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Terceirização e identidade: um estudo de caso com trabalhadoras do setor de 

conservação e limpeza. 

 

Renata Vieira Rodrigues Severo  1

 

A pesquisa analisa o trabalho feminino terceirizado do serviço de conservação e limpeza             

na UFPel; entender como as trabalhadoras se percebem nos cenários de terceirização;            

observar características referentes à qualificação das trabalhadoras e como se          

identificam enquanto grupo social. Ainda, observa-se os processos de construção          

subjetiva e valorativa das mulheres de suas condições enquanto trabalhadoras em seus            

espaços de socialização. O empoderamento é entendido como condição de adquirir           

habilidades, conhecimentos e controlar forças pessoais na obtenção de melhores          

condições de vida, procura-se, então, entender como se sentem influentes nesses           

processos. A análise da trajetória das trabalhadoras e suas famílias é fundamental para             

observar uma possível autonomia dentro da unidade familiar. O recorte de gênero é             

determinante, considerando a distribuição dos/as trabalhadores/as deste setor estão         

assim distribuído (UFPel): postos diretos 191 (176 mulheres e 15 homens);           

postos-supervisão: 06 (todas mulheres). Será utilizada história oral como ferramenta de           

análise com foco nos seguintes pontos: ocupação e escolaridade, naturalidade, estado           

civil, idade, número de filhos, renda familiar, local e tipo de moradia. Busca-se             

entender seus cotidianos de trabalho, como são tratadas dentro e fora dos locais de              

trabalho e como entendem-se e identificam-se no ambiente laboral.  
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Esta pesquisa terá uma abordagem da perspectiva da Sociologia do Trabalho que            

trata da compreensão das organizações e evolução dos mundos do trabalho dentro da             

sociedade, as relações laborais e suas implicações sociais. Ainda, busca entender a            

trabalhar com os modos de produção ao longo da História e suas modificações,             

compreende as modificações do conceito de trabalho e todo o envolvimento retirado            

daí. Todas as modificações que o mundo do trabalho passou tornam-se importantes para             

a compreensão da como o trabalho se organiza na atualidade, assim como as relações              

sociológicas derivadas dele. O instrumento balizador da relação entre empregador e           

empregado é o contrato de trabalho e deve conter os direitos e deveres que devem ser                

seguidos. Nas análises sociológicas, gênero se refere ao conjunto de elementos e            

aspectos sociais da sexualidade e ainda, uma série de comportamentos e valores            

atribuídos ao sexo do indivíduo. O papel social de gênero é, então, uma categoria de               

análise da Sociologia representada por um conjunto de convenções sociais do           

comportamento dos sujeitos. Os estudos referentes aos papeis de gênero não são            

exclusivos às temáticas de desigualdades ou discriminações; haja vista que há           

possibilidade de estudas homens e mulheres quando se trata de “estudos de gênero”.  

 

OBJETO DA PESQUISA: o objeto de estudo dessa pesquisa é o trabalho            

feminino terceirizado do serviço de conservação e limpeza, na Universidade Federal           

de Pelotas (UFPel). O foco desta pesquisa está no fato de que o serviço terceirizado,               

em especial, dos setores de conservação e limpeza acabam por invisibilizar e            

precarizar o próprio serviço e os trabalhadores que dele vivem. De acordo com Silva              

(2016), a terceirização tem duas dimensões principais: objetivo e subjetiva. Sendo o            

principal elemento da dimensão objetiva, a desproteção social; e a dimensão subjetiva,            

a invisibilidade.  
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O objetivo geral do trabalho é entender como as mulheres trabalhadoras           

terceirizadas percebem-se nos cenários de terceirização e precarização. E tem como           

objetivos específicos: traçar o perfil das mulheres trabalhadoras do serviço de           

conservação e limpeza da UFPel; observar as formas de relações entre empresa            

terceira, trabalhadoras e instituição e identificar autonomia na vida familiar das           

trabalhadoras. Essa proposta se mostra relevante por apresentar como objeto de           

pesquisa as mulheres trabalhadoras, contratadas a partir da terceirização, que prestam           

serviços na Universidade Federal de Pelotas. Considerando a pesquisa acadêmica          

como um projeto sociológico, busca-se uma contribuição para a área do conhecimento            

na qual está inserida e também para a sociedade de modo geral. Pretende-se analisar             

como se dão os processos de consolidação de relações precárias dentro do espaço             

universitário e, paradoxalmente, apesar da constatação objetiva de tais características,          

como se dá o processo de construção subjetiva de compreensão valorativa dessas            

mulheres de suas condições de trabalhadoras juntamente aos seus espaços familiares e            

demais espaços de socialização. O recorte de gênero mostra-se imprescindível tendo           

em vista que a maioria das tarefas relacionadas à conservação e limpeza são realizadas              

por trabalhadoras mulheres – como no caso da UFPel: dos 197 postos de trabalho no               

setor, 92% são ocupados por mulheres (dados obtidos em fevereiro de 2017). Ainda,             

busca-se entender como essas trabalhadoras compreendem-se dentro da instituição e          

qual o sentido do trabalho nas suas biografias, ou seja, se há possibilidade de através               

do trabalho obter autonomia financeira e empoderamento. Para tanto, será          

considerado: suas origens sociais e autopercepção acerca de sua condição laboral e            

família.  

METODOLOGIA 

Para que se possa estabelecer um paralelo entre a teoria e a pesquisa de campo,               

será utilizada uma combinação de técnicas de pesquisa. Inicialmente foi realizado o            

procedimento de pesquisa exploratória com quatro entrevistas através do método de           

história oral, que serviram de baliza para o aperfeiçoamento do questionário inicial e             

roteiro de entrevistas. Após, será realizado o levantamento junto à empresa Click            

(empresa terceira) para obter-se a informações de lotação das funcionárias em unidades            

da instituição bem como demais informações pertinentes à empresa. Depois da           
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realização do levantamento documental e sabendo os dados de lotação das           

trabalhadoras, será realizado um mapeamento para localização das mulheres         

trabalhadoras. A partir deste mapeamento, será possível entrar na fase de entrevistas. A             

quantidade de funcionárias terceirizadas que serão entrevistadas não foi estabelecido.          

Será necessário entrar em contato previamente com as funcionárias para uma conversa            

inicial e agendamento da entrevista – de acordo com o interesse e disponibilidade das              

funcionárias. A primeira parte da entrevista é de cunho quantitativo, de forma a             

apreender o perfil dessas trabalhadoras. A segunda parte é qualitativa por meio de             

entrevista em história oral para compreensão das questões mais profundas referentes ao            

trabalho, família e perspectivas futuras, bem como, entendimento de suas trajetórias           

profissional e individual. Esse levantamento servirá para desenhar os perfis profissional           

e familiar das trabalhadoras. O detalhamento para traçar este perfil abrange: ocupação e             

escolaridade dos pais, naturalidade, religião, estado civil, idade, formação profissional,          

grau de escolaridade, número de filho, renda familiar, local e tipo de moradia. Ambas as               

partes da entrevistas serão realizadas na mesma visita à entrevistada.  

Até o momento foram realizadas quatro entrevistas exploratórias na modalidade          

história oral, sendo elas apenas com funcionárias de relações próximas à pesquisadora.            

Essa proximidade se deu por relações pessoais e também uma delas por indicação.  

A escolha da metodologia de pesquisa ser a história oral temática se deu por              

considerar as entrevistas como fontes de documentação oral. Ainda, percebeu-se nas           

entrevistas exploratórias que as entrevistadas ficavam mais à vontade a medida em que             

percebiam que poderiam falar livremente sobre suas famílias, trabalho ou outro           

assunto, se assim desejassem. O uso de um roteiro básico serviu para nortear a              

entrevista, manter a ordem das perguntas mas não foi usado fielmente em sua ordem              

sistemática, em todas as entrevistas. As quatro entrevistas foram previamente          

agendadas com as entrevistas, e aconteceram em locais sugeridos por elas. No            

momento do agendamento da entrevista, as entrevistadas foram informadas do uso de            

gravador de áudio e no momento das entrevistas, elas recebiam o termo de livre              

consentimento e lhes era explicado novamente do que se trata a pesquisa, como será              

conduzida a entrevista e as transcrições. Será considerado para a realização dessa            

construção as narrativas biográficas das trabalhadoras. Ainda, mesmo compreendendo         

os malefícios da terceirização, em especial, da precarização do trabalho, a pesquisa            
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pretende verificar junto às trabalhadoras se há mudanças positivas em suas vidas com             

e a partir do trabalho. Ou seja, se há de algum modo melhora nas vidas das                

trabalhadoras a partir do assalariamento formal - mesmo que através de um trabalho             

precarizado.  

De acordo com Portelli (1997), a história oral tem como objetivo aprofundar            

padrões culturais, estruturas sociais e processos históricos através de conversas com as            

pessoas envolvidas sobre suas experiências e memórias acerca do tema em discussão. A             

história oral trabalha com a interação social e pessoal entre entrevistado e pesquisador.  

 

MULHERES E O MERCADO DE TRABALHO 

De acordo com Albornoz (1992), as mulheres estarem inseridas no mercado de            

trabalho não é novidade. Haja vista, que sempre trabalharam, seja, na agricultura ou no              

artesanato. Assim, diz a autora:  

Não é só porque o desenvolvimento da máquina torna irrelevante a           
diferença da força muscular entre o braço masculino e o braço feminino, e             
o sistema de busca a mão-de-obra menos reivindicativa e mais tímida e            
submissa para amter mais altas as margens de lucra, mas também porque            
o engajamento na indústria afasta as mulheres de casa e da família.            
(ALBORNOZ, 1992, p.32) 
 

Ainda, Nogueira (2004) ao analisar a força de trabalho feminina no Brasil aponta             

“o acentuado crescimento do trabalho feminino o que tem sido denominado a            

feminização do trabalho”. (p.67). Porém, ela adverte que apesar do número de postos de              

trabalho ter aumentado para as mulheres, estas estão ocupando cada vez mais postos que              

exigem baixa qualificação e remuneração. Assim: “a precarização no mundo do trabalho            

vem atingindo muito mais a mulher trabalhadora e acentua as desigualdades de gênero”             

(p 73). Ou seja, ao mesmo tempo em que se expande o trabalho feminino, ele é feito de                  

forma a precarizar as condições de trabalho. Nogueira trabalha ainda a questão da             

remuneração feminina. Ou seja, o salário da mulher é visto como uma complementação             

da renda da família. Corroborando com a leitura de Nogueira, destaca-se Antunes            

(2011), quando trata da divisão sexual do trabalho, afirmando que o contingente            

feminino supera o masculino na composição da força de trabalho, porém, em relação             

aos salários a desigualdade é crescente.  
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Ainda, as quatro trabalhadoras entrevistadas informaram que são elas mesmas as           

responsáveis pelas tarefas domésticas em suas residências. Duas dessas mulheres têm           

filhos pequenos (que ainda dependem de seus cuidados) o que torna suas jornadas ainda              

mais pesadas. As outras que não tem filhos pequenos, uma delas conta com a ajuda da                

filha de 25 anos e outra mora sozinha. Assim, conforme descreve Angela Davis (2016):  

 

Os incontáveis afazares que, juntos, são conhecidos como “tarefas         
domésticas” – cozinhar, lavar a louça, lavar a roupa, arrumar a cama,            
varrer o chão, ir às compras etc. -, ao que tudo indica, consomem em              
média, de 3 mil a 4 mil horas do ano de uma dona de casa. Por mais                 
impressionante que essa estatística seja, ela não é sequer uma estimativa           
da atenção constante e impossível de ser quantificada que as mães           
precisam dar às suas crianças.  
 

Quando Antunes (1999) analisa a mulher na sociedade capitalista, destaca as           

características classistas relacionadas ao patriarcado, especialmente, com exploração        

mais intensa para as trabalhadoras mulheres, o que se denomina superexploração da            

força de trabalho: “a mulher trabalhadora, em geral, realiza sua atividade de trabalho             

duplamente, dentro e fora de casa” (p. 108) 

De acordo com Baquero (2012) empoderamento pode ser compreendido         

enquanto condição de adquirir habilidades e conhecimentos e controlar forças pessoais           

no intuito de obter melhores condições de vida, procurando entender como se sentem             

influentes nesses processos de melhoria. Assim, pensa-se ser relevante observar a           

trajetória familiar das trabalhadoras terceirizadas em razão de uma possível autonomia           

dentro da unidade familiar, considerando suas histórias de vida enquanto sujeitos da            

pesquisa. Para tanto se faz necessária uma metodologia de pesquisa qualitativa, tendo            

como técnica de pesquisa história oral temática para obter dados individuais e familiares             

que mostrem se há ascendência econômica dentro do contexto familiar. Pretende-se           

analisar como se dão os processos de consolidação de relações precárias dentro do             

espaço universitário e, paradoxalmente, apesar da constatação objetiva de tais          

características, como se dá o processo de construção subjetiva de compreensão           

valorativa dessas mulheres de suas condições de trabalhadoras juntamente aos seus           

espaços familiares e demais espaços de socialização, considerando para tal a construção            

de suas narrativas biográficas. 

Portanto, é de grande importância o destaque que Nogueira (2004) faz: 
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Assim, o processo de feminização do trabalho tem um claro sentido           
contraditório, marcado pela positividade do ingresso na mulher no mundo          
de trabalho e pela negatividade da precarização, intensificação e         
ampliação das formas e modalidades de exploração do trabalho. Enfim, é           
nessa dialética que a feminização do trabalho, ao mesmo tempo,          
emancipa, ainda que de modo parcial, e precariza, de modo acentuado.           
Oscilando, portanto, entre a emancipação e a precarização, mas buscando          
ainda caminhar da precarização para a emancipação. (NOGUEIRA,        
2004, p. 94) 

 

 

Conforme destaca Dantas et al (2017), mundo do trabalho divide-se entre           

homens e mulheres, ou seja, a divisão sexual do trabalho. Assim, acrescenta, essa             

divisão sexual do trabalho sustenta uma ideologia de inferiorização das mulheres. Essa            

divisão tem dois princípios de sustentação: “hierarquia, por agregar sempre maior valor            

ao trabalho masculino em detrimento do feminino; e a separação entre o que é              

considerado trabalho do homem e da mulher”. (Dantas et al, p. 76). Assim, aquele              

trabalho socialmente visto como masculino diz respeito à produção do valor e à esfera              

pública; e o trabalho feminino é voltado para a reprodução social e à esfera privada.  

 

TERCEIRIZAÇÃO, FLEXIBILIZAÇÃO E PRECARIZAÇÃO 

 

Essencialmente, a terceirização tem aumentado os níveis de precariedade no          

conjunto das relações de trabalho no Brasil. Nesse sentido, é importante observar se,             

mesmo nessas condições, as trabalhadoras ainda conseguem ter condições de autonomia           

financeira e empoderamento. Para isso, busca-se através do entendimentos das desse           

grupo de mulheres do que seja precarização do trabalho e se a percebem enquanto tal.               

Pretende-se verificar como percebem-se e como identificam-se enquanto mulheres no          

mercado de trabalho exercendo uma profissão, considerada pela literatura sociológica,          

um exemplo de trabalho precário. Posto que, eventualmente, o que é tratado de modo              

geral, pela Sociologia do trabalho, como fonte de trabalho precarizado e           

sub-remunerado, pode, em determinados contextos, ser o caminho para o          

empoderamento de algumas mulheres, caso perceba-se o dado biográfico em sentido           

ascencional.  
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A descrição que Lykawka (2013) faz quando de sua análise sobre a terceirização             

no serviço público, especificamente uma unidade acadêmica da Universidade Federal          

do Rio Grande do Sul (UFRGS) pode ser replicada para UFPel. De acordo com a               

autora, em função do processo capitalista o trabalho passou por uma descentralização de             

suas atividades “meio”. Ainda, houve um crescimento relevante na administração          

pública. Os fatores que influenciaram o setor público a entrar na terceirização deu-se             

especialmente para acompanhar as demandas da instituição – como exemplo:          

aposentadorias de servidores do quadro efetivo da instituição e que na atualidade estão             

extintos. 

Conforme a análise de Souza (2012), a terceirização como novo padrão de            

produção está relacionado na produção flexibilizada e não padrão de produção de            

mercadorias, em empresas nas quais os trabalhadores têm alto grau de qualificação e             

conquistaram maior autonomia de trabalho. No Brasil, a terceirização orienta-se como           

“recurso empresarial para diminuição de custos da produção, implicando na          

precarização do trabalho de múltiplas formas” (p. 29). Assim, observa-se na relação na             

Empresa terceira (fornecedora do serviço) “Click” e na contratante do serviço “UFPel.            

Ao passo que a instituição UFPel tem interesse em reduzir seus custos em manutenção              

de trabalhadores para o setor de conservação e limpeza – inclui-se os custos de verbas e                

direitos trabalhistas. Com esse objetivo foi criada a lei 8.666/1993 que institui normas             

para licitações e contratos da Administração Pública. Ainda, no que tange a definição             

da lei, o artigo 6 exemplifica:  

 

 Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de        
interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto,        
instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação,      
manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos         
técnico-profissionais. (Lei 8.666/1993 – artigo 6). 
 

Veja-se ainda, de acordo com Moraes (2008) a terceirização tem a intenção de             

transferir à terceiros as obrigações trabalhistas, relações empregatícias: “com o objetivo           

claro de redução dos custos de produção”. (p.158). 

A ideia de defesa da terceirização dá-se em as empresas contratantes focarem            

seus negócios em suas próprias atividades fins. Assim, nas palavras de Marcelino e             

Cavalcani (2012): “em sua quase totalidade, defendia-se a idéia de que as empresas             
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deveriam focar suas ‘atividades fim’ e delegar tarefas e processos acessórios           

(‘atividades-meio’) a outras empresas especializadas.” (p.333)  

Assumpção (2013) destaca que a tendência à flexibilização e precarização do           

trabalho no Brasil se deu como forma de redução de custos, especialmente, em aumento              

de lucros. Os serviços mais fortemente terceirizados no país foram os de conservação e              

limpeza, vigilância e telemarketing.  

 

A terceirização traz grandes benefícios para a burguesia. Além dos baixos           
salários, que a tornam uma forma eficaz para que as empresas aumentem            
seus lucros e inclusive não percam nenhum centavo, com ela, as empresas            
não precisam se preocupar se algum trabalhador falta, engravida ou “cria           
algum problema”, muito menos com os cursos de acidentes de trabalho,           
licenças médicas, refeição, transporte, impostos trabalhistas, custos de        
admissão, demissão e treinamento. Simplesmente nem tratam disso. As         
empresas terceirizadas rapidamente terceirizadas rapidamente substituem      
o funcionário que faltou, engravidou ou ficou doente ou “criou algum           
problema”. Tudo isso se dá sob um forte assédio moral, uma prática            
“legalizada” entre as empresas terceirizadas, que conta com a conivência          
e “vistas grossas” da empresa contratante.  
 

Assumpção (2013) em sua análise sobre as trabalhadoras terceirizadas da          

Universidade de São Paulo (USP) considera que a precarização e a terceirização do             

trabalho têm como ponto principal os grupos “socialmente subordinados na sociedade,           

como as mulheres, os negros, os homossexuais (homens e mulheres) e os imigrantes”             

(p.50).  

De acordo com Graça Druck (2011): flexibilização e precarização  

 

Trata-se de uma rapidez inédita do tempo social, sustentado na          
volatilidade, efemeridade e descartabilidade sem limites de tudo o que se           
produz e, principalmente, dos que produzem – os homens e as mulheres            
que vivem do trabalho. É isso que dá novo conteúdo à flexibilização e à              
precarização do trabalho, que se metamorfoseiam, assumindo novas        
dimensões e configurações. (DRUCK, 2011, p. 42) 
 

Ainda de acordo com Druck (2007) a flexibilização apresenta noções de           

instabilidade, incertezas, insegurança, imprevisibilidade, adaptabilidade e riscos. Na        

presente pesquisa, será utilizado o conceito de flexibilização do trabalho para então ser             

abordado o tema da precarização. Desse modo, Druck (2007) destaca como relativo à             

flexibilização que ela está compreendida em um processo de condicionantes          

macroeconômicas e sociais. Desse mesmo modo Almeida (2007) destaca o problema de            
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contratação de empresa prestadora de serviços por preço mais baixo. Ou seja, em geral              

as empresas (ou instituições) contratantes não fazem avaliação do perfil da empresa            

contratada. Esse problema acarreta em diversos riscos, incluindo perda dos direitos           

trabalhistas.  

Em um contexto histórico do capitalismo, Druck (2011) destaca os diferentes           

padrões de acumulação, advindos de elementos econômicos, sociais e políticos. Ainda,           

coloca em relevância as lutas sociais dos trabalhadores em relação à resistências às             

quais impuseram limites a acumulação e conquistando direitos sociais e trabalhistas, e            

em especial, a proteção sociais dos direitos garantidos. 

Souza (2012) quando pesquisou sobre a terceirização, destacou como principais          

implicações do processo:  

A perda dos mais variados direitos, e a precarização da saúde do            
trabalhador (...) maior incidência do número de acidentes de trabalho          
entre os terceirizados do que entre os contratados, salários reduzidos em           
relação a mesma atividade realizada por um trabalhador contratado,         
discriminação em virtude dos diferentes crachás. (SOUZA, 2012, p.33) 

De acordo com as entrevistadas, o maior problema em relação a não prestação             

de seus direitos, reside no atraso do pagamento de seus salários e demais benefícios              

pecuniários, dificuldade em conseguir liberação do horário de trabalho “até pra levar            

meu pequeno no médico é muito difícil” (relata uma das entrevistadas).  

Na pesquisa realizada por Pereira et al (2015) foi constatado o medo da             

demissão, assim como o caso relatado por fulana. Outro ponto que demonstra que os             

funcionários precisam manter-se nos postos são: “vínculo formal, celetista, que os           

terceirizados têm, através de carteira de trabalho assinada, fator que representa para            

alguns mudança de vida, pois teoricamente, teriam seus direitos assegurados.” (Pereira           

et al, 2015, p. 110). 

Também pode-se considerar o fato que a cidade da Pelotas apontou os maiores             

índices de desemprego dos últimos anos, conforme demonstra o “Relatório: o mercado            

de trabalho em Pelotas – 2016”, no setor de serviços observou-se 8.890 trabalhadores             

admitidos, sendo 9.930 desligados; ou seja; 440 novos desempregos. Ainda de acordo            

com o referido relatório, o setor de serviços é responsável por 35,6% das             

movimentações e por 48,4% dos empregos. A UFPel diminuiu seus postos de trabalho             

em relação aos terceirizados do setor de conservação e limpeza. Foram feitos            

desligamento haja vista a solicitação da instituição para a empresa terceira.  
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