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Resumo: O setor da Construção Civil tem se tornado menos heterogêneo em
virtude do aumento da inserção feminina, embora venha ocorrendo uma
ruptura de valores, visto que este campo foi tido por muitos anos como
exclusivamente masculino. Este estudo tem por objetivo mostrar a inserção da
mulher dentro da construção civil na Região Metropolitana do Cariri cearense
(RMC). Entre inúmeras possibilidades de investigação, foi realizado um
levantamento de dados estatísticos, por meio de entrevistas com três empresas
privadas de Construção Civil localizadas na Região Metropolitana do Cariri
cearense (RMC), tornando possível problematizar e quantificar uma amostra da
inserção feminina nesse espaço. A Empresa A afirmou que possui cinquenta e
seis colaboradores, sendo três do sexo feminino, que desempenham as
seguintes funções: uma tecnóloga, uma gerente de compras, e uma do setor
financeiro. A Empresa B afirmou que em um quadro de sete colaboradores
apenas um é do sexo feminino, exercendo a função de secretária. A Empresa
C informou que no seu quadro de colaboradores existe cento e cinquenta
funcionários onde destes apenas quatro são mulheres, uma estagiaria de
segurança, uma engenheira, uma estagiaria de engenharia e uma consultora
de qualidade. Diante do cenário analisado, a atuação das mulheres está repleta
de desafios, e sua inserção nesse âmbito ainda é mínima. Como
recomendação para trabalhos futuros deve-se ampliar a mostra e categorizar
os espaços já conquistados e quais as possibilidades de inserção da mulher na
construção civil na RMC.
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