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Introdução:  O  trabalho,  para  as  mulheres,  é  o  principal  meio  pelo  qual  buscam 
emancipação  e  autonomia,  porém,  mesmo  com  uma  maior  inserção  da  mulher  no 
mercado  de  trabalho  atualmente,  é  possível  observar,  que  ainda  estão  inseridas  em 
atividades de menor qualificação, prestígio e de piores condições laborais, com restrição 
de direitos trabalhistas e longas jornadas de trabalho. Socialmente, tarefas ligadas ao 
cuidado,  limpeza,  higiene  são  consideradas  como  femininas,  já  que  a  docilidade, 
paciência,  a  preocupação  com  detalhes  são  qualidades  pretensamente  naturais  da 
mulher. A categoria sócio-profissional pesquisada, trabalhadoras do Sistema de Limpeza 
Urbana, as garis, não é diferente, visto o ambiente, os instrumentos de trabalho e de 
segurança que utilizam, ou o tipo de atividade laboral que exercem, lidando com o lixo, 
os  abjetos  da sociedade.  A partir  dessas  características  e  condições  de  trabalho que 
exercem,  a  saúde  dessas  mulheres  é  afetada,  influenciando em suas  vidas  sociais  e 
particulares.

Metodologia: Os objetivos a serem alcançados foram buscar compreender e analisar  as 
condições  de  saúde  que  caracterizam  as  trabalhadoras  garis,  no  exercício  de  sua 
profissão. Coube investigar quais são os perigos, os danos e os malefícios desse ofício 
na saúde feminina. Como o ambiente, o tipo e a intensidade do trabalho, a carga horária, 
a relação das mulheres com os homens garis, ou como outras categorias influenciam em 
suas condições de saúde, assim como a saúde dessas mulheres influencia em suas vidas, 
em todas  as  esferas  sociais,  como  trabalho,  família  e  educação.  Para  tanto,  foram 
realizadas  observações  de  campo,  anotadas  em diário  de  bordo,  assim como foram 
aplicados  150 questionários,  em todos  os  turnos  de  trabalho  dessa  categoria  sócio-
profissional, em Regiões Administrativas do Distrito Federal e Plano Piloto. 

Resultados: Verificou-se que a maioria das trabalhadoras apresentam dores constantes 
de cabeça, nas pernas, braços e costas, devido as grandes distâncias que percorrem, ao 
peso e tamanho dos instrumentos de trabalho e as condições  do tempo, como sol e 
chuva. Os maiores e mais recorrentes riscos que correm são contaminação pelo lixo, 
agressão por moradores de rua e,  principalmente,  acidente de carro,  quando limpam 
avenidas.  Apreende-se  daí,  que  os  instrumentos  de  segurança,  como  luvas,  são 
ineficazes para a proteção a saúde, assim como não se percebe um auxílio a proteção 
dessas  mulheres  durante  o  trabalho,  seja  pela  empresa  terceirizada  na  qual  são 
contratadas,  sindicato  ou  governo.  Há  dificuldade  para  a  ida  ao  banheiro  e  para  a 
higiene pessoal, sobretudo quando estão no ciclo menstrual, assim como a falta de água 
durante  a  jornada  de  trabalho.  A grande  maioria  das  trabalhadoras  tem  o  ensino 
fundamental incompleto, e não estão estudando, devido, principalmente, ao cansaço ou 
a falta de tempo.
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Conclusão:  Assim como outras  categorias  de trabalho ligadas a  limpeza,  cuidado e 
higiene, o trabalho de gari,  no Distrito Federal,  em sua maior parte é composto por 
mulheres, com baixa escolaridade e que são em sua maioria pretas e pardas. O ambiente 
e  instrumentos  de  trabalho  e  segurança,  assim  como  o  tipo  de  trabalho  exercido 
proporcionam perigos para a saúde das mulheres garis, já que trabalham ao ar livre, 



enfrentando chuva e sol em jornadas de trabalho em que ficam em pé durante 6 ou 7 
horas,  caminhando  por  longas  distâncias.  Porém,  nem  sempre  as  participantes 
consideraram os  problemas  de  saúde  como causados  pelo  trabalho  que  exercem.  É 
importante  salientar  que  mesmo  quando  o  espaço  de  trabalho  é  ocupado 
majoritariamente por mulheres, como neste caso, há a inadequação dos equipamentos de 
trabalho,  pois  as  medidas  consideradas  universais  de  quem  trabalha,  tem  como 
referência o corpo masculino, o que causa a essas mulheres, posturas incorretas, cansaço 
muscular entre outros problemas de saúde.
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