 meses. Observa-se o seguinte relato de 

uma trabalhadora:

“Estou  nesta  profissão  há17  anos,  nunca  fiquei  sem  trabalho,  eu  tenho  muitos 
amigos que são mestre de obra, encarregado e quando o serviço tá terminando eu 
ligo para eles e arrumo outro logo. Quando a construtora leva a gente para outro 
canteiro e for muito longe da minha casa, eu peço baixa na carteira e vou para uma 
obra que fica bom pra mim”. (Açucena, 39 anos. Trabalhadora da construção civil 
em Goiânia. Entrevistada em 26/01/15).

As rejuntadoras em Goiânia, em média saem de casa por volta das 4h e15min e 5:00h 

da manhã, para chegarem no local de trabalho às 6h30min e tomarem o café antes de iniciar 

sua atividades às 7:00h, se o remanejamento para outro canteiro de obra exige mais tempo no 

trajeto preferem deixar o trabalho. Estas condições também são um dos fatores que implica na 

alta rotatividade e precarização do trabalho na construção civil. Em Anápolis as trabalhadoras 

saem de  casa  por  volta  das  5:00h  e  6:00h  da  manhã,  gastam  menos  tempo  para  a  sua 

locomoção  até  o  local  de  trabalho.  Em  ambas  as  cidades  utilizam  o  transporte  público 

(ônibus).

Para  demonstrar  a  diferença  entre  Anápolis  e  Goiânia,  sobre  o  interesse  em 

permanecer na construtora e a preocupação com o desemprego e com a forma  descontínua e 

da temporalidade do trabalho destas mulheres, destaca-se o relato de uma das trabalhadoras.

Rosa,  41  anos,  casada,  Ensino  Fundamental  completo,  contratada  como serviços 

gerais, que cuida da limpeza e também dos rejuntes de azulejos, cerâmicas, tanques, vasos e 

do envernizamento das portas. Assim, relata sobre a sua preocupação com a permanência no 

emprego:

“ Eu gosto muito do emprego na construção civil e estou fazendo meu serviço bem 
feito, porque quero continuar nesta profissão, quero me especializar no rejuntamento 
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que  o  salário  é  melhor  e  é  um  serviço  bom  de  fazer,  não  quero  voltar  a  ser 
doméstica, não que ser doméstica seja inferior, eu já fui empregada doméstica, mas a 
construção  civil  me  dá  mais  oportunidades.  Espero  que  a  empresa  me  dê  a 
oportunidade  de  continuar  no  final  do  contrato,  por  isso,  estou  fazendo  o  meu 
melhor. Espero que quando terminar este bloco eu seja contratada para o outro”.  
(Rosa, trabalhadora da construção civil em Anápolis. Entrevistada em 10/04/14).

Nota-se neste relato,  que a temporalidade é real e uma ameaça constante para as 

trabalhadoras em Anápolis. A forma descontínua de trabalho também se constitui em uma 

prática muito comum entre as mulheres que ainda não alcançaram a função de pedreira “A”. 

Ora, executam o serviço de limpeza ora, o serviço de acabamento. Esta descontinuidade não 

se dá apenas na interrupção do tempo de trabalho, mas também na própria atividade, isto é, 

aquelas que são deslocadas para o serviço de limpeza, acabam perdendo a possibilidade da 

gratificação por tarefa, do aprendizado e experiência da prática diária e constante, o que conta 

bastante em uma contratação futura,  além da possibilidade de conseguir uma mudança de 

classificação.  Este  remanejamento  de  função  de  algumas  mulheres  na  construção  civil 

demonstra claramente as práticas socialmente fortalecidas de que o serviço doméstico (varrer, 

limpar, faxinar) é serviço de mulher, não foi encontrado nenhum homem neste serviço.

 As mulheres da empresa pesquisada em Anápolis, estão a quase um (01) ano no 

emprego e esta a é a primeira vez que trabalham no setor, ainda não passaram pelo processo 

de rotatividade, mas o medo da demissão é facilmente identificado na fala das trabalhadoras. 

Questionadas sobre uma possível demissão afirmaram que irão em busca de outro emprego 

na construção civil, tendo em vista que estão qualificadas para o trabalho e o setor é a melhor 

opção do que o serviço doméstico. 

É importante destacar que nos anos anteriores outras mulheres estavam trabalhando 

nesta empresa e foram demitidas após o término do serviço de acabamento. Verifica-se desta 

forma,  que  as  trabalhadoras  da  construção civil  em Anápolis,  também estão  inseridas  no 

processo de rotatividade.

A  precarização  do  trabalho  também  é  identificada  com  os  constantes 

remanejamentos  das  trabalhadoras  para  outros  serviços.  Estes  serviços  são  os  que 

assemelham-se com o serviço doméstico.

Rosa, 41 anos, trabalhadora no canteiro de obras em Anápolis relatou que fez o teste 

para o serviço de rejuntamento, mas foi registrado em sua carteira, serviços gerais. Quando 

questionada sobre o que é o serviços gerais ela responde que é para fazer o serviço de limpeza 

dos apartamentos. Varrer, recolher o lixo e ensacá-lo, limpar o pó do gesso, lavar os vidros 



124

das janelas, manter a obra limpa e quando os apartamentos estão prontos, fazer a limpeza 

geral  para a entrega dos mesmos. Em outros momentos  é  levada para fazer  o serviço de 

rejunte  ou  envernizamento  das  portas.  Esta  é  uma prática  comum entre  as  trabalhadoras 

contratadas como serventes e serviços gerais em Anápolis. 

O serviço é estabelecido de acordo com as necessidades da obra. Segundo Rosa, ela 

estava  executando  o  rejuntamento  dos  vasos,  tanques,  azulejos  e  envernizamento  nos 

apartamentos  que  estavam  prestes  a  serem  entregues  aos  donos,  “Bloco  A”,  quando 

terminasse seria destinada a fazer o serviço de limpeza dos apartamentos para o início da fase 

de acabamento em outro prédio do Bloco A.

A  empresa  de  Anápolis,  nos  momentos  de  grandes  necessidades,  isto  é,  nos 

momentos em que a entrega dos apartamento se aproxima, terceiriza o serviço de limpeza 

para uma maior rapidez nos serviços, contratando mais mulheres para esta finalidade, mas 

utiliza-se das suas contratadas na função de serviços gerais, para completar o quadro.  

Em uma  visita  ao  canteiro  de  obras,  nota-se  que  as  mulheres  contratadas  como 

serventes e serviços gerais e as demais terceirizadas, estavam lavando a piscina, uma vez que 

o serviço de rejuntamento dos vasos, tanques e azulejos nos apartamentos estava praticamente 

concluído e foram conduzidas para a limpeza da piscina. Os homens finalizavam o serviço em 

outros  apartamentos  e  as  mulheres  seriam  conduzidas  posteriormente  para  o  serviço  de 

rejunte. Não existe uma separação entre serviços gerais (faxina) e servente (rejuntadora).

Esta  situação  não  se  aplica,  às  trabalhadoras  classificadas  como  pedreiras  de 

acabamento. Amarilis e Hortência, embora tenham sido contratadas como serventes, após três 

meses de experiências, foram elevadas à categoria de pedreiras. Suas funções são específicas, 

fazem somente o trabalho de acabamento. Cada uma delas é responsável pelo assentamento 

de  cerâmica,  dos  azulejos  e  rejuntamento,  de  maneira  individualizada  e  com quantidade 

(metros) estabelecida por dia. Na categoria de pedreira “A” ou pedreira de acabamento, que 

significa a mesma função, o salário é superior, mas é preciso cumprir com maior rapidez as 

tarefas estabelecidas, recebem por produtividade.

Amarilis,  26 anos, casada, três filhos, Ensino Fundamental completo fez curso de 

ceramista com duração de seis meses, só para mulheres, que ao término do curso, já estava 

contratada pela empresa. Hortência, 37 anos, casada, três filhos, Ensino Médio incompleto fez 

o  curso  de  ceramistas  e  ao  final  das  aulas  saiu  já  contratada  pela  empresa.  Amarilis  e 

Hortência são as únicas entre as trabalhadoras classificada como pedreira “A”.

   Em  Goiânia,  existe  uma  separação  nítida  entre  serviços  gerais  e  serventes 
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(rejuntadoras). A construtora terceiriza o serviço de limpeza pesada, chamada de pós obra ou 

limpeza pesada. As rejuntadora após o rejunte dos apartamentos fazem a chamada limpeza 

final ou limpeza leve.

As condições  laborais  das  trabalhadoras  no canteiro  de obras  é  definida  por  elas 

como um “lugar muito bom para trabalhar, onde são respeitadas, valorizadas, o seu trabalho é 

reconhecido e não existe discriminação. O trabalho é fácil e prazeroso”. ( Açucena, Tulipa, 

Gardênia, Gerbera, Violeta, Orquídea, Rosa, Bela-emília, Amarilis, Vitória-régia, Hortência, 

Bromélia, Petúnia).

Através das entrevistas e observações, percebe-se que as falas e os fatos que ocorrem 

no  dia  a  dia  das  trabalhadoras  possuem alguns  pontos  contraditórios  e  que  revelam  um 

trabalho  árduo, jornadas extensas, controladas, expostas a riscos e desconforto; um trabalho 

precário.

O  próprio  local  de  trabalho  é  impróprio  para  o  trabalho  devido  às  suas 

particularidades, isto é, a estrutura é construída e enquanto não fica pronta as trabalhadoras e 

trabalhadores ficam expostos às situações de muito desconforto e improvisos. É um imenso 

espaço vazio onde os ambientes são construídos e quem os constroem ficam sujeitos à muitas 

privações. O local de trabalho é desprovido de estruturas e objetos como mesas, cadeiras, 

água, sanitários, ar condicionado e outros, como geralmente se encontra na maioria dos locais 

de trabalho.

As condições laborais das mulheres da construção civil revelam algumas situações 

nas quais estas trabalhadoras são expostas a uma série de obrigações, improvisos e limitações. 

Estas condições de trabalho devido às suas especificidades, já são precárias, independente de 

ser homens ou mulheres.  Tudo está  por construir,  mas para as mulheres  os  improvisos  e 

limitações são mais intensos.

Para  o  trabalho  no  canteiro  de  obra,  o  uso  do  EPI  é  obrigatório.  As  mulheres 

trabalham uniformizadas,  com capacete,  luvas,  óculos de proteção, abafador de ouvido ou 

protetor auricular e botas. As ferramentas elétricas possuem travas para evitar acidentes.

Para as mulheres que fazem o assentamento de cerâmicas, azulejos e o rejuntamento, 

o trabalho é realizado sem que todos os apartamentos tenham recebido a instalação hidráulica. 

Os canos e tubulações foram instalados, mas os vasos sanitários ou não foram colocados ou 

não receberam água, o que impossibilita o seu uso. Quando isto acontece é necessário descer 

os vários lances de escadas (quando o elevador ainda não pode ser usado) para utilizar  o 

banheiro feminino ou “segurar” até o horário de almoço ou até o final do trabalho. 
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Para evitar  o sobe e desce,  na maioria  das vezes  a  ida ao banheiro se  limita  ao 

intervalo do almoço e final de expediente. Porém, quando o banheiro está funcionando estes 

transtornos são sanados. Ficando apenas o receio de que alguém as vejam, quando as portas 

ainda não foram instaladas. Em um ambiente onde a predominância é masculina o risco é 

realmente grande.

As idas limitadas ao banheiro torna-se um transtorno maior no período menstrual, 

pois é necessário a troca do absorvente várias vezes ao dia e uma higienização adequada, a 

qual é impossível de ser realizada.  As infecções urinárias também são frequentes entre as 

mulheres e podem ser provenientes dos longos períodos sem ir ao banheiro.

A água potável para beber é de responsabilidade de cada trabalhadora. No refeitório 

é oferecido um bebedouro com água gelada, onde elas enchem as garrafas e as levam para os 

apartamentos, com o passar das horas esquenta, mas é utilizada mesmo assim.

Em Anápolis e Goiânia, as mulheres trabalham 4 horas pela manhã e 5 hora à tarde 

sem intervalos para descanso, nota-se apenas que o trabalho é interrompido para tomar água, 

um café, comer algumas bolachas, sentadas no chão ou no saco de argamassa. Como tudo está 

sendo construído o improviso e desconforto predominam. A empresa oferece o café da manhã 

e o almoço que são servidos no refeitório do canteiro de obras (estratégia para controlar o 

tempo e o retorno às atividades ao soar da sirene) mas o lanche não é oferecido e os períodos 

da manhã e da tarde,  seguem sem interrupção. O trabalho é fiscalizado e controlado pelo 

mestre de obras, pelo encarregado e pelos estagiários.

 Mesmo que as trabalhadoras afirmem que é um trabalho leve e fácil  de fazer, o 

trabalho é incessante, sem interrupções e exige um esforço físico constante para suportar as 

posições nem sempre confortáveis. Na maior parte do tempo ficam agachadas, tanto para o 

rejuntamento,  como  para  o  assentamento  do  piso  e  realizam  movimentos  constantes  de 

abaixar e levantar, força nos braços para preparar a argamassa, resistência para subir e descer 

a  escada,  quando  o  assentamento  e  rejunte  são  realizados  nas  paredes.  Verifica-se  desta 

forma, que as condições laborais das trabalhadoras são desgastantes, desconfortáveis e requer 

força, agilidade, rapidez.

Visando a eficácia produtiva e o controle do trabalho, as construtoras de Anápolis e 

Goiânia  utilizam a individualização das tarefas.  Cada trabalhadora executa o seu trabalho 

sozinha nos apartamentos a elas destinados. Assim, o encarregado e o mestre de obras são 

capazes de avaliarem o rendimento e qualidade do trabalho executado por cada trabalhadora. 

O trabalho individualizado evita a perda de tempo com conversas, permite a concentração ao 
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trabalho,  a  verificação  do  desperdício  de  materiais,  a  conservação  das  ferramentas  e  a 

necessidade  de  reposição  de  materiais  de  um período  para  outro  e  quantidade  de  peças 

danificadas ou quebradas. 

A construção civil apresenta alto riscos de acidentes de trabalho, mesmo utilizando 

os  EPIs,  os  riscos  são  constantes.  Em  Anápolis,  muitas  vezes  as  trabalhadoras  fazem  o 

assentamento de azulejos nas paredes utilizando apenas uma escada e sem a utilização do 

cinto  de  segurança,  indicado  para  proteção  em  trabalho  em  altura,  os  apartamentos  não 

possuem a infraestrutura para a instalação dos cintos; quando possui, algumas trabalhadoras 

preferem  não  utilizá-lo,  já  que  o  trabalho  muda  a  cada  instante  de  lugar.  Cabe  a  cada 

trabalhadora o cuidado para não cair da escada.  Os ambientes são pequenos demais para a 

instalação de andaimes móveis, por isso utiliza-se a escada, que é mais prática e rápida de 

montar. 

No canteiro de obras em Goiânia, as mulheres utilizam a bancada ou pilhas de isopor 

para a realização do rejunte nas paredes, por ser mais leve e não precisar do auxílio de outras 

pessoas, elas próprias são capazes de transportá-los, não perdem tempo esperando alguém 

para ajudar. Utilizam também o cinto de segurança para trabalho em altura.

Vale  lembrar  que  trabalho  em  altura,  segundo  a  Norma  Regulamentadora  (NR 

35.1.2) é todo  trabalho  acima  de  2  metros  do  nível  inferior.  Esta  Norma  estabelece  os 

requisitos  mínimos  e  as  medidas  de  proteção  para  o  trabalho  em  altura,  envolvendo  o 

planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos (as) 

trabalhadores (as) envolvidos (as) direta ou indiretamente com esta atividade.

Em  Anápolis,  as  trabalhadoras  não  receberam  na  empresa  orientações  de  como 

prevenir atos inseguros no desempenho do trabalho, (fato relatado pelas entrevistadas) apenas 

aquelas que fizeram o curso de qualificação profissional, receberam o treinamento básico. Já 

em  Goiânia,  todas  receberam  na  empresa  o  treinamento  de  segurança  no  trabalho.  As 

ceramistas de Anápolis estavam mais expostas ao risco de acidente, devido a falta de proteção 

nas janelas sem vidros e pela forma utilizada para o assentamento do azulejo com uma escada. 

Em Goiânia, o serviço de rejunte e limpeza oferecia menor risco de acidentes no trabalho.

A pesquisa revela que o trabalho feminino na construção civil em Anápolis e Goiânia 

é precário e insere as trabalhadoras em um processo marcado por formas descontínua e com 

temporalidade nos contratos, com péssimas condições laborais, de higiene, individualização 

das  tarefas  para  a  eficácia  produtiva.  São expostas  a  riscos  de  acidentes  provocados  por 

negligência.  São expostas a doenças profissionais, salários inferiores aos dos homens, que 
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desempenham a mesma função (pedreiro de acabamento) pois, as gratificações são de acordo 

com  a  produtividade  e  horas  extras.  Na  comparação  entre  produtividade  feminina  e 

masculina, os homens são superiores (produzem mais) e são também utilizados em outros 

setores para a execução de outros trabalhos nas horas extras, estes fatores contribuem para o 

aumento salarial dos homens no setor e intensificam a precarização do trabalho feminino na 

construção civil. 

Este  setor,  devido  ao  seu  caráter  cíclico,  promovido  por  demanda  de  diferentes 

especialidades em cada etapa do processo produtivo, promove também o que Sennett (2011) 

chamou de a “corrosão do caráter” das trabalhadoras que não conseguem estabelecer laços 

duradouros  nas  relações  de  trabalho,  a  alta  rotatividade  neste  setor,  incorpora  relações 

efêmeras e frágeis entre as trabalhadoras. A descontinuidade do processo produtivo favorece a 

precarização e torna comum a demissão em massa.

Tabela 7 - A precarização em Anápolis e Goiânia para as mulheres da construção civil
Precarização

Características do trabalho Anápolis
07 mulheres

Goiânia
10 mulheres

Informalidade entre as mulheres Não possui Não possui

Média de meses de trabalho De 03 meses a 01 ano De 01 ano a 02 anos

Demonstraram preocupação com o 
desemprego (rotatividade)

07 -

Mulheres em desvio de função 05 -

Horário que saem de casa para o trabalho 5h e 30min e 6:00h 4h e15min e 5:00h

Condições de trabalho difíceis difíceis

Riscos de acidente maiores pouco

Trabalha de forma individualizada 07 10

Trabalho por tarefa 07 10
Fonte: Dados obtidos através da pesquisa de campo. Elaboração própria

3.9 A intensificação do trabalho feminino na construção civil em Anápolis

Dal  Rosso  conceitua  intensificação  do  trabalho  como  os  processos  de  quaisquer 

natureza que resultam em um maior dispêndio das capacidades físicas, cognitivas, emocionais 
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do trabalhador, com o objetivo de elevar quantitativamente ou melhorar qualitativamente os 

resultados. Em síntese, mais trabalho. (DAL ROSSO, 2008, p. 23).

A intensificação do trabalho feminino está presente em ambos os canteiros de obras. 

A pesquisa  revelou  que  o  trabalho  das  mulheres  no  setor  de  acabamento,  apesar  de  ser 

considerado como “trabalho leve” exige grande dispêndio de capacidades físicas, cognitivas e 

emocionais. 

Nota-se a intensificação do trabalho a partir do cumprimento da jornada de trabalho 

de 09 horas diárias e de 45 horas semanais, em um ritmo constante, rápido, onde se exige 

intensa capacidade física, desde o preparo da massa, aos movimentos ágeis do assentamento 

dos pisos e azulejos.

Esta atividade exige movimentos constantes de abaixar e levantar ficar em posição 

agachada, dobrar-se por muito tempo. Requer um conjunto de ações corporais simultâneas. 

Braços, mãos e pernas são exigidas ao mesmo tempo. Além disso, como já mencionado, a 

intensificação do trabalho, também é promovida pelos produtos de secagem rápida, como as 

massas do rejuntamento e da argamassa do assentamento, utilizados nos pisos e azulejos, que 

obrigam as mulheres a trabalharem sem interrupção, de forma contínua e rápida, destacando a 

necessidade de “mais trabalho”. 

A imposição  de  “mais  trabalho”  é  identificada  através  das  etapas  sucessivas  das 

atividades. Terminada uma etapa é preciso começar outra imediatamente, antes que o produto 

seque. A secagem rápida facilita  o início de outras etapas de imediato,  o que exige mais 

trabalho. Desta maneira, o trabalho se mantém em um ritmo acelerado, tanto por causa do 

produto como também,  pelas  tarefas  estabelecidas,  que são a  quantidade  de apartamentos 

concluídos em um dia; quanto menor o tempo gasto, maior é a quantidade de apartamentos 

finalizados  no  mês  e  isto  implica  em gratificações.  As  gratificações  são  oferecidas  pela 

assiduidade, pontualidade e principalmente pela produtividade.

Não há intervalos para lanches nos períodos da manhã e da tarde, o ritmo de trabalho 

deve ser mantido sem interrupções para que as tarefas estabelecidas sejam cumpridas o quanto 

antes, pois existe um prazo para a entrega dos apartamentos.

Conclui-se que o trabalho das mulheres no setor de acabamento, segue mantendo as 

mesmas características identificadas por estudiosos do setor, que afirmam que a construção 

civil é marcada pela intensificação do trabalho. As mulheres trabalhadoras são expostas a um 
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ritmo acelerado e constante,  longos períodos sem intervalos para descanso e dispêndio de 

capacidades físicas e também emocionais para suportar as condições de improviso no local de 

trabalho e a pressão pela produtividade.

3.10 A Divisão Sexual do Trabalho

A pesquisa revelou que a divisão sexual do trabalho mantém-se inalterada, os papéis 

masculinos e femininos continuam bem definidos estabelecendo o que é trabalho de homem e 

o que é  trabalho de mulher.  Esta  separação e  hierarquização do trabalho entre  homens e 

mulheres também se faz presente nos canteiros de obras. 

Acreditava-se ou propunha-se a verificar neste estudo, que a inserção feminina na 

construção  civil  nas  funções  de  pedreira,  ceramista,  rejuntadora,  funções  antes 

desempenhadas exclusivamente por homens, pudesse sinalizar os primeiros passos para uma 

mudança na hierarquização do trabalho e da separação entre trabalho de homem e trabalho de 

mulher.  Postulava-se  indícios  de  uma  nova  divisão  sexual  do  trabalho  ou  de  uma  nova 

configuração do trabalho,  já  que as mulheres  estão realizando os chamados “trabalhos  de 

homens”  ou  inserindo-se  em  uma  “profissão  masculina”.  No  entanto,  verifica-se  que  as 

mulheres estão se concentrando no setor de acabamento, principalmente para fazer o rejunte e 

depois a limpeza, serviço que assemelha-se com o doméstico e os homens estão deixando esta 

função. A pesquisa não encontrou nenhum homem desempenhado a função de rejuntamento e 

limpeza, tanto em Anápolis como em Goiânia, nos três canteiros de obras analisados.

O  estudo  revelou  que,   em  muitas  situações   existe  uma  equiparação  entre  as 

mulheres  que  não  possuem qualificação,  com as  que  possuem cursos  de  qualificação  de 

pedreira de acabamento e ceramista. Apesar desta qualificação, não desempenham a função e 

são contratadas para o rejunte e limpeza dos apartamentos.

Aquelas  que  estão  exercendo  a  função  de  ceramista  estão  realizando  apenas  o 

concerto das peças com defeito, após o assentamento das peças de cerâmica. Este  serviço era 

realizado anteriormente, em sua grande maioria por homens. Na comparação entre mulheres e 

homens que realizam o mesmo serviço, isto é, o reparo das peças com defeito, os salários dos 

homens é superior aos das mulheres. Assim, na análise à luz das questões de gênero verifica-
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se as desigualdades de salários, a imposição do trabalho doméstico (limpeza, trabalho manual) 

e as mulheres não são aproveitadas em outros setores da obra. Sobre a diferença de salário 

entre homens e mulheres na mesma função a trabalhadora argumenta:

“ Eu fiz o curso de pedreira de acabamento com Senai, que foi na obra para dar o 
curso para nós. Antes do curso eu trabalhava de rejuntadora. Hoje sou pedreira de 
acabamento e ceramista e faço o serviço de reparo das peças com defeito, só faço 
isso. Meu salário foi combinado, recebo 2.000,00 reais por mês, para fazer o serviço 
por “empreito” e com carteira assinada. Os homens que também faz este tipo de 
serviço o salário deles é maior do que o meu, não sei porque, já perguntei para o  
encarregado e ele  disse que também não sabe.  O meu colega,  que faz o mesmo 
serviço ganha 2.800,00 reais. Fico muito contrariada com isso, mas eu gosto do que 
faço, é melhor do que ser doméstica e o meu serviço é melhor do que de muitos 
homens.  Não tenho gratificação,  porque meu salário é  fixo,  por  isso,  não  posso 
perder tempo, já que peguei o serviço por empreito, meu serviço rende porque não 
preciso  fazer  a  limpeza  é  as  meninas  do  rejunte  que  limpa”.  (Tulipa,  46  anos, 
entrevistada em 20/02/15).

A Tabela 8 abaixo demonstra  a qualificação das trabalhadoras  e a quantidade  de 

mulheres que atuam na função de acordo com esta qualificação. A quantidade de mulheres 

qualificadas e não aproveitadas para a função mostra que o serviço de rejunte e limpeza é o 

setor para onde são destinadas a maioria das mulheres, mesmo tendo qualificação.

Tabela 8-  Mulheres qualificadas  para  a função de pedreira e ceramista em Anápolis  e

                  Goiânia

Cursos/atuação na função Quantidade

Mulheres que possui curso de pedreira de acabamento e ceramista 07

Mulheres que atuam na função 02

Mulheres com qualificação e não atuam na função 05

Total de mulheres pesquisadas 17
Fonte: dados coletados na pesquisa nos canteiros de obra. Elaboração própria

 Na definição de uma nova configuração de trabalho para as mulheres é possível uma 

análise  com duas  variantes:  a  primeira  variante  volta-se  para  uma  nova  configuração  de 
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trabalho  enquanto  espaço  profissional  recentemente  aberto  às  mulheres,  evidenciando  a 

ruptura de uma profissão exclusiva para homens neste setor. A outra variante é que não se 

trata de uma nova configuração de trabalho para as mulheres, mas sim, de novos contornos da 

divisão  sexual  do  trabalho.  É  uma  nova  profissão  feminina  com  a  manutenção  das 

desigualdades  de  gênero,  em  um  setor  tradicionalmente  masculino,  pois  nota-se  que  os 

condicionantes de gênero estão profundamente inseridos nas práticas e valores fortalecidos 

pela  imposição do trabalho doméstico  às  mulheres.  O trabalho no setor de acabamento  é 

precário e intensificado.

O  fato  das  mulheres  exercerem  função  de  pedreira  de  acabamento,  ceramista  e 

rejuntadora,  tradicionalmente masculina,  não significa uma mudança da divisão sexual do 

trabalho. Principalmente se levarmos em consideração que é uma atividade manual e que 

requer certas habilidades “ditas femininas” como o cuidado, a paciência a agilidade e destreza 

com mãos e dedos, visto como uma função onde as mulheres mais se adaptam. 

E ao mesmo tempo restringem o campo de trabalho das mulheres,  dentro de um 

setor, onde as “habilidades naturais” são potencializadas e as atividades consideradas mais 

leves. Reforçando o que a literatura existente sobre o trabalho feminino destaca, “as mulheres 

no mercado de trabalho, ocupam em sua grande maioria os setores onde exigem trabalhos 

manuais,  tecnologicamente pouco desenvolvidos,  trabalho repetitivo que exige paciência  e 

disciplina”. Hirata e Kergoat (2007).

Verificou-se que as mulheres no setor de acabamento, onde o trabalho é manual e 

apesar  de  requerer  os  conhecimentos  de  pedreiro  de  acabamento,  de  rejuntamento,  as 

desigualdades estão presentes quando se analisa os salários e qualificação. Salário porque, 

mesmo tendo curso de qualificação recebem menos, já que as gratificações são estabelecidas 

por produtividade e as mulheres produzem menos que os homens (quando estão na função de 

pedreira ou ceramista) pois eles são mais rápidos, possuem maior força física e são menos 

detalhistas.  Executam maior  número  de  horas  extras,  já  que  são  aproveitados  em outros 

setores, o que não acontece com as mulheres. 

Em  Anápolis,  a  pouca  valorização  da  qualificação  que  as  mulheres  possuem, 

evidencia-se quando as trabalhadoras são retiradas do serviço para os quais foram contratadas; 

como por exemplo de serventes e estão executando o serviço de envernizamento de portas, 

rejuntamento e são remanejadas para o serviço de limpeza dos apartamentos. 

Geralmente o serviço de limpeza dos apartamentos e a preparação dos ambientes 
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para  o  assentamento  do  piso  é  realizado  por  mulheres  de  empresas  terceirizadas,  mas  a 

contratação, por motivos de economia é realizada em um menor número e complementado 

com  as  trabalhadoras  da  própria  empresa.  Esta  contratação  é  intensificada  apenas  nos 

momentos de maior volume de trabalho  e quando as datas de entregas dos apartamentos se 

aproximam.

Este fato evidencia a forte imposição do serviço doméstico às mulheres e a rígida 

divisão  sexual  do  trabalho,  destacando  a  supremacia  masculina,  ditadas  pelos  valores  do 

patriarcado, que atribui valor maior às atividades masculinas em detrimento das atividades 

femininas. Os homens que exercem a função de servente não são remanejados para o serviço 

de limpeza. 

É importante destacar que as mulheres que estão classificadas como “Pedreiras A” 

não são remanejadas  de função, apenas  as classificadas  como serventes  e serviços gerais. 

Nota-se  que  existe  uma hierarquia  e  status,  as  pedreiras  são  mais  valorizadas  do  que  as 

serventes  e  serviços  gerais,  mesmo  executando  o  mesmo  tipo  de  atividade,  isto  é, 

assentamento de piso, azulejos, rejuntamento e envernizamento de portas.

Mas,  na  análise  sobre  a  delegação  e  externalização  do  trabalho  doméstico,  em 

Anápolis e Goiânia, as trabalhadoras não se diferenciam, as tarefas domésticas em suas casas 

são realizadas por elas. São dedicadas em média três horas diárias de trabalho, após uma 

jornada de nove  (09) horas, perfazendo um total de doze (12) horas diárias de trabalho. As 

horas de trabalho doméstico são intensificadas nos finais de semana.

As  horas  diárias  de  trabalho  doméstico  são  necessárias,  apesar  da  utilização  do 

recurso  da  delegação  e  externalização  do  serviço  doméstico  para  outras  mulheres.  É 

importante esclarecer que as mulheres que delegam as tarefas domésticas, as fazem de forma 

parcial, isto é, apenas alguns serviços, para diminuir o seu trabalho ao chegar em casa, ou para 

cuidarem dos filhos pequenos. Os demais serviços são realizados pelas próprias trabalhadoras.

Os salários pagos por estas trabalhadoras, giram em torno de meio salário mínimo e é 

realizado  sem  carteira  assinada,  portanto,  à  margem  da  legalidade  e  contribuem  para  a 

precarização do serviço doméstico.

Outras  trabalhadoras  no entanto,  recorrem à ajuda dos  familiares,  filhas,  filhos  e 

geralmente da avó materna para cuidar dos filhos pequenos, levá-los à escola, ajudá-los no 

dever  de  casa,  alimentá-los  e  realizar  algumas  tarefas  domésticas.  Os  demais  afazeres 
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domésticos são realizados por elas após a jornada de trabalho e nos finais de semana.

Hirata  (2003) destaca que não basta apenas verificar o aumento das mulheres no 

mercado de trabalho, nas mais diversas profissões é preciso também verificar a divisão sexual 

do  trabalho  doméstico,  este  é  fator  de  precarização,  vulnerabilidade,  salários  baixos  e 

desvalorização social.  As mulheres trabalhadoras dos canteiros de obras pesquisados, tanto 

em Anápolis como em Goiânia, sofrem com a imposição do trabalho doméstico, sendo elas as 

responsáveis  pela  educação  dos  filhos  e  dos  afazeres  domésticos.  Das  dezessete  (17) 

entrevistadas, doze (12) delas realizam as tarefas domésticas e cinco (05) delas delegam ou 

externalizam o serviço doméstico a outras mulheres. 

Tabela 9 – Divisão  sexual do trabalho  doméstico das trabalhadoras  da construção civil 

                  em Anápolis e Goiânia

Divisão Sexual do trabalho doméstico

Realizam o trabalho doméstico 12

Delegam ou externalizam o trabalho doméstico 05

Divide o trabalho doméstico com o marido ou companheiro 02

Total 17
Fonte: Dados obtidos sobre a divisão sexual do trabalho doméstico. Elaboração própria

Verifica-se  a  desigual  divisão  sexual  do  trabalho  doméstico,  fator  este  que  se 

mantém e influencia para estas mulheres o “seu lugar na construção civil”. O trabalho, no 

setor de acabamento é uma extensão ou uma variante do trabalho doméstico, isto é, o serviço 

de rejuntamento assemelha-se ou pode ser comparado com o ato de “fazer e limpar”. O que 

significa dizer “produzir e limpar”.  

Ao produzir o produto final que é a colocação manual do rejunte é necessário fazer a 

limpeza e a limpeza está associada ao trabalho doméstico e trabalho doméstico é trabalho de 

mulher,  por  isso,  a  grande  maioria  das  mulheres  está  no  setor  de  acabamento,  mais 

precisamente  no  rejunte,  onde  as  habilidades  domésticas,  são  vistas  como  habilidades 

manuais. 

A entrada  das  mulheres  no  setor  de  acabamento  está  associado  ao  lugar  que  as 
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trabalhadoras de baixa escolaridade ocupam na sociedade, que é no trabalho doméstico. Tanto 

em  Anápolis,  quanto  em  Goiânia  não  foi  encontrado  homens  realizando  a  função  de 

rejuntamento e limpeza dos apartamento.

Tabela 10 - Função e quantidade de trabalhadoras no setor de acabamento em Anápolis

                    e Goiânia

Função e quantidade das trabalhadoras no setor de acabamento

Função Quantidade

Pedreira de acabamento e ceramista 04

Rejuntadora 13

Rejuntador 0

Total 17
Fonte: Dados obtidos na pesquisa de campo. Elaboração própria

O deslocamento feminino para o setor de acabamento revela o início da feminização 

do  trabalho  neste  setor,  este  deslocamento  é  o  mecanismo  promovido  pelo  processo 

produtivo, no qual as mulheres são inseridas nos segmentos terminais do trabalho, o setor de 

acabamento é o último estágio da obra e requer habilidades manuais.

Inicia-se na construção civil o processo de desmasculinização (o trabalho deixa de 

ser exclusivo para homens) do trabalho no setor de acabamento, com o forte argumento das 

“habilidades naturais” e trabalho leve, mas o que se presencia são os primeiros passos para a 

feminização  do  setor.  Desta  forma,  verifica-se  que  não  há  uma  nova  divisão  sexual  do 

trabalho  na  construção  civil,  no  setor  de  acabamento,  e  sim  um  novo  contorno,  a 

desmasculinização do trabalho para impor a feminização. Isto nos permite compreender uma 

composição sexuada da mão-de-obra que passa por mudanças, mas estabelece as “fronteiras 

do masculino e do feminino” manifestada através das desigualdades, exploração e promovida 

pelo trabalho manual que se assemelha com o trabalho doméstico.
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3.11 A Polarização

    Segundo Hirata (2012), a polarização do trabalho feminino deve ser analisada sob 

dois setores diferenciados: um voltado para a flexibilidade (masculino) e para o taylorizado 

(feminino).  O flexibilizado exige a  introdução da automação e a microeletrônica  onde os 

postos de trabalhos são ocupados por homens e a existência de setores taylorizado, como a 

manutenção de estoques, de embalagens, que exigem trabalhos manuais, rotinizados, destreza 

e rapidez, são setores feminizados. Esta coexistência promove a polarização das qualificações 

e trabalho, a reprofissionalização para os homens e a utilização de formas atípicas para as 

mulheres. 

A polarização das qualificações introduzidas pela modernização tecnológicas cria, de 

um  lado  uma  massa  de  trabalhadores  desqualificados  e  de  outro,  cria  trabalhadores 

superqualificados.  As  novas  tecnologias  reforçam  a  divisão  sexual  do  trabalho  e  a 

desqualificação da mão-de-obra. O outro setor é a bipolarização do emprego feminino: de um 

lado, há uma minoria de mulheres com nível universitário, melhor salário e em ocupação de 

prestígio social, enquanto, de outro, existe uma imensa maioria de mulheres com trabalhos 

mal pago, desvalorizado e sem reconhecimento social. Estes são empregos muitas vezes em 

tempo parcial ou de caráter temporário, quase sempre sem perspectiva de carreira.

A construção  civil,  em Anápolis  e  Goiânia,  nos  canteiros  de  obras  pesquisados, 

apresentam  pouco  desenvolvimento  tecnológico.  O  trabalho  é  realizado  manualmente  e 

voltado para o construir e não para a montagem de peças pré-moldadas. 

As inovações tecnológicas, com a inserção de máquinas inteligentes, controladas por 

computadores com utilização de mão-de-obra qualificada para o assentamento dos pisos e 

revestimentos, montagem de paredes, janelas, portas e das instalações hidráulicas, exigem um 

trabalhador qualificado, mudanças mais profundas e radicais na organização do trabalho.

Estas  características  não  foram  encontradas,  as  construtoras  ainda  não  se 

organizaram  ou  não  promoveram  estas  iniciativas.  Não  investiram  satisfatoriamente  no 

quesito inovação tecnológica. 

As inovações presentes estão voltadas para a utilização de produtos que resultam em 

menor desperdício e maior rapidez no processo de construir, como é o caso dos produtos de 

secagem rápida.
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Esta  situação  de  pouca  inovação  tecnológica,  evidencia  que  a  força  de  trabalho 

utilizada é predominantemente manual em todas as funções. E no setor de acabamento, onde o 

trabalho feminino está concentrado é fortemente caracterizado pelo trabalho manual. Destaca-

se portanto, como um trabalho taylorizado, com postos de trabalho que exigem, paciência, 

habilidade, rapidez, destreza, enfim, trabalho manual e rotinizado.

As  análises  revelam  que  a  execução  das  atividades,  na  construção  civil,  na  sua 

totalidade são realizadas manualmente, principalmente no setor de acabamento, mas isso não 

significa desconsiderar a utilização de máquinas  e equipamentos para cortar,  soldar,  lixar, 

impermeabilizar, transportar materiais, preparar massas de cimento, terraplanagem e outros 

serviços, que são realizados com auxílio de máquinas e equipamentos.

Hirata  (2012) destaca que a polarização do trabalho feminino, deve ser analisada 

voltando-se  para  a  flexibilidade,  com  a  introdução  da  microeletrônica,  com  postos  de 

trabalhos masculinos e para a taylorização, com postos de trabalhos manuais ocupados por 

mulheres.

Na construção civil, no setor de acabamento, onde a introdução tecnológica ainda é 

limitada,  não  verifica-se  a  polarização  entre  o  trabalho  masculino  nos  setores 

tecnologicamente  desenvolvidos  e  a  concentração  de  mulheres  nos  setores  de  trabalho 

manual. 

Porém, não se pode deixar de analisar, que embora a construção civil como um todo, 

esteja  voltada  para  o  “construir”  e  não  para  a  “montagem”,   sem  a  predominância  de 

máquinas computadorizadas que exigem mão-de-obra qualificada, as mulheres estão sendo 

inseridas no setor onde o trabalho é totalmente manual. 

As  funções  de  rebocar,  chapiscar  e  construir  paredes,  fazer  contrapiso,  lajes, 

fundação, ainda são de domínio masculino e consideradas trabalho pesado e não possuem 

conotação de trabalho manual ligado às atividades domésticas.  Deste modo, a polarização 

acontece entre as funções consideradas masculinas e femininas, fortemente influenciadas pelo 

trabalho doméstico atribuído às mulheres. 

Não existe a coexistência que promove a polarização das qualificações e do trabalho; 

dividindo  de  um lado,  os  trabalhadores  superqualificados,  que  utilizam  a  automação  e  a 

microeletrônica e de outo lado, os trabalhadores desqualificados. A construção civil, (setor de 

acabamento)  é composta por trabalhadores de baixa escolaridade,  onde o “saber fazer e a 
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experiência” prevalecem. 

Em  relação  à  bipolarização,  citada  por  Hirata  (2012),  das  mulheres  com cursos 

universitários e das sem qualificação, dentro do setor de acabamento que é totalmente manual, 

não é promovida por escolaridade, mas por qualificação e experiência. A qualificação está 

voltada para os cursos práticos de curta duração e não universitários. Nesta avaliação, não 

entra as engenheiras, arquitetas,  técnicas em segurança no trabalho e outros, que possuem 

formação universitária. 

A pesquisa voltou-se somente para as trabalhadoras do setor de acabamento,  mas 

torna-se  importante  para  fins  de  informação  destacar  que  os  cursos  de  engenharia  de 

construção em Goiás, possuem apenas 0,58% de participação feminina, (IMB, 2012). Estes 

dados  também provocam a  polarização  das  mulheres,  as  que  possuem curso  superior  de 

Engenharia  recebem salários  maiores  e  ocupam funções  intelectuais  e  na  outra  ponta  do 

processo estão as mulheres com baixa escolaridade, ocupando funções que exigem trabalhos 

manuais, pouco remunerados, precários e intensificados.

Existe uma diferença de salário entre pedreira de acabamento com as rejuntadoras. 

As pedreiras de acabamento possuem status e classificação superior na carteira de trabalho e 

nem sempre possuem o Ensino Médio completo.  Entre as rejuntadoras,  mesmo recebendo 

salários inferiores, também encontram-se mulheres com Ensino Médio completo.

A polarização entre homens e mulheres nos setores ou funções, não é promovida por 

avanços tecnológicos, mas unicamente por questões de gênero. A concentração das mulheres 

no setor de acabamento não está diretamente relacionada com a desqualificação da mão-de-

obra, mas com as habilidades manuais, ditas naturais, impostas pelo trabalho doméstico, pois, 

os homens também possuem baixa escolaridade. No setor de rejuntamento, onde é necessário 

realizar a limpeza, não foi encontrado nenhum homem desempenhado esta função.

3.12 As Habilidades Manuais

As habilidades manuais, tornaram-se o portão de entrada para as mulheres no setor 

de acabamento na construção civil. As iniciativas de introdução da mulher na construção civil 
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começaram com o “Projeto Mão na Massa” que foi o pioneiro e incorporado através dos 

programas de inclusão das mulheres com vulnerabilidade social, pertencentes aos programas 

sociais do governo federal, como o Bolsa Família. Estas iniciativas partem do princípio, de 

que  as  habilidades  manuais  femininas  são  características  fundamentais  para  o  setor  de 

acabamento.

A  naturalização  de  que  as  mulheres  possuem  maior  habilidade  manual  que  os 

homens e que fazem o serviço de acabamento  com mais  cuidado e atenção aos detalhes, 

devido  às  habilidades  manuais  está  presente  nos  discursos,  de  homens  e  mulheres  nos 

canteiros  de  obras.  Tornou-se  o  elo  facilitador  da  exploração,  das  desigualdades,  da 

intensificação e precarização do trabalho feminino no setor de acabamento. Nestes atributos 

femininos estão contidas formas de imposição dos trabalhos manuais às mulheres.

O  setor  de  acabamento  exige  trabalho  manual,  destreza  e  agilidades  dos  dedos, 

atenção e cuidado com os detalhes, é um serviço artesanal onde a tecnologia ainda não está 

presente,  a  não  ser  através  das  ferramentas,  que  facilitam  o  trabalho,  da  inovação  dos 

materiais como argamassa,  dos pisos, revestimentos e das novas técnicas de assentamento.

A pesquisa revela que a utilização da força de trabalho feminina na construção 

civil,  volta-se  para  a  determinação  de  papéis  do  que  seja  trabalho  feminino  e  trabalho 

masculino. A mulher é inserida exatamente no setor onde as atividades se assemelham com o 

serviço doméstico e menos desenvolvido tecnologicamente, isto é, onde os equipamentos e 

máquinas que ajudam na realização das atividades de construir, não são utilizados. Onde é 

necessário o trabalho manual, a paciência, o trabalho repetitivo. Nas funções definidas como 

masculinas dentro do canteiro de obras, as mulheres não estão presentes. 

O  discurso  de  que  as  mulheres  são  mais  atentas,  mas  caprichosas,  mais 

organizadas  e  que realizam um serviço com maior  qualidade  pode ser  notado na fala  do 

mestre de obras:

“Eu percebo  que o serviço  das  mulheres  que trabalham no acabamento,  seja  no 
assentamento de piso ou no rejunte, o resultado do trabalho é melhor, as mulheres 
são mais cuidadosas, não deixam imperfeições, quando se olha um rejunte ou um 
piso não existe imperfeições, ele está uniforme é nítido a diferença de quando um 
piso é assentado por uma mulher e quando é assentado por um homem. O cuidado 
com a limpeza, a paciência em fazer todos os recordes e cantos sem deixar espaços  
vazios  ou  pisos  tortos  e  mal  cortados.  As  mulheres  são  mais  detalhistas,  mais 
perfeccionistas e isto é importante para o acabamento. É claro que existe homens 
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que fazem um bom serviço no acabamento, mas eles tem mais pressa de acabar o 
serviço e a pressa é inimiga da perfeição. As mulheres possuem mãos mais delicadas 
demoram mais  na  execução  do  serviço  e  capricham  mais  na  limpeza  do  que  o 
homem, homem não sabe fazer limpeza”. ( Mestre de obras entrevistado no canteiro 
de obra em Anápolis em 11/04/14).

A falta de mão de obra promovida pelo crescimento da construção civil, favoreceu a 

inserção feminina e as habilidades manuais passaram a ter um significado importante em um 

setor que exige certos atributos femininos. Durante muito tempo, o setor de acabamento foi 

ocupado exclusivamente por homens e a partir da última década, a mulher passou a exercer 

esta função, seguindo os exemplos de outras profissões tradicionalmente masculinas e que 

passaram a contar com profissionais femininas. 

A  presença  feminina  no  setor  de  acabamento,  indica  que  está  ocorrendo  tanto 

mudanças,  como manutenção  ou  reforço,  de  elementos  que  compõem a  desigual  divisão 

sexual  do  trabalho.  Mudanças,  porque  as  mulheres  estão  exercendo  uma  atividade 

tradicionalmente  masculina  e  o  setor  de  acabamento  deixou  de  ser  reduto  exclusivo  de 

homens. Reforço, porque os elementos que compõem a tradicional divisão sexual do trabalho 

como  o  trabalho  manual  e  a  pouca  valorização  das  habilidades  ditas  naturais  do  sexo 

feminino, não são aproveitadas como qualificação, mas como forma de exploração em um 

novo nicho profissional que se assemelha com o trabalho doméstico. 

Os empregadores reconhecem as qualidades próprias da mão-de-obra feminina, mas 

não  as  reconhecem  como fator  de  valorização  da  mão-de-obra,  sendo  nítido  as  políticas 

diferenciadas  praticadas  no  interior  das  empresas  segundo  o  sexo.  As  mulheres  não  são 

aproveitadas  em  outros  setores  da  construção  civil.  Os  homens  constantemente  são 

aproveitados, mesmo não possuindo experiência ou cursos.

Em seus estudos sobre a divisão sexual do trabalho, Hirata (2012) concluiu que na 

reestruturação produtiva do capital   e do trabalho,  existe  uma exploração intensificada do 

trabalho feminino. O trabalho manual e repetitivo é atribuído às mulheres e aquele que requer 

conhecimento  técnico  são  atribuídos  aos  homens.  Destaca  também  que,  as  habilidades 

manuais  das  trabalhadoras  são  reconhecidas,  mas  não  colocadas  como  qualificação  e 

valorizadas  no  processo  produtivo.  São reconhecidas,  mas  intensamente  exploradas  como 

atributo a serviço do capital. 
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Esta realidade se confirmou através da pesquisa nos canteiros de obras, em Anápolis 

e Goiânia.  As mulheres  estão se concentrado exatamente no setor onde as exigências por 

trabalho manual, de execução de tarefas e menos complexa, que envolve poucos materiais e 

ferramentas. O setor de acabamento, devido às  exigências do mercado consumidor, que está 

cada vez mais voltado para o novo passa a exigir perfeccionismo, isto é, bom acabamento no 

assentamento  das  peças  ou  no rejuntamento,  para  satisfazer  consumidores  cada  vez  mais 

exigentes. 

É  a  utilização  do  trabalho  pelo  ritual  estético,  cujos  gestos  aperfeiçoados  pelos 

trabalhos domésticos são os atributos pelos quais são contratadas. Se as habilidades manuais 

são o portão de entrada para as mulheres no setor de acabamento, também é atribuído a elas a 

intensificação e precarização do trabalho feminino no setor de acabamento. 

As habilidades manuais tornam-se um novo contorno da divisão sexual do trabalho é 

o “arranjo de flores” que transforma habilidades em uma extensão do trabalho doméstico, 

onde o “produzir está ligado ao limpar”.

3.13 Cursos de qualificação profissional para as mulheres - SENAI 

O  SENAI  -  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial,  oferece  formação 

profissional  em diversos  cursos  ministrados  nas  modalidades  de  aprendizagem industrial, 

iniciação,  qualificação  e  aperfeiçoamento  profissional  e  também  em  habilitação  técnica, 

graduação tecnológica e pós-graduação.

Tornou-se também referência para os cursos de qualificação profissional no setor da 

construção civil, através dos diversos cursos oferecidos no país e em Goiás, de pedreiro de 

edificações, ceramista, pintor, eletricista, instalador hidráulico, gesseiro e outros.

 A Instituição passou a ser o meio para a implantação de cursos de qualificação 

profissional, no setor da construção civil, também para mulheres com vulnerabilidade social e 

pertencentes ao Programa da Bolsa Família, que visam a inserção feminina nos canteiros de 

obras, como forma de suprir a falta de mão-de-obra no mercado, provocada pelo crescimento 

do  setor,  a  partir  do  boom de  2007  e  também  de  geração  de  emprego  e  renda  para  as 
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mulheres, através do trabalho qualificado. 

Os cursos oferecidos somente para mulheres, são promovidos pelo MT- Ministério 

do Trabalho, SPPM - Secretarias de Políticas Públicas para Mulheres e o SENAI é uma das 

Instituições que mais tem efetivado estas ações.

Desta forma, o SENAI - GO passou a ser veículo de inserção feminina na construção 

civil, não apenas com o MT e SPPM, mas também através de parcerias com as construtoras 

do Estado e com o Sinduscon-GO - Sindicato da Indústria da Construção Civil de Goiás. Em 

Goiânia  a  referência  para  a  participação  das  mulheres  nos  cursos  de  pedreira,  ceramista, 

pintora é o SENAI da Vila Canaã, o qual tem registrado o aumento de mulheres em seus 

cursos. Assim, tornou-se importante a busca de dados e informações na Instituição (SENAI 

Vila Canaã) para o conhecimento e análise de tais informações. Os dados abaixo destacados 

foram  fornecidos  pela  Coordenação  da  Construção  Civil  e  instrutores  dos  cursos,  como 

também pelo NRM - Núcleo de Relações de Mercado e pela a Coordenação de Estágio e 

Emprego do SENAI-GO.

De acordo com o coordenador geral dos curso de qualificação profissional, no setor 

da construção civil do SENAI-GO, Vila Canaã em Goiânia, a quantidade de mulheres que 

fazem os cursos neste setor, ainda é pequena se comparada à quantidade de homens que são 

formados a cada ano. Contudo, é significativa, se comparado o crescimento na última década.

Os  cursos  mais  procurados  pelas  mulheres  são  os  de  pedreiro  de  acabamento 

(edificações), pintura de paredes e ceramista, mas existe a presença de mulheres nos cursos de 

eletricistas, instalação hidráulica e operadoras de máquinas. Além dos cursos de qualificação 

profissional ministrados pelo SENAI, Vila Canaã, muitas construtoras solicitam a realização 

de  qualificação  no  próprio  canteiro  de  obras,  isto  é,  os  instrutores  ensinam enquanto  os 

trabalhadores executam suas atividades no local de trabalho. 

Nestes  locais  são  qualificados  homens  e  mulheres  para  os  serviços  de 

pedreiro/azulejista, ceramista e pintura de paredes, de acordo com as necessidades da empresa 

e  voltados  para o setor  de acabamento.  As mulheres  e  homens que fazem a qualificação 

profissional nos canteiros de obras não entram nas estatísticas do SENAI, Já que não são 

formalmente matriculados (informação verbal)15.

 Em 2010, a Construtora Odebrecht-Goiás, solicitou ao SENAI a realização de cursos 

15 Informação  obtida  através  de  entrevista  com o  Coordenador  geral  dos  cursos  da  Construção  Civil  do 
SENAI-GO Vila Canaã, no dia 17/11/14.
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de qualificação profissional para mulheres nos setores de pedreiro/azulejista especificamente 

para a sua empresa, foram formadas duas turmas de vinte (20) alunas. Esta prática tem se 

repetido constantemente também com outras construtoras para solucionar o problema da falta 

de  mão-de-obra  qualificada  para  o  setor,  através  das  chamadas  escolas  móveis  ou  ações 

móveis  que  caracterizam-se,  principalmente,  pelo  deslocamento  de  kits  de  materiais, 

ferramentas,  equipamentos  e  outros  instrumentos  que possibilitam  desenvolvimento  de 

atividade de qualificação profissional.  (informação verbal)16

O SENAI-GO, forma 5.000 alunos por ano, na totalidade dos cursos oferecidos no 

setor da construção civil. Em 2011, 20% destes alunos eram formados por mulheres, em 2013 

este percentual aumentou para 30% de mulheres que foram formadas nos cursos de pedreiro 

de edificações, ceramistas, pintoras de parede, eletricistas e instalação hidráulica. Porém, com 

a retração do setor em 2014, este número poderá sofrer uma redução é apenas uma estimativa, 

já que ainda não foi realizado o fechamento dos dados deste ano. (Coordenação Geral da 

Construção Civil SENAI-GO, Vila Canaã).

A tabela  11  demonstra  o  crescimento  do número de  mulheres  que concluíram o 

cursos cursos oferecidos pelo SENAI-GO em 2011 e 2013 no setor da Construção Civil.

Tabela 11  –  Crescimento  da  participação  de  mulheres  nos  cursos  de   qualificação  
                       profissional do SENAI-GO, Vila Canaã - 2011 e 2013

SENAI - GO CURSO CONSTRUÇÃO CIVIL

Número de alunos que 
concluem os cursos

% 
Mulheres 
em 2011

%
Mulheres
em 2013

Quantidade de 
Mulheres
em 2011

Quantidade de 
Mulheres
em 2013

5.000 20% 30% 1.000 1.500
Fonte: Coordenação dos Cursos de Construção Civil do SENAI-GO. Elaboração própria

A Coordenação dos cursos da construção do SENAI-GO,  informou que para o ano 

de 2015 está em tramitação uma parceria com a Secretaria Municipal de Políticas para as 

Mulheres de Goiânia,  de onze (11) cursos com 40 vagas para a formação profissional  de 

mulheres para a construção civil, nos cursos de pedreiro de edificações, ceramista e pintura de 

16 Informação obtida em entrevista com o instrutor do SENAI-GO Vila Canaã, no dia 17/11/14.
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paredes. Se esta parceria se confirmar, de acordo com o coordenador, serão em torno de 440 

mulheres  qualificadas  para o mercado de trabalho na construção,  apenas  desta  Secretaria. 

(informação verbal)17.

A pesquisa revelou que as formas de qualificação e inclusão da mulher na construção 

civil  é  diversificada  e  não está  ligada  somente  às  Instituições  voltadas  para os  cursos  de 

qualificação profissional  como o SENAI e pelas SPPM, mas também através  de medidas 

promovidas  pelas  prefeituras  municipais,  por  meio  de  cursos  oferecidos  pelo  Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC que qualificam mulheres 

para a construção civil nos cursos de pedreiro de alvenaria e ceramista. 

Não existem dados que evidenciam o número de mulheres que participam dos cursos 

do Pronatec  pelas prefeituras municipais, assim, não é possível verificar a quantidade com 

exatidão  de  mulheres  que  estão  sendo  formadas  para  o  setor  da  construção  civil.  Estas 

mulheres não entram para as estatísticas e não são contabilizadas, o que leva a concluir que o 

número de mulheres que participa destes cursos são ainda maiores e muitas delas passam a 

trabalhar por conta própria.

Margarida, ex-empregada doméstica, casada, 27 anos, é uma das alunas que fez o 

curso do Pronatec em sua cidade para pedreiro de alvenaria, hoje é uma das alunas do SENAI 

– Vila Canaã, que procurou o curso de ceramista para se qualificar e procurar um emprego em 

uma construtora.  Antes de vir  para Goiânia,  trabalhava  de empregada doméstica  e depois 

como pedreira e vislumbrou neste setor oportunidades melhores. E destaca que:

“Antes do curso, nunca havia atuado no setor, mas gostei tanto que resolvi investir 
na carreira, para conseguir um emprego aqui em Goiânia, por isso, procurei o Senai  
para fazer o curso de ceramista, é um serviço fácil de fazer e o salário é melhor do 
que de empregada doméstica. Quando terminar o curso vou procurar emprego com 
carteira  assinada  e  estou  com muitas  esperanças  de  que  a  vida  vai  mudar  para 
melhor. Hoje eu trabalho por conta própria em reforma de casas e apartamentos,  
coloco o meu telefone nos pontos de ônibus e fico esperanto alguém me contratar”. 
(Margarida, entrevista realizada em 17/11/14).

Na busca por maiores informações e dados sobre o trabalho feminino na construção 

17 Informação obtida em entrevista com o Coordenador dos cursos da Construção Civil do SENAI-GO, em 

17/11/14.
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civil, além das entrevistas no SENAI, sobre a quantidade de mulheres que procuram os cursos 

na área da construção, também foi realizada entrevista no setor de agendamento de exames 

para admissão e demissão para a Construção Civil, o SECONCI - GO - Serviço Social da 

Indústria da Construção Civil de Goiás. 

Para verificar o número de mulheres que fazem os exames exigidos para trabalhar na 

construção  civil,  de  acordo  com as  normas  estabelecidas  pelo  Ministério  do  Trabalho  e 

Emprego,  buscou-se levantar  dados sobre o número de mulheres contratadas  formalmente 

pelas construtoras e que passam pelas exigências do MTE, como também para verificar a 

quantidade de mulheres que sofrem as Doenças Ocupacionais, levando em consideração que a 

construção civil exige força física,  carregar peso, movimentos repetitivos.

O SECONCI é uma associação civil sem fins lucrativos, mantida pelas empresas da 

construção  civil  para  o  atendimento  da  NR -  Norma  Recrutadora  do  MT nº  07  sobre  a 

Prevenção  de  Doenças  Ocupacionais,  de  acordo com o PEMSO -  Programa de  Controle 

Médico  da  Saúde  Ocupacional.  Realiza  os  exames  admissionais  e  demissionais  dos 

trabalhadores contratados (carteira assinada) da construção civil. Para a admissão é realizado 

exames de sangue, urina, glicemia, eletrocardiograma e avaliação no âmbito da ergonomia. 

Os exames são realizados a cada ano e no momento da demissão.

De acordo com o setor de agendamento de exames, não é possível o levantamento da 

quantidade de mulheres que fazem os exames admissionais e demissionais, porque o registro 

é feito pelo código da empresa. Os trabalhadores são cadastrados com esse código, com este 

procedimento, não é possível a separação de homens e mulheres. Assim, verifica-se que as 

informações  acerca  da  quantidade  de  mulheres  que  atuam  na  construção  civil  ainda  é 

impreciso e não existe o interesse na separação de tais informações. Não existe a preocupação 

do setor e nem do SECONCI em contabilizar o número de mulheres que são inseridas nas 

empresas.

Também não é possível verificar o número de mulheres que adquiriram as chamadas 

Doenças Ocupacionais no momento da realização dos exames demissionais, já que não há a 

separação dos trabalhadores por gênero. 
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3.14 Análise dos  Termos e Conceitos que compõem o Referencial Teórico

Os termos e conceitos que compõem o referencial teórico como um todo, mas não 

são o foco da investigação e que estão diretamente ligados ao objeto de investigação, as suas 

análises contribuem para a composição da realidade encontrada. Desta forma, alguns aspectos 

ou comentários  já  destacados  anteriormente  nas  análises  dos  resultados,  serão novamente 

citados, pois estas análises se comunicam o tempo todo e estão diretamente relacionados.

Embora,  os estudos acerca do modelo de organização da produção e do trabalho 

afirmarem que o sistema produtivo denominado de Fordismo/Taylorismo tenha entrado em 

esgotamento nos anos de 1970, e que um novo padrão de acumulação ( Acumulação Flexível) 

tenha  surgido,  causando  mutações  intensas  nos  setores  econômicos,  sociais,  políticos, 

ideológicos, ainda é possível encontrar as suas características em muitos setores da economia. 

Principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Tendo em vista que nem todos 

os setores da economia se desenvolveram tecnologicamente na mesma proporção. Porém, as 

repercussões para a classe-que-vive-do-trabalho foram diversas e de forte impacto. 

O estudo sobre o trabalho feminino no setor de acabamento destaca que a construção 

civil está voltada principalmente para as característica do fordismo.

Os canteiros de obras pesquisados em Anápolis e Goiânia, como já destacado, não 

apresentam  níveis  satisfatórios  de  inovação  tecnológica.  Não  se  organizaram  de  forma 

suficientemente  ampla  para  a  implantação  de  novas  tecnologias.  A inovação  tecnológica, 

através de máquinas computadorizadas, exige mão-de-obra qualificada e salários mais altos e 

a construção civil é marcada por trabalhadores de baixa escolaridade. Além disso, existe o 

interesse da empresa em não manter o ônus do operário em seu quadro de funcionários é 

mantido o vínculo mínimo, para o barateamento dos encargos trabalhistas, principalmente em 

relação às mulheres, que não são aproveitadas em outras fases da construção.

As  construtoras  possuem  como  principal  característica  a  descontinuidade  das 

atividades produtivas, definida pela fragmentação da produção em etapas e fases sucessivas. 

Esta  fragmentação  tem  como  consequência  a  predominância  do  trabalho  manual,  o  que 

dificulta o interesse na introdução de máquinas e equipamentos. O setor de acabamento possui 

o  investimento  de  materiais,  novos  métodos  e  técnicas  de  assentamento  de  pisos  e 

revestimentos,  pintura,  textura,  envernizamento,  mas o trabalho é  inteiramente  manual.  O 
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trabalho é realizado com um conjunto de ações repetitivas e com o tempo estabelecido através 

da demarcação de tarefas.

A  maioria  da  força  de  trabalho  no  canteiro  de  obra  é  de  homens  com  baixa 

escolaridade e reduzida qualificação profissional e por conseguinte recebe baixos salários, 

obrigando-os a estender a jornada de trabalho, através de horas extras e/ou adoção de regime 

de tarefas. Esta situação se aplica às mulheres também e evidencia que a grande maioria dos 

trabalhadores  e  das  trabalhadoras  da  construção  civil  é  afetada  pela  intensificação  e 

precariedade no trabalho.

Por outro lado, nota-se também que o setor de acabamento exige mão-de-obra mais 

qualificada, com aquisição de novas habilidades para lidar com os novos materiais e técnicas 

para o assentamento dos pisos e revestimentos. As habilidades manuais das mulheres ou os 

atributos femininos atendem a esta exigência.

Nos canteiros de obras verificou-se que o trabalho volta-se para a flexibilidade da 

mão-de-obra e maior qualificação das trabalhadoras com aquisição de novas competências e 

habilidades,  (cursos  técnicos  e  experiência).  É  um setor  de  grande rotatividade,  com um 

processo produtivo flexível, o qual transfere para as trabalhadoras as flutuações conjunturais e 

para diminuir os custos com a mão-de-obra, o trabalho é temporário para a grande maioria das 

trabalhadoras.

Para  Danièle  Meulders,  o  termo  flexibilidade  apresenta  caráter  conjuntural 

significativo,  como  oposição  à  rigidez  que  está  na  origem  dos  custos  elevados,  como 

sinônimo de capacidade de adaptação, maleabilidade, modernidade e que põe em questão a 

legislação trabalhista e os sistemas de proteção social.

Esta flexibilidade foi identificada na pesquisa e atinge de maneira mais intensa as 

mulheres, que são mais facilmente demitidas, já que não são aproveitadas em outros setores 

ou fases da construção (a não ser no serviço de limpeza) e o seu trabalho dura o tempo que 

durar o serviço de acabamento. Deste modo, a empresa fica livre dos encargos trabalhistas, 

tornando os empregos femininos de curta duração e de forte instabilidade. Embora o contrato 

seja com carteira  assinada,  o trabalho é temporário,  com salários baixos e proteção social 

achatados. 

Nas empresas pesquisadas, não foi encontrado trabalhadoras contratadas em tempo 

parcial, todas possuíam o contrato integral de nove (09) horas, mas em virtude da forma como 
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são aproveitadas no canteiro de obras é possível verificar que as contratações são do tipo 

“periféricas”. 

Na divisão social do trabalho, os contratos vistos como “central” é formado por um 

grupo de trabalhadores altamente qualificados, bem remunerados, em tempo integral e maior 

segurança no emprego. Os contratos vistos como ações “periféricas” são compostos por um 

grupo de trabalhadores também em tempo integral, mas com menos qualificação e com alta 

rotatividade. Desta forma, as mulheres do setor de acabamento estão inseridas neste subgrupo 

de trabalhadoras em tempo integral, mas periférico.

Quanto à prática de serviços terceirizados, não foi encontrado nenhuma trabalhadora 

com este tipo de contratação. Mas de acordo com o setor de Gestão de Pessoas da empresa de 

Anápolis em 2013 foram contratadas dezessete (17) mulheres para o serviço de acabamento 

(pedreira, serventes e serviços gerais) cinco (05) eram de empresas terceirizadas e doze (12) 

contratadas pela própria empresa. No momento que a pesquisa iniciou em março de 2014 

havia apenas sete (07) no canteiro de obras. Isto evidencia que, no intervalo entre 2013 até 

março de 2014 mais da metade das mulheres havia sido demitidas. Em Goiânia a construtora 

terceiriza  o  serviço  da  chamada  limpeza  pesada,  pós-obra,  não  foi  encontrado  nenhuma 

rejuntadora  ou  ceramista  terceirizada  e  a  limpeza  leve  de  finalização  para  a  entrega  dos 

apartamentos é realizada pelas rejuntadoras.

O novo modo de acumulação produtiva e a organização flexível, trata de dividir os 

trabalhadores,  estabelecendo  que  apenas  uma  minoria  se  beneficiará  das  vantagens  do 

trabalho estável e qualificado, enquanto a grande maioria da classe trabalhadora estará sujeita 

aos trabalhos mais vulneráveis e instáveis. A “corrosão do caráter” passa a ser o valor ético do 

trabalho, isto é, trabalho sem laços fortalecidos por causa das mudanças rápidas, onde tudo é 

descontínuo e sem metas a longo prazo. 

Este processo adquire novos conteúdos e significados para o trabalho feminino. Dá 

ênfase à precarização do trabalho e se torna um novo contorno da divisão sexual do trabalho 

nos canteiros de obras. A organização flexível do trabalho, estabelece entre as trabalhadoras 

laços  efêmeros  em  suas  relações  de  trabalho,  a  alta  rotatividade  do  setor  e  o  trabalho 

individualizado favorecem contatos superficiais  e pouco duradouros. A cada nova obra as 

trabalhadoras  são  inseridas  em um novo  ambiente,  em novas  relações  de  trabalho.  Estas 

características  são destacadas  no termo utilizado por Sennet (2012),  como a “corrosão do 

caráter”.
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Segundo a abordagem tradicional, sobre o trabalho feminino, a posição que a mulher 

ocupa no interior da família é significativa para compreender a sua posição desfavorecida no 

mercado  de  trabalho.  As  relações  de  poder  que  as  forças  patriarcais  determinam é  fator 

fundamental para entender as desigualdades e exploração sobre o trabalho das mulheres. Para 

Walby, “não se pode compreender o crescimento do trabalho remunerado das mulheres e nem 

a repartição do trabalho, sem examinar as relações patriarcais no emprego e a evolução dos 

modelos de segregação. A situação das mulheres passou de um patriarcado privado para um 

patriarcado público”. Walby (2003, p. 291).

Apesar  de  todas  as  mudanças  culturais  conquistadas  pelas  mulheres,  ajudando  a 

promover a grande inserção feminina no mercado de trabalho, levando-as a assumir profissões 

tradicionalmente masculinas, como é o caso da construção civil, ainda recai sobre elas o peso 

das relações patriarcais. Estas relações patriarcais impõem às mulheres o trabalho doméstico, 

a exploração, os salários inferiores, as desigualdades de tratamento e de oportunidades.  O 

“patriarcado público”,  característica fortemente presente no setor de acabamento,  define o 

lugar e o papel das trabalhadoras, quando destina a elas os trabalhos manuais associados aos 

de limpeza e as impedem de executar outras atividades dentro do canteiro de obras, que são 

definidas como masculinas, embora sejam também manuais, mas não associadas a ideia de 

limpeza, ou seja, de serviços de limpeza.

A pesquisa revelou que as mulheres da construção civil estão sujeitas ao patriarcado 

público e privado, com imposição clara do seu lugar e do seu trabalho. O patriarcado público 

a destina para o setor de acabamento, o privado a impõe o trabalho doméstico. Trabalham 

nove (09) horas diárias no canteiro de obras e dedicam em média de três (03) a quatro (04) 

horas para os afazeres domésticos a cada dia, o que totaliza em média doze (12) horas de 

jornada de trabalho. Em suas casas predomina a ideia de que trabalho doméstico é trabalho de 

mulher e o seu salário é visto como complemento. Nos canteiros de obras, ouvem “piadinhas” 

que  lugar  de  mulher  é  pilotando  fogão  e  sofrem  com insinuações  de  que  mulheres  que 

trabalham na construção civil são vadias.

A  entrada  da  mulher  na  construção  civil,  a  princípio,  pode  ser  vista  como  um 

desmoronamento do reduto profissional exclusivo para os homens. E passa a falsa noção de 

uma  nova  divisão  sexual  do  trabalho,  onde  homens  e  mulheres  trabalham  exercendo  as 

mesmas funções, recebendo os mesmos salários e que o setor da construção civil é mais um 

setor conquistado pelas mulheres. 
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O que se presenciou foi uma desigual forma de aproveitamento do trabalho entre 

homens e mulheres. Elas geralmente são contratadas para as funções de servente ou serviços 

gerais. Fazem o trabalho de rejuntamento, envernizamento de portas e são constantemente 

remanejadas  para  o  serviço  de  limpeza,  o  que  não  acontece  com os  homens.  Ao  serem 

remanejadas perdem a oportunidade de adquirir mais experiências na atividade. A experiência 

é um fator importante e leva a conquistar a mudança de classificação, como por exemplo, para 

“Pedreira  A”.  Perdem  também  a  oportunidade  de  conseguir  as  gratificações  por  tarefas 

estabelecidas.  Dificilmente  conseguem  salários  superiores  aos  dos  homens  do  setor  de 

acabamento. As mulheres não são aproveitadas em outras fases da construção, o que impede a 

realização de horas extras e são por isso, mais facilmente demitidas. 

O  trabalho  feminino  no  setor  de  acabamento  ou  em  profissões  anteriormente 

ocupadas por homens,  segundo Lombarde (2006) abre discussões sobre a validade de um 

modelo de divisão sexual do trabalho baseado nas habilidades manuais ditas mais leves. As 

mulheres  que  passam a  ter  contato  com um número  alto  de  homens,  como é  o  caso  da 

construção civil, são consideradas “mulheres masculinizadas”. 

A pesquisa revelou que no setor de acabamento, nos canteiros de obras pesquisados 

em Anápolis e Goiânia está acontecendo uma classificação/reclassificação e hierarquização 

das áreas de atuação de homens e mulheres. As atividades manuais do setor de acabamento 

passaram  a  serem  vistas  como  trabalho  de  mulher,  principalmente  porque  está  ligada  à 

atividade  de  limpeza,  hierarquicamente  inferior  às  demais  funções  onde as  mulheres  não 

atuam e não são aproveitadas. Esta reclassificação é promovida pelas habilidades manuais.

Quando questionadas, durante as entrevistas, se precisavam agir como homens para 

ter a sua competência reconhecida, a maioria delas disseram que não, “pois o serviço que 

realizavam era fácil, não precisa de muita força e estava ligado à limpeza e limpeza é serviço 

de mulher, pois os homens não fazem uma limpeza bem feita”. Segundo elas, não precisam 

agir como homens e nem são mulheres masculinizadas: “a única coisa que temos que fazer é 

se dar o respeito,  para que os homens não venham com gracinhas com a gente”. (Tulipa, 

Petúnia, Hortência, Amarilis, Rosa, Gardênia, Gerbera).

As  mulheres,  rejuntadoras  e  ceramistas,  apesar  de  ficar  com  os  uniformes 

impregnados de argamassa, rejunte e pó, fazem questão de manter certas vaidades femininas 

no canteiro de obra como o hidratante para as mãos e rosto, o batom, a touca para proteger os 

cabelos do pó e as unhas sempre pintadas. 

Algumas trabalhadoras relataram que haviam trabalhado em canteiro de obras, onde 
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as  mulheres  tinham preferência  (serviam-se  primeiro)  na  fila  do  café  e  do  almoço,  estas 

gentilezas destacavam a diferença entre os trabalhadores homens e mulheres na obra. E o 

capacete das mulheres era rosa. Porém, outras relataram que o tratamento sempre foi o mesmo 

para todos. Não havia diferença na forma de tratamento e que os homens não aceitavam as 

mulheres terem regalias, como passar na frente para pegar o marmitex e apesar disso, não 

precisavam agir como homens. (Bromélia, Vitoria-régia, Açucena, Gardênia, Gerbera).

A Tabela 12 destaca a visão das mulheres sobre “o agir como homens para ter a sua 

competência reconhecida”.

Tabela 12 – Mulheres  que  precisam  agir  como  homens  para  ter  a  sua  competência
                     reconhecida na construção civil em Anápolis e Goiânia

Função: rejuntadora/ceramista Sim Não Às vezes Total

Mulheres; Anápolis/Goiânia 02 13 02 17
Fonte: Dados na coletas na pesquisa de campo. Elaboração própria

Tais fatos evidenciam que a divisão sexual do trabalho é um fenômeno histórico 

social, ela se reestrutura de acordo com as mudanças da sociedade capitalista, mas preserva o 

seu núcleo central, que é a forma das desigualdades e diferenças entre o trabalho feminino e 

masculino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os objetivos deste estudo voltam-se para a identificação das mulheres trabalhadoras 

da construção civil, verificando quem são estas mulheres, suas idades, escolaridade, situação 

de trabalho e de onde estão se deslocando. Volta-se para conhecer os motivos que levaram 

estas  mulheres  a  inserir-se  na  construção  civil  como  pedreiras,  ceramistas,  azulejistas, 

rejuntadoras.  Visa verificar e analisar  os novos contornos da divisão sexual do trabalho e 

destacar como se processa a divisão sexual do trabalho doméstico dentro e fora dos canteiros 

de  obras.  Analisa  se  estas  relações  de  trabalho  estabelecem  uma  maior  desqualificação, 

precarização e intensificação do trabalho feminino, ou está iniciando o rompimento com o 

sistema hierárquico de gênero, nesta profissão tradicionalmente masculina. 

Fundamentado nestes objetivos que auxiliaram a busca para a resposta do problema 

proposto:  “O deslocamento do trabalho feminino para a construção civil,  reforça os novos 

contornos  da  divisão  sexual  do  trabalho  e  amplia  a  precarização  e  intensificação  para  as 

mulheres  ou  promove  o  surgimento  de  uma  nova  configuração  do  trabalho?  Leva-se  às 

seguintes conclusões dos dados e resultados encontrados:

As mulheres trabalhadoras da construção civil, do setor de acabamento, nas empresas 

pesquisadas estão na faixa etária, em sua grande maioria, entre 30 a 47 anos, são casadas e 

com filhos possuem o Ensino Fundamental completo e Ensino Médio completo e incompleto. 

Estão na profissão em média 5 anos, os contratos de trabalho são formais e a força de trabalho 

nos canteiros de obras se constitui essencialmente de outras cidades do interior de Goiás e de 

outros Estados da Federação. A relação entre mulheres qualificadas (cursos práticos) e não 

qualificadas  se  equiparam.  A  responsabilidade  pelo  trabalho  doméstico  recai  sobre  estas 

trabalhadoras  e  algumas  mulheres  delegam ou externalizam esta  atividade.  Possuem uma 

jornada de trabalho de 45 horas semanais.

As mulheres que estão no setor de acabamento, deslocaram-se do serviço doméstico, 

atraídas  por  melhores  salários,  pela  carteira  assinada,  pela  possibilidade  de  crescimento 

profissional,  (mudança  de  classificação)  que  independe  de  escolaridade,  pelo  status 

diferenciado do trabalho doméstico, que na visão delas é maior e se sentem mais valorizadas. 

A inserção feminina na construção civil foi promovida pela falta de mão-de-obra masculina, 

devido ao crescimento do setor a partir de 2007, impulsionado pelos programas do governo, 
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como Minha Casa Minha Vida - MCMV, pelo Programa de Aceleração do Crescimento - 

PAC 1 e PAC 2, pelos  programas do Ministério  do Trabalho e Emprego -  MTE e pelas 

Secretarias de Políticas Públicas para as Mulheres - SPPM, com os Programas “Mulheres na 

Construção Civil.” Os cursos de qualificação de pedreira, ceramista, azulejista, rejuntadora, 

para as mulheres de baixa renda e vulnerabilidade social e econômica visavam a sua inserção 

no setor da construção civil, como meio de proporcionar cidadania através do trabalho. Em 

Goiás, os cursos de qualificação, também são promovidos pelo SENAI que teve um aumento 

de 30% de 2011 a 2014, de mulheres que concluíram os cursos da área da construção civil, 

entre  eles  pedreira  de  alvenaria,  ceramista,  azulejista,  rejuntadora,  pintora,  técnica  em 

instalação hidráulica e elétrica. 

Este  deslocamento  não  se  dá  de  forma  intensa,  com  grandes  quantidades  de 

trabalhadoras,  mas notou-se que tem se mantido constante e crescente.  Do ano de 2000 a 

2013, pouco mais de uma década é possível verificar a evolução do emprego feminino na 

construção  civil.  Como  comprovam  os  dados  do  MTE,  RAIS,  CBIC:  83,000  em  2000, 

137,969  em  2008,  240,945  em  2011  e  276,588  em  2013.  Estes  dados  demonstram  um 

deslocamento  das  mulheres  para  este  setor  de  modo  constante  e  significativo.  Estas 

informações tornam-se importantes para a avaliação do deslocamento do trabalho feminino 

para uma profissão tradicionalmente masculina, que até recentemente era local de trabalho 

exclusivo dos homens.

 Em Goiás, de 2009 a 2013, a evolução do emprego formal para as mulheres na 

construção civil passou de 4.009 para 7.380 totalizando 84,08% de crescimento do trabalho 

feminino. Em 2013, Anápolis gerou 377 empregos formais e em Goiânia 3.921. (RAIS,2013).

A entrada das mulheres no setor da construção civil, denominado de “deslocamento”, 

verificou  que  elas  estão  inseridas  no  setor  de  acabamento,  lugar  de  poucas  ferramentas, 

máquinas e desenvolvimento tecnológico. Estão classificadas como pedreira de alvenaria, que 

são as ceramista, azulejistas e como Serventes e Serviços Gerais, que são as rejuntadora e 

responsáveis pela limpeza final dos apartamentos. 

O deslocamento das mulheres é identificado como um processo de afrouxamento de 

antigas  formas  culturais,  que  estabelecia  que  a  construção  civil  era  lugar  somente  para 

homens. As políticas de inserção feminina e a falta de mão-de-obra no setor contribuíram para 

esta mudança. Contudo, ainda não é possível falar em rompimento dos preconceitos, existe a 

visão, por parte de alguns homens das obras, de que as mulheres que trabalham na construção 
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são  “vadias”  e  que  o  lugar  de  mulher  é  pilotando  fugão,  visão  expressadas  através  de 

piadinhas e assédios morais e sexuais.

As mulheres estão inseridas no setor de acabamento,  onde o trabalho é manual e 

assemelha-se  ao  doméstico,  principalmente  na  função  de  rejuntadora,  pois  esta  função  é 

responsável também pela limpeza dos apartamentos. A divisão sexual do trabalho, mantém-se 

inalterada dentro e fora do canteiro de obra. Os papéis masculinos e femininos continuam bem 

definidos  estabelecendo  o  que  é  trabalho  de  homem  e  o  que  é  trabalho  de  mulher.  As 

habilidades manuais são reconhecidas, mas não valorizadas, são tratadas como um diferencial 

profissional das mulheres no setor, tornaram-se o portão de entrada para as mulheres no setor 

de acabamento na construção civil. 

 Fora das obras, em suas casas são responsáveis pelos trabalhos domésticos, que  são 

realizados após a jornada de trabalho, dedicando a estas tarefas, em média 03 horas diárias e 

nos  finais  de  semana  as  horas  se  intensificam.  Estas  trabalhadoras  no  seu  cotidiano 

desempenham duplas jornadas  de trabalho.  Algumas mulheres delegam ou externalizam a 

outras mulheres o serviço doméstico, seja através de um pagamento ou da ajuda de familiares. 

Contudo, a maioria delas são responsáveis pelo serviço, depois que chegam do trabalho.

No canteiro de obras, as habilidades manuais são potencializadas e convertidas em 

exploração,  seus atributos naturais  aprimorados por causa das tarefas domésticas,  não são 

considerados  como  qualificação  e  o  serviço  no  setor  de  acabamento  é  uma  extensão  do 

trabalho  doméstico,  onde o  produzir  está  ligado  ao  limpar,  ou  onde o  produzir  e  limpar 

possuem  a  mesma  dimensão.  As  mulheres  não  são  aproveitadas  em  outras  funções, 

consideradas masculinas e por isso, são mais facilmente demitidas. 

A  pesquisa  revelou  que  no  setor  de  acabamento,  das  empresas  pesquisadas  em 

Anápolis e Goiânia está acontecendo uma classificação/reclassificação e hierarquização das 

áreas  de  atuação  de  homens  e  mulheres.  As  atividades  manuais  do  setor  de  acabamento 

passaram  a  serem  vistas  como  trabalho  de  mulher,  principalmente  porque  está  ligada  à 

atividade  de  limpeza,  hierarquicamente  inferior  às  demais  funções  onde as  mulheres  não 

atuam e não são aproveitadas. Esta reclassificação é promovida pelas habilidades manuais.

Quando executam as mesmas funções, (pedreira de acabamento) recebem salários 

inferiores, e as gratificações são provenientes da produtividade ou tarefas e das horas extras. 

Como não são aproveitadas em outros setores, as horas extras são limitadas para as mulheres. 

Os salários das trabalhadoras de Anápolis e Goiânia são diferentes. As mulheres em Goiânia 
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recebem um salário superior e permanecem por mais tempo no emprego, isto é, o tempo de 

contratação dura mais  e são menos qualificadas  do que as trabalhadoras  de Anápolis.  As 

trabalhadoras  de  Anápolis  recebem  salários  inferiores  porque  são  remanejadas  para  os 

serviços de limpeza geral (varrer outros apartamentos, lavar piscina e outros) estas atividades 

não são contabilizadas como gratificações e tarefas.

Apesar  de  todas  as  mudanças  culturais  conquistadas  pelas  mulheres,  as  quais 

ajudaram a promover a grande inserção feminina no mercado de trabalho, levando-as também 

a assumirem profissões tradicionalmente masculinas, como é o caso da construção civil, ainda 

recai sobre elas o peso das relações patriarcais. Estas relações patriarcais impõem às mulheres 

o trabalho doméstico, a exploração, os salários inferiores, as desigualdades de tratamento e de 

oportunidades.  O  “patriarcado  público”,  característica  fortemente  presente  no  setor  de 

acabamento, define o lugar e o papel das trabalhadoras, quando destina a elas os trabalhos 

manuais associados aos de limpeza e as impedem de executar outras atividades dentro do 

canteiro de obra, que são definidas como masculinas, embora sejam também manuais, mas 

não associadas à ideia de limpeza, ou seja, de serviços domésticos.

Inicia-se um processo de polarização do trabalho feminino,  com a separação dos 

setores  intelectuais  e  manuais.  As  mulheres  com  nível  superior,  como  as  engenheiras, 

arquitetas,  técnicas  em  segurança  no  trabalho,  recebem  salários  superiores,  as  do  setor 

manual,  como  as  pedreiras,  ceramistas,  azulejistas,  rejuntadoras,  com baixa  escolaridade, 

recebem  salários  inferiores.  Verifica-se  que  entre  as  mulheres  do  setor  manual,  de 

acabamento,  existe  uma  bipolarização,  as  que  são  classificadas  como  pedreiras  de 

acabamento, possuem status e salários maiores. Muitas vezes esta classificação independe de 

qualificação. Encontra-se presente, uma situação atípica, os extremos ou polos existentes, não 

são promovidos pela escolaridade, mas pela experiência, pelo saber fazer.

A  presença  feminina  na  construção  civil,  indica  que  está  ocorrendo  tanto  uma 

mudança como uma manutenção e reforço da divisão sexual do trabalho. Mudança devido à 

própria  inserção  da  mulher,  que  evidencia  mudanças  de  valores  culturais  neste  setor 

majoritariamente  e  tradicionalmente  masculino.  Indica  uma  reclassificação  da  função  de 

rejuntadora  e  ceramista.  E  manutenção  e  reforço  porque  é  mantido  a  exploração  das 

habilidades manuais em um serviço que se assemelha com o doméstico e a desigual divisão 

sexual do trabalho continua inalterada. As habilidades manuais transformaram-se em um novo 

contorno da divisão sexual do trabalho, onde o “arranjo de flores,” que transforma habilidades 
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em extensão do serviço doméstico e mantém as desigualdades e exploração para as mulheres.

O problema de pesquisa, acima destacado questiona se o deslocamento feminino para 

a  construção civil  amplia  a precarização e  intensificação para as mulheres  ou promove o 

surgimento de uma nova configuração do trabalho. De acordo com os dados coletados através 

das  entrevistas  e  observações  nos  canteiros  de  obras  verifica-se  que  para  as  mulheres,  a 

precarização  e  intensificação  são  ampliadas  e  fortalecidas  pelas  desigualdades  de  gênero, 

presentes nas relações de trabalho. Sendo um setor onde tudo está por construir e não existem 

condições apropriadas de uso, como por exemplo, os banheiros, as mulheres são forçadas a 

passar  longos  períodos  sem utilizá-lo  e  as  dificuldades  aumentam  no  período  menstrual. 

Diferente dos homens que os improvisos ou arranjos são mais facilmente encontrados. 

Amplia-se na medida em que, além de estarem expostas às condições próprias do 

trabalho precário e intensivo como a temporalidade das contratações, das péssimas condições 

de trabalho, da descentralização das tarefas para a eficácia produtiva, do estabelecimento de 

quantidade de tarefas, altos níveis de riscos de acidentes e doenças laborais, baixos salários e 

exploração, são também afetadas pelos condicionantes sociais e desigualdades impostas pelo 

trabalho doméstico. A precarização é promovida pela descontinuidade do processo produtivo, 

no qual predomina o princípio da sucessão e da demanda por diferentes especialidades, o que 

provoca uma alta rotatividade. 

Conclui-se  que em Anápolis  e  Goiânia,  o  trabalho feminino  é  precarizado,  onde 

verifica-se um trabalho com grande instabilidade e temporalidade, controle e individualização 

do  trabalho  das  mulheres,  com  gratificação  por  produtividade,  trabalham  em  condições 

difíceis e mesmo sendo um emprego formal, a proteção e direitos trabalhistas são achatados. 

Apesar  do  salário  ser  superior  ao  que  recebiam,  enquanto  trabalhavam  como  doméstica, 

recebem em média, pouco mais de dois salários mínimos. A intensificação é registrada através 

do grande dispêndio de energia física e emocional, com ritmo acelerado, sem interrupções, 

durante a jornada de 09 horas diárias e movimentação contínua e repetitiva, não apenas de 

braços  e  mãos,  mas  de  todo  o  corpo.  Destaca-se  a  necessidade  de  mais  trabalho  com a 

utilização  das  inovações  tecnológicas  dos  produtos  e  materiais  de  secagem  rápida.  Isto 

implica em um estado de exaustão no final da jornada de trabalho.

As relações de trabalho para as mulheres do setor de acabamento, onde as atividades 

podem ser  comparadas  como uma extensão  do  serviço  doméstico  por  causa  do  trabalho 

manual necessário,  estabelece uma maior desqualificação, precarização e intensificação do 
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trabalho feminino. E não está rompendo com o sistema hierárquico de gênero nesta profissão 

tradicionalmente  masculina. A  separação  e  hierarquização  do  trabalho,  entre  homens  e 

mulheres presente nos canteiros de obras, estabelecem o lugar das mulheres e dos homens e 

assim, o que se postulava no início deste estudo, verificar indícios de uma nova divisão sexual 

do trabalho, por se tratar de uma inserção feminina em uma profissão masculina e considerada 

“trabalhos de homens,” não se confirmou. 

Contudo,  torna-se  fundamental  registrar  que  o trabalho  feminino  no  setor  de 

acabamento  passa  por  uma  reclassificação  e  hierarquização  promovida  pelas  habilidades 

manuais. Esta reclassificação não promove o trabalho igualitário ou quebra as barreiras entre 

as  relações  de  gênero  que  desqualifica  o  trabalho  feminino,  ao  contrário,  percebe-se  a 

hierarquização das atividades. O trabalho se reclassifica, mas mantém o núcleo central que é a 

desigualdade e exploração do trabalho feminino, em uma profissão anteriormente masculina.

Inicia-se  na  construção  civil,  nas  empresas  pesquisadas,  o  processo  de 

desmasculinização  do  trabalho  no  setor  de  acabamento,  com  o  forte  argumento  das 

“habilidades naturais” e trabalho leve, mas o que se presencia são os primeiros passos para a 

feminização do setor com alto grau de intensificação. Desta forma, verifica-se que não há uma 

nova divisão sexual do trabalho na construção civil, no setor de acabamento e sim, um novo 

contorno, a desmasculinização do trabalho para impor a feminização.

 O  deslocamento  das  mulheres  para  a  construção  civil,  promove  uma  nova 

configuração de trabalho, uma reclassificação da função, pois é um setor tradicionalmente e 

majoritariamente masculino e esta ruptura está promovendo um novo nicho profissional paras 

as mulheres. Esta nova configuração de trabalho, está se processando no setor de acabamento, 

onde o trabalho é manual, repetitivo, exige atenção aos detalhes e habilidades manuais. 

Devido a estas características,  a pesquisa levanta outros questionamentos  a serem 

pesquisados: Estamos vivenciando o início da redefinição da profissão como feminina? O 

setor  de  acabamento  revela  o  início  da  mudança  de  ideologia  profissional?  O  setor  de 

acabamento revela o início do fenômeno da interdependência entre o trabalho doméstico e o 

trabalho remunerado para as mulheres, sob formas e status diferentes? Somente através da 

sociologia  do trabalho estes  questionamentos  poderão ser  apreendidos  e  compreendidos  e 

fortalece a necessidade de novas pesquisas no setor.

Assim, conclui-se que o deslocamento do trabalho feminino para a construção civil 

promove o surgimento de uma nova configuração de trabalho para as mulheres,  mas não 
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promove uma nova divisão sexual do trabalho,  apesar da mulher  iniciar  uma ruptura dos 

padrões tradicionais, que estabelece o que seja trabalho de homem e trabalho de mulher, ou 

melhor,  do  que  seja  profissão  masculina  e  feminina.  Os  condicionantes  de  gênero  ainda 

mantem a tradicional divisão sexual do trabalho, onde o “trabalho de homem vale mais que 

trabalho  de  mulher”  e  se  configura  como mais  um trabalho  para  as  mulheres,  mas  com 

precarização e intensificação em suas atividades laborais.

As transformações no mundo do trabalho, aliadas à inserção intensa da mulher no 

mercado de trabalho e o acesso a esta profissão tradicionalmente masculinas, não significa a 

ruptura com as antigas formas de opressão e desigualdades que sempre estiveram presentes na 

tradicional divisão sexual do trabalho. Este deslocamento das mulheres para a construção civil 

é  o  retrato  de  que  as  desigualdades,  embora  com  outra  roupagem ou  modificadas  pelas 

transformações em curso, seja pelas políticas de inserção feminina, mediadas pelos cursos de 

qualificação  profissionais,  pela  falta  de  mão-de-obra  do  setor  e  pelas  mudanças  culturais 

promovidas pelo movimento feminista, continuam existindo e contribuindo para a formação 

de novos contornos da divisão sexual do trabalho. 

No início deste estudo questionou-se: como são estes novos contornos da divisão 

sexual  do  trabalho?  O estudo  possibilitou  a  seguinte  afirmação;  que  os  novos  contornos 

identificados  na  pesquisa,  estão  presentes  no  trabalho  feminino  na  construção  civil 

(polarização, escolaridade, delegação e/ou externalização do serviço doméstico, habilidades 

manuais), possuem as mesmas características e formas de opressão e desigualdades para as 

mulheres que atuam no setor. E as habilidades manuais ditas naturais estão promovendo um 

novo contorno da divisão sexual do trabalho, a desmasculinização  no setor de acabamento 

nas empresas pesquisadas. Os novos contornos elencados neste estudo foram identificados e 

constitui-se  como  elementos  que  reforçam  a  precarização  e  intensificação  do  trabalho 

feminino.

Observa-se  mudanças,  mas  também  evidencia  na  estrutura  ocupacional  destas 

trabalhadoras,  o  peso  de inserções  precárias,  intensificadas  e  com baixos  rendimentos.  A 

entrada  da  mulher  no  setor  de  acabamento,  reforça  as  desigualdades  e  persistem  os 

rendimentos  médios  reais  inferiores  aos  dos  homens.  Esse  cenário  mostra  que,  mesmo 

avançando no mercado de trabalho, há um longo caminho no alcance de uma inserção mais 

justa e igualitária. A mulher trabalhadora, não conseguiu se desvincular dos condicionantes 

que mantém a tradicional divisão sexual do trabalho.
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ANEXO I18

1- CANTEIRO DE OBRA DA CIDADE DE ANÁPOLIS

Figura - 1 Condomínio Residencial  

                                             Fonte: Foto da autora

1.2 Ficha técnica da construção em Anápolis no momento que a pesquisa foi realizada          

     
Apartamentos com: 

• 1, 2 ou 3 quartos com 1 vaga ou 2 vagas na garagem; 

• Apartamentos de de 43 m² até 77 m². 

• Número de Torres: 03 (três)

• Número de pavimentos: 1 térreo + 10 pavimentos tipo (cada edifício)

• Número de apartamentos por andar: 06 apartamentos por andar

Área Social: 

• Piscinas Adulto e Infantil; 

• 3 Churrasqueiras; 

18 As imagens aqui divulgadas foram autorizadas pelas mulheres entrevistadas e estão devidamente
     documentadas e assinadas.



• Quadra de esportes; 

• 4 Playgrounds; 

• Praças de Convivência; 

• 2 Salões de Festas.

• Deck molhado

• Deck seco

• Espaço para ginástica ao ar livre

Detalhes do Empreendimento

Andamento da Obra % concluída

Projeto  100% 

Fundação 100% 

Estrutura  80% 

Alvenaria 82% 

Acabamento 82% 
Fonte: Construtora de Anápolis. Elaboração própria  

  Figura - 2  Riscos   de   acidente:  Janelas  sem  vidro,  as  mulheres  se  equilibram   em
                     escadas  para  realizarem  o  assentamento  dos  azulejos

 

                              Fonte: Foto da autora



Figura - 3  Utilização de ferramentas simples  para o  assentamento  de  cerâmicas   e  
                   azulejos

                                    Fonte: Foto da autora



ANEXO II

2. CANTEIRO DE OBRA DA CIDADE DE GOIÂNIA

Figura - 4 Condomínio Residencial “A” 

       

                                                               Fonte: Foto da autora

Figura - 5 Condomínio Residencial “B” 

                                                            Fonte: Foto da autora



2.2 Ficha técnica da construção em Goiânia-GO, no momento que a pesquisa foi  
      realizada

• Número de Torres: 03 (três)
• Número de pavimentos: 1 térreo + 17 pavimentos tipo (cada edifício)
• Número de apartamentos por andar: 08 apartamentos por andar
• Área do terreno: 12.300,10 m²
• Área construída: 26.411,93 m²
• Área do apartamento:

Apartamentos de 2 quartos: 48,05 m²
Apartamentos de 2 quartos (1 suíte): 54,53 m²

•  Apartamentos de 3 quartos (1 suíte): 65,59 m²

• Número total de unidades: 408 apartamentos

Descrição da área de lazer:

- Piscinas adulto

- Piscina infantil

- Deck molhado

- Deck seco

- Quadra Esportiva 

- Espaço para ginástica ao ar livre

- Playground

- Brinquedoteca

- Salão de Jogos

- Fitness

- 2 Salões de Festas, sendo 1 com Espaço Gourmert

- 4 Quiosques com churrasqueira

- Praça das mães

Detalhes do Empreendimento

Andamento da obra %

Projeto 99,79%

Fundação 100% 

Estrutura 99,89%

Alvenaria 98,90% 

Instalações 82,01% 

Acabamento 89,17% 
Fonte: Site da construtora de Goiânia



Figura - 6 Ceramista com qualificação, cujo salário é superior aos das rejuntadoras

                                    Fonte: Foto da autora

Figura - 7  Rejuntadora  em  Goiânia-GO,  além  do  rejunte  realiza  também  o serviço
                  de  limpeza  nos  apartamentos.   Seu  salário  é  inferior  aos  das  ceramistas,
                  não possui qualificação

                                   Fonte: Foto obtida durante a realização da pesquisa. Foto da autora



Figura - 8 Trabalho intenso e posição desconfortável, que exige ficar agachadas por   
                   longos períodos

                 Fonte: Foto da autora



ANEXO III

                 Universidade Federal de Goiás                    
Programa de Pós-Graduação em Sociologia – Mestrado

Pesquisadora: Maria Apª Sanches S. Jorge
Tema:  Deslocamento  do  trabalho  feminino  e  os  novos  contornos  da  divisão 
sexual na construção civil.
Orientador: Cleito Perreira dos Santos

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Nome:____________________________________________________________________

Idade:____________________________________________________________________

Profissão:_________________________________________________________________

Escolaridade:______________________________________________________________

Local de Trabalho:_________________________________________________________

Tipo de Vínculo:___________________________________________________________

Ano de Ingresso:___________________________________________________________

Renda:___________________________________________________________________

Tempo de Exercício da Profissão:_____________________________________________

Profissão anterior: _________________________________________________________

Naturalidade ______________________________________________________________

Data:_______/_______/_______

I. Escolha da Profissão

1. O que levou você a escolher esta profissão?

2. A escolha da profissão está associada ao crescimento do setor da construção civil?

3. Quanto tempo trabalha nesta profissão?

4. Você considera sua profissão masculina ou feminina?

5. Quais comentários você ouve dos colegas homens, dos amigos e parentes sobre a sua profissão?

II. O trabalho na construção civil

2.1. Como é o trabalho na construção civil? Descreva sua rotina de trabalho.



2.2. Homens e mulheres têm a mesma rotina de trabalho? Você percebe alguma diferença?

2.3. Você considera o trabalho na construção civil pesado para mulheres?

2.4.Você deseja continuar trabalhando na construção civil?

III. Divisão Sexual do Trabalho e Discriminação e/ou Preconceito

3.1. As tarefas desempenhadas no local de trabalho são iguais para homens e mulheres?

3.2. Quais as diferenças na execução das atividades?  

3.3. Você se sente discriminada? Acha que existe preconceito pelo fato de ser mulher? Porque?

3.4. Os seus superiores são homens ou mulheres? 

3.5. Existem diferenças na forma de coordenar o trabalho entre chefe do sexo masculino e chefe do 

sexo feminino?

3.6.Precisa “agir como homem” para ter sua competência reconhecida?

3.7. Quais são os principais problemas e dificuldades enfrentadas no local de trabalho?

3.8. Acha que é possível resolver e/ou minimizar estes problemas?

IV. Trabalho Doméstico e/ou delegação

4.1.É casada, tem filhos, quantos?

4.2. Quando está no trabalho quem cuida de seus filhos?

4.3. Quem cuida da educação dos filhos e os acompanha com as tarefas escolares?

4.4. Quem faz as tarefas domésticas ( cozinhar, lavar passar, cuidar da limpeza da casa, dos filhos) 

em sua casa?

4.5. Quantas horas você trabalha na empresa? E em casa?

4.6. Em sua casa o serviço doméstico é visto como serviço de mulher?

4.7. Em sua casa as despesas com alimentação, saúde, educação, moradia são divididas?

4.8. O seu salário é visto como complemento e ajuda nas despesas?

V. Qualificação, Precarização e Intensificação do trabalho

4.1.  Você já fez curso de qualificação profissional? Qual(is)?

4.2.  De que forma funcionam estes cursos? Existem diferenças no tratamento entre homens e 

mulheres?

4.3. Os instrutores são do sexo masculino ou feminino? 



4.4. Como são as aulas nos cursos? 

4.5. O seu ritmo de trabalho é normal? Ou Intensificado, isto é, estabelecem tarefas diárias que 

devem ser cumpridas?

4.6. Quantas horas você trabalho por dia? Faz hora extra?

4.7. Como são as condições de trabalho no canteiro de obra? 

4.8. Existem equipamentos de proteção? Quais?

4.9. Você tem planos para subir de posto? Qual?

5.0. É difícil  conseguir emprego na construção civil ou a oferta de trabalho para as mulheres é 

grande?

5.1. Tem carteira assinada? É funcionária desta empresa?

5.2.  Gostaria  de  comentar  algo  mais  que  não  tenha  sido   perguntado  sobre  a  sua  profissão  e 

trabalho?

_______________________________________________

Assinatura
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