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RESUMO 
 
Discute as transformações no processo de trabalho, discutindo 
sobre as inovações tecnológicas que estimularam a inserção 
da força de trabalho feminina na Construção Civil. Um olhar 
mais atento às práticas desenvolvidas no mundo do trabalho, 
especialmente, no que tange as repercussões para o conjunto 
da força de trabalho. Visa identificar a concepção que 
fundamenta a formação do(a) trabalhador(a) na conjuntura 
atual, com base no materialismo histórico e dialético, analisa o 
aumento da participação feminina na base da produção 
material e seus impactos no mundo do trabalho, em 
consequência ao intenso desenvolvimento tecnológico 
associado aos desafios de uma sociedade em crise.  
 
Palavras-chave: Formação profissional. Trabalho. 
Feminização. 

 
ABSTRACT 
 
Discusses the changes in the labor process, discussing the 
technological innovations which stimulated the insertion of the 
female workforce in Civil Construction. A closer look at the 
practices developed in the workplace, especially regarding the 
repercussions for the entire workforce. Aims to identify the 
design that underlies the formation of worker in the current 
situation, based on historical and dialectical materialism, 
analyzes the increase in female participation on the basis of 
material production and its impact on the world of work, due to 
intense technological development associated with the 
challenges of a society in crisis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo se propõe a analisar as transformações recentes no processo de 

trabalho na indústria da Construção Civil, mostrando as inovações tecnológicas que 

estimularam a inserção da força de trabalho feminina, bem como, as outras características 

sociais que fazem com que o trabalho feminino seja demandado.  

Dessa forma, promove-se um esforço inicial de sistematização que se configure 

em um olhar mais atento as práticas desenvolvidas no mundo do trabalho, especialmente, 

no que tange as repercussões para o conjunto da força de trabalho.  

A escolha pela indústria da Construção Civil justifica-se pela relevância desse 

ramo de atividade para o desenvolvimento socioeconômico no país. Além da capacidade de 

gerar vagas diretas e indiretas no mercado de trabalho, cujo contingente de empregados é 

caracterizado pela pouca qualificação, bem como pela predominância do sexo masculino. 

Todavia, o aumento da participação feminina já é perceptível nos estudos mais recentes.  

Nesse sentido, parte-se do referencial teórico do materialismo histórico e 

dialético2, na perspectiva de realizar uma leitura crítica do aumento dessa participação 

feminina na base da produção material e seus impactos no mundo do trabalho, em 

consequência ao intenso desenvolvimento científico e tecnológico associado aos desafios 

de uma sociedade em crise. 

Inicialmente, busca-se contextualizar e delimitar o âmbito do objeto de 

investigação. Aborda-se, ainda, a metodologia que tem orientado a construção do 

conhecimento sobre a temática, bem como os procedimentos que serão adotados na 

obtenção dos dados, que fornecerão os subsídios para análise do objeto. 

Nessa perspectiva, almeja-se compreender teórica e empiricamente as 

mudanças no processo de trabalho na indústria da Construção Civil, com a finalidade de 

contribuir para análise das inovações tecnológicas, bem com, compreender as 

“metamorfoses” do mundo do trabalho e o processo de expansão da participação feminina 

na construção civil.   

                                                 
2
 Essa produção é pautada na concepção que compreende a sociedade sob uma perspectiva de 

totalidade, considerando as contradições e luta de classes como o motor da mudança. A partir de 
uma concepção marxista da história, que parte do princípio que “a produção e o intercâmbio de bens 
materiais constituem a base de toda ordem social, portanto, não são as idéias (razão) que 
determinam o comportamento do homem, mas a forma com que os homens participam da produção 
de bens é que determina seus pensamentos e ações. Evidentemente, esta determinação não é 
mecânica, é complexa, estrutural, e se dinamiza nas relações existentes entre os níveis da própria 
estrutura social, ou seja, o econômico, o jurídido-político e o ideológico” (PÁDUA, 2004, p. 22).    



 

 

                  

Para melhor compreensão do problema, algumas reflexões serão necessárias no 

sentido de orientar a construção deste estudo: o que muda na indústria da Construção Civil 

com a inserção de novas tecnologias? E quais as consequências para a força de trabalho 

feminina? Quais as características sociais que fazem com que o trabalho feminino seja 

demandado? 

No teor dessas preocupações, o que se pretende neste estudo é reconhecer os 

desafios do mundo do trabalho frente aos novos paradigmas educacionais e de produção, 

além, das reais expectativas no contexto da formação profissional.   

 

2 FORMAÇÃO PROFISSIONAL E FEMINIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 

 

As variáveis que intervêm na análise do processo de reestruturação produtiva e 

na educação do trabalhador são múltiplas, sobretudo no que se refere às políticas e práticas 

desenvolvidas, as quais podem levar ao risco da educação ser um meio de conformação 

social e, assim, subordinada as necessidades postas pelo capital e que se pautam em 

premissas discutíveis do fim da sociedade do trabalho e da emergência da sociedade da 

informação, baseadas em novo paradigma científico-tecnológico (FRIGOTTO, 1995).  

No Brasil, após as mudanças socioeconômicas ocorridas na década de 1990, 

como abertura comercial e controle da inflação, sofreu profundas transformações na 

estrutura produtiva e, por conseguinte, no mercado de trabalho.  

Desse modo, visando analisar a problemática da reestruturação produtiva, 

inevitavelmente, adentra-se numa análise da própria evolução do modo de produção 

capitalista e suas estratégias para explorar cada vez mais o trabalho assalariado, pois como 

afirmava Marx e Engels (2008, p. 13) acerca da burguesia, ela “[...] não pode existir sem 

revolucionar constantemente os instrumentos de produção, portanto as relações de 

produção, e por conseguinte todas as relações sociais”. 

Neste contexto, a indústria da Construção Civil apresenta importante papel no 

desenvolvimento socioeconômico do país, por ser “(...) capaz de criar rapidamente vagas 

diretas e indiretas no mercado de trabalho e absorver significativo percentual da mão-de-

obra (inclusive não-qualificada)” (TAVARES, 2007, p.106).  

Com base na Pesquisa Anual da Indústria da Construção (IBGE, 2011) as 

empresas do setor da construção empregaram cerca de 2,7 milhões de pessoas, número 

superior aos 2,5 milhões de pessoas ocupadas em 2010 e ao 1,6 milhão de ocupados em 

2007, e tiveram gastos com pessoal ocupado de R$ 74,7 bilhões, que representaram 31,1% 

do total dos custos e despesas da construção em 2011 (R$ 240,3 bilhões). Os gastos com 

salários, retiradas e outras remunerações atingiram R$ 49,9 bilhões, o que significou um 



 

 

                  

salário médio mensal de R$ 1. 437, assinalando um aumento real de 3,8% em relação à 

média salarial de 2010 (R$ 1 305) e de 21,5% no confronto com 2007 (R$ 945). Em termos 

de salários mínimos, o valor médio pago em 2011 foi de 2,6 salários mínimos mensais, 

resultado igual ao de 2010 e ligeiramente superior aos 2,5 salários mínimos de 2007, 

conforme Tabela 1: 

 

 

 

Tavares (2007, p. 108) destaca que a mão-de-obra masculina sempre 

predominou na indústria da Construção, sendo 1.159.587 homens empregados no setor em 

2005 e, o sexo feminino totalizando 85.808 mulheres. Contudo, a participação feminina nos 

últimos anos vem aumentando significativamente, como mostram os dados a seguir do 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2010) a 

participação feminina é expressiva. 

 



 

 

                  

 

 

Neste contexto, busca-se destacar a relação diferenciada das mulheres e dos 

homens com a técnica, que segundo Hirata (2002, p. 197) “[...] encontra-se no centro da 

divisão sexual do trabalho que se dá, hoje, com a maior instalação de novas tecnologias”. 

Alerta ainda, sobre não pensarmos que podemos estudar a divisão sexual do trabalho e o 

trabalho das mulheres unicamente nas indústrias de mão-de-obra feminina (HIRATA, 2002, 

p. 204). 

Evidencia-se, assim, que o capital se opõe ao processo de emancipação da 

mulher, visto que ele necessita, para a preservação do seu sistema de dominação, do 

trabalho feminino, tanto no espaço produtivo como no reprodutivo, preservando, em ambos 

os casos, os mecanismos estruturais que geram a subordinação da mulher. 

Assim, o ramo da construção civil será examinado, considerando o aumento da 

participação feminina na base da produção material e seus impactos no mundo do trabalho, 

em consequência ao intenso desenvolvimento científico e tecnológico associado aos 

desafios de uma sociedade em crise.  

Tendo em vista, a afirmação de Freire (1983, p. 48) “... como homem, somente 

pode entender ou explicar a si mesmo como ser em relação com esta realidade; que seu 

que fazer nesta realidade se dá com outros homens, tão condicionados como ele pela 

realidade dialeticamente permanente e mutável ...”. 

Nessa perspectiva, tem-se o propósito de analisar criticamente um conjunto de 

fatores de diferentes naturezas que se processam na sociedade, no mundo do trabalho, em 



 

 

                  

articulação com outras questões de ordem política e social com maior amplitude no contexto 

das lutas pela conquista da cidadania. 

 

2.1 A influência das inovações tecnológicas para a feminização da força de trabalho 

 

As mudanças nas relações de produção promoveram paulatinamente o 

desenvolvimento da divisão do trabalho3, ou seja, “cada novo estágio da divisão do trabalho 

determina, igualmente, as relações dos indivíduos entre si no tocante à matéria, aos 

instrumentos e aos produtos do trabalho” (MARX; ENGELS, 1998, p. 10,11).   

Para Marx (1989, p. 389), a manufatura “[...] ora introduz a divisão do trabalho 

num processo de produção ou a aperfeiçoa, ora combina ofícios anteriormente distintos. 

Qualquer que seja, [...] seu ponto de partida, seu resultado final é o mesmo: um mecanismo 

de produção cujos órgãos são seres humanos”. 

É, portanto, a partir da máquina que se identifica uma nova fase do processo de 

produção, denominada de Revolução Industrial, fase em que o capitalista procurou investir 

em novas tecnologias, objetivando a reprodução do capital.  

No âmbito social, talvez a principal contribuição da Revolução Industrial seja nas 

transformações das condições de vida da população nos países industriais em relação aos 

outros países da época, havendo uma mudança progressiva das necessidades de consumo 

conforme novas mercadorias foram sendo produzidas. 

O volume da produção aumentou extraordinariamente: a produção de bens 

deixou de ser artesanal e passou a ser maquinofaturada; as populações passaram a ter 

acesso a bens industrializados e deslocaram-se para os centros urbanos em busca de 

trabalho, as fábricas passaram a concentrar centenas de trabalhadores, que vendiam a sua 

força de trabalho em troca de um salário. 

A partir da segunda metade do século XIX a intensificação de transformações 

científicas, acarretando inovações em forças produtivas no contexto da produção capitalista, 

atinge um patamar elevado e complexo. Mais recentemente a par do intenso processo de 

mudança no que concerne à força de trabalho, isto porque, segundo Guimarães (2004, p. 

307) “(...) a divisão social e intersetorial do trabalho estão em redefinição, também a divisão 

sexual do trabalho evidencia novos contornos”.    

                                                 
3
 “O fundamento de toda divisão do trabalho desenvolvida e processada através da troca de 

mercadorias é a separação entre a cidade e o campo. Pode-se dizer que toda história econômica da 
sociedade se resume na dinâmica dessa análise [...]. Constitui condição material para a divisão do 
trabalho na manufatura o emprêgo ao mesmo tempo de certo número de trabalhadores. De maneira 
análoga, a divisão do trabalho na sociedade depende da magnitude e densidade da população, que 
correspondem à aglomeração dos operários numa oficina” (MARX, 1989, p. 404).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalhador
http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_de_trabalho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A1rio


 

 

                  

Guimarães (2004, p. 314) aponta que boa parte das mudanças na participação 

feminina, como “(...) crescimento das taxas de atividade e o novo perfil etário da mulher 

participante na força de trabalho, ou mesmo as transformações no padrão de mixidade nos 

setores e ocupações – expressava tendências que se verificavam de modo mais 

generalizado em outros países”.  

Assim, o desenvolvimento de estudos referentes ao processo de reestruturação 

produtiva e a inserção da força de trabalho feminina exigem reflexões cuidadosas, tendo em 

vista o movimento histórico do real como fator significativo para construção do objeto que se 

deseja conhecer.  

Nessa perspectiva, para a elaboração desse texto voltou-se o olhar, 

principalmente, as leituras já realizadas e por realizar. Pois, como afirma Bourdieu (2007, p. 

26-27) a construção do objeto “não é uma coisa que se produza de uma assentada, por uma 

espécie de acto inaugural [...] é um trabalho de grande fôlego, que se realiza pouco a pouco, 

por retoques sucessivos [...]”. 

Nesse sentido, para fundamentar teoricamente o desenvolvimento desse 

trabalho definiu-se algumas categorias de análises, dentre as quais: reestruturação 

produtiva, indústria da construção e divisão social e sexual do trabalho. 

Partiu-se da compreensão que a práxis4, seja ela produtiva, educativa ou 

política, ocorre em uma realidade social concreta, numa totalidade. Nesse sentido, 

reconhece-se o pertencimento do nosso objeto de pesquisa como parte estrutural de um 

todo, que “[...] se processa num movimento em espiral, do qual cada início é abstrato e 

relativo. [...] É um processo de concretização que procede do todo para as partes e das 

partes para o todo, [...] da totalidade para as contradições e das contradições para a 

totalidade [...]” (KOSIK, 1976, p. 41).  

Para o aprofundamento dessa análise será necessário, ainda, esclarecer que 

essa relação dialética da totalidade representa não só as partes em processo interno de 

conexão entre si e com o todo, mas compartilhando com a ideia da autora, compreende-se 

que o todo não pode ficar alheio ao que acontece com as partes, pois, é nessa interação 

com as partes que ele se cria. 

Desta feita, verifica-se que nos anos 70, à medida que o capitalismo começava a 

dar sinais de um quadro crítico, são traçados panoramas para promover a reorganização do 

processo de intensificação e reestruturação da produção do trabalho e a mundialização5 

                                                 
4
 Este estudo adota a noção de práxis como “[...] unidade dialética entre teoria e prática, pensar e 

agir. Esta unidade, por sua vez, não é algo mecânico, harmônico, mas traz a marca dos conflitos, 
avanços e recuos, do processo histórico” (GOMEZ et al., 2002, p. 19).  
5
 Chesnais (1994, p. 17) apresenta o termo mundialização correspondendo ao sentido inglês da 

palavra globalização, “que traduz a capacidade estratégica de todo grupo oligopolista, voltado para a 



 

 

                  

do capital, com vistas a possibilitar ao capital o instrumental necessário para tentar repor 

seus patamares de acumulação anteriores, especialmente no período pós-45 (ANTUNES, 

1999, p. 31, 36).   

A intensificação e reestruturação da produção e do trabalho implicam uma 

modernização tecnológica no processo produtivo, bem como uma renovação das 

concepções que fundamentam as práticas produtivas das organizações. Essas 

transformações visavam, entre outros, repor o projeto de “dominação societal”, abalado 

pelos questionamentos aos mecanismos de controle social. 

O capital passa a deflagrar inúmeras alterações no processo produtivo, por meio 

da constituição de formas de acumulação flexível, de gestão organizacional, de avanço 

tecnológico, modelos alternativos de organização da produção, destacando-se o “toyotismo”, 

conhecido como modelo japonês de organização e gestão do trabalho, fundado na 

microeletrônica.   

Essas transformações fazem parte de um movimento histórico, no qual o 

capitalismo, na tentativa de se recuperar da crise de 1970, que comprometeu seu processo 

de acumulação, delas se apropria como estratégias de superação. Portanto, as formas 

taylorista-fordistas deixam de ser predominantes, dividindo o espaço com paradigmas 

produtivos considerados flexíveis, com base no citado modelo japonês. 

Para tanto, torna-se imprescindível ainda à definição da categoria trabalho como 

fundamento do processo de elaboração do conhecimento (MARX; ENGELS, 1998, p. 24-

27). Corrobora-se, portanto, com a compreensão de produção do conhecimento como 

resultado das atividades “práticas” dos homens, ou seja, o seu próprio trabalho.   

Nessa direção, Kuenzer (1987, p. 21) enfatiza que o saber não é produzido 

exclusivamente na escola, mas, no interior das relações sociais em seu conjunto. Sendo a 

escola uma parte desse processo de produção e distribuição do conhecimento. 

Nesse sentido, a análise da divisão social e sexual do trabalho, 

especialmente, no tocante, a participação feminina para atuar na construção civil, implica 

analisar criticamente um conjunto de fatores de diferentes naturezas que se processam nas 

instituições de ensino, na sociedade, no mundo do trabalho, em articulação com outras 

questões de ordem política e social com maior amplitude no contexto das lutas pela 

conquista da cidadania dentro e fora da escola. 

                                                                                                                                                         
produção manufatureira para as principais atividades de serviços, de adotar, por conta própria, um 
enfoque e conduta „globais‟”. Para esse autor o termo globalização surgiu nos anos 80, nas grandes 
escolas de administração de empresas das universidades americanas, posteriormente o termo 
populariza-se em escala mundial via imprensa econômica e financeira anglo-saxã.  
 



 

 

                  

Dessa feita, compartilha-se do entendimento que a educação ocorre em diversos 

espaços da vida social “superando a ideia de escolaridade”. Kuenzer (2000, p. 30) afirma 

que o conceito de educação “incorpora o conceito de trabalho, reconhecendo a sua 

dimensão pedagógica e a necessidade da educação escolar vincular-se ao mundo e a 

prática social”. 

Reitera-se ainda, que a relação diferenciada das mulheres e dos homens com a 

técnica e no que diz respeito à qualificação encontra-se no centro da divisão sexual do 

trabalho que se dá, hoje, com a maior instalação de novas tecnologias (HIRATA, 2002, p. 

197).  

Dessa feita, os dados apresentados mostraram que, no contexto da flexibilização 

do mundo do trabalho, da reestruturação produtiva e das políticas neoliberais, o aumento da 

inserção das mulheres continua ocorrendo. E isso ocorre porque o capital, além de reduzir 

ao limite o salário feminino, ele também necessita do tempo de trabalho das mulheres na 

esfera reprodutiva, o que é imprescindível para o seu processo de valorização, uma vez que 

seria impossível para o capital realizar seu ciclo produtivo, sem o trabalho feminino realizado 

na esfera reprodutiva. 

Portanto, a intensificação da inserção feminina foi o traço marcante nas duas 

últimas décadas. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos 

precários, onde a exploração, em grande medida, se encontra mais acentuada, como 

pudemos ver nas pesquisas realizadas na Europa, América Latina e no Brasil.  

Além disso, depreende-se que hoje, para algumas famílias, o valor 

“complementar” do salário feminino é frequentemente imprescindível para o equilíbrio do 

orçamento familiar, especialmente no universo das classes trabalhadoras. Por isso, ao 

mesmo tempo em que se deu um enorme avanço da presença feminina no mundo do 

trabalho, esse avanço foi marcado claramente por uma enorme precarização. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Nessa perspectiva, buscou-se desenvolver essa reflexão com base numa 

produção teórica que trate a relação trabalho-educação e suas contribuições para as 

transformações no mundo do trabalho. Assim, os modos de agir na apreensão do nosso 

objeto de investigação resultam da busca por procedimentos de trabalho sistematicamente 

organizados, que possibilitariam o conhecimento da realidade histórica num processo de 

apropriação teórica, englobando crítica, interpretação e avaliação dos fatos (KOSIK, 1976, p. 

45).   



 

 

                  

Essa pesquisa adotou a relação trabalho-educação na formação profissional de 

mulheres para atuarem na construção civil, como objeto de análise e, como sujeitos da 

investigação: educandas, educadores, dirigentes de Instituições, bem como empresários 

ligados à área da Construção Civil no Estado do Maranhão.  

Dessa forma, o processo de apropriação teórico-prático do objeto de estudo teve 

sustentação no entendimento de que este é um fenômeno histórico, em contínua 

transformação, “síntese de múltiplas determinações” e movido por contradições.  

Ressalta-se, porém, que embora o objeto se apresente como um recorte da 

realidade se constitui numa totalidade, e com essas preocupações iniciais, propor-se essa 

pesquisa na tentativa de “[...] encontrar métodos (caminhos) que instrumentalizem atos de 

investigação, de descoberta, de intervenção na melhoria de nossa atuação [...]” (PÁDUA, 

2004, p. 107). 

Com base nessa compreensão e, em contraposição à mera descrição dos fatos 

empíricos, buscou-se sustentação na abordagem dialética para apreender a totalidade do 

processo, percorrendo momentos básicos, articulados e complementares, possibilitando a 

unidade da pesquisa como um todo, servindo para definição dos procedimentos de trabalho 

que permitem o diálogo entre pesquisador e objeto. 

Esse delineamento do percurso para construção da investigação demonstra o 

desafio único e necessário. Uma fantástica experiência que não está acabada, concluída, 

fechada, pelo contrário, como explica Goldmann (1979, p. 5) “nunca há pontos de partida 

absolutamente certos, nem problemas definitivamente resolvidos”.  

Desse modo, esse texto procurou mostrar o ingresso da mulher no mundo do 

trabalho como um avanço no processo emancipatório, ainda que limitado. Mas, por outro 

lado, esse avanço encontra-se hoje fortemente comprometido, na medida em que o capital 

vem incorporando cada vez mais o trabalho feminino, especialmente nos setores industriais 

e de serviços, de modo precarizado, informalizado, sob o regime do trabalho part-time, 

temporário e ampliando o fosso existente, dentro da classe trabalhadora, entre o contingente 

masculino e feminino.  

Assim, o processo de feminização da força de trabalho revela-se como 

contraditório, apresentando por um lado a positividade do ingresso da mulher no mundo do 

trabalho e, por outro, a negatividade da precarização, intensificação e ampliação das formas 

e modalidades de exploração do trabalho. Enfim, é nesse processo dialético que a 

feminização do trabalho oscila entre a emancipação e a precarização. 
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