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RESUMO 

 

Esta pesquisa fez uma leitura dos canteiros de obra da construção civil em Goiânia, com 

enfoque para as mulheres trabalhadoras nas funções de rejuntadora, azulejistas, pintoras e 

limpeza. Com a finalidade de analisar o cenário de inserção destas mulheres nos canteiros, este 

estudo levantou o perfil das trabalhadoras e identificou as motivações que levaram ao 

deslocamento feminino para a construção civil, bem como também investigou as condições de 

trabalho da mulher no ambiente de serviço e os fatores que influenciam na escassa presença de 

mão de obra feminina nos canteiros. A pesquisa se constituiu por entrevistas com mulheres 

trabalhadoras nos canteiros e mulheres que realizaram cursos de qualificação na área, além de 

questionários com representantes de empresas de construção civil em Goiânia e observações de 

campo, realizadas por meio de visitas em obras em execução na região. Observou-se que o 

perfil das trabalhadoras era representado, na maioria, por mulheres entre 41 e 50 anos, casadas 

e com ensino incompleto no fundamental ou médio completo, e renda familiar per capita entre 

600 e 800 reais. Foi possível concluir que questões salariais, curiosidade, interesse pela área, 

necessidade e falta de opção se configuraram como motivações que contribuíram para o 

deslocamento das mulheres para a construção civil. As condições de trabalho da mulher nos 

canteiros foram observadas por meio do uso correto dos EPIs, ambiente de trabalho, existência 

de banheiros específicos, contratação com carteira assinada e duração de serviço, com 

possibilidade de continuidade em outras empresas ou outras obras. Percebeu-se a segregação 

espacial das mulheres no local de trabalho, principalmente no uso das áreas comuns e a restrição 

da ocupação feminina em determinadas funções dentro dos canteiros, dificultando as 

possibilidades de ascensão da mulher na construção.  

Palavras-chave: construção civil, mão de obra feminina, mulher nos canteiros de obra.   
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M. A. G. ROCHA  Introdução 

INTRODUÇÃO 

A construção civil é um setor de influência na economia, que detém grande parte dos 

investimentos do país, representando 5,6% do Produto Interno Bruto - PIB do Brasil em 2016, 

conforme a análise da Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC (2016). Diversas 

obras se configuram como necessárias para o desenvolvimento de atividades econômicas, 

destacando-se estradas, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos; além de obras de cunho social, 

que suprem as necessidades básicas de cada país como, por exemplo, obras hidrossanitárias, 

escolas, hospitais e residências.  

Nesta perspectiva, a construção civil assume também relevância e influência na sociedade 

brasileira quando incorpora milhares de pessoas como mão de obra no seu processo produtivo. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, na Relação Anual de Informações 

Sociais - RAIS (2015) o setor empregou legalmente quase dois milhões e meio de pessoas em 

2015, destacando que estes dados oficiais não incluem os trabalhadores informais, que também 

estão inseridos neste universo.  

Vale ressaltar que estes funcionários são, em sua maioria, do sexo masculino. Conforme dados 

do MTE/RAIS (2015), as mulheres ocupavam menos de 10% do total de trabalhadores formais 

empregados no setor em 2015. Estes dados expressam que a construção civil no Brasil se 

apresenta como um reduto da mão de obra masculina do país, ou seja, um setor altamente 

masculinizado. 

Na década de 2000 é possível observar uma nova configuração na construção civil com a 

inserção de mulheres interessadas em fazer parte deste mercado de trabalho. A análise da 

inclusão das mulheres como mão de obra na construção civil, a partir de dados do MTE/RAIS 

(2015), mostra que a quantidade de mulheres empregadas legalmente no setor cresceu de 83 

mil no ano 2000, para mais de 200 mil em 2015. Na região centro-oeste este número saltou de 

mais de 7 mil para 18,1 mil, sendo que só o estado de Goiás contribuiu com 3,4 mil em 2000 e 

6,2 mil em 2015.  

Entretanto existe ainda uma grande quantidade de mulheres desempregadas no país. Segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2015) cerca de 11,6% das mulheres 



Cenário da mão de obra feminina na construção civil em Goiânia                                                                       13 

M. A. G. ROCHA  Introdução 

economicamente ativas, ou seja, aptas a exercerem atividade econômica, se encontram 

desocupadas e à procura de trabalho, sendo que 42% das mulheres inseridas na população 

ocupada estão empregadas em trabalhos informais.  

Isso não foge ao fato de que a mulher ainda é vista na sociedade como responsável pelos 

trabalhos de cuidado e domésticos não remunerados. Na pesquisa de Venturi; Recamán e 

Oliveira (2004) a respeito da mulher brasileira nos espaços sociais, quando as entrevistadas 

foram indagadas se pudessem escolher livremente se prefeririam “trabalhar fora e se dedicar 

menos à casa e à família” ou “dedicar-se mais à casa e à família, deixando o trabalho fora de 

casa em segundo lugar” a maioria optou pela primeira opção (59% das mulheres dentro da 

população economicamente ativa).     

Abramo (2006) chama a atenção para o fato de que as taxas de inserção de mulheres no mercado 

de trabalho na América Latina são maiores para mulheres de renda média e alta, enquanto que 

as mulheres de baixa renda, que possuem maior necessidade de estarem trabalhando frente à 

sua condição de pobreza nos lares, enfrentam maiores dificuldades em conseguirem emprego. 

A autora afirma que isso é resultado principalmente da dificuldade de compartilharem ou 

delegarem as responsabilidades domésticas e o cuidado dos filhos.1  

Isso reforça ainda mais a importância da construção civil, como um setor gerador de empregos, 

uma vez que este ramo de mercado se apresenta como uma alternativa de trabalho para milhares 

de brasileiros, principalmente os que se encontram em situação de exclusão social, de baixa 

renda e baixa escolaridade. A CBIC (2015) concluiu por meio da análise dos dados da RAIS de 

2015 que 25% dos trabalhadores da construção civil não concluíram o ensino fundamental e 

17% possuem apenas o fundamental completo.  

Segundo Yannoulas (2003), apesar do interesse feminino por ingressar no mercado de trabalho, 

as oportunidades que são oferecidas às mulheres ainda estão muito ligadas às expectativas que 

são atribuídas às meninas no seu processo de socialização, restringindo-as a profissões 

comumente ligadas ao exercício de atividades domésticas e dos cuidados. Sendo assim, é de se 

                                                           
1 “De la misma forma que se reconoce la importancia del aporte de los ingresos laborales de las mujeres de más 

bajos ingresos para la superación de la situación de la pobreza de sus hogares, también es un hecho conocido el 

que sus tasas de participación laboral son significativamente inferiores a aquellas observadas en los grupos de 

ingresos medios y altos. Son las mujeres pobres las que encuentran mayores dificultades para insertarse en el 

mercado laboral, como consecuencia, entre otros factores, de enfrentar mayores obstáculos para compartir o 

delegar las responsabilidades domésticas, en particular el cuidado de los hijos.” (ABRAMO, 2006, p33).  
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esperar que estes fatores se articulem para a segregação da mulher no mercado de trabalho em 

atividades consideradas como femininas. A Pesquisa Mensal de Emprego – PME do IBGE 

(2012) a respeito da mulher no mercado de trabalho, concluiu que as atividades que mais 

concentraram o desempenho feminino em 2011 foram a administração pública (22,6%), o 

comércio (17,5%), serviços prestados a empresas (14,9%) e serviços domésticos (14,5%).  

Isso também ocorre na construção civil, em que a inserção das mulheres parece se dar de forma 

marginal, pela especialização de algumas atividades que mais se assemelham ao “perfil” 

feminino, como atividades mais detalhistas, que requeiram mais zelo e cuidado. Isto se mostra 

como um fator de compensação à falta das características agregadas pelos homens ao setor 

(OLIVEIRA, 2013). Dessa forma, as possibilidades de crescimento profissional da mulher na 

construção são restritas, dificultando a conquista feminina de mais espaços de trabalho dentro 

dos canteiros de obra.  

 As funções de execução de atividades auxiliares, de alvenaria leve, como acabamentos, 

rejuntes, revestimentos, pinturas, instalações, e também de limpeza de obras, são as que 

parecem concentrar a maior participação feminina (OLIVEIRA, 2013). O que realça a intensa 

divisão sexual2 do trabalho dentro do setor. Segundo a CBIC (2015) no relatório a respeito da 

mulher trabalhadora da construção civil, as principais atividades realizadas pelas mulheres nos 

canteiros de obra correspondem aos acabamentos (49,1%) e limpeza (15,3%), sendo que as 

atividades de pedreira (4,4%), mestre de obras (3,9%) e servente (3,8%) são as que agregam o 

menor percentual de trabalhadoras do setor.  

Em síntese, ao mesmo tempo em que se percebe o interesse e a necessidade das mulheres em 

ingressarem no mercado de trabalho e o aumento do número delas no setor da construção civil, 

são observados também fatores que as impedem de adotarem os canteiros de obra como 

alternativa de trabalho. Estes fatores serão abordados no presente estudo revelando uma maior 

participação da mulher em profissões tidas socialmente como femininas, em detrimento 

daquelas vinculadas à cadeia tradicional da construção civil, contribuindo para a precarização 

do trabalho feminino em determinadas funções dentro do setor.  

                                                           
2 A divisão sexual do trabalho é a separação e distribuição das atividades de produção e reprodução social de 

acordo com o sexo dos indivíduos. É uma das formais mais simples e, também, mais recorrentes da divisão social 

do trabalho. Qualquer sociedade tem definidas, com mais ou menos rigidez e exclusividade, esferas de atividades 

que comportam trabalhos e tarefas considerados apropriados para um ou outro sexo (CATANI, 2000, p. 61). 
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Diante destas reflexões formulou-se a problemática de pesquisa que responde à pergunta: Qual 

o cenário da mão de obra feminina na construção civil, em Goiânia, no período a partir 

de 2015? 

Este estudo objetivou analisar, no contexto da organização do trabalho na sociedade capitalista, 

a inserção da mão de obra feminina nos canteiros de obra da construção civil em Goiânia, com 

o enfoque para trabalhadoras que atuam ou já atuaram diretamente em funções que exigem 

menos qualificação, dentre elas: pedreiras, pintoras, rejunteiras e azulejistas, ressaltando as 

especificidades do universo destas trabalhadoras em um setor historicamente ocupado por 

homens. Teve, portanto, como objeto de estudo: as mulheres trabalhadoras nos canteiros de 

obras da construção civil em Goiânia.  

Assim, para responder a problemática colocada, o objetivo geral se baseou em analisar o 

cenário de inserção da mão de obra feminina nos canteiros de obra da construção civil em 

Goiânia. Tendo como objetivos específicos: a) levantar o perfil da mão de obra feminina na 

construção civil; b) identificar as motivações que contribuem com o deslocamento da mulher 

para a mão de obra na construção civil; c) investigar as condições de trabalho da mulher na 

construção civil; d) analisar os fatores que influenciam na escassa presença das mulheres 

trabalhadoras nos canteiros de obra de Goiânia. 

A revisão da literatura expressa a busca pela compreensão dos fenômenos subsidiadas por 

pesquisas acadêmicas. No sentido de analisar e apresentar os vieses em que ocorrem a inserção 

e a inclusão da mulher no setor da construção civil, foram encontradas as dissertações de 

mestrado:  MULHERES NA CONSTRUÇÃO: Uma alternativa para as trabalhadoras do 

Distrito Federal e do Entorno? (OLIVEIRA, 2014); O deslocamento do trabalho feminino e os 

novos contornos da divisão sexual do trabalho na construção civil em Anápolis e Goiânia 

(JORGE, 2015); Canteiro de obras, lugar de mulher? Um estudo sobre as relações de gênero e 

trabalho no âmbito da construção civil de Fortaleza (SILVA, 2013); “Fala que nem homem”: 

Gênero, poder e honra em um canteiro de obras (ROMCY, 2013); Gênero na construção civil: 

um estudo sobre as trabalhadoras da NORCON (ARAUJO, 2005); Mulheres em ambientes 

masculinizados: análise da inserção de mulheres nos canteiros de obras da Construção Civil em 

duas empresas de Belo Horizonte (RESENDE, 2012).  

Dentre os estudos de engenharia e gênero destaca-se a pesquisadora Maria Rosa Lombardi, com 

o trabalho “Por que tão poucas? ”: um estudo da arte dos estudos em “Engenharia e Gênero” 
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(LOMBARDI, 2016). Vale ressaltar também os estudos a respeito da mulher no mercado de 

trabalho, que contribuíram para o planejamento da pesquisa, como o livro Trabalhadoras: 

Análise da Feminização das Profissões e Ocupações (YANNOULAS, 2013), com destaque para 

o capítulo A inserção das mulheres na construção civil: um retrato midiático sobre a expressão 

e reprodução da feminilidade no setor (OLIVEIRA, T. S., 2013. p. 137 – 157) e o livro 

Dicionário crítico do feminismo (HIRATA; LABORIE; DOARÉ; SENOTIER, 2009), com 

destaque para o capítulo Divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo (KERGOAT, 

2009, p. 67 – 75).  

A pesquisa se justificou ao passo que contribui para o conhecimento científico acerca do tema, 

como também enfatizou a relevância da construção civil como setor gerador de empregos, 

principalmente para uma camada carente da população. Empregos estes que poderiam se 

ampliar para a contratação de mão de obra feminina, oferecendo mais oportunidades para o 

ingresso de mulheres no setor.  

 O recorte desta pesquisa com as mulheres trabalhadoras no canteiro de obras se justificou pela 

importância de analisar a construção civil como espaço de trabalho que, no lugar de diminuir 

as diferenças de gênero, pode intensificá-las.  

Por fim a relevância deste estudo se expressou pelo seu caráter interdisciplinar que despertou, 

no universo da construção civil, novas perspectivas a respeito da mão de obra feminina, abrindo 

espaço para a ocupação da mulher em diferentes áreas de atuação nos canteiros de obra. A 

engenharia como uma ciência exata, uma ciência que por si só não tem a capacidade de abarcar 

todo o universo social, possui a necessidade de complementariedade entre os diferentes campos 

do saber. A partir das produções acadêmicas voltadas para temas interdisciplinares, a 

engenharia poderá construir novos olhares e assumir ainda mais o papel de ciência capaz de 

pensar, interferir e modificar a prática social.  
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REVISÃO DE LITERATURA 

2.1    CONSTRUÇÕES CIVIL NO BRASIL  

Segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CANE, do IBGE (2007), a 

construção é uma atividade dividida em três sessões: construção de edifícios em geral, obra de 

infraestrutura e serviços especializados para a construção, como preparação do terreno para a 

construção, instalação de materiais e equipamentos necessários ao funcionamento do imóvel e 

as obras de acabamento.  

Evidencia-se a relevância de obras de infraestrutura como portos, ferrovias, rodovias, sistemas 

de irrigação, energia e comunicação, dentre outros, sem as quais as atividades econômicas 

primárias, secundárias e terciárias não podem funcionar. Sendo assim, o desempenho do setor 

da construção é primordial para o desenvolvimento de várias outras atividades econômicas. 

(TEIXEIRA; CARVALHO, 2006). Destaca-se também a influência positiva do PIB da 

construção civil no PIB do Brasil no decorrer dos anos, representado na Figura 2.1. 

Figura 2.1 – Participação do PIB da construção civil no PIB total do Brasil 

 

 
Fonte: IBGE, Coordenação de Contas Nacionais, elaborado pela autora. 

Elaboração: Banco de Dados CBIC – 2016. 

Pela Figura 2.1 percebe-se que a participação da construção civil no PIB total do país foi 

positiva no período de 2000 a 2016. A maior participação foi no ano de 2.000 (7%) e a menor 

no ano de 2006 (4,3%).   
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Além de ser impactante para a economia, a construção civil ainda é uma atividade que se 

encontra em constante crescimento. Segundo dados da CBIC (2016), o setor manteve uma taxa 

de crescimento positiva desde os anos 2000, em relação ao valor que acrescenta aos bens e 

serviços consumidos no seu próprio processo produtivo, ou seja, PIB setorial da construção 

brasileira. O MTE por meio da RAIS (2015) concluiu que o número de estabelecimentos 

formais na construção civil no Brasil ultrapassou 230 mil em 2015. Sendo assim, é uma 

atividade que contribui para o desenvolvimento do país com a geração de empregos e mudanças 

na economia.  

Na perspectiva da construção civil como um setor gerador de empregos, a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios – PNAD do IBGE (2015) concluiu que os trabalhadores nesta área 

representavam 9% da população ocupada do país em 2015, com 8,5 milhões de trabalhadores 

de 15 anos ou mais que possuíam trabalho. Reforçando ainda mais a influência do setor não só 

na economia, mas como também na sociedade brasileira.  

2.2    MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

A divisão técnica do trabalho que se iniciou na fase da manufatura capitalista aprofunda, na 

produção, a separação entre trabalho manual ou de execução, e trabalho intelectual ou de 

concepção, passando ao empresário ou seus agentes as funções de concepção do produto e a 

organização do processo de trabalho, cabendo aos produtores executar os procedimentos de 

trabalho, assim como determinado pelos programadores (CATTANI, 2000).  

 Pela leitura de Cattani (2000) percebe-se que ocorre na sociedade capitalista a divisão técnica 

do trabalho -  trabalho manual e o intelectual. Tal divisão é uma realidade na construção civil e 

pode ser observada conforme pesquisa do Fórum de Ação Social e Cidadania – FASC em 

parceria com a CBIC (2015) a respeito dos Trabalhadores da Construção identificando o perfil, 

expectativas e avaliação dos funcionários.  

Na referida pesquisa (FASC/CBIC,2015) as funções de gestão e gerência, como sócio, diretor, 

consultor administrativo, dentre outros, correspondem apenas a 14% do total de trabalhadores 

que atuam no setor. Estes trabalhadores são, em sua maioria (81,8%), homens, com idade entre 

25 e 59 anos (87,4%) e escolaridade em nível superior (62,4%) e/ou pós-graduação (13,4%). Já 

os trabalhadores que atuam diretamente nos canteiros de obras são, em sua maioria, 

responsáveis pelas funções de mestre/encarregado (51%), ajudante/servente (33,4%) e 
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oficial/pedreiro (15,6%), possuem faixa etária entre 30 e 59 anos (76%), formação escolar 

correspondente a ginasial (14,6%), colegial (32%) e superior (39,3%), média salarial oscilando 

de 01 a 02 salários mínimos - SM (19,8%), 02 a 03 SM (25,7%) e 03 a 05 SM (20,2%), e renda 

familiar variando de 01 SM a 5 SM (50,5%).  

Grande parte desta mão de obra que compõe os trabalhadores manuais, que atuam diretamente 

nos canteiros, são provenientes das camadas menos instruídas e mais carentes da sociedade. 

Uma vez que o setor, por demandar nas obras mão de obra não qualificada, destaca-se como 

atividade que tem uma significativa oferta de trabalho. Além disso, ocupa posição estratégica 

na geração de empregos, uma vez que a criação de um posto de trabalho na construção requer 

menos investimentos se comparado à criação de emprego nas indústrias mais intensivas em 

capital (SILVA, 2008).  

Essa incorporação de uma massa de trabalhadores menos qualificados evidencia o papel social 

da construção civil como geradora de trabalho para uma camada da população que nem sempre 

tem acesso as outras profissões que exigem formação acadêmica e/ou experiência na área.   

 2.3    A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

O entendimento da realidade da mulher no mercado de trabalho retoma sua trajetória histórica, 

marcada pela dominação masculina, pela exclusão e discriminação. Por muito tempo os valores 

patriarcais que remontam o período colonial foram referência para a família brasileira. Na 

ordem patriarcal, a mulher deveria obedecer ao pai e ao marido, passando a autoridade de um 

para outro por meio do casamento monogâmico e indissolúvel (PINSKY; PEDRO, 2012). 

Novas mudanças surgiram no país após a abolição da escravidão, o advento da república, a 

grande imigração e a decolada do processo de urbanização e industrialização. Em meio à 

modernização um novo modelo de família começou a ser preconizado, em que a mulher era 

vista como mãe dedicada, que dispensava cuidado especial e atenção aos filhos, 

responsabilizando-se também pela formação moral das crianças. Mas este novo modelo de 

família burguesa ainda mantinha a mesma hierarquia com relação aos papéis masculinos e 

femininos, com o homem à cabeça da casa e a mulher como subalterna e dependente (PINSKY; 

PEDRO, 2012).  
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Estes valores, contudo, não adquiriram a mesma importância na vida de todos os brasileiros. 

Nem todos puderam se adaptar aos modos burgueses. Em uma sociedade profundamente 

diversa e desigual, hierarquizada a partir de elementos socioeconômicos e étnicos, é de se 

esperar que, ao se comparar famílias de áreas mais urbanizadas com as de áreas 

predominantemente rurais, as compostas por negros, brancos ou mestiços, as imigrantes e as 

locais, as ricas e as pobres, houvesse grandes diferenças nos papéis protagonizados pelas 

mulheres na sociedade (PINSKY; PEDRO, 2012). 

A entrada em massa da mulher no mercado de trabalho se deu durante a Revolução Industrial, 

séc. XVIII, que introduziu a maquinaria no processo de produção de mercadorias e aumentou 

o número de trabalhadores concentrados nas fábricas. Trabalhadores estes que passaram a 

incorporar todos os membros da família, incluindo mulheres e crianças. Assim, a Revolução 

Industrial introduziu a família nas engrenagens da produção, transformou a mulher em força de 

trabalho e fez dela uma operária. (TOLEDO, 2008).  

Com a industrialização crescente no final do século XIX, a descoberta de novas tecnologias 

mecânicas e o barateamento das máquinas, ter força deixou de ser um dos critérios para o 

trabalho fabril, abrindo espaço para as mulheres e as crianças que por sua vez eram 

reconhecidos por sua “condição de inferioridade” e recebiam salários menores que os recebidos 

pelos homens (SILVA, 2013).  

Ao longo do século XX entrou em ascensão o modelo norte-americano de produção fordista, 

baseado em inovações técnicas e organizacionais articuladas com vista para a produção e 

consumo em massa (CATANNI, 2000). 

Conforme Cattani (2000) o fordismo se caracteriza como:  

[…] prática de gestão na qual se observa a radical separação entre concepção e 

execução, baseando-se está no trabalho fragmentado e simplificado, com ciclos 

operatórios muito curtos, requerendo pouco tempo para a formação e treinamento dos 

trabalhadores. O processo de produção fordista fundamenta-se na linha de montagem 

acoplada à esteira rolante, que evita o deslocamento dos trabalhadores e mantém um 

fluxo contínuo e progressivo das peças e partes, permitindo a redução dos tempos 

mortos […] (CATTANI, 2000, p 89).  

No modelo fordista de produção o trabalho torna-se repetitivo, parcelado e monótono, sendo 

sua velocidade e ritmo estabelecidos independentemente do trabalhador, que o executa através 

de uma rígida disciplina. O trabalhador perde suas qualificações, as quais são incorporadas à 

máquina, afirma (CATTANI, 2000). 
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Esse processo de produção no decorrer dos anos 70 e 80, com a reestruturação econômica e 

reajustamento social e político, sofre um enfraquecimento e aos poucos é substituído pelo 

regime de acumulação flexível. O mercado de trabalho passa por uma radical reestruturação, 

com jornadas de trabalho maiores em períodos de pico de demanda, compensadas com menos 

horas em períodos de redução de demanda, além da aparente redução do emprego regular em 

favor do crescente uso do trabalho em tempo parcial, temporário e subcontratado (HARVEY, 

2008).  

A acumulação flexível gerou uma grande precarização do trabalho de maneira geral. Em se 

tratando da mulher trabalhadora percebe-se que este processo é ainda mais intenso. A esse 

respeito Harvey (2008, p. 146) afirma que “as novas estruturas do mercado de trabalho facilitam 

muito a exploração da força de trabalho das mulheres em ocupações de tempo parcial, 

substituindo assim trabalhadores homens centrais melhor remunerados e menos facilmente 

demitíveis pelo trabalho feminino mal pago”.  

A participação feminina no mercado de trabalho brasileiro torna-se evidente, uma vez que elas 

representam quase 44% da população economicamente ativa do Brasil, segundo dados da 

PNAD/IBGE (2015). Observa-se também o aumento da escolaridade das mulheres no decorrer 

dos anos. Em um estudo comparativo dos dados da PNAD/IBGE (2005/2015) entre os anos 

2000 e 2015, foi possível concluir que a taxa de frequência no ensino superior de graduação 

das mulheres com idade entre 18 e 24 anos saltou de 13 % em 2000, para 21,7 % em 20153, 

sendo estes percentuais maiores do que os obtidos pela população masculina, que foram de 

9,8% e 15,4% respectivamente.  

Em seu estudo a respeito do trabalho feminino no Brasil, Bruschini e Lombardi (2000) 

afirmaram que existe uma certa continuidade e também mudanças em relação à inserção das 

mulheres no mercado de trabalho brasileiro. A continuidade se justifica pela permanência das 

mulheres em um polo de empregos que incluem as posições menos favoráveis e precárias, 

quanto ao vínculo de trabalho, à remuneração, à proteção social e às condições de trabalho, 

como por exemplo o trabalho doméstico, as atividades sem remuneração e as atividades de 

produção para consumo próprio e do grupo familiar. As mudanças se referem à expansão da 

                                                           
3 As políticas de expansão do acesso ao Ensino Superior adotadas pelo governo brasileiro (2003 – 2010) se 

mostraram como portas de acesso a grupos que antes não tinham a chance de experimentar essa possibilidade. A 

ampliação da oferta de vagas para alunos de baixa renda na rede pública, por meio do REUNI e Cotas nas 

Instituições Federais de Ensino, e o financiamento de vagas públicas a alunos de baixa renda no ensino privado 

com o ProUni, se configuraram como programas que impulsionaram a igualdade de oportunidade de acesso para 

todos. (SIMÕES; MELLO NETO, 2012).  
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ocupação feminina em profissões de nível superior de prestígio, como a medicina, arquitetura, 

direito e até mesmo engenharia.  

Abramo (2007) afirmou que, apesar do avanço feminino em nível de escolaridade e participação 

no Brasil, ainda persistem sérios obstáculos à inserção da mulher no mercado de trabalho em 

igualdade de condições em relação ao homem. A taxa de desemprego das mulheres ainda é 

significantemente mais elevada que a dos homens, assim como sua presença nos segmentos 

informais e precários do mundo de trabalho.  

Esta realidade se traduz nos dados da PNAD de 2015, em que a porcentagem de mulheres 

desempregadas foi de 11,6%, enquanto que para os homens essa taxa foi de 7,68%. O 

rendimento médio mensal real de todos os trabalhos dos homens de 15 anos ou mais, foi de 

2058 reais, enquanto que o das mulheres foi de 1567 reais. Em termos proporcionais, as 

mulheres receberam 76,1% do rendimento de trabalho dos homens, sendo que, ao avaliar a 

proporção de pessoas que receberam até um salário mínimo, 22% dos homens ocupados se 

enquadravam nesta categoria, enquanto que para as mulheres esta proporção foi de 30,4%. 

Além disso, na estatística de trabalhadores sem rendimento ou que receberam somente 

benefícios, as mulheres representavam um maior número, com 8,5%, quase o dobro do 

percentual masculino, que foi de 4,5% (PNAD/IBGE, 2015).  

Arriagada (1997) debate sobre as diferenças salariais entre homens e mulheres e afirma que 

nenhum país remunera igualmente homens e mulheres pelo exercício da mesma função e com 

o mesmo nível de instrução. Segundo a autora, a desvantagem de salário relativo por hora da 

mulher em relação ao homem equivale a quatro anos de educação formal4, ou seja, os homens 

ganham o equivalente a quatro anos de educação formal a mais do que as mulheres.  

Torna-se relevante também a contextualização da divisão sexual do trabalho. A sociedade como 

um todo é produto de construções sociais, que são fundamentadas por meio de relações sociais. 

Homens e mulheres não são coleções de indivíduos biologicamente distintos, eles são na 

verdade dois grupos sociais que estão engajados em uma relação social específica, determinada 

pelo sexo dos indivíduos. Estas relações são materializadas por meio do trabalho, e se exprimem 

                                                           
4 “En ningún país se paga una remuneración equivalente a hombres y mujeres con el mismo nivel de instrucción. 

Los ingresos de las mujeres, jóvenes o adultas, habitualmente son menores que los de los hombres, 

independientemente del nivel educacional que se considere, y la discriminación se presenta en todos los grupos 

ocupacionales. La desventaja relativa de los ingresos por hora de las mujeres adultas con respecto a los hombres 

equivale a alrededor de cuatro años de educación formal.” (ARRIAGADA, 1997, p. 21).   
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como divisão social do trabalho entre os sexos, ou divisão sexual do trabalho (KERGOAT, 

2009).  

Cattani (2000) define a divisão sexual do trabalho como sendo a separação das atividades de 

produção e reprodução social de acordo com o sexo dos indivíduos, destinando a esfera 

feminina ao mundo doméstico e privado, aos cuidados da família, à reprodução da espécie e à 

produção de valores de uso para consumo do grupo familiar, enquanto que as atividades de 

produção social, desempenhadas no espaço público, como as funções de comando e direção da 

sociedade, são atribuições masculinas. A Figura 2.2 ilustra a representatividade feminina em 

empregos formais nos setores de atividades econômicas do país em 2015.  

Figura 2.2 - Empregos femininos no Brasil, por setor econômico em 2015 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), elaborado 

pela autora. 

Pela Figura 2.2 percebe-se que o setor de serviços foi o que mais empregou mulheres em 2015 

no Brasil. Dessa forma, torna-se relevante ressaltar que os serviços domésticos estão 

incorporados como uma das divisões das atividades econômicas que caracterizam o setor de 

serviços, o que evidencia a divisão sexual do trabalho no mercado de trabalho brasileiro.  
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 2.4    A MÃO DE OBRA FEMININA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

A presença feminina nos canteiros de obras, nas funções de pedreira, azulejista, aplicadora de 

revestimento cerâmico e rejuntadora, é resultado principalmente da escassez de mão de obra, 

que não acompanhou o crescimento do setor nos últimos anos, com destaque a partir de 2007, 

com o programa Minha Casa Minha Vida – MCMV, e o Plano de Aceleração do Crescimento 

– PAC 1 e PAC 2, do governo federal, além das obras de infraestrutura dos eventos esportivos 

sediados pelo Brasil (JORGE, 2015).  

Segundo esta perspectiva a falta de mão de obra e o crescimento da construção civil fez com 

que o setor abrisse espaço para a contratação de mulheres. Esta configuração foi impulsionada 

ainda por incentivos de programas sociais, com o oferecimento de cursos profissionalizantes 

voltados diretamente para a mão de obra feminina na construção.  

Jorge (2015) salienta que o pioneirismo de programas sociais de incentivo a inclusão das 

mulheres na construção civil se deu com o Projeto Social Mão na Massa, idealizado por Deise 

Gravina e iniciado em 2007, destinado exclusivamente às mulheres beneficiárias dos programas 

sociais de transferências de renda no Rio de Janeiro. O projeto é não governamental mas conta 

com apoio de empresas e instituições parceiras, como a Petrobrás e o SENAI.  

Este projeto transformou o setor da construção civil e serviu de exemplo para várias capitais do 

país e também por diferentes segmentos e associações, com nomes diferentes, mas mantendo a 

sua base orientadora de promover a qualificação, a inclusão e a cidadania para mulheres, e 

também para suprir a escassez de mão de obra do setor (JORGE, 2015). Hoje o projeto funciona 

por meio de uma plataforma online, denominada banco de empregos, na qual as mulheres fazem 

um cadastro e ficam disponível para contratações. O Banco de empregos propõe maior 

visibilidade para as mulheres trabalhadoras que possuam qualificação profissional no setor da 

construção civil e maior facilidade para as empresas contratantes.  

Segundo informações do site oficial do Mão na Massa5 a 12ª edição do programa foi iniciada 

em agosto de 2014 e contou com a participação de 70 alunas matriculadas. Não foram 

encontrados dados a respeito de turmas posteriores à 12ª, portanto não se tem o conhecimento 

sobre a continuação dos cursos profissionalizantes após 2014.  

                                                           
5 Disponível em: <https://www.projetomaonamassa.org.br> Acesso em: 28 ago. 2017.  
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Informações do SEBRAE (2014) ressaltaram ainda outros programas de incentivo para a 

contratação de mulheres na construção civil, como por exemplo o Mulheres na Construção, 

desenvolvido pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), que 

proporciona qualificação profissional às beneficiárias dos programas sociais de transferência 

de renda. Os cursos foram desenvolvidos pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e o Sindicato 

da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF) foi responsável por inserir 

as alunas formadas no mercado de trabalho, por meio de contrato temporário e em caráter 

experimental. O programa ofereceu cursos de azulejista e pintora no primeiro e segundo 

semestre de 2012 e no segundo semestre de 2013 (SUDECO, 2016).  

Em Goiânia, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres – SMPM6 em parceria com 

o Governo Federal, por meio do programa Mulheres Construindo um Futuro Melhor, ofereceu 

em 2016 cursos gratuitos de pintora de obras e assentadora de revestimentos cerâmicos, 

realizados no SENAI da Vila Canaã. O programa foi destinado a mulheres maiores de 16 anos 

que concluíram pelo menos a 5ª série do ensino fundamental. 

Além disso, está em tramitação no Senado um projeto de lei, nº 323 de 2012, que propõe, por 

meio da alteração da lei vigente nº 8666 de 1993, novas normas para estabelecer os mecanismos 

de contratação de mulheres em serviços e obras públicas. O documento determina um 

percentual mínimo de 8% para a contratação de mulheres nas obras e serviços contratados de 

terceiros, sendo esta contratação feita em igualdade de condições. Ainda estabelece que a 

critério de desempate de licitações passa a valer também as empresas que tenham mais de 20% 

de mulheres inseridas em seus quadros de empregados (BRASIL, 2012).  

Em sua pesquisa sobre o deslocamento do trabalho feminino e os novos contornos da divisão 

sexual do trabalho na construção civil em Anápolis e em Goiânia, Jorge (2015) concluiu que as 

mulheres têm se deslocado para o trabalho na construção civil com justificativa de melhorias 

salariais, se comparado aos salários obtidos pelos serviços domésticos, além da possibilidade 

de crescimento dentro do setor e o status social que a profissão oferece a estas trabalhadoras. 

                                                           
6 Informações obtidas no site da prefeitura de Goiânia em Políticas para as Mulheres, disponível em:                     < 

http://www4.goiania.go.gov.br/portal/site.asp?s=1050&m=3473> Acesso em: 28 de ago. 2017.  
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É importante ressaltar também o ambiente da construção civil como um setor altamente 

masculinizado. A Figura 2.3 retrata a concentração de trabalhadores na construção civil no 

decorrer dos anos, separados por sexo. 

Figura 2.3 - Empregados na Construção Civil, por sexo 

  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), elaborado 

pela autora. 

Pela leitura do gráfico da Figura 2.3 percebe-se a desproporcionalidade de funcionários da 

construção civil, no que diz respeito ao sexo destes trabalhadores, em que a maioria expressiva 

é representada pelo sexo masculino. Isto evidencia que os obstáculos impostos ao ingresso de 

mulheres neste mercado de trabalho estão associados não só ao fato de serem mulheres, como 

também ao fato de estarem ingressando em um espaço de dominação masculina. A presença 

feminina é minoria desde os postos de gerência, como engenheiras e gestoras de obras, até os 

postos que exigem menos qualificação como o das trabalhadoras que atuam diretamente nos 

canteiros de obra nas funções de pintoras, azulejistas, pedreiras e rejunteiras.  

Os estudos de Lombardi (2016) apontaram como fatores que poderiam explicar a pequena 

presença de mulheres na profissão de engenheira, destacando-se as limitações impostas pela 

profissão, dada a origem militar da engenharia, as condições de trabalho, o comando de equipes 

masculinas e também a incompatibilidade entre esta ciência e uma dada concepção de feminino. 

Kergoat (2009) caracterizou a divisão sexual do trabalho por meio de dois princípios 

organizadores: o princípio da separação, em que são atribuídos para determinadas atividades a 
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categoria de “trabalho feminino” ou “trabalho masculino”, e também o princípio da 

hierarquização, em que o trabalho do homem é mais prestigiado do que o trabalho da mulher. 

Dessa forma, a trajetória das mulheres no mercado de trabalho se desenvolve atrelada à divisão 

sexual do trabalho. Esta situação é verificada na construção face a baixa presença de mulheres 

no setor e na segregação destas trabalhadoras em determinadas atividades.  

Oliveira (2013) afirmou que o emprego de mulheres na construção civil é estratégico, na medida 

em que vai além de suprir a falta de mão de obra. Ademais, o próprio setor reproduz as 

desigualdades de gênero ao indicar as mulheres para a execução de tarefas que requeiram 

atributos socialmente determinados para o perfil da mão de obra feminina, pelos argumentos de 

natureza, ou seja, atributos que são estimulados nos processos de socialização das meninas, 

dentre eles paciência, delicadeza e meticulosidade. Isto reforça a divisão sexual do trabalho 

dentro do setor e marginaliza o trabalho feminino em atividades de menor prestígio e 

visibilidade.  

Além disso, Oliveira (2013) ainda aponta que a inserção das mulheres no setor não se efetiva 

de forma espontânea, fazendo-se necessário a acumulação de qualificação profissional como 

uma forma de capacitação adicional, na tentativa de se igualarem aos homens em uma profissão 

tradicionalmente masculina como a construção civil, o que dificulta ainda mais a entrada de 

mulheres no setor.  
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MÉTODO DE PESQUISA 

3.1    ABORDAGENS E TÉCNICAS 

Os estudos da mão de obra feminina na construção civil fundamentam-se na perspectiva 

teórico-metodológica da teoria social crítica, uma vez que seus pressupostos são essenciais para 

a compreensão do objeto de estudo, para além de sua expressão imediata, considerando os 

fatores históricos, culturais, políticos e econômicos que os determinam. Constituem-se em 

reflexões sobre a reprodução e organização do capital essenciais à análise na compreensão dos 

indicadores sob o ponto de vista da totalidade concreta, na qual adquirem significados e, ao 

mesmo tempo, definem o todo (KONDER,1981). 

Ao definir os fundamentos metodológicos, este estudo amparou-se em Marconi e Lakatos 

(2006, p.83) ao afirmarem que o método “é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais 

que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, traçando o caminho a ser 

seguido, detectando erros e auxiliando as decisões na pesquisa”. Ainda segundo os autores ao 

realizar uma pesquisa a metodologia deverá ser definida como o conjunto de etapas 

ordenadamente dispostas, que serão desenvolvidas no decorrer da investigação.  

Quanto a abordagem desta pesquisa, o caráter qualitativo foi o que melhor atendeu ao estudo, 

ora proposto. Collis e Hussey (2005) explicam que a utilização do método qualitativo 

corresponde a análises mais subjetivas, com percepções e aplicação de técnicas interpretativas 

para descreverem um fenômeno. Triviños (2008) considera que há uma relação dinâmica entre 

o mundo real e o sujeito e que a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 

básicos no processo de pesquisa qualitativa.  

 Minayo (2001, p.21) afirma que “A pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. […] ou seja, ela trabalha o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos […]”. Também Collis e Hussey (2005) explicam que a utilização do método 

qualitativo corresponde a análises mais subjetivas, com percepções e aplicação de técnicas 

interpretativas para descreverem um fenômeno.  
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Quanto aos fins, este estudo caracterizou-se por uma pesquisa descritiva e explicativa, uma 

vez que realizou observações, registros e análises de fatos e fenômenos (variáveis) sem 

manipulá-los, expondo características da população (TRIVINOS, 2008) e identificou fatores 

que determinaram ou que contribuíram para a ocorrência dos fenômenos (GIL, 2008, p. 28).   

Na pesquisa descritiva, os fatos são observados, registrados e descritos sem que o pesquisador 

interfira neles. Não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva 

de base para tal explicação (VERGARA, 2007). O que interessa é a compreensão do fenômeno 

como um todo (GODOY, 2006). Exige do investigador uma exata delimitação de técnicas, 

métodos, modelos e teorias que orientem a coleta e interpretação dos dados (TRIVIÑOS, 2008). 

A pesquisa explicativa é a que mais aprofunda no conhecimento da realidade, uma vez que 

busca a explicação da razão e do porquê das coisas. O conhecimento científico se baseia nos 

resultados obtidos por estudos explicativos, o que não tira o valor das pesquisas descritivas, 

pelo contrário, os estudos explicativos fazem uso de pesquisas descritivas pois antes de explicar 

os fatores que determinam um fenômeno é preciso que este seja suficientemente detalhado e 

descrito (GIL, 2008).  

Foi utilizado para coleta de dados entrevista semiestruturada com aplicação de 

questionários. Godoy (2006) afirma que a entrevista semiestruturada tem por objetivo 

principal entender os significados que os entrevistados dão às questões e situações referentes 

ao tema de interesse da pesquisa.  

Para Negrine (1999), a entrevista semiestruturada possibilita por um lado garantir certas 

informações relevantes ao estudo e, por outro, fornecer maior flexibilidade à entrevista, 

oferecendo maior liberdade ao entrevistado para que ele possa abordar aspectos que, segundo 

sua ótica, são importantes em determinada temática.  

O roteiro de entrevista semiestruturada (Apêndice 1) apoiou-se no trabalho de Jorge (2015), 

e foi elaborado com o objetivo de facilitar a condução das entrevistas com as mulheres do 

canteiro de obras, e percebeu dentre outras coisas: as razões que conduziram as mulheres a 

optarem pelo trabalho no canteiro de obras da Construção Civil, como elas percebem o trabalho 

da mulher no canteiro de obra da Construção Civil, as facilidades e dificuldades enfrentadas, 

na percepção das entrevistadas, no âmbito de suas profissões. Para facilitar a análise e tabulação 

dos dados, algumas entrevistas foram gravadas.  
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Para melhor contextualizar o objeto de estudo foram encaminhados questionários (Apêndice 2) 

para empresas de construção civil em Goiânia, nos quais foram identificadas as ofertas de vagas 

para mulheres nos canteiros de obras, bem como as percepções da empresa a respeito do 

trabalho feminino e masculino dentro do setor. Estes questionários foram enviados por meio 

eletrônico e também aplicados pessoalmente na ocasião da pesquisa de campo.  

Outra forma de obtenção dos dados foi por meio da observação de campo com o auxílio de 

um roteiro de observação (Apêndice 3). As observações foram realizadas na ocasião da visita 

de campo nos canteiros de obras e visaram perceber as condições de trabalho da mulher no 

exercício das atividades dentro dos canteiros, como o uso de Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI, a existência de vestuários e banheiros próprios para as mulheres, além da 

utilização de áreas de convivência, como refeitórios e áreas de descanso.  

Finalizadas as entrevistas, o processo de análise de dados em si envolveu as etapas de leitura 

dos dados qualitativos observando cada dimensão proposta no questionário e também a 

realização da análise de conteúdo para auferir significação aos dados coletados.  

Segundo Ludke e André (1986), analisar os dados qualitativos significa “trabalhar” todo o 

material obtido durante a pesquisa, ou seja, as transcrições de entrevista, as análises de 

documentos e as demais informações disponíveis. Para as autoras, a análise do material 

significa organizar todo o material, identificar as tendências e padrões relevantes e, 

posteriormente, buscar as relações e interferências existentes.  

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicações que busca 

ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura dos dados coletados, como afirma Chizzotti 

(2006).  Tem como objetivo “compreender criticamente o sentido das comunicações, seu 

conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas” Chizzotti (2006, p. 98), 

conferindo maior autonomia de resposta aos entrevistados e maior subjetividade às perguntas.   

As unidades de registro são obtidas por meio da decomposição do conjunto de uma mensagem 

e são utilizadas para analisar seu conteúdo. São exemplos das unidades de registro: a palavra, a 

frase e o tema, que é representado por uma unidade maior em torno do qual é possível se 

formular uma conclusão. Além das unidades de registro é preciso definir o contexto no qual a 

mensagem faz parte, representado pelas unidades de contexto (MINAYO, 2001). 
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Bauer e Gaskell (2008) indicam que os materiais textuais escritos são os mais tradicionais na 

análise de conteúdo, podendo ser manipulados pelo pesquisador na busca por respostas às 

questões de pesquisa. Com abordagem semelhante, Flick (2009, p. 291) afirma que a análise de 

conteúdo “é um dos procedimentos clássicos para analisar o material textual, não importando 

qual a origem desse material”. 

Para Minayo (2001, p. 74), a análise de conteúdo é “compreendida muito mais como um 

conjunto de técnicas”. Na visão da autora, constitui-se na análise de informações sobre o 

comportamento humano, possibilitando uma aplicação bastante variada e tem duas funções: 

verificação das questões propostas e descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos. 

Tais funções podem ser complementares, com aplicação tanto em pesquisas qualitativas como 

quantitativas. 

A análise dos dados coletados se desenvolveu observando as seguintes fases de tratamento:   

1) Preparação do material – nesta fase realizou-se a transcrição das gravações das 

entrevistas, orientando-se pelo roteiro de perguntas e agrupando as respostas obtidas em cada 

questão do questionário aplicado.  

2) Análise de conteúdo das entrevistas semiestruturadas, nas seguintes etapas:  

 a) tabulação qualitativa - as respostas das entrevistadas foram identificadas e 

agrupadas segundo cada pergunta e, posteriormente, foram elaboradas tabelas. 

 b) categorização temática -  embasada em Bardin (2006) e Minayo (2001), 

identificou-se os temas ligados aos objetivos da pesquisa, apresentados e fundamentados nos 

dados obtidos e organizados em planilha. Foram agrupados os extratos das entrevistas mais 

significativos do tema proposto, visando ressaltar a fala do entrevistado.  

O trabalho foi submetido para aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da UFG, para 

a aplicação dos questionários e entrevistas. Foi necessário a autorização por parte dos 

entrevistados antes da realização de cada entrevista. Autorização esta, que foi obtida por meio 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice 4).  
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3.2    ABRANGÊNCIA E SUJEITOS 

A pesquisa se desenvolveu em Goiânia, identificando mulheres empregadas no setor da 

construção civil a partir de 2015. 

A identificação destas mulheres foi realizada, preliminarmente, por meio de lista fornecida pelo 

SENAI – GO de alunas que concluíram o curso de qualificação em pintoras de obras e 

assentamento de revestimentos cerâmicos em 2016, por meio do programa Mulheres 

Construindo um Futuro Melhor, da Secretaria Municipal de Políticas Para as Mulheres de 

Goiânia em parceria com o Governo Federal. Foi possível localizar cinco alunas no total, que 

aceitaram participar da pesquisa. Dentre essas, três mulheres concluíram o curso de assentadora 

de revestimento cerâmico e as outras duas concluíram o curso de pintora de obras.  

Foram realizadas também visitas às empresas de construção civil em Goiânia, onde foram 

identificadas mais mulheres trabalhadoras nos canteiros. Foram entrevistadas 10 mulheres, 

responsáveis pelas funções de limpeza de obras (1) e rejunte (9).  

O universo de pesquisa integral se constituiu por 15 mulheres trabalhadoras, sendo 5 

identificadas por meio do SENAI-GO e 10 localizadas por ocasião de visitas de campo.  

Os questionários enviados para os representantes de empresas de construção civil foram 

respondidos por 10 funcionários, responsáveis por 9 empresas e 7 construtoras ou 

incorporadoras. A comunicação com as empresas que participaram da pesquisa foi estabelecida 

por meio eletrônico, e por indicação de profissionais de engenharia que estão inseridos na área.  

Foram solicitadas visitas presenciais em 5 obras, porém foi possível realizar a pesquisa de 

campo em apenas 4 obras. Desta forma, as observações de campo foram obtidas por meio das 

investigações de 4 visitas de obras em execução em Goiânia.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa seguiu as orientações de sigilo e anonimato das entrevistadas, para isso, sempre que 

se referiu à fala das trabalhadoras foram adotados codinomes para a elas. Esta ideia foi inspirada 

no trabalho de Jorge (2015), que utilizou codinomes de flores para retomar as opiniões das 

mulheres entrevistadas em sua pesquisa, referindo-se à exploração sofrida por trabalhadoras em 

empresas japonesas que obrigavam as funcionárias a participar de cursos de “arranjos de 

flores”, visando o aperfeiçoamento de habilidades como agilidade, destreza e meticulosidade.  

As mulheres entrevistadas foram denominadas neste trabalho por codinomes de elementos 

estruturais e de fundação de obras da construção civil, por exemplo pilar, viga, laje e estaca, 

além de materiais de construção como concreto, cimento, areia, cerâmica, azulejo, brita, aço, 

cal, gesso, vidro e tinta. Esta escolha tem o objetivo de realçar a mulher como parte integrante 

da mão de obra dos canteiros, além de ressaltar sua relevância para o setor na qualidade de força 

de trabalho indispensável e necessária.  

4.1    OBSERVAÇÕES NO CANTEIRO DE OBRAS E EMPRESAS 

Antes de apresentar os resultados obtidos pelas entrevistas e pelos questionários, torna-se 

necessário evidenciar a descrição dos aspectos relativos às condições de trabalho da mulher nos 

canteiros de obra. As indagações a seguir foram extraídas por meio das observações de campo, 

realizadas em quatro obras em fase de execução em Goiânia.  

Foi possível observar que as áreas comuns existentes nas obras visitadas consistiam 

essencialmente no refeitório e em locais para descanso, sendo que em nenhum canteiro foi 

possível definir um local próprio reservado para o repouso dos funcionários, por conseguinte, 

esta atividade se dava em locais dispersos, situados em cômodos dentro da própria obra.  

A pesquisa de campo foi realizada em horários diferentes para cada obra, ajustável de acordo 

com a disponibilidade da empresa, o que dificultou a observação da utilização das áreas 

comuns. No entanto, em uma obra a visita foi executada no horário de almoço, tornando viável 

a investigação sobre a interação entres homens e mulheres nestes locais.  
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Na obra em questão, o acesso ao refeitório era alcançado por uma única porta de entrada, por 

onde todos os funcionários deveriam passar. Quando o alarme de almoço toca, logo é 

perceptível a formação de uma fila de homens próximos à porta de acesso. Observa-se que as 

mulheres, no primeiro momento, não se encontravam em nenhuma posição da fila.  Fato 

esclarecido, em seguida, quando as funcionárias, em número de 7 (sete), apareceram por uma 

faixa lateral e caminharam diretamente à porta de entrada, acessando o refeitório primeiro, antes 

de qualquer outro homem.  

No refeitório a participação masculina é predominante, a empresa conta com 180 funcionários 

do sexo masculino e apenas 7 do sexo feminino. As mulheres se acomodam em uma única mesa 

ao canto do cômodo e como iniciam as refeições antecipadamente, elas terminam as atividades 

no refeitório com maior rapidez, sendo as primeiras a deixarem o local. Com isso é possível 

observar uma certa segregação espacial feminina na utilização das áreas comuns da obra.  

Quanto aos vestiários e banheiros, todas as obras visitadas possuíam estes estabelecimentos 

separados por sexo. Vale destacar que, em uma visita, foi observado que o vestiário se 

configurava como o local mais confortável para as mulheres, que o utilizavam também como 

espaço de interação e até de descanso. Isso reforça a segregação feminina nos canteiros, uma 

vez que as mulheres possuem mais liberdade de expressão em um local fechado e afastado dos 

outros funcionários.  

Não foi possível observar diferenças de abordagens nos cursos de segurança de trabalho, para 

incluir as funcionárias, porém, em uma empresa, foram oferecidos cursos específicos para 

mulheres, de conscientização sobre o câncer de mama. Isso contribui para a ampliação da 

visibilidade feminina nos canteiros além de ser educativo e refletir de forma positiva na saúde 

da mulher, o que representa certa preocupação da empresa para com as trabalhadoras.  

Quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), pode-se auferir que as 

trabalhadoras utilizavam os EPIs corretamente, sendo os mesmos ajustáveis para os tamanhos 

femininos. Tanto os uniformes quanto os acessórios como luvas, capacetes, botas e máscaras 

possuíam dimensões adequadas para a estatura das mulheres. 

As placas de sinalização dos canteiros não possuíam a distinção de sexo e se assemelhavam, 

em todos os casos, à figura masculina, exceto na porta de acesso aos banheiros e vestiários 

femininos. Isso dificulta a disseminação da igualdade de gênero no trabalho dentro da 
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construção civil, e reforça a invisibilidade da mulher como trabalhadora e participante deste 

espaço de trabalho.  

Na ocasião das visitas foi possível observar as mulheres desempenhando as funções de limpeza 

dos canteiros e rejunte, além de funções de alto posto como estagiárias, técnicas de segurança 

do trabalho, administradoras e engenheiras. Nas funções de atuação direta nos canteiros de obra, 

a ocupação feminina de restringiu apenas às funções de limpeza e rejunte. Desta forma, as 

mulheres se encontravam apenas em áreas comuns ou locais onde a construção estava 

praticamente concluída, sendo que os homens se localizavam dispersos pelo canteiro, em todas 

as regiões de obras em execução. Isso evidencia a divisão sexual do trabalho na construção civil 

e intensifica a segregação espacial das mulheres nos espaços de ocupação dos canteiros.  

4.2    PERCEPÇÕES DAS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

As empresas que responderam os questionários possuíam a maioria dos funcionários 

contratados com carteira assinada, apenas uma empresa possuía número maior de funcionários 

terceirizados. Esse quadro se valeu também para as funcionárias mulheres, lembrando que os 

números de trabalhadores obtidos incluem apenas os que atuam diretamente nos canteiros de 

obra, excluindo a administração da obra, engenheiros(as), técnicos(as) e estagiários(as). As 

Figuras 4.1 e 4.2 trazem a distribuição da quantidade de funcionários das empresas analisadas, 

de acordo com o sexo dos trabalhadores e a forma de contratação.  

Figura 4.1 - Número de trabalhadores nos canteiros via CLT 
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Figura 4.2 - Número de trabalhadores via contrato terceirizado 
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A Figura 4.3 traz a distribuição de respostas dos representantes de empresas de construção civil 

sobre a pergunta: No processo de seleção/contratação para os cargos em canteiros de obra 

(pedreiros, serventes etc.), as mulheres podem se candidatar?  

Figura 4.3 - Possibilidade de contratação feminina para cargos nos canteiros (pedreiro, servente, etc.).  

  

A análise da Figura 4.3 permite concluir que, do ponto de vista das empresas, as mulheres 

podem se candidatar para os cargos nos canteiros de obras, trazendo o questionamento a 

respeito de que os fatores que levam à pouca presença feminina na construção civil podem estar 

associados à baixa procura das mulheres por tais vagas. No entanto, vale ressaltar que essa baixa 

procura feminina por vagas nos canteiros pode ser resultado de uma série de fatores que 

segregam as mulheres em funções com menos reconhecimento e visibilidade no mercado de 

trabalho, principalmente em atividades tradicionalmente masculinas.  

O fato das funções como limpeza e rejunte serem apresentadas como os cargos em que a 

candidatura feminina se aplica evidencia a divisão sexual do trabalho dentro do setor, uma vez 

que são funções que reproduzem as atividades estimuladas na execução dos trabalhos 

domésticos. A atribuição de características como “trabalhos pesados” como restrições para o 

Sim, as mulheres 

podem se 

candidatar para os 

cargos nos 

canteiros 

(pedreiras, 

serventes, etc.). 

50%

Sim, mas nunca 

teve procura para 

cargos como 

pedreira, 

carpinteira, 

pintora, armadora 

dentre outros

20%

Sim, porém as 

mulheres podem se 

candidatar apenas 

para limpeza final 

da obra

10%

Não, não contratam 

mulheres para 

execução de 

serviços pesados

10%

Não

10%



Cenário da mão de obra feminina na construção civil em Goiânia                                                                       38 

 

M. A. G. ROCHA  Resultados e Discussões 

trabalho feminino nos canteiros, ajuda a reforçar os estereótipos de gênero em torno da mulher 

trabalhadora e intensifica a divisão sexual do trabalho.  

As empresas também foram questionadas sobre a existência de vagas específicas para homens, 

com o intuito de aprofundar o estudo a respeito da baixa presença de mulheres nos canteiros. A 

Figura 4.4 traz os resultados obtidos por esta análise.  

Figura 4.4 - Existência de vagas específicas para homens nos canteiros 

 
 

A maioria das empresas envolvidas no estudo afirmou não exigir, especificamente, a mão de 

obra masculina na execução de determinadas atividades, porém uma aparcela de 30% disse 

possuir tal especificidade, sendo que dentre as justificativas apresentadas a mais notória foi a 

exigência de força física do trabalhador, apresentada aqui como critério para a necessidade de 

trabalhadores homens no desempenho de algumas funções nos canteiros. Isso, mesmo que se 

forma minoritária, ainda evidencia a divisão sexual do trabalho no setor e a intensificação dos 

estereótipos de gênero, onde a mulher é retratada como força de trabalho inferior e mais frágil7.  

                                                           

7 Para Toledo (2008) a mulher é vista, dentro do sistema capitalista de produção, como força de trabalho inferior 

e mais frágil, uma vez que a fábrica só a considera como trabalhadora, após a chegada da máquina, que dispensa 

a força bruta. Sendo que, a mulher sempre fez trabalhos pesados antes do advento da indústria, como arar a terra, 

cuidar de animais, esfregar o chão, carregar os filhos, o que valida a ideia de que a fragilidade feminina nada mais 

é do que uma imposição cultural da sociedade burguesa, para servir às necessidades da indústria naquele momento, 

com o aumento do rendimento da máquina, e os salários mais baixos pagos à mulher.  
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Dentre as vagas específicas para homens nos canteiros, as funções de transporte e descarga de 

materiais foram apontadas por mais de 60% das empresas como sendo funções destinadas 

apenas aos trabalhadores homens e as funções como pedreiro e servente foram ressaltadas por 

30% das empresas também como atividades restritas à mão de obra masculina. Dessa forma, as 

possibilidades de ampliação da ocupação da mão de obra feminina dentro dos canteiros de obra 

são limitadas e reduzidas, dificultando ainda mais a inserção das mulheres no setor.  

Todavia, levando em consideração a existência de vagas específicas para mulheres nos 

canteiros a proporção das empresas que responderam sim foi de 40%, portanto, uma quantidade 

significativa de construtoras admitiu que contratavam mulheres exclusivamente para 

determinadas funções. Dentre essas funções, a limpeza foi citada 75% das vezes, além das 

funções de copeira, rejunteira e cargos administrativos, que se repetiram em 25% das 

entrevistas. Em vista disso, pode-se concluir mais uma vez que os estereótipos que pairam sobre 

a força de trabalho da mulher continuam sendo reforçados na construção civil, em que as 

mulheres são destinadas a desenvolverem atividades que mais se assemelham aos serviços 

domésticos.  

Visando obter mais informações que auxiliariam na formulação de análises sobre as condições 

de trabalho da mulher na construção civil, as empresas foram questionadas sobre a duração das 

funções desempenhadas pela mão de obra feminina nos canteiros. O período de tempo de 

contratação torna-se importante neste caso, uma vez que existe a preocupação a respeito do 

trabalho na construção civil como rotativo e pouco duradouro. Isso faz com que o setor se 

configure como gerador de empregos subcontratados, temporários e parciais, o que se insere 

nos critérios observados sobre as condições de trabalho, mais especificamente como condições 

de trabalho da mulher.  

A esse respeito, as construtoras afirmaram que, em média, as mulheres são contratadas por um 

período de tempo que pode variar de 1 a 3 anos (67%), ou até menos que 1 ano (33%). Essas 

informações ajudam a confirmar as indagações propostas, de que o trabalho na construção civil 

se apresenta como temporário, porém é preciso ainda analisar a possibilidade de contratação 

das trabalhadoras por outras construtoras ou até mesmo pela mesma empresa em outra obra. 

Este fator foi aprofundado pelas entrevistas feitas com as mulheres, que será abordado mais à 

frente no trabalho.  
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Um dos objetivos do questionário aplicado em empresas de construção civil era obter as 

percepções por parte das empresas para com o trabalho do homem e da mulher nos canteiros de 

obra. Essa análise se inicia com a interrogação a respeito da existência de diferenças entre o 

desempenho masculino e feminino na execução das atividades. A grande maioria das empresas 

(90%) afirmou sentir alguma diferença entre o trabalho desempenhado por homens e por 

mulheres nos canteiros, restando apenas uma minoria (10%) de empresas que não declararam 

observar esta diferença.  

Como justificativa para a interrogação descrita, as empresas afirmaram que as mulheres são 

mais minuciosas, caprichosas, organizadas, centralizadas, cuidadosas, dedicadas, pacientes, 

“fáceis de lidar”, empenhadas, perfeccionistas, determinadas, detalhistas, claras e executam o 

serviço mais bem feito, enquanto que os homens são mais “moles” e responsáveis por serviços 

pesados.  

Apesar de considerar os adjetivos expressados sobre o trabalho feminino como positivos ou até 

um diferencial para a inserção de mulheres no setor, essas atribuições podem ter o efeito 

contrário, reforçando os estereótipos de gênero em torno do trabalho feminino, que 

consequentemente intensificam a exploração da mulher no mercado de trabalho. Os atributos 

femininos, estimulados no processo de socialização das meninas, como delicadeza, zelo e 

atenção, são incorporados pelas empresas e agregam valores aos processos produtivos, 

garantindo lucros ao capital (YANNOULAS, 2003; SOUZA-LOBO, 1991).   

A atribuição física de “serviço pesado” como desempenhado pela mão de obra masculina 

fundamenta a hierarquização do mercado de trabalho (SAFFIOTI, 1979), em que aos homens 

são conferidas as funções de maior visibilidade e reconhecimento enquanto que as mulheres 

desempenham funções que se assemelham ao exercício de atividades domésticas.  

Com o objetivo de recolher mais informações sobre os fatores que levam à pouca presença de 

mulheres trabalhadoras na construção civil, as empresas ainda foram convidadas a expor sua 

consideração a respeito da existência de procura feminina por cargos nos canteiros. Grande 

parte das construtoras (70%) afirmaram que esta busca existe, porém, algumas empresas (20%) 

ainda ressaltaram que, por mais que a procura feminina por cargos nos canteiros exista, ainda é 

pouco representativa.  

Dentre as empresas que responderam positivamente os questionamentos, foi pedido para que 

as mesmas comentassem sobre quais funções são buscadas pelas mulheres para cargos nos 
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canteiros. A limpeza apareceu em 80% das respostas, assumindo a liderança de procura 

feminina, o rejunte foi citado por 40% das falas dos entrevistados, seguidos de cargos 

administrativos e até funções que exigem paciência e cuidado foram abordadas pelas 

construtoras, como cargos procurados pela mão de obra feminina.  

Partindo destes resultados, é possível concluir que a procura feminina por vagas nos canteiros 

de obra acontece em grande parte das empresas de construção civil, fazendo do setor um 

mercado de trabalho de interesse feminino. No entanto, o fato da maior parte desta procura se 

destinar a vagas específicas, favorece a exploração do trabalho feminino além de acentuar a 

divisão sexual do trabalho.  

As percepções das construtoras sobre o trabalho feminino e masculino no setor foram retomadas 

por interrogações diretas a respeito de motivos de faltas, alterações comportamentais, 

ocorrência de acidentes, disciplina e participação em cursos de capacitação. Os resultados 

obtidos por essa análise estão expressos na Figura 4.5.  

Figura 4.5 - Percepções da empresa sobre o trabalho masculino e feminino na Construção Civil 
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Percebe-se, por meio da Figura 4.5 que as mulheres lideram nas faltas por motivos de doença 

familiar, fato que pode estar associado à designação feminina aos afazeres domésticos e cuidado 

com o lar e a família, dessa forma cabe à mulher faltar ao serviço em decorrência de tratar de 

situações relacionadas com o ambiente familiar. A situação é invertida quando levado em 

consideração faltas por motivos de doença pessoal, em que os homens englobam quase 80% 

das ausências, o que reforça as afirmações feitas.  

Quando abordado quem apresenta mais alterações comportamentais no serviço, quase 80% das 

empresas afirmou que os homens comandam neste quesito. As alterações comportamentais 

podem estar associadas ao uso de bebidas alcoólicas, discussões e desordens no trabalho. Os 

homens também lideram os dados de acidentes (80%), fazendo com que as mulheres 

representem a minoria no envolvimento em acidentes de trabalho. Neste caso, faz-se necessário 

ressaltar que a frequência de trabalhadores homens nos canteiros de obra é predominantemente 

maior que das mulheres, além de ocuparem mais funções que as trabalhadoras. Isso pode refletir 

na ocorrência de dados de acidentes no trabalho.  

As mulheres foram citadas por todas as empresas como mais disciplinadas em relação aos 

homens no exercício das atividades. Os homens foram apontados por 50% das empresas, como 

os funcionários que mais participaram dos cursos de capacitação, porém quase 40% das 

construtoras afirmaram que não existia diferença entre os participantes do curso, uma vez que 

os mesmos eram obrigatórios para todos os trabalhadores e oferecidos pela própria empresa.  

Em resumo, para as empresas as mulheres são percebidas como mais disciplinadas e oferecem 

mais segurança no local de trabalho, tanto contra acidentes quanto contra alterações 

comportamentais, porém participam menos dos cursos de capacitação e faltam mais devido a 

problemas no âmbito familiar.  

4.3    NARRATIVAS DAS MULHERES TRABALHADORAS EM CANTEIROS 

DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Trazendo a investigação dos dados para a pesquisa mais aprofundada das mulheres atuantes nos 

canteiros de obra, que são o objeto de estudo do presente trabalho, inicia-se a abertura deste 

tópico com o delineamento do perfil destas trabalhadoras. As entrevistas englobaram 15 

(quinze) mulheres, sendo que dentro deste universo, 10 (dez) mulheres foram convidadas a 

participar da pesquisa na ocasião da visita de campo, uma vez que se encontravam trabalhando 
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nos canteiros naquele momento e as outras 5 (cinco) foram encontradas por meio da lista 

fornecida pelo SENAI-GO de alunas que participaram dos cursos de capacitação para a 

construção civil. Desta forma, no decorrer da análise de dados será possível perceber que 

algumas mulheres não chegaram a trabalhar efetivamente nos canteiros de obra, no entanto 

concluíram o curso de qualificação na área. A idade das entrevistadas, o estado civil e a 

escolaridade das mulheres estão expostos na Tabela 4.1.  

Tabela 4.1 - Perfil das mulheres trabalhadoras da construção civil em Goiânia 

Idade  Estado civil  Grau de escolaridade  

De 20 a 30 anos 13% Solteira 20% Ensino fundamental 

incompleto 

33% 

De 31 a 40 anos 27% Casada 60% Ensino fundamental 

completo 

13% 

De 41 a 50 anos 47% 

 

Divorciada 20% Ensino médio completo 47% 

Mais de 50 anos 13%   Ensino superior 

completo 

7% 

Fonte: Dados coletados nas entrevistas. Elaboração própria 

A análise da Tabela 4.1 permite concluir que o perfil das mulheres trabalhadoras da construção 

civil em Goiânia é representado em sua maioria por mulheres de 41 a 50 anos, casadas e que 

possuem até o ensino médio completo.  

Praticamente todas as mulheres entrevistadas tem filhos (93%), sendo que 36% afirmaram 

possuir um filho, 43% afirmaram possuir 2 filhos, 7% afirmaram possuir três filhos e apenas 

14% afirmaram possuir mais de três filhos. A respeito dos filhos foi feita uma investigação mais 

aprofundada, buscando obter qual sua idade, se os mesmos moravam com a mãe e se estavam 

estudando no momento.  

Para esta análise fez-se necessário separar os filhos de acordo com a idade, dando um enfoque 

maior para os filhos menores. A maioria dos filhos das mulheres entrevistadas tinham mais de 

18 anos (78%), sendo que somente 22% dos filhos tinham até 10 anos (11%) e de 11 a 18 anos 

(11%). Isso demonstra a possibilidade de maiores condições de participação da mulher no 

mercado de trabalho. Dentro deste universo foi possível perceber que quase 80% dos filhos 

menores de idade moravam com a mãe, no entanto os filhos maiores de idade que moravam 

com a mãe foram representados por pouco mais da metade do total.  

Destaca-se a importância de se avaliar o acesso à educação dos filhos das trabalhadoras, bem 

como observar a permanência deles na escola. Todos os filhos menores de idade estavam 

matriculados e frequentando a escola, porém quando esta análise se destina aos filhos maiores 
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de idade esse percentual cai para 14%, ou seja, uma porcentagem muito pequena dos filhos 

estava cursando o ensino superior e 86% deles interromperam os estudos no ensino médio e 

passaram a exercer algum trabalho remunerado. A pesquisa retrata então a grande evasão 

escolar dos filhos das mulheres entrevistadas quando completam a maioridade.  

O perfil das trabalhadoras englobou também a renda familiar, que se dividiu entre até um salário 

mínimo (20%), de um a dois salários (33%) e de dois a três salários (47%), contudo, esta análise 

deve ser feita avaliando o rendimento pela quantidade de pessoas que moram na casa, ou seja, 

a renda per capita familiar. A Figura 4.6 apresenta a distribuição da renda per capita familiar 

das mulheres entrevistadas, considerando o número de indivíduos residentes na mesma casa.  

Figura 4.6. Renda familiar per capita das entrevistadas 

 
 

A partir da Figura 4.6 é possível concluir que a renda per capita familiar das entrevistadas de 

concentra majoritariamente no valor de 600 a 800 reais, sendo que a porcentagem que se situa 

abaixo desse valor é bem maior do que a porcentagem que se encontra acima.  

As entrevistadas ainda foram questionadas sobre o recebimento do bolsa família, entretanto 

apenas 20% das mulheres respondeu que eram contempladas com o auxílio. Fato 

provavelmente relacionado à faixa etária dos filhos. A origem das trabalhadoras também foi 

solicitada nas entrevistas e com isso foi possível observar que a maioria das mulheres eram 

naturais do norte do país (42%), contudo uma porcentagem considerável nasceu no centro oeste 

(33%) e nordeste (17%).  
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Visando perceber o deslocamento diário das trabalhadoras da residência até o local de trabalho, 

elas foram interrogadas sobre a localização de suas moradias. A este respeito, 53% das mulheres 

respondeu que morava em Goiânia, sendo que as outras 47% que não moram no município 

residem sobretudo nas cidades de Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e Trindade.  

No momento da entrevista quase 90% das mulheres afirmaram estarem exercendo atividade 

remunerada, das quais praticamente 70% se encontra empregada na função de rejunteira da 

construção civil e 23% realiza serviços gerais (limpeza) nos canteiros de obra e também em 

empresas privadas além de outros serviços como cuidadora de idosos. Dentre as mulheres 

empregadas na construção civil, todas possuíam contrato via carteira assinada, com a garantia 

dos benefícios sociais, porém uma porcentagem de trabalhadoras na função de serviços gerais 

fora do setor afirmou trabalhar sem carteira assinada. Vale ressaltar mais uma vez que a 

existência de trabalhadoras empregadas fora da construção é justificada passo que o universo 

de pesquisa englobou mulheres que realizaram cursos de capacitação profissional na área no 

ano passado. Dessa forma, estas mulheres não necessariamente estão empregadas atualmente 

na construção civil.  

O tempo de duração do trabalho torna-se importante também uma vez que a construção civil é 

um setor com grande rotatividade de funcionários, podendo comprometer a estabilidade 

financeira dos trabalhadores da área. Com esta análise foi possível concluir que em média as 

mulheres estavam exercendo a mesma função, na mesma obra e na mesma empresa de seis 

meses a um ano e meio. Isso reforça a afirmação citada de que o setor da construção se apresenta 

como temporário, porém, esta análise deve ser complementada com o tempo em que as 

mulheres efetivamente se encontraram empregadas no setor, não só na mesma obra, bem como 

também em outras empresas, trazendo a ideia de que o emprego na construção, por mais 

provisório que seja, pode gerar possibilidades de continuação do trabalho se expandido para 

outras construtoras.  

Seguindo a perspectiva descrita, questionou-se sobre os últimos empregos das mulheres, 

buscando observar o tempo que elas se encontrem inseridas na construção civil e até mesmo 

perceber o deslocamento funcional destas trabalhadoras. 

 A respeito do trabalho atual das entrevistadas, todas as mulheres provenientes da lista fornecida 

pelo SENAI-GO que concluíram o curso de assentadora de revestimentos cerâmicos e pintoras 

de obra (5 mulheres no total), das quais se encontram exercendo atividade remunerada no 
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momento (60%), não estão empregadas no setor da construção civil, e realizam funções como 

serviços gerais (limpeza) em empresas privadas, e cuidadora de idosos. Isso ressalta a baixa 

repercussão do programa em inserir as mulheres no mercado de trabalho. Vale destacar que a 

construção civil enfrenta um processo de instabilidade frente à crise econômica do país, o que 

repercute na oferta de vagas de trabalho no setor.  

Levando em consideração as mulheres que se encontravam trabalhando nos canteiros na ocasião 

das visitas de campo a Tabela 4.2 possibilita realizar uma análise mais aprofundada a respeito 

das funções que estas trabalhadoras desenvolvem, questões salariais, tempo em que exercem a 

função.  

Tabela 4.2 – Distribuição das mulheres trabalhadoras quanto à função atual, salário e tempo de serviço 

Função Número de mulheres Salário (em média) Tempo 

Rejunte 9 1 a 2 Salários mínimos De 6 meses a 1 ano e meio 

Limpeza 1 1 Salário mínimo Um ano e meio 

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo. Elaboração própria. 

Pela Tabela 4.2 é possível perceber que as funções que mais concentram a mão de obra feminina 

são o rejunte e a limpeza de obras. Visando reforçar esta afirmação, as mulheres foram 

questionadas se na obra em que trabalham existia algum homem que realizava a mesma função 

que elas, e apenas uma dentre todas as dez mulheres respondeu que existiam homens que 

desempenhavam a mesma atividade que ela na obra (rejunte). Quanto ao tempo de duração do 

serviço na mesma função e mesma obra, pode-se afirmar que a construção civil é responsável 

por contratar as trabalhadoras por tempo limitado e, de certa forma, momentâneo.  

Além disso, as entrevistadas ainda ressaltaram que poderiam executar outras funções que não 

fosse o rejunte dentro dos canteiros, porém essas funções eram majoritariamente a execução da 

limpeza da obra. Apenas duas mulheres dentre as 10 entrevistadas se sobressaíram a esse 

padrão, afirmando que já foram designadas para assentar azulejos no lado de fora da construção.  

Isso ressalta a intensa divisão sexual do trabalho nos canteiros de obras, onde as mulheres são 

responsáveis por desempenhar as funções que necessitem de atributos como paciência, cuidado 

e meticulosidade, que são socialmente atribuídos às características do “perfil” feminino no setor 

(OLIVEIRA, 2013; YANNOULAS, 2003).  
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Seguindo nesta mesma linha, faz-se importante a investigação do último emprego destas 

mulheres bem como também dos outros empregos passados, buscando avaliar o tempo de 

trabalho efetivo na construção civil, incluindo empresas e obras diferentes e também analisar o 

deslocamento de funções destas mulheres no mercado de trabalho até chegarem nos canteiros 

de obra.  

Como evidenciado anteriormente, as mulheres que realizaram os cursos de capacitação 

profissional do SENAI-GO não se encontraram empregadas no setor da construção civil no 

momento da entrevista, e sendo assim é de se esperar que seus empregos anteriores não incluam 

atividades desenvolvidas nos canteiros de obra. Dentre os trabalhos passados descritos por essas 

mulheres estão as funções de desossadora em empresa de produtos de origem animal, cuidadora 

de idosos, agente de saúde (auxiliar de enfermagem), empregada doméstica e serviços gerais 

(limpeza).  

Já dentre as mulheres trabalhadoras atuantes nos canteiros de obra entrevistadas durante a 

pesquisa de campo as atividades anteriores foram representadas majoritariamente pela função 

de rejunteira de obras (70%), diarista (10%), auxiliar de supermercado (10%) e auxiliar de 

restaurante (10%). Isso ressalta ainda mais a importância de se analisar as funções passadas 

desenvolvidas pelas mulheres dentro do setor da construção civil, uma vez que a grande maioria 

delas é proveniente de funções de atuação nos canteiros de obra, sendo assim o tempo de 

duração dos trabalhos desenvolvidos no setor pode se ampliar, caso analisado de maneira 

retroativa.  

Para esta análise a pesquisa volta-se especificamente para as funções exercidas pelas 

trabalhadoras dentro do setor da construção civil. Dentre as mulheres que realizaram os cursos 

de capacitação do SENAI-GO, duas das cinco, afirmaram que já haviam trabalhado na 

construção civil no passado, na função de pintora e limpeza de obras. Elas concluíram os cursos 

de profissionalização em pintura de obras e assentadora de revestimento cerâmico 

respectivamente. No serviço de pintora, a entrevistada afirmou ter trabalhado nesta função três 

vezes, em três obras diferentes, sendo todas elas durante pouco tempo, com salário de 50 a 100 

reais por dia e sem carteira assinada. Já a entrevistada que trabalho na limpeza de obras, afirmou 

que executou a função durante seis meses, ganhando um salário mínimo e com carteira assinada. 

Isso mais uma vez reflete o baixo impacto do programa em inserir as mulheres no mercado de 

trabalho.  
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Dentre as mulheres encontradas nos canteiros de obra, apenas três das dez afirmaram que 

estavam no seu primeiro emprego no setor da construção civil, que foram justamente as 

mulheres provenientes das funções anteriores de diaristas, auxiliar de supermercado e auxiliar 

de restaurante. Para estas mulheres o tempo de contratação no setor variou de seis meses a um 

ano e meio, com ganhos equivalentes a um salário mínimo e com carteira assinada. As outras 

mulheres que já trabalhavam no setor da construção civil a mais tempo possuíram tempo de 

contratação variados, salários variando de um a dois salários mínimos e todas com carteira 

assinada. Essas informações sobre o intervalo de tempo de contratação em funções na 

construção civil estão expressas na Tabela 4.3.  

Tabela 4.3 – Tempo de contratação das mulheres na construção civil 

Nunca trabalhou na construção Até 1 ano De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Mais de 5 anos 

20% 13% 27% 20% 20% 

Fonte: Dados coletados na pesquisa se campo. Elaboração própria. 

A Tabela 4.3 permite concluir que dentre as mulheres inseridas nos canteiros de obra a maioria 

se estabeleceu na área por um tempo considerável, visto que o prazo mínimo para a solicitação 

dos direitos previdenciários, como o seguro desemprego, é de 12 meses8. Isso evidencia a ideia 

de que, mesmo com grande rotatividade, a construção civil se apresenta como um mercado de 

trabalho que oferece a possibilidade de remanejamento dos funcionários para que estes 

continuem incorporados pelo setor.  

Neste momento, a pesquisa volta-se para um aspecto muito importante do trabalho, que diz 

respeito às dificuldades femininas de ingressarem na construção civil. As respostas para esta 

pergunta foram variadas e pessoais, desta forma foi preferível a organização de um quadro com 

as falas das entrevistadas para que todas as opiniões sejam expostas. O Quadro 4.1 traz as 

concepções das mulheres trabalhadoras sobre a dificuldade enfrentada por mulheres ao 

tentarem conseguir um emprego na construção civil.  

Quadro 4.1 – Opiniões das mulheres sobre a dificuldade de conseguir emprego na construção civil 

 Mulher Ser mulher dificultou seu acesso ao emprego na construção civil? 

 Pilar Ainda existe muito preconceito de que a mulher não é capaz, e de que também não é 

bom colocar mulher para trabalhar em um ambiente com muitos homens. 

 Viga 

 

Os homens acham que a mulher é fraca e mole para o trabalho. 

                                                           
8 Dados do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Disponíveis em: <http://trabalho.gov.br/seguro-

desemprego/modalidades/seguro-desemprego-formal> Acesso em: 7 dez, 2017.  
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Sim Laje Existe uma grande dificuldade de conseguir emprego, não só por ser mulher, mas 

também por ser mais velha. 

 Concreto Consegui o emprego por indicação do meu marido, que trabalhava com o engenheiro, 

mas de início o engenheiro não queria me colocar para trabalhar com muitos homens. 

Existe muitas mulheres que não “se dão o respeito” por aí.  

 Aço e Cal Ainda existe muito preconceito com mulher na construção. 

 Cimento O rejunte é uma função mais delicada e as construtoras preferem mulheres para fazer. 

Não Areia As construtoras querem mulheres. 

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo. Elaboração própria. 

A análise do Quadro 4.1 permite a construção de algumas considerações sobre os aspectos 

relevantes ressaltados pelas entrevistadas na hora de expor suas opiniões sobre as dificuldades 

enfrentadas pelas mulheres no acesso ao emprego na construção civil. A primeira consideração 

abrange o fato de que, na percepção das mulheres, os obstáculos impostos à mão de obra 

feminina nos canteiros estão relacionados com a visão preconceituosa de que as mulheres são 

inferiores fisicamente para a execução das atividades da construção, ou seja, “são mais moles”, 

“mais fracas” e “não são capazes”. Estas opiniões expressam o sentimento feminino de 

mulheres trabalhadoras que percebem o modo como são reconhecidas dentro do setor.  

A segunda consideração enfatiza um ponto mais delicado mas mesmo assim relevante para a 

pesquisa, de que a restrição para a contratação de mulheres nos canteiros de obra está associada 

à ideia de que é inseguro admitir mulheres trabalhando no mesmo ambiente que contenha 

grande quantidade de homens. Esta insegurança, de acordo com algumas entrevistadas, 

relaciona-se com a forma como a imagem das mulheres é traçada por parte dos funcionários ou 

até mesmo por parte delas mesmas, dentro de um ambiente masculinizado, o que infelizmente 

coloca a mulher em uma posição depreciativa e desvalorizada no âmbito de trabalho.  

Outro ponto analisado no trabalho traz a perspectiva de crescimento das mulheres dentro do 

setor. Como já foi constatado, a respeito da possibilidade de desenvolverem outras funções 

dentro dos canteiros, a maioria das mulheres afirmou que a elas só era permitido a realização 

da função de limpeza, fora a função de rejunte. Neste mesmo sentido, as trabalhadoras foram 

questionadas sobre o desejo de subir de posto no trabalho. Esta pergunta se dirigiu 

especificamente às mulheres que já trabalharam na construção civil, ou seja, dez mulheres 

entrevistadas na ocasião das visitas de campo nos canteiros de obra e duas mulheres que 

concluíram cursos de capacitação na área pelo SENAI-GO.  
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Dentre este universo de 12 mulheres, quatro delas (33%) afirmaram que não tinham a intenção 

de subir de posto no trabalho, sendo que uma delas justificou a resposta dizendo que ganhou 

muita prática na execução do rejunte e portanto não pretendia mudar de função. Já as respostas 

das outras oito mulheres (67%) que declararam que tinham o desejo de serem promovidas no 

trabalho estão apresentadas no Quadro 4.2.  

Quadro 4.2 – Quais funções as entrevistadas gostariam de exercer nos canteiros de obra caso fossem 

promovidas. 

Mulher Função na construção civil Qual função gostaria de fazer 

Laje Limpeza Fazer rejunte 

Cimento Rejunte Fazer pintura 

Areia Rejunte Colocar azulejo 

Cerâmica Rejunte Se qualificar em segurança do trabalho e construção de edifícios 

Brita Rejunte Fazer pintura 

Gesso Rejunte Fazer pintura ou ser eletricista 

Vidro Rejunte Mexer com energia elétrica e pintura 

Tinta Limpeza Mexer com almoxarifado 

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo. Elaboração própria. 

Pela análise do Quadro 4.2 é possível perceber o interesse e o desejo das mulheres de subir de 

posto e alcançar mais espaço dentro da construção civil, espaço este que não incorpore apenas 

as funções de limpeza e rejunte nos canteiros.  

Nesta perspectiva, as entrevistadas foram questionadas se em algum momento, dentro de todo 

o período em que elas se encontraram inseridas no setor da construção civil, foram promovidas 

ou mudaram de função dentro dos canteiros. Para esta análise não se fez necessário a 

formulação de tabela, uma vez que a resposta foi unânime e universal para todas as 

trabalhadoras. Nenhuma mulher, dentre todo o universo de pesquisa, chegou a ser promovida 

dentro dos canteiros de obra, ou seja, 100% das entrevistadas respondeu que nunca mudou de 

função na construção civil.  

Estas afirmações chamam a atenção para um fato muito importante e que necessita receber 

consideração redobrada neste trabalho. O fato de que a construção civil, por mais que esteja se 

ampliando para a contratação de mão de obra feminina, ainda não permite que a mulher consiga 

crescer profissionalmente dentro do setor, restringindo sua possibilidade de ocupação em outros 

espaços dentro dos canteiros de obra que não sejam somente nas funções admitidas como 
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“apropriadas” ao perfil feminino. Serviços estes que reproduzam os trabalhos domésticos ou 

que requeiram características como zelo, atenção e cuidado, atribuídas às meninas no seu 

processo de socialização. Estas funções são representadas dentro do setor da construção civil 

principalmente pelo rejunte e limpeza de obras (OLIVEIRA, 2013; YANNOULAS, 2003). 

O trabalho volta-se neste momento para os cursos de qualificação profissional na área da 

construção civil, buscando analisar se estes cursos contribuíram para a inserção das mulheres 

no setor. As primeiras entrevistadas a comporem este universo são representadas pelas mulheres 

que realizaram os cursos de assentadora de revestimentos cerâmicos e pintoras de obras, 

fornecido pelo SENAI-GO em parceria com o Governo Federal e a Secretaria de Municipal de 

Políticas para as Mulheres de Goiânia, por meio do programa Mulheres Construindo um Futuro 

Melhor.  

Segundo as mulheres os cursos tiveram a duração de 3 meses e foram realizados no ano de 

2016. Todas as entrevistadas acharam o curso muito satisfatório, e afirmaram terem adquirido 

muito conhecimento durante esta trajetória. Nenhuma das cinco mulheres entrevistadas 

conseguiu emprego na construção civil após o término do curso até os dias atuais. Isso reflete 

a baixa eficácia do programa em inserir estas trabalhadoras no mercado de trabalho, 

considerando ainda o cenário de crise no qual se encontra o país.  

Dentre as outras dez mulheres entrevistadas nos canteiros de obra, apenas duas afirmaram que 

realizaram cursos de qualificação na área, no entanto estes cursos foram oferecidos pela própria 

empresa na qual elas estavam contratadas. Dessa forma, os cursos não foram responsáveis por 

auxiliarem nas contratações destas mulheres pelo setor construção civil, uma vez que elas já se 

encontravam inseridas na área quando realizaram os cursos.  

Estes fatores ressaltam que os cursos de qualificação profissional na área não se configuraram 

como incentivo na contratação de mulheres, visto que todas as trabalhadoras já inseridas nos 

canteiros de obra não realizaram nenhum curso antes de serem contratadas. O questionamento 

levantado, aqui diz respeito à potencialização das “habilidades manuais” da mão de obra 

feminina, em que estas habilidades, tidas socialmente como “habilidades femininas”, são vistas 

como o diferencial para a inserção de mulheres no setor da construção civil (JORGE, 2015).  

As motivações que levaram as mulheres a realizarem os cursos profissionais para a construção 

civil também foi tópico de interesse para a pesquisa. Nesse sentido, esta análise torna-se 

relevante para as mulheres que realizaram os cursos do SENAI-GO, visto que as outras 
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mulheres que já estavam inseridas nos canteiros realizaram os cursos como obrigatoriedade da 

empresa na qual estavam contratadas. As respostas obtidas pelas mulheres que concluíram os 

cursos de assentadora de revestimento cerâmico e pintora de obras do programa Mulheres 

Construindo um Futuro Melhor consistiram principalmente no interesse pela área, que se 

apresentava, de acordo com as entrevistadas, como um setor de oportunidades, além de 

curiosidade, desejo de ganhar experiência e indicações de amigos e familiares.  

Visando identificar o deslocamento de funções das mulheres antes de ingressarem na 

construção civil, as entrevistadas foram interrogadas sobre quais atividades elas exerceram fora 

dos canteiros de obra. As respostas foram variadas e incluíram empregadas domésticas, 

diaristas, serviços gerais (limpeza), camareiras, lavadeiras, babás, cuidadoras de crianças, 

costureiras, garis e auxiliares de supermercados, panificadoras, postos de gasolina, loja de 

autopeças e restaurantes.  

As investigações que serão descritas a seguir se aprofundam em questões pessoais sobre as 

percepções das mulheres trabalhadoras sobre a construção civil. Dessa forma, esta etapa do 

trabalho se destina principalmente às mulheres que já trabalharam no setor, constituindo-se 

então em 12 mulheres, sendo 10 entrevistadas na ocasião das visitas de campo nos canteiros de 

obra e 2 que concluíram os cursos de profissionalização na área pelo SENAI-GO. No entanto, 

algumas perguntas foram abertas a todas as 15 entrevistadas, uma vez que eram questões 

pessoais que buscavam obter as opiniões das trabalhadoras e até mesmo suas experiências como 

mulheres no mercado de trabalho.  

O primeiro tópico a ser abordado nesta etapa traduz-se nas motivações que levaram as mulheres 

a buscarem a construção civil como opção de trabalho. O retorno destes questionamentos foi 

composto por opiniões pessoais das entrevistadas, sendo, portanto, de suma importância que se 

destaque as falas das trabalhadoras na exposição dos resultados. Resultados estes que estão 

descritos no Quadro 4.3.  

Quadro 4.3 – Motivações que levaram as entrevistadas a optarem pela construção civil 

MULHER O QUE TE LEVOU A ESCOLHER A CONSTRUÇÃO CIVIL? 

Pilar Acho a área interessante. Ninguém te considera na limpeza, além de que a construção paga 

mais que na limpeza.  

Estaca Sempre gostei de pintar e alisar parede. Acho uma área de trabalho bonita e a mulher tem 

mais jeito para trabalhar na construção.  
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Azulejo Curiosidade, tive a oportunidade no bairro onde eu morava e não estava trabalhando na época. 

É uma área que está crescendo muito e o salário é bom. 

Viga É uma área boa e interessante. A mulher tem facilidade porque é mais caprichosa.  

Laje O salário é bom e ganha benefícios, assina a carteira. Eu vi a oportunidade e fui convidada 

por amigas.  

Concreto Necessidade. Domésticas não tem valor na sociedade e o trabalho na construção é mais 

valorizado, tem mais prestígio e confiança do chefe. 

Cimento Meu pai trabalhava na construção. Eu sempre quis trabalhar na construção também, sempre 

quis aprender. 

Areia Falta de opção. 

Cerâmica Dinheiro e curiosidade. 

Brita Estava a sete meses desempregada e procurei a construção por conta própria. Tinha um amigo 

na política que me indicou.  

Aço Eu era mãe solteira e precisava trabalhar. 

Cal O salário é maior.  

Gesso Tive indicação. 

Vidro Sempre tive vontade de aprender a construir. 

Tinta Falta de oportunidade. 

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo. Elaboração própria. 

Pelo Quadro 4.3 é possível concluir que questões salariais aparecem com certa frequência como 

motivações que levaram as mulheres a optarem pela construção civil, justificando que o setor 

oferece carteira assinada, benefícios e bom salário. Além disso, o reconhecimento social 

também é apresentado pelas mulheres como incentivos ao deslocamento das mulheres para os 

canteiros de obra. Segundo as entrevistadas, profissões na construção civil ganham mais 

visibilidade e valorização social. Ressalta-se que fatores como curiosidade, indicações, 

necessidade e falta de opção também foram apresentados como fundamentos para a inserção de 

mão de obra feminina na construção civil.  

Visando perceber as condições de trabalho das mulheres dentro dos canteiros de obra, as 

entrevistadas foram convidadas a expressar opiniões sobre o ambiente de trabalho. A este 

respeito todas as trabalhadoras afirmaram que o local de serviço era bom e não proferiram 

nenhuma reclamação no que pese esta parte. Contudo, vale destacar que todas as entrevistas 

foram acompanhadas por algum funcionário da empresa, ao qual as mulheres eram 

subordinadas, o que pode ter comprometido a fala das entrevistadas.  
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Nenhuma mulher alegou ter vivenciado alguma situação em que ela, como trabalhadora, não 

conseguiu desempenhar alguma função dentro dos canteiros de obra. Esta constatação foi feita 

ainda com ênfase por parte de algumas entrevistadas, ressaltando a capacidade feminina em 

executar atividades dentro do setor da construção civil.  

Com o objetivo de avaliar a oferta e a procura por vagas para mulheres nos canteiros, as 

entrevistadas foram questionadas sobre as dificuldades que enfrentaram para conseguirem 

empregos na construção civil. Uma parcela equivalente a 42% das mulheres afirmou que foi 

difícil conseguir emprego na construção civil e justificaram que esta dificuldade está associada 

ao preconceito ainda existente no setor, que oferece menos oportunidades para a mão de obra 

feminina além de do receio em empregar mulheres trabalhando em um ambiente altamente 

masculinizado. O restante das entrevistadas (58%) afirmou que não sentiu dificuldade ao 

ingressarem nos canteiros de obra, visto que foram contratadas por meio de indicação e 

ressaltaram a preferência das empresas por contratarem mulheres para desempenharem as 

funções de limpeza e rejunte.  

Seguindo esta mesma perspectiva, porém de forma mais objetiva, a análise sobre a oferta de 

vagas na construção civil para mulheres foi feita diretamente com as entrevistadas, perguntando 

a opinião delas a este respeito. A ampla maioria das trabalhadoras (92%) afirmou que a oferta 

para mão de obra feminina nos canteiros de obra é pouca e que existe restrição de contratação 

apenas para funções de limpeza e rejunte. Isso volta o questionamento sobre a escassa presença 

de mulheres na construção civil para o fato de que o próprio setor não oferece vagas suficientes 

para incorporar a força de trabalho feminino, limitando as possibilidades de ocupação da mulher 

nos canteiros.  

A tentativa de obter as concepções femininas sobre as desigualdades de gênero dentro do 

ambiente de trabalho foi feita ao abordar a existência de diferenças nas tarefas desempenhadas 

por homens e por mulheres dentro dos canteiros. Neste aspecto, 92% das entrevistadas afirmou 

sentir esta diferença de tarefas, justificando que aos homens são repassadas as funções mais 

pesadas e às mulheres são oferecidas as funções mais detalhistas, que requeiram mais capricho 

e cuidado. As mulheres ainda justificaram estas indagações dizendo que os homens possuem a 

maioria das funções nos canteiros como pedreiro, pintor e assentador de revestimento cerâmico, 

e as mulheres realizam apenas o rejunte e a limpeza. Ressalta-se, por meio destes 

levantamentos, a intensa divisão sexual do trabalho dentro da construção civil, destinando as 

mulheres a funções limitadas e com menor visibilidade.  
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A pesquisa volta-se mais uma vez para as condições de trabalho da mulher na construção civil 

e para isso o trabalho passa a centralizar nos problemas e dificuldades enfrentados pelas 

mulheres no exercício de suas funções no setor. As mulheres inseridas nos canteiros de obras 

não confirmaram nenhum problema ou dificuldade no ambiente de trabalho. Vale ressaltar, 

mais uma vez, que as entrevistas foram acompanhadas por algum funcionário da empresa, o 

que pode ter influenciado nas respostas das entrevistadas. 

Já as mulheres que não se encontravam empregadas na construção civil no momento das 

entrevistas, mas já realizaram trabalhos no setor anteriormente, afirmaram sentir preconceito 

por parte dos homens que trabalham na área. Estaca informou que já sofreu com deboches e 

risadas irônicas por parte dos colegas de trabalho e Viga destacou que já presenciou opiniões 

masculinas rotulando mulheres como fracas e moles para o trabalho. Estes depoimentos 

evidenciam o preconceito sofrido por mulheres trabalhadoras ao passo que tentam ingressar em 

espaços de trabalho dominados pela mão de obra masculina.  

Pretendendo observar alguma relação entre as trabalhadoras para com seus chefes, 

principalmente no que diz respeito à preferência ou diferença entre chefes homens ou mulheres, 

as entrevistadas não possuíram opiniões relevantes neste quesito. Segundo elas, não faz 

diferença ter um chefe homem ou mulher, desde que os mesmos tratem os funcionários com 

respeito.  

Finalizando as entrevistas, a grande maioria das mulheres (85%) ressaltou que desejaria 

continuar trabalhando na construção civil e apenas 15% afirmou possuir outros planos de 

carreira profissional. Evidencia-se, portanto, a vontade e até a necessidade feminina de 

permanecer empregada pelo setor, o que ressalta o papel de social da construção civil como um 

setor gerador de empregos.  

Para concluir os resultados e discussões da pesquisa, o Quadro 4.4 traz os comentários 

adicionais obtidos de algumas entrevistadas.  

Quadro 4.4 – Comentários Adicionais das mulheres 

MULHER COMENTÁRIOS ADICIONAIS 

Pilar Ainda existe muito preconceito contra a mulher trabalhar na construção. Mulher no meio de 

muitos homens. 
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Estaca Pintei minha própria casa, a casa da minha mãe e da minha irmã, e ainda faço serviços por 

conta própria.  

Azulejo Eu trabalharia na construção facilmente. Arrumei minha própria casa. Coloquei cerâmica no 

corredor da minha casa, na casa da minha mãe, da minha irmã e do meu irmão.  

Viga Consegui reformar minha própria casa. 

Laje Aprendi muito com o curso, consegui arrumou minha casa, mas meu marido ainda não 

aceita que eu sei mais que ele.  

Concreto Reboquei minha casa toda. Aprendi a bater nível e fazer pequenas reformas.  

Brita Consigo levantar um muro e faço serviços particulares. A construção tem um salário melhor 

e não tenho mais que aturar patroa me aborrecendo. 

Aço Eu queria dizer que o salário dos homens é maior que o nosso.  

Tinta Foi o melhor lugar que eu já trabalhei em toda minha vida. Acho que deveriam abrir mais 

oportunidades para mulheres pedreiras. Conheço muitas que queriam ser.  

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo. Elaboração própria.  

 

Os comentários expostos no Quadro 4.4 reforçam a relevância da construção civil para essas 

mulheres, principalmente por lhes proporcionar maior autonomia, visto que passaram a 

reformar a própria residência e até realizar serviços autônomos. Isso transfere mais prestígio à 

mão de obra feminina, em profissões de maior destaque e valor social, bem como também 

realçam a necessidade de dar voz a essas trabalhadoras, que muitas vezes são invisibilizadas 

por uma sociedade estereotipada, preconceituosa e opressora. 
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CONCLUSÕES 

As conclusões dos resultados obtidos no trabalho estão em consonância com os objetivos da 

pesquisa. Em primeiro lugar buscou-se levantar o perfil da mão de obra feminina na construção 

civil em Goiânia, voltando-se especialmente para as mulheres que possuem menor qualificação 

profissional e acadêmica. A esse respeito a maioria das entrevistadas tinham entre 41 e 50 anos, 

eram casadas e com filhos, e possuíam ensino fundamental incompleto ou ensino médio 

completo. A renda familiar per capita destas mulheres se encontra majoritariamente equivalente 

a valores entre 600 a 800 reais, e elas são naturais principalmente do norte e centro-oeste do 

país.  

Quanto às motivações que contribuíram para o deslocamento da mulher para a construção civil, 

as questões salariais se apresentaram com recorrência dentre as falas das entrevistadas, no 

sentido de que o setor oferece remunerações atrativas, com carteira assinada e garantia dos 

benefícios e encargos sociais. Uma análise mais aprofundada sobre este assunto concluiu que a 

maioria das mulheres que trabalharam no setor possuía contrato via CLT e salários entre 1 a 2 

salários mínimos. Outros fatores ainda foram apresentados pelas mulheres como motivadores 

para a inserção da mão de obra feminina na construção civil como curiosidade, interesse pela 

área, necessidade e falta de opção.  

Neste momento, a análise volta-se para considerações sobre condições de trabalho. Vale 

destacar que qualquer generalização é errônea, ainda mais quando a pesquisa possui caráter 

qualitativo, assim sendo, afirmar que as condições de trabalho da mulher nos canteiros de obra 

da construção civil em Goiânia são boas se torna equivocado sem antes evidenciar para quais 

critérios essa configuração se aplica. Sabe-se que existem vários fatores que influenciam nas 

condições trabalhistas, como por exemplo o local onde são exercidas a maioria das atividades, 

uniformes e proteção adequada para o trabalhador, horas de trabalho e descanso, o tipo e a 

intensidade do trabalho, condições de ergonomia e saúde, áreas de acessibilidade ao local de 

trabalho, questões salariais e benefícios, segurança do trabalhador, tempo de deslocamento da 

residência ao serviço, tempo de duração do serviço, dentre vários outros.  

Logo, na pesquisa em questão, esses parâmetros foram obtidos com base nas observações feitas 

pela pesquisadora na ocasião das visitas de campo e por entrevistas com mulheres 
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trabalhadoras, levando em consideração o local de trabalho das mulheres, o tipo de trabalho 

executado por elas, a duração de contratação e o uso de EPIs, bem como seu devido ajuste 

quanto ao peso e tamanho correto para cada trabalhadora. Isso associado às falas das 

entrevistadas quando questionadas sobre o ambiente de trabalho embasaram as conclusões a 

respeito das condições de trabalho da mulher nos canteiros de forma qualitativa e limitada.  

Ressalta-se ainda que as entrevistas foram acompanhadas por algum representante da empresa, 

o que pode ter influenciado nas respostas das mulheres. Com isso, sugere-se para pesquisas 

futuras a análise de entrevistas feitas sem o acompanhamento de funcionários da empresa 

visitada e também a avaliação quanto aos outros critérios que se articulam para a determinação 

das condições de trabalho das mulheres nos canteiros de obra.  

Em resumo, todas as mulheres inseridas nos canteiros de obra afirmaram que o ambiente de 

trabalho era bom e não fizeram considerações negativas neste aspecto. As observações de 

campo permitiram observar que as trabalhadoras utilizam EPIs ajustáveis em tamanho e forma 

para as necessidades femininas. Todas as obras visitadas possuíam banheiros e vestiários 

específicos para as mulheres, porém nas áreas de uso comum foi possível perceber a segregação 

espacial feminina e o isolamento das trabalhadoras em locais sem interação com o resto dos 

funcionários.  

No espaço de trabalho a separação também ocorria, onde as mulheres trabalhavam normalmente 

junto com outras mulheres, visto que na maioria das obras as funções de rejunte eram 

desempenhadas apenas pela mão de obra feminina. Isso evidencia a intensa divisão sexual de 

trabalho dentro da construção civil, que restringe a ocupação das mulheres de mais espaços de 

trabalho dentro do setor, e de certa forma acentua a exploração do trabalho feminino em funções 

de menor remuneração e reconhecimento social.  

Em relação ao comprometimento da saúde das trabalhadoras, foi possível observar que todas 

as mulheres utilizavam equipamentos de proteção como uniformes, capacetes, óculos, luvas e 

botas, que lhes conferiam mais segurança no trabalho. Isso, claro, não extingue os riscos pelos 

quais estão expostos os funcionários dos canteiros de obras. No entanto, estes riscos recaem 

sobre todos os trabalhadores de forma geral e não só sobre as mulheres.  

Outro fator observado acerca das condições de trabalho da mulher nos canteiros diz respeito à 

duração das atividades desenvolvidas por elas na construção. Em resumo, com todas as 

informações obtidas na pesquisa, foi possível concluir que o trabalho feminino na construção 
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civil se apresenta como pouco duradouro ou temporário, porém esse fator é contrastado com a 

afirmação, por parte das entrevistadas, de que a maioria delas continuou contratada pelo setor 

mesmo após o término na obra, visto que foram empregadas por outras empresas ou até pela 

mesma empresa em obras diferentes. Dessa forma, pode-se dizer que a construção civil ainda 

se apresenta como um setor de possibilidades e oportunidades para a mulher trabalhadora, não 

só temporariamente, mas também por um período considerável.  

Ressalta-se que algumas mulheres alegaram ter vivenciado situações de preconceito e 

discriminação fora dos canteiros de obra. Estas declarações merecem atenção e destaque, visto 

que exprimem a cultura de opressão ainda existente na sociedade, na qual as mulheres são vistas 

como força de trabalho inferior e mais fraca, que não são capazes de assumir papeis 

desempenhados majoritariamente pela mão de obra masculina.  

Por fim, a pesquisa enfoca os fatores que influenciam na escassa presença de mulheres nos 

canteiros de obra. Estes fatores podem estar relacionados com a baixa oferta de vagas por parte 

das empresas de construção, bem como também pela baixa procura das mulheres por essas 

vagas. 

A este respeito pode-se concluir que estes dois fatores afetam de forma considerável a baixa 

quantidade de mulheres inseridas no setor, visto que de acordo com a maioria das empresas 

entrevistadas não existe vagas específicas para homens ou para mulheres nos canteiros, no 

entanto, por mais que a maioria das empresas tenha chegado a essa conclusão, ainda foi possível 

perceber que esta distinção de funções de acordo com o sexo dos funcionários existe dentro da 

cultura das empresas. A utilização da força física como justificativa para a separação de funções 

nos canteiros é apresentada como natural e ainda como uma espécie de defesa e proteção para 

com as trabalhadoras, porém estas concepções ajudam a reforçar a segregação da mulher no 

local de trabalho, dificultando sua conquista por mais espaço e reconhecimento.  

As mulheres afirmaram, em maioria, que as vagas para a mão de obra feminina são poucas, 

sendo que algumas entrevistadas ainda informaram que são vagas restritas às funções de 

limpeza e rejunte. Isso intensifica os estereótipos de gênero sobre a mulher, uma vez que são 

atividades que reproduzem os trabalhos domésticos e necessitam de habilidades socialmente 

atribuídas à mão de obra feminina como meticulosidade, delicadeza e cuidado. Em 

consequência, estas concepções são traduzidas na exploração da força de trabalho da mulher 

em profissões com menor remuneração, baixa visibilidade e pouco reconhecimento.  
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Esta pesquisa se encerra com as considerações de que o cenário de inserção da mulher na 

construção civil ainda se apresenta tortuoso e cheio de falhas. Existe um longo caminho a ser 

percorrido em direção à igualdade de gênero no trabalho nos canteiros de obra. A inclusão 

feminina até então é singela e vai se dando aos poucos. Este processo não se faz sozinho, ele é 

fruto de uma cooperação conjunta entre cursos de capacitação profissional para mulheres, que 

as direcionem para a inclusão no mercado de trabalho, empresas complacentes e sem 

estereótipos sobre a mão de obra feminina, que permitam a abertura das atividades do setor para 

todos os funcionários sem distinção de sexo e uma sociedade livre de preconceitos, que entenda 

a capacidade da mulher da mesma forma que percebe a habilidade do homem, reconhecendo a 

força de trabalho feminina de forma justa e igualitária.   
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

As análises da mulher na construção civil nesta pesquisa não contemplaram todas as dimensões 

do universo de estudo. Deste modo, este tópico se destina à exposição de algumas 

recomendações para outros trabalhos que almejem temas semelhantes a este. Aponta-se a falta 

de abordagens a respeito da diferença salarial entre homens e mulheres nos canteiros de obra, 

desta forma sugere-se que esta análise seja aprofundada em pesquisas futuras. Orienta-se 

também a ampliação da amostra inclusive para outras regiões do país.  

Além disso, a oferta de empregos para a mão de obra feminina na construção civil pode se 

configurar como outra proposta de estudos posteriores. Faz-se necessário análises intensificadas 

no âmbito social que busquem evidenciar questões relativas a assédio, preconceito e violência 

contra a mulher na construção.  

Como dito na pesquisa, as entrevistas realizadas foram acompanhadas por representantes da 

empresa, o que pode influenciar nas respostas das trabalhadoras. Sendo assim, recomenda-se 

estudos com entrevistas individuais e mais confortáveis para as mulheres, sem a presença de 

funcionários da empresa.  

Além da oferta, entender a demanda da mão de obra feminina nos canteiros de obra é fator 

significativo para estudos desta natureza, voltando a análise para o interesse feminino em buscar 

empregos na construção civil.  

Espera-se que este estudo provoque novos questionamentos e abordagens, uma vez que os 

resultados apresentados não são definitivos ou conclusivos. É importante destacar os limites da 

pesquisa realizada, a atualidade e a riqueza do tema, e, neste sentido, a necessidade de outros 

olhares capazes de trazer visibilidade para a mulher na construção civil.  
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APÊNDICE I 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 

 

Pesquisadora: Manuela Antonia Gomes da Rocha 

Tema: O cenário da mão de obra feminina na construção civil em Goiânia  

Orientadora: Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter 

Coorientadora: Karla Emmanuela Ribeiro Hora 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM AS MULHERES TRABALHADORAS 

ATUANTES NOS CANTEIROS DE OBRA EM GOIÂNIA 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTREVISTADA - Data da entrevista: ___/___/___ 

1.1 Nome da Entrevistada: __________________________________________________ 

1.2 Data de Nascimento:  ___/___/___ 

 

1.3 Estado civil 

(      ) solteira (     ) casada  (     )união estável (       ) outro _______________ 

 

1.4 Escolaridade – Você estudou até que série na escola? ___________________ 

(        ) apenas escreve o nome 

(        ) sabe ler e escrever 

(        ) ensino fundamental incompleto (1ª a 8ª/9ª série) 

(        ) ensino fundamental completo (1ª a 8ª/9ª série) 

(        ) ensino médio incompleto (antigo ensino 2º grau) 

(        ) ensino médio completo (antigo ensino 2º grau) 

(        ) ensino superior incompleto  

(        ) ensino superior completo  

(        ) outro _____________________________ 

 

1.5 Quantas pessoas moram com você, na sua casa? 

(  ) você e mais 1   (  ) você e mais 2   (  ) você e mais 3   (  ) você e mais de 4 (  ) só você        

 

1.6 Você tem filhos: (  ) Sim (  ) Não.  
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1.6.1 Se você tem filhos, ele (a) mora com você? (  ) Sim (  ) Não. 

1.6.2 Se você tem filhos, pode me dizer um pouco sobre eles ? 

Nome Idade Sexo (F ou M) Estuda? (S ou N) Se estuda, 

qual série na 

escola ele(a) 

está? 

     

     

 

1.6.3 Ser mãe dificultou seu acesso a emprego em algum momento? 

1.7 Você sabe me dizer qual a renda da sua família, aproximada? (1SM = R$937,00) 

(  ) menor que1 SM    (  ) 1 SM a 2 SM     (  ) 2 SM a 3 SM    (  ) mais de 3 SM 

 

1.8 Você rebe bolsa família? (  ) Sim (  ) Não 

1.9 Você nasceu em qual Município (anotar o Estado)? ________________________ 

1.10 Você mora em Goiânia? (  ) Sim (  ) Não 

 1.10.11 Se for em Goiânia, em qual bairro?________________________ 

 1.10.11 Se for fora de Goiânia, qual?_____________________________  

 

2. SOBRE O SEU TRABALHO  

2.1 Você está trabalhando atualmente: (  ) Sim  (  ) Não.  Se a resposta for SIM, diga? 

2.1.1 Qual a empresa ou obra?_____________________________  

2.1.2 Quanto tempo? ______________________________ 

2.1.3 Qual função realiza?_________________________________ 

2.1.4 Qual o salário aproximado?____________________________ 

2.1.5 Tem homens que desempenham a mesma função que você? (  ) Sim  (  ) Não. 

2.1.6 Você poderia fazer outras funções? (  ) Sim  (  ) Não.  

Em caso positivo, quais?________________________________________ 

2.1.7 Ser mulher, dificultou seu acesso a emprego na construção civil em algum 

momento?  

2.2 Qual foi o seu último emprego, antes do atual? 
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2.2.1 Qual a empresa ou obra?_____________________________  

2.2.2 Quanto tempo? ______________________________ 

2.2.3 Qual função realiza?_________________________________ 

2.2.4 Qual o salário aproximado?____________________________ 

3. SOBRE SUA QUALIFICAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL   

3.1 Você fez algum curso de qualificação para a construção civil: (  ) Sim  (  ) Não 

Se sim,  

Qual Quando Duração 

   

   

   

 

3.2 Quais foram as motivações que te levaram a fazer o curso? 

Comente:  

 

 

 

3.3 Você achou o curso satisfatório? (  ) Sim  (  ) Não 

Comente:  

 

 

 

3.4 Logo após o término do curso você conseguiu emprego na construção civil?  

(     ) Sim (    ) Não 

Se sim,  

Qual função  Por quanto tempo ficou empregada 

  

  

  

Se não, Quanto tempo demorou para conseguir o emprego na construção civil? __________ 

4. SOBRE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS 

4.1 Se você já trabalhou na construção civil, vamos tentar lembrar todas as atividades que 

você já exerceu no canteiro de obra.   
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Função Salário Quanto tempo ficou 

empregada 

Carteira 

assinada 

 ( ) até 1 SM ( ) 1 SM a 2 SM      

( ) 2 SM a 3 SM ( ) mais de 3 SM 

 ( ) Sim  

( ) Não 

 ( ) até 1 SM ( ) 1 SM a 2 SM      

( ) 2 SM a 3 SM ( ) mais de 3 SM 

 ( ) Sim  

( ) Não 

 ( ) até 1 SM ( ) 1 SM a 2 SM      

( ) 2 SM a 3 SM ( ) mais de 3 SM 

 ( ) Sim  

( ) Não 

 ( ) até 1 SM ( ) 1 SM a 2 SM      

( ) 2 SM a 3 SM ( ) mais de 3 SM 

 ( ) Sim  

( ) Não 

 ( ) até 1 SM ( ) 1 SM a 2 SM      

( ) 2 SM a 3 SM ( ) mais de 3 SM 

 ( ) Sim  

( ) Não  

4.1.1 Tem (tinha) planos de subir de posto? ( ) Sim  ( ) Não 

4.1.2 Chegou a ser promovida no trabalho? ( ) Sim  ( ) Não 

4.2 Agora vamos pensar fora da construção civil. Você trabalhou em outras áreas?  

Profissão Salário Quanto tempo ficou 

empregada 

Carteira 

assinada 

 ( ) até 1 SM ( ) 1 SM a 2 SM      

( ) 2 SM a 3 SM ( ) mais de 3 SM 

 ( ) Sim  

( ) Não 

 ( ) até 1 SM ( ) 1 SM a 2 SM      

( ) 2 SM a 3 SM ( ) mais de 3 SM 

 ( ) Sim  

( ) Não 

 ( ) até 1 SM ( ) 1 SM a 2 SM      

( ) 2 SM a 3 SM ( ) mais de 3 SM 

 ( ) Sim  

( ) Não 

 ( ) até 1 SM ( ) 1 SM a 2 SM      

( ) 2 SM a 3 SM ( ) mais de 3 SM 

 ( ) Sim  

( ) Não 

 ( ) até 1 SM ( ) 1 SM a 2 SM      

( ) 2 SM a 3 SM ( ) mais de 3 SM 

 ( ) Sim  

( ) Não  

 

5. PERCEPÇÕES SOBRE O TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL - Agora vamos 

conversar um pouco sobre o seu trabalho na construção civil.  

5.1 O que levou você a escolher trabalhar na construção civil? 

5.2 Como é (era) o ambiente de trabalho? 

5.3 Você se viu em alguma situação em que não conseguiu desempenhar uma função? 

5.4 É (foi) difícil conseguir emprego na construção civil? Ou a oferta de vagas é grande? 

5.5 Você vê diferença nas tarefas desempenhadas por homens e mulheres nos canteiros?  

5.6 Quais os principais problemas e dificuldades enfrentados nos locais de trabalho? 

5.7 Você já teve chefes mulheres? ( ) Sim ( ) Não 

5.8 Se sim, qual a sua opinião a respeito de ter uma superior (chefe) mulher? 

5.9 Você deseja (desejaria) continuar trabalhando na construção civil? 

5.10 Gostaria de comentar algo que não foi abordado na entrevista? 
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APÊNDICE II 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 

 

Pesquisadora: Manuela Antonia Gomes da Rocha 

Tema: O cenário da mão de obra feminina na construção civil em Goiânia  

Orientadora: Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter 

Coorientadora: Karla Emmanuela Ribeiro Hora 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM EMPRESAS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM GOIÂNIA 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (A) - Data da entrevista: ___/___/___ 

1.1 Nome da empresa: 

1.2 Construtora/Incorporadora:  

1.3 Cargo do responsável pela resposta:  

1.4 Sexo:  

1.5 Idade:  

 

2. SOBRE OS/AS TRABALHADORES EM CANTEIRO DE OBRAS  

2.1 Quantos são mulheres e homens? 

Categoria Número de Homens Número de Mulheres 

Contrato via CLT   

Contrato via Empresas 

Terceirizada 

  

Contrato temporário?   

 

2.2 No processo de seleção/contratação para os cargos em canteiros de obra (pedreiros, 

serventes etc.), as mulheres podem se candidatar?  

(  ) Sim    (     ) Não  (     ) Depende do cargo 

Comente: ________________________________________________ 

 

2.3 A empresa oferta vaga específicas para homens em canteiros:  

(  ) Sim    (     ) Não   

Comente: ________________________________________________ 

 

2.4 A empresa oferta vagas específicas para mulheres em canteiros:  

(  ) sim    (     )não   
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Comente: ________________________________________________ 

Se sim, para quais funções:  

Função Etapa Tempo estimado de 

trabalho (mês) 

   

   

   

 

2.5 A empresa sente diferença entre o trabalho de homens e mulheres no setor: 

(  ) sim    (    )não   

Comente: ________________________________________________ 

 

2.6 Existe demanda de trabalho para mulheres nos canteiros:  

(  ) sim    (    )não   

Comente: ________________________________________________ 

 

2.7 Em relação ao trabalho de homens e mulheres nos canteiros de obra, qual sua 

opinião: 

Quem falta mais ao trabalho por motivo de doença na família? 

Quem falta mais ao trabalho por motivo de doença pessoal? 

Quem apresenta com mais frequência alterações comportamentais no serviço? 

Quem apresenta mais dados de acidente? 

 

2.8 Em relação ao exercício da função: 

Quem é mais disciplinado? 

Quem participa mais dos cursos de capacitação? 
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APÊNDICE III 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DE CAMPO 
 

• Identificar quais são as áreas comuns na obra e se há alguma especificidade de uso.   

• No refeitório, local da refeição e descanso, há segregação entre homens e mulheres? 

• Observar se há vestiários e banheiros separados por sexo. 

• Tentar identificar se há pequenas ações de formação no canteiro de obras, como os 

cursos de Segurança de Trabalho (CIPA) e tentar identificar se há abordagens 

didáticas diferenciadas para incluir as mulheres. 

• Há diferenças tipológicas (peso, formato, etc) dos EPIs e EPCs em razão do sexo? 

• Há separação do local de trabalho entre homens e mulheres? 

• As placas indicadoras na obra que trazem a figura humana, têm a representação de 

gênero? 

• Indo na obra, é possível ver mulheres trabalhando? Em quais funções? 
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APÊNDICE IV 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“O cenário da mão de obra feminina na construção civil em Goiânia”. Meu nome é Manuela 

Antonia Gomes da Rocha sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é em 

engenharia civil. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo 

que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de 

recusa na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, 

as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-mail 

(manuelaagrocha@gmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do seguinte 

contato telefônico: (62)996629192. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como 

participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

A pesquisa possui o título “O cenário da mão de obra feminina na construção civil em Goiânia”, 

e é uma pesquisa importante pois busca analisar a construção civil como um espaço de trabalho 

para a mulher. Dessa forma, a pesquisa possui como objetivos analisar o cenário das mulheres 

trabalhadoras que atuam ou já atuaram diretamente nos canteiros de obra em Goiânia, e para 

isso será necessário levantar o perfil da mão de obra feminina na construção civil, identificar as 

motivações que contribuem com o deslocamento da mulher para a mão de obra na construção 

civil, investigar as condições de trabalho da mulher na construção civil, e analisar os fatores 

que influenciam na baixa presença das mulheres trabalhadoras nos canteiros de obra em 

Goiânia. Para a realização da pesquisa serão necessários alguns procedimentos, que são: 

entrevistas com as mulheres trabalhadoras nos canteiros de obra da construção civil, com 

perguntas estruturadas por um questionário, e entrevistas com responsáveis por empresas de 

construção civil em Goiânia, com o preenchimento de um questionário de perguntas, sendo que, 

se possível, será realizada a gravação das falas dos(as) entrevistados(as). Será garantido o sigilo 
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que assegure a privacidade e o anonimato dos(as) participantes, bem como das empresas 

participantes. Não haverá divulgação de nome dos(as) entrevistados(as), e também não haverá 

a divulgação do nome das empresas entrevistadas em nenhum momento na pesquisa.  

A gravação das entrevistas servirá para agilizar o processo de preenchimento do questionário, 

visto que algumas perguntas buscam obter a opinião dos(as) entrevistados(as), e também, a 

gravação das entrevistas poderá ajudar na análise dos dados e no entendimento das mensagens 

que (os)as entrevistados(as) pretendem passar. As entrevistas gravadas serão transcritas, sendo 

que não ocorrerá em nenhum momento a divulgação da voz dos(as) entrevistados(as). Para isso, 

antes da realização das entrevistas será necessário a autorização dos(as) entrevistados(as) para 

que estas sejam gravadas. Esta autorização pode ser feita preenchendo uma das opções abaixo:  

(        ) Permito a gravação da minha entrevista e a divulgação da minha opinião nos resultados 

publicados da pesquisa; 

(         ) Não permito a gravação da minha entrevista, mas permito a divulgação da minha opinião 

nos resultados publicados da pesquisa. 

(      ) Não permito a gravação da minha entrevista e a divulgação da minha opinião nos 

resultados publicados da pesquisa. 

A participação na pesquisa é importante pois existem poucas mulheres inseridas na construção 

civil como trabalhadoras que atuam diretamente nos canteiros de obra, e é preciso analisar este 

fato, como forma de chamar a atenção do setor da construção civil como um espaço de trabalho 

para a mulher.  

Os participantes possuem total liberdade de se recusar a participar ou retirar o seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

Os participantes possuem total liberdade de se recusar a responder questões que lhe causem 

desconforto emocional e/ou constrangimento no decorrer das entrevistas. 

Os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não. Os resultados 

da pesquisa deverão responder aos objetivos propostos, que visam analisar o cenário de inserção 

da mão de obra feminina na construção civil em Goiânia, sendo assim, serão divulgados ao final 

da monografia, como conclusões e discussões do trabalho.   
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1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

intitulado “O cenário da mão de obra feminina na construção civil em Goiânia”. Informo ter 

mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável 

Manuela Antonia Gomes da Rocha sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no 

estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no 

projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 

__________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 


