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RESUMO: O presente estudo tem como propósito apresentar a visão das trabalhadoras 

terceirizadas do ramo da limpeza sobre a condição de trabalho e a rotina diária fora e dentro 

da dimensão da Administração Pública, que implica, através de uma sociologia da 

experiência, imergir em conversas com os trabalhadores. Além disso a pesquisa demandou 

explorar, a partir de referencial teórico da Sociologia do trabalho, a história da nova 

modalidade de trabalho do século XXI, a terceirização. Um apanhado da história da formação 

de novas morfologias do trabalho do século XX até os tempos atuais - em específico ao 

estudo - a terceirização dos serviços de limpeza e conservação no âmbito público estatal 

brasileiro, foi feito. Entrevistas abertas de natureza qualitativa foram desenvolvidas com uma 

pequena amostra das trabalhadoras da Conservação Luso Brasileira S/A, empresa prestadora 

de serviços à Universidade Federal Fluminense. Por meio do trabalho foi possível 

desenvolver a noção de invisibilidade social no emprego e as condições de precariedade do 

trabalho executado pelas servidoras terceirizadas no Instituto Público, mesmo que algumas 

não reconheçam tal condição precária. Também foi discutido o conceito de 

interseccionalidade, que se define como a opressão de classe, gênero e raça as quais estas 

trabalhadoras encontram-se vulneráveis. Opressão vivida cotidianamente por estas mulheres.  

 

Palavras-Chave: Terceirização; Sociologia da Experiência; Interseccionalidade. 

 

ABSTRACT: The present study aims to present the vision of outsourced workers in the 

business of cleaning on the working condition and the daily routine outside and inside 

dimension of public administration, which implies, by way of a sociology of experience, 

plunge into conversations with workers. In addition, the research required to explore, from 

theoretical framework of Sociology of work, the story of the new 21ST century working 

mode, outsourcing. A summary of the history of the formation of new morphologies of the 

20th century until the present times-study-specific outsourcing cleaning services and 

conservation under Brazilian State, was made public. Open interviews qualitative nature was 

developed with a small sample of the Conservação Luso Brasileira S/A, company providing 

services to the Universidade Federal Fluminense. Through the work it was possible to develop 

the notion of social invisibility and the conditions of employment precariousness of work 

performed by the contractors in the Public Institute serves, even if some don't recognize such 

fragile condition. Was also discussed the concept of intersectionality, which defines how the 

oppression of class, gender and race which these workers are vulnerable. Oppression 

experienced daily by these women. 

  

Keywords: Outsourcing; Sociology of experience; Intersectionality. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

  As trabalhadoras terceirizadas são mulheres que sempre estão nos corredores a limpar, mas 

por não possuírem vínculo empregatício direto com o Instituto de Ciências Sociais e 

Humanas
1
, apenas com a empresa prestadora de serviços Conservadora Luso Brasileira S/A. 

Assim podemos dizer que permanecem no local, mas estas funcionários não pertencem ao 

local. Não será a contratante a responsável sob os direitos trabalhistas das mulheres 

terceirizadas nem responsável pela integridade destas mulheres, tendo que buscá-los (tanto os 

direitos quanto a proteção de si -- sua integridade física e emocional) com a empresa 

contratada para prestar o serviço de limpeza.   

  A pesquisa pretende analisar a inserção profissional de trabalhadoras terceirizadas em uma 

instituição pública e o modo como percebem e vivenciam esse lugar. Queremos trazer a tona 

o olhar das funcionários do setor de terceirização, suas impressões, medos, experiências e o 

modo como conduzem sua trajetória profissional junto a rotina diária e os relacionamentos 

interpessoais.  

  O presente trabalho reparte-se em três momentos: o da exposição do referencial teórico, a 

pesquisa de campo e as conclusões finais expostas ao fim da coleta de todos os dados 

pertinentes para o estudo. Resultados das consequências do trabalho terceirizado precário na 

vida das trabalhadoras da empresa Luso serão incorporados a uma etnografia do grupo em 

questão. No capítulo 2, uma contextualização no âmbito da Sociologia do Trabalho e da 

Sociologia das Relações Raciais além de alguns dados estatísticos perfazem o caminho e os 

tópicos que implicam na terceirização como um modo de reprodução do mundo do trabalho 

tendencialmente predominante na sociedade contemporânea. Também é analisada a 

composição da empresa prestadora de serviços de limpeza, a Conservadora Luso Brasileira 

S/A, correlacionando-a à Universidade Federal Fluminense: como o detalhamento da 

modalidade de pregão eletrônico que sela o compromisso da terceirizada com a Instituição 

Pública e vice-versa.  

                                                           
1
 O Instituto de Ciências Humanas e Filosofia foi criado pelo decreto n° 62.414, de 15 de março de 1968, como 

parte do Centro de Estudos Gerais. Ele tem sua origem na antiga Facul-dade Fluminense de Filosofia, 

federalizada em 13 de setembro de 1961 e incorporada à antiga Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro, atual Universidade Federal Fluminense. Inicialmente incluía o Departamento de Historia e o de Filosofia 

e estava sediado na Rua Miguel de Frias, junto à reitoria da UFF. Logo a seguir criou-se o Departamento de 

Ciências Sociais. Em função desta expansão inicial, e da reduzida área física de que o ICHF dispunha no prédio 

da reitoria, foi necessário acomodá-lo em instalações mais amplas. Hoje funciona no campus localizado no 

Gragoatá. Disponível em <http://www.ichf.uff.br/ichf.html> Acesso em 05/07/2018. 

http://www.ichf.uff.br/ichf.html
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  Através de uma pequena amostra de entrevistados do setor terceirizado do Instituto de 

Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal Fluminense, algumas questões serão 

tratadas no capítulo 3 misturo a empiria com a teoria. Tratando de temas como a consciência 

da condição de terceirizado por parte do trabalhador, o tempo em que eles trabalham na 

empresa prestadora de serviços Conservadora Luso Brasileira S/A, o caráter vital da função 

de limpeza no cotidiano da Universidade Federal Fluminense (ICHF) feita pelos funcionários, 

a questão da instabilidade no trabalho sob o regime de contratação da terceirização, a 

condição socioeconômica de cada trabalhador, a dupla jornada de trabalho das mulheres 

terceirizadas – quando trabalham em casa e trabalham também no Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia, a atribuição de identidade étnica e racial de cada indivíduo e por fim, a 

questão da invisibilidade social do trabalhador terceirizado.  

  O interesse do trabalho versa sobre a experiência destas mulheres que encontram-se na 

condição de trabalhadoras terceirizadas. Assim como o historiador marxista E. Thompson 

(1987, apud Vendramini & Tiriba, 2014; p. 56), aqui é entendido que a classe trabalhadora e a 

consciência de classe formam-se juntas através do empirismo (em constante movimento e 

modificação), por meio da experiência e da cultura. O relato de Thompson pode ser 

considerado um mapeamento das condições e modos de vida da classe operária inglesa na 

Revolução Industrial. E como o autor: por meio da experiência destas funcionárias do 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia que espero obter uma conclusão que contribua ao 

mundo acadêmico e que por fim, mapeie as condições de vida e percepções da classe 

trabalhadora terceirizada no século XXI, não como simples “atos de ideias, mas como 

sentimentos, valores e consciência” (Vendramini & Tiriba, 2014; p. 57) dos trabalhadores.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

   A terceirização consiste em uma forma de contratação de natureza jurídica estabelecida 

entre uma empresa/instituição [privada ou pública] que contrata um determinado serviço de 

outra empresa, e isto é feito baseado no objetivo último da redução de custos com a força de 

trabalho. O modelo econômico neoliberal demanda uma mão-de-obra flexível. É neste 

momento que entra em pauta as formas de flexibilização do trabalho.  

  De acordo com o relatório do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (2017, p. 5) há duas modalidades de terceirização que não necessariamente 

atuam de modo separado. Há a forma em que a empresa matriz/central deixa de produzir bens 

ou serviços e passa a utilizar serviços ou comprar tais bens de outras empresas. A outra forma, 

que será objeto de estudo desta pesquisa, é a contratação de uma ou mais empresas com o 

intuito de realizar atividades-fim ou atividades-meio para a empresa ou instituição 

contratante. A mão-de-obra contratada não possui pessoalidade ou vínculo empregatício com 

a empresa ou instituição matriz, mas sim com a prestadora. No serviço público de acordo com 

a Súmula 331 (STJ) apenas podem ser terceirizadas as atividades-meio. Embora Michel 

Temer, atual presidente, tenha sancionado, em março de 2017,  o polêmico projeto de lei 

aprovado pela Câmara que permite o trabalho terceirizado em todas as atividades, inclusive 

seu negócio principal, texto da reforma trabalhista propõe algumas salvaguardas para o 

trabalhador terceirizado. A lei cria, por exemplo, uma quarentena, na qual o empregador não 

poderá demitir o trabalhador efetivo e recontratá-lo como terceirizado em menos de 18 meses. 

Além disso, o terceirizado terá que ter as mesmas condições de trabalho dos efetivos da 

empresa, como uso de ambulatório, alimentação e segurança. 

 Uma das especificidades da terceirização no Brasil foi a Constituição Federal de 1988, em 

consonância com os ditames da Constituição da OIT, de 1919, que elevou os direitos 

trabalhistas a direitos fundamentais, ampliou o direito de greve e no aspecto da moralidade 

administrativa estabeleceu o concurso como norma obrigatória de acesso ao serviço público, 

prevendo exceções que em nada se parecem às contratações de empresas para prestação de 

serviços “terceirizados” na Administração Pública atual. 

 São muitos os benefícios que os administradores e gestores das empresas e instituições 

elencam para justificar a contratação de trabalhadores terceirizados, dentre eles: maior 

eficiência no processo produtivo, maior facilidade na gestão empresarial, fôlego para 

sobreviver às crises, dada a facilidade e a rapidez para o cancelamento dos serviços 

terceirizados, em contraposição à dificuldade de se desfazer dos trabalhadores concursados. 
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 Os resultados da terceirização, de acordo com o DIESSE (2017, p. 12) são inúmeros ao 

cotidiano do trabalhador, nesta modalidade trabalhista que desmantela o potencial para 

organização dos trabalhadores, através da pulverização das atividades em diversas empresas 

de menor tamanho, dificulta a capacidade de mobilização e facilita o controle dos 

movimentos sociais ao passo que dilui os laços entre trabalhadores no âmbito sindical. Este é 

um processo que burla anos de conquistas sindicais que, frente à fragmentação da 

representação trabalhista, sucumbem. Ainda segundo o DIESSE (2017; p. 15) o “cenário do 

mercado de trabalho já é o da difusão generalizada da terceirização da mão-de-obra” 

(DIESSE, 2017).  

 Portanto, tanto no cenário atual de profunda crise econômica, quanto nos anos de crescimento 

na última década, a morfologia do trabalho é uma resposta direta ao cenário neoliberal 

econômico do país a partir da abertura ainda no governo Collor.  

 Estima-se que haja 12,5 milhões de vínculos ativos nas atividades tipicamente terceirizadas e 

35,6 milhões nas tipicamente contratantes, ou seja, essas últimas respondem por cerca de um 

quarto dos vínculos de trabalho formais, no Brasil em 2013, 26,8% do mercado formal era 

composto por trabalhadores terceirizados, um total de aproximadamente 12,7 milhões de 

assalariados . (DIESSE, 2017) 

 Com os ataques recentes à Previdência e à CLT
2
, faz-se cada vez mais necessário ter estudos 

no sentido de mapear as condições do trabalhador, do assalariado no Brasil. Em nosso caso, 

das assalariadas prestadoras de serviços de limpeza e conservação em um ambiente público 

em que trabalhadores fixos convivem com estes em regimes de contratação frágeis, 

flexibilizados e da ordem da incerteza.  

 Na base da hierarquia salarial e social encontram-se as mulheres, em sua maioria, negras. São 

elas que ocupam majoritariamente a vaga na empresa prestadora de serviços de limpeza e 

conservação do ambiente pesquisado no presente trabalho: a Universidade Federal, em um 

                                                           
2
 Com a reforma trabalhista foram aprovadas significativas mudanças. As férias que antes podiam ser 

fracionadas em até dois períodos, hoje poderão ser fracionadas em até três períodos, mediante negociação, sendo 

que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, 

cada um; no tocante à jornada de trabalho que limitava em 44 horas semanais, podendo haver até 2 horas extras 

por dia, , a jornada diária passa a ser de até 12 horas com 36 horas de descanso, respeitando o limite de 44 horas 

semanais (ou 48 horas, com as horas extras) e 220 horas mensais. O terceirizado deverá ter as mesmas condições 

de trabalho dos efetivos, como atendimento em ambulatório, alimentação, segurança, transporte, capacitação e 

qualidade de equipamentos, intervalos de almoço reduzidos de 30 minutos entre outras medidas que configuram 

um ataque direto à classe trabalhadora. Ver mais em: < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122076 > Acesso em 30 de jun de 

2018. 

 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122076
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recorte local, o  Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, da Universidade Federal 

Fluminense nos campus de Niterói (Rio de Janeiro).  

 

2.1 Considerações Iniciais  
   

   A partir da eclosão da crise global de 2007-2008, afirma Antunes (2014), aconteceu uma 

erosão ainda maior do trabalho sem vínculo empregatício direto e em situação de estabilidade. 

Na fase de financeirização
3
 capitalista e mundialização do sistema financeiro, a matriz 

fordista de sistema produtivo – tópico tratado na seção 2.1.1, predominante ao longo do 

século passado, foi sucedida “pelos mais distintos e diversificados modos de terceirização, 

informalidade e precarização, ampliando os mecanismos de extração de sobretrabalho em 

tempo cada vez menor” (ANTUNES; DRUCK, 2014; p. 13). Uma nova forma de produção de 

bens de consumo para o sistema capitalista passou a ser amplamente utilizada seja na 

indústria, no setor agrícola ou no setor de serviços.  

  A informalidade passa de condição minoritária para a condição majoritária nos ambientes de 

trabalho. O capitalismo de acumulação flexível pressupõe um confronto direto com a rigidez 

do fordismo. A acumulação flexível se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 

mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se por um mercado de 

trabalho que passa por uma total restruturação e que perante 

 

a forte volatilidade do mercado, do aumento da competição e do estreitamento das 

margens de lucro, os patrões tiram proveito do enfraquecimento do poder sindical e 

da grande quantidade de mão-de-obra para impor regimes e contratos de trabalho 

mais flexíveis. (HARVEY, 1992; p. 143) 

 

  O capitalismo de acumulação flexível centra-se no dinamismo das relações de trabalho 

através da precariedade, o que permite cada vez mais o aceleramento do processo de 

acumulação capitalista. Na acumulação flexível, setores de produção inteiramente recentes 

surgem, novas formas de fornecimento de serviços financeiros, mercados até então 

desconhecidos e taxas de inovação comercial, tecnológica e organizacional acontecem. 

                                                           
3
 Após 1973, houve uma completa reorganização do sistema financeiro global e a emergência de poderes 

imensamente ampliados de coordenação financeira. A desregulamentação e a inovação financeira tinham se 

tornado, na época, um requisito para a sobrevivência de todo o centro financeiro mundial num sistema global 

altamente integrado, coordenado pelas telecomunicações instantâneas. A formação de um mercado de ações 

global, de mercados futuros de mercadorias (e até de dívidas) globais, de acordos de compensação recíproca de 

taxas de juro e moedas, ao lado da acelerada mobilidade geográfica de fundos, significou, pela primeira vez, a 

criação de um único mercado mundial de dinheiro e de crédito. Ver mais em Harvey (1992).  
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Segundo Harvey (1992, p. 140) na acumulação flexível mudanças velozes dos padrões de 

desenvolvimento dos países ocorrem de forma desigual no mapa mundial.   

  

Se no apogeu do taylorismo/fordismo mensurava-se a pujança de uma empresa pelos 

números de operários que nela exerciam sua atividade laborativa [...] na era da 

acumulação flexível e da „empresa enxuta‟, são merecedoras de destaque as 

empresas que mantêm menor contingente de trabalhadores e, apesar disso, 

aumentam seus índices de produtividade (ANTUNES; DRUCK, 2014, p. 14) 

  

  A partir do instante em que o trabalhador pisa no ambiente de trabalho, é do mesmo a 

obrigação de operar mais de uma máquina, demonstrando o seu preparo em funções que o 

obrigam a trabalhar com mais de um maquinário. O trabalhador intensifica a produção o mais 

agilmente possível, com maior ritmo e velocidade dentro da cadeia produtiva.  

  Algumas das consequências da produção taylorista incluem a desregulamentação dos 

direitos trabalhistas vigentes, a transformação do empregado fixo em força de trabalho 

terceirizada nos mais diversos setores e ramos produtivos e de serviços, além da consequente 

derrocada das sindicais autônomas para sindicatos patronais ou de parceria. Podendo concluir 

que graças a „nova morfologia do trabalho‟ - termo cunhado por Antunes (1995), no século 

XXI, houve um aumento da precariedade nas condições de trabalho.  

  Na perspectiva marxiana, o trabalho assalariado capitalista já consiste em um trabalho de 

precariedade, um trabalho dentro da lógica do Capital. Contrapondo a esta lógica do tempo do 

trabalho estranhado capitalista, há o trabalho emancipado que liberta o labor e emancipa o 

gênero humano, dando sentido real para a existência do homem.   

 

O dispêndio de tempo excedente para a produção de mercadorias, eliminado também 

o tempo de produção destrutivo e supérfluo (esferas estas hoje controladas pelo 

capital), o exercício do trabalho autônomo possibilitará o resgate verdadeiro do 

sentido estruturante do trabalho vivo, contra o sentido (des) estruturante do 

trabalho abstrato. Isso, porque, sob o sistema de metabolismo social do capital, o 

trabalho que estrutura o capital desestrutura o ser social. O trabalho assalariado que 

dá sentido ao capital gera uma subjetividade inautêntica no próprio ato de trabalho” 

(ANTUNES, 1995; p. 124, grifo do autor)  

 

  Haverá sempre uma troca desigual entre o lucro do capitalista e o quanto de trabalho do 

operariado é usurpado em prol deste mesmo lucro (a produção da mais valia). Na divisão 

social do trabalho sob o capital, o trabalhador não vê no ato laborativo a sua própria essência.  

  Mas lembremos que a precarização é um processo e como todo processo na sociedade 

capitalista pode vir a piorar as condições de vida da classe que vive de sua força de trabalho. 

Uma destas facetas de aprofundamento da precariedade no mundo trabalhista e um grande 
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empecilho à emancipação do gênero humano são estas novas formas de exploração dos 

trabalhadores em escala global: part-time
4
, terceirização, informalidade.  

 

2.1.1 Fordismo 

 

 A montagem para produção em massa, implantada em muitos pontos dos Estados Unidos, 

tinha um desenvolvimento muito fraco na Europa antes da metade dos anos 1930 como 

aponta David Harvey (1992) em seu livro „A Condição Pós-Moderna‟. Com exceção das 

montadoras automobilísticas como a Ford, a Europa permanecia sob um regime de produção 

quase que artesanal até a consolidação do fordismo a partir, principalmente, do pós 2º Guerra 

Mundial quando ocorreu uma revolução nas relações de classe em âmbito continental. A 

expansão econômica pós-conflito de 45 manteve-se intacta até a crise do petróleo de 1973, 

momento no qual “o fordismo aliou-se firmemente ao keynesianismo, e o capitalismo se 

dedicou a um surto de expansões internacionalistas de alcance mundial que atraiu para sua 

rede inúmeras nações descolonizadas” (HARVEY, 1992, p.125). Movimentos de 

trabalhadores radicais reapareceram com o advento de uma nova morfologia do trabalho na 

era fordista junto à consequente nova conformidade da classe trabalhadora em resposta a esta 

mesma morfologia. Concluímos, portanto, que o quadro perfeito para consolidação da 

transformação na economia política da época já encontrava solidificado. 

  Ainda segundo o antropólogo David Harvey (1992, p. 140), as intervenções estatais 

aconteciam de formas divergentes nos diferentes países capitalistas avançados. Da França de 

Charles de Gaulle
5
 até a Grã-Bretanha do Partido Trabalhista

6
, um crescimento econômico 

                                                           
4
 Segundo a Convenção 175 da OIT, a definição de trabalhador a tempo parcial é encontrada no artigo 1º, como 

sendo “todo trabalhador assalariado cuja atividade laboral tenha uma duração normal inferior à dos trabalhadores 

a tempo integral em situação comparável”. Ver mais em Organização Internacional do Trabalho, “C175 

Convenção sobre o trabalho a tempo parcial”, 1994, sessão da Conferência 81, Genebra, data de adoção 24 de 

junho de 1994, com data de entrada em vigor em 28 de fevereiro de 1998. 
5
 Entre 1946 e 1958, a França passou por um período difícil: política e governos instáveis, revoltas por 

independência nas colônias da África, além da tentativa de reerguer o país ainda devastado pela Segunda Guerra. 

Em 1958, no auge da crise da Argélia, a Assembleia Nacional, pressionada pelos militares, convidou De Gaulle a 

elaborar uma nova Constituição. Nascia assim a Quinta República. De Gaulle conseguiu fazer uso de sua 

influência e poder em benefício próprio, conquistando novamente a presidência da França. Tão logo foi eleito 

presidente, em 8 de janeiro de 1959, De Gaulle promulgou uma Constituição que reforçava os poderes 

presidenciais. Ele sabia da importância de um governo forte, nacionalista e conservador para reconquistar o 

prestígio e o poder da França no exterior. De Gaulle costumava afirmar que "a França é a luz do mundo". 
Disponível em <https://www.dw.com/pt-br/1959-de-gaulle-assume-presid%C3%AAncia-da-fran%C3%A7a/a-
297300> Acesso em 04/07/2018. 
 
6
 A [segunda] guerra terminou com uma Grã-Bretanha destruída e recrudesceu no país a luta entre os partidos 

políticos. Churchill pretendeu conservar o governo de coalizão até o fim da guerra com o Japão, mas o Partido 

Trabalhista venceu as eleições, fazendo com que o até então governante fosse obrigado a retirar-se do poder. 

Clement Richard Attlee assumiu o Parlamento em lugar de Churchill, em um dos piores períodos britânicos, que 

https://www.dw.com/pt-br/1959-de-gaulle-assume-presid%C3%AAncia-da-fran%C3%A7a/a-297300
https://www.dw.com/pt-br/1959-de-gaulle-assume-presid%C3%AAncia-da-fran%C3%A7a/a-297300
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não oscilante foi possível no decurso do aumento do padrão material de vida dos 

trabalhadores. A soma entre a conformação do Estado de Bem-Estar Social Europeu com a 

administração econômica keynesiana permitiria que houvesse um maior controle das relações 

salarias entre empresas e o operariado. Keynes
7
, economista influente do pós-Guerra, 

pregoava que para o capitalismo desenvolver-se o Estado teria de assumir um papel mais 

influente nas questões de economia nacional e construir um equilíbrio entre o trabalhado 

organizado e o grande capital corporativo
8
. A recuperação econômica de determinados países 

destruídos pela guerra ou solapados pela crise de 1929 era algo primordial na teoria 

econômica vigente na época. Assim, por meio do Plano Marshall de recuperação econômica 

europeia pós conflito, 

 

 A abertura do investimento estrangeiro (especialmente na Europa) e do comércio 

permitiu que a capacidade produtiva excedente dos Estados Unidos fosse absorvida 

alhures, enquanto o progresso internacional do fordismo significou a formação de 

mercados de massa globais e a absorção da massa da população mundial fora do 

mundo comunista na dinâmica global de um novo tipo de capitalismo (HARVEY, 

1992, p.131).  

 

  Não só como modo de produção, o capitalismo fordista passou a ocupar uma categoria à 

parte: um novo modo de vida dentro de uma dinâmica global comercial e financeira sob a 

égide norte-americana que, por sua vez, dominava o sistema com suas alianças militares e 

relações de poder de alto calibre no cenário internacional.    

  Nem todos os Estados foram acolhidos ao regime de acumulação fordista da mesma forma. 

O fordismo não chegou a todos os setores econômicos e nem a todas as nações: muitas delas, 

inclusive o Brasil, não possuíam a demanda necessária para um crescimento estável seguido 

de investimentos de grande escala na tecnologia de produção em massa. Desigualdades 

resultantes do processo de contratação do sistema fordista, evidenciavam “os movimentos que 

giravam em torno da maneira pela qual a raça, o gênero e a origem étnica costumavam 

determinar quem tinha ou não acesso ao emprego privilegiado” (HARVEY, 1992; p. 132). Ao 

                                                                                                                                                                                     
foi o pós-guerra. Como já se analisou, a economia do país nesta época era precária e devedora. Attlee procurou 

levar ao país um extenso programa de reformas, estatizando as indústrias. Mas, a tensão internacional era grande, 

e em 1951 realizaram-se novas eleições, nas quais Churchill retomou o poder. O novamente chefe do Parlamento 

conseguiu aliviar as tensões internacionais através da reunião de uma conferência de cúpula, com a presença 

soviética. O governo também reconheceu a República Popular da China e contribuiu para os acordos de Genebra 

de 1954, sobre a crise da Indochina. Disponível em <https://jus.com.br/artigos/2311/gra-bretanha-e-irlanda-do-

norte-aspectos-politicos-e-juridicos> Acesso em 04/07/2018. 
 
7
 Ver mais em KEYNES, John Maynard. A teoria geral do emprego, do juro e da moeda. 2. ed. São Paulo: Nova 

Cultural, 1985. 
8
 Harvey, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo: Ed. Loyola, 1992. 

   

https://jus.com.br/artigos/2311/gra-bretanha-e-irlanda-do-norte-aspectos-politicos-e-juridicos
https://jus.com.br/artigos/2311/gra-bretanha-e-irlanda-do-norte-aspectos-politicos-e-juridicos
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não possuírem o acesso às boas vagas de emprego, também não mantinham sua existência 

dentro da cultura do consumo em massa. O fordismo causou grande frustração a população 

marginalizada que desejava, a muito custo, obter os direitos trabalhistas e o pleno emprego 

que o Estado de bem-estar social prometera ao surgir das cinzas das crises econômicas do 

início do século XX.    

 

Devem-se acrescentar a isso [os excluídos do programa estatal de Bem-Estar 

Social] todos os insatisfeitos do „Terceiro Mundo‟ com um processo de 

modernização que prometia desenvolvimento, emancipação das necessidades e plena 

integração ao fordismo, mas que, na prática, promovia a destruição de culturas 

locais, muita opressão e numerosas formas de domínio capitalista em troca de 

ganhos bastante pífios em termos de padrão de vida e de serviços públicos [...], a 

não ser para uma elite nacional muito afluente que decidira colaborar ativamente 

com o capital internacional (HARVEY, 1989, p. 133, grifo nosso). 

 

  Não é exagero afirmar que a política de substituição de importações na América do Sul 

fortaleceu o mercado interno sul-americano, ocasionando a formação de uma grande massa 

proletária aos moldes da industrialização fordista, infelizmente com contratos empregatícios 

raramente respeitados pelos patrões das fábricas.   

  Nos anos subsequentes a esta grande expansão do fordismo, Harvey (1992, p. 135) afirma 

que dezenas de países, alguns com a industrialização recente e com um mercado até então 

predominantemente exportador de insumos básicos (commodities) como o Brasil, 

encabeçados pelo Japão e pelas nações ocidentais europeias transformaram o ambiente 

internacional mais competitivo e ameaçador para a hegemonia americana ao ponto de, com o 

tempo, tornar-se o dólar não mais a moeda de reserva internacional, incluindo colocar por 

terra o Consenso de Bretton Woods
9
 a partir do qual todas as outras moedas dos países 

signatários do acordo passaram a estar ligadas ao dólar, configurando uma relação de 

dependência do sistema fiscal e monetário mundial ao sistema financeiro americano.  

  A incerteza pairou sobre as cabeças dos analistas econômicos que seguiam à risca os 

preceitos da economia de intervenção estatal de Keynes. A partir desta reviravolta, o cenário 

da produção capitalista iria mudar e assumiria uma morfologia completamente distinta do 

modelo fordista que tanto colaborou para a expansão da acumulação capitalista no início do 

século XX.  

 

                                                           
9
 Ver mais em DELGADO, Nelson. O Regime de Bretton Woods para o Comércio Mundial. Rio de Janeiro: 

Mauad, 2009.   



19 
 

 

2.1.2 Acumulação Flexível ou Toyotismo  
  

  O regime fordista manteve-se em expansão, estendendo benefícios de consumo e proteção 

sindical nos países capitalistas desenvolvidos. De acordo com Harvey (1992, p. 131), após a 

crise do petróleo e a consequente oscilação de preços no mercado internacional, houve uma 

reestruturação produtiva que passara a modificar a morfologia trabalhista novamente. Nas 

décadas de 1960 e 1970, a capacidade de produção fordista geraria problemas para o 

capitalismo, nações desenvolvidas como as localizadas na Europa Ocidental e o Japão já não 

absorviam as exportações americanas, com seus respectivos mercados internos recuperados. 

Um cenário de intensa inflação nos países centrais capitalistas surgiria para solapar o enorme 

crescimento econômico que o regime fordista e a política keynesiana haviam garantido 

durante os anos do pós-Guerra até a crise da OPEP (Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo) em 1973. A política monetária de alguns países passaria a imprimir cada vez mais 

moeda para garantir a sobrevivência da estabilidade econômica no cenário mundial. Fato que 

acarretaria em uma enorme inflação e em um retrocesso para sistema financeiro mundial.   

  Algo deveria ser feito para conter a queda dos lucros das grandes corporações. O fordismo 

com a “rigidez dos investimentos de capital fixo de larga escala e de longo prazo em sistemas 

de produção em massa (...) impediam muita flexibilidade de planejamento e presumiam 

crescimento estável em mercados de consumo invariantes” (HARVEY, 1992; p. 135). A 

inflexibilidade do sistema fordista de trabalho passara a estar desconectada à nova realidade 

trabalhista almejada. A acumulação de capital já não obtinha vantagens com o produtivismo 

fordista. Mudanças na tecnologia e a busca/descoberta de nichos de mercado, além da 

expansão geográfica das indústrias do centro capitalista para os países periféricos onde o 

controle do trabalho tornava-se mais descomplicado, fusões entre duas ou mais instituições 

financeiras configuravam entre as estratégias projetadas pelas grandes empresas 

internacionais e por poderosas instituições financeiras para vencerem a deflação e a incerteza 

do mercado financeiro capitalista internacional.         

   Uma restruturação fazia-se necessária à produção voltada ao acúmulo capitalista. Surgiria, 

então, a acumulação flexível ou o modelo toyotista de trabalho. Seria necessário 

descentralizar a produção; tornar o ambiente de trabalho o mais „horizontal‟ possível, ao 

contrário do fordismo com sua rígida hierarquia fabril; criar um sistema de redes e não mais 

de relação sindicato-patrão-operário pura e simples e, por fim, flexibilizar ao máximo o 

regime de trabalho. Para Antunes (1995) a horizontalidade do modelo toyotista de produção 

acarretou em uma expansão de alguns métodos que se expandem em rede para toda uma rede 



20 
 

 

de fornecedores. São eles: o kanban (associado à modelo reposição de produtos de acordo 

com a demanda, consiste em uma senha para a reposição das peças e produtos necessários 

para aquele momento da produção), just-in-time, flexibilização, terceirização, subcontratação, 

controle de qualidade total, eliminação de todo e qualquer desperdício, gerência em parceria 

com os subalternos, sindicalismo de empresa, entre tantos elementos em comum a este 

sistema produtivo atual. Dificilmente, na era fordista hierarquizada, haveria espaço para as 

subcontratações e terceirizações da produção dos elementos básicos ao funcionamento da 

produção fabril.                               

  Com o advento da era da acumulação e produção flexível, 

 

O tempo de giro – que sempre é uma chave de lucratividade capitalista – foi 

reduzido de modo dramático pelo uso de novas tecnologias produtivas (automação, 

robôs) e de novas formas organizacionais (como o sistema de gerenciamento de 

estoques „just-in-time‟, que corta [...] a quantidade de material necessária para 

manter a produção fluindo (HARVEY, 1992, p.148).  

 

  Tais mudanças não teriam sido viáveis se não casassem perfeitamente com o breve tempo de 

sobrevida dos bens de consumo e bens de capital ao reduzirem pela metade seu tempo de 

durabilidade em comparação aos bens produzidos na era fordista. A redução do ciclo de vida 

útil dos produtos garantiria também esse tempo de giro para o consumo. Com isso, houvera 

um sustento do equilíbrio entre a demanda e a oferta em um mercado, até então, em 

adaptação.  

  Ao acompanhar o raciocínio de Harvey, podemos notar que o aumento de subcontratações e 

trabalhos temporários acabou tornando-se inevitável, assim como a alta rotatividade de 

trabalhadores, posto que a corrente a ser seguida pós-fordista reduzira substancialmente o 

número de trabalhadores com contrato de trabalho em tempo integral com alguma perspectiva 

de „sobrevida‟ profissional a longo prazo em seus cargos. Ter um plano de carreira passara 

não ser tão palatável nem acessível quanto na era de Ford.                                  

  Neste contexto, fica claro para Antunes (1995; p. 24) que o cronômetro taylorista e a 

produção em série de massa do fordismo sofreram uma substancial mudança, a produção 

passara a ser realocada para o ambiente da flexibilização que, por sua vez, apregoara valores 

como a busca ainda maior de padrões de produção diversos à nova lógica do mercado da 

especialização. Afinal, as transições dos dois modelos de produção capitalista do século XX 

não devem ser avaliadas de modo etapista. Não à toa, não generalizemos a predominância do 

modelo „just-in-time‟ (um modelo mais ágil de produção), pois coexistente a acumulação 

flexível – sistema onde a produção é conduzida diretamente pela demanda e por onde o 
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consumo determina a produção – ainda hoje, existem outras formas de sistema de produção 

mistos decorrentes das experiências vistas em variados países na complexa configuração 

global do trabalho (ANTUNES, 2009).  

  Associada a todas essas mudanças, Harvey (1992) nos chama a atenção para o crescimento 

da empregabilidade no terceiro setor ou setor de prestação de serviços que acontecera em 

meados da década de 70 para 80, no mesmo momento em que a acumulação flexível tomava 

conta de boa parte da esfera do modo de produção capitalista ao redor do mundo.  

 

A desregulamentação e a inovação financeira [...] tinham se tornado, na época, um 

requisito para a sobrevivência de todo centro financeiro mundial num sistema global 

altamente integrado, coordenado pelas telecomunicações instantâneas. A formação 

de um mercado de ações global, de mercados futuros de mercadorias (e até de 

dívidas) globais, de acordos de compensação recíproca de taxas de juro e moedas, ao 

lado da acelerada mobilidade geográfica de fundos, significou, pela primeira vez, a 

criação de um único mercado mundial de dinheiro e de crédito (HARVEY, 1992, p. 

152).  

 

  Contrariamente ao fordismo do início do século, as economias desenvolvidas e em 

desenvolvimento não podiam dar-se ao luxo de funcionar de maneira protecionista ou 

voltadas, primordialmente, aos seus respectivos mercados internos apenas. A globalização não 

havia só batido às portas do sistema capitalista, ela as arrombou.   

  Na era do toyotismo, é impossível distinguir o momento em que começam e o momento em 

que terminam os interesses fabris, comerciais e financeiros. De acordo com Harvey (1992), a 

motivação das corporações passou a ser lucro financeiro puro sem contar exatamente com a 

produção real da materialidade dos bens produzidos. Atualmente, o capital financeiro é um 

montante que gerará outro montante de dinheiro, seja através da especulação financeira, seja 

na esfera do capital fictício – empréstimos, investimentos, ações. O capital financeiro é em si 

e por si o capital industrial fundido ao capital bancário. Surgiria, assim, uma faceta ainda mais 

ardilosa do capital, o parco entendimento das questões econômicas já elaboradas com o 

intuito de não esclarecer, de verdade, o funcionamento do mundo econômico financeiro e a 

origem da máquina especulativa para a população em geral e principalmente para o 

trabalhador assalariado. Mudanças vitais como a flexibilização de direitos sociais, aqueles 

controlados pela máquina estatal, são uma constante em um mundo do trabalho totalmente 

flexibilizado.  

  Não podemos nos furtar de acentuar a exploração ao trabalhador dada em ambos os sistemas 

de produção. Porém na acumulação flexiva, argumento aceito por alguns teóricos do trabalho 

como Gounet (1992) mais inclinado aos benefícios da nova configuração trabalhista. Em sua 
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tese, o autor Gounet (1992) alude ao fato do trabalhador que, antes lidava com uma máquina 

apenas, passa a lidar com centenas delas ou dispositivos mais complexos no mesmo tempo-

espaço de trabalho. Conclui-se que o leque de funções e determinações a serem cumpridas do 

trabalhador é aberto à força, alheio à sua vontade e aspiração de vida.   

  A expansão do toyotismo enfraqueceu ainda mais o que se conseguiu preservar do Welfare 

State conhecido por Estado de Bem-Estar Social vigente, nos anos 50 e 60, principalmente na 

Europa, uma vez que o modelo japonês estaria muito mais sintonizado com a lógica neoliberal 

do que com uma concepção verdadeiramente social-democrática. Com isso, Antunes (1995) 

adianta o que aconteceria de fato neste processo de transformação da econômica política no 

século XXI: “um encolhimento ainda maior dos fundos públicos, acarretando maior redução 

das conquistas sociais válidas para o conjunto da população, tanto aquela que trabalha quanto 

a que não encontra emprego”. (ANTUNES, 1995; p. 39) Da população, seriam solapadas as 

garantias estatais dadas através dos fundos sociais que permitiam a manutenção da máquina 

pública em seu funcionamento mais próximo das demandas sociais dos trabalhadores no 

século XX dentro de um contexto altamente controverso para a classe trabalhadora: o sistema 

capitalista de produção. 

  O melhor dos mundos apresentara-se ao capitalista, uma vez que na desregulação da 

combinação entre capital, trabalho e Estado, a cooperação entre classes sociais encerrava o 

conflito ou o tornava débil e, por sua vez, facilitava a inserção de aspectos espinhosos na fase 

atual do modo capitalista de produção: a concorrência cada vez mais acirrada e a 

competitividade desenfreada da nova era do sistema capitalista internacional financeirizado. 

 

2.1.3 Subproletarização  
 

  Um processo de esfacelamento da classe trabalhadora, antes em sua maioria fabril, foi 

acarretado pela transferência desse contingente de trabalhadores para o setor de serviços. Tal 

fenômeno implica  

[...] em uma diminuição da classe operária industrial tradicional. [...] paralelamente, 

efetivou-se uma expressiva expansão do trabalho assalariado, a partir da enorme 

ampliação do assalariamento no setor de serviços, verificou-se uma significativa 

heterogeneização do trabalho, expressa também através da crescente incorporação 

do contingente feminino no mundo operário; vivencia-se também uma 

proletarização intensificada, presente na expansão do trabalho parcial, temporário, 

precário subcontratado, „terceirizado‟, que marca a sociedade dual no capitalismo 

avançado (ANTUNES, 1995; p. 47, grifo nosso). 
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  Fordismo que fora sustentáculo de uma classe operária composta em sua maioria por 

homens, brancos e sindicalizados e que a partir de meados de 60 sofre uma brusca 

transformação em sua constituição. Com a heterogeneização do trabalho, as mulheres passam 

a ter um papel essencial na renda familiar e no mundo do trabalho como um todo.  

  Com a transição política e econômica do capitalismo, Antunes (1995, p. 50) nos leva a 

perceber a face complexa desta nova classe trabalhadora mundial assalariada. A 

subproletarização é o novo imperativo para o trabalho precário nos vários aspectos vigentes 

no mundo do trabalho, entre eles a terceirização. Os trabalhadores pertencentes às novas 

modalidades do sistema produtivo capitalista flexível partilham a precariedade de condições 

de trabalho e salário e, também a desregulamentação das normas vigentes legais no que 

concerne aos direitos sociais e trabalhistas. Assim, uma força de trabalho que possua maior 

rotatividade no mercado de trabalho e esteja nessa posição de precariedade, 

consequentemente gera menos custo ao dono dos meios de produção do capital.  

  No que diz respeito ao setor terciário para Kurz (1992) apud, Ricardo Antunes (1995, p. 52) 

“não se trata de setores com acumulação de capital autônomo; [...] permanece dependente da 

acumulação industrial [...] da capacidade das indústrias correspondentes de realizar mais-valia 

nos mercados mundiais” (KURZ, 1992 apud ANTUNES, 1995; p. 52). Ou seja, mesmo com 

uma diferente feição, as bases do capitalismo permanecem as mesmas desde a acumulação 

primária do capital: a exploração da força de trabalho pelo capitalista, se não mais 

intensificada por novos meios: maior ritmo nas esteiras do trabalhador, maior cobrança de 

multifuncionalidade pelo indivíduo, controle do tempo desenfreado pelos gestores de 

empresas.     

  Dentro da classe trabalhadora, que deve ser vista sob a ótica da totalidade do trabalho 

coletivo e não sob o controle opressivo no tempo de trabalho e de vida, não sob o controle do 

sistema produtivo capitalista, há uma heterogênese no mundo do trabalho contemporâneo. 

(ANTUNES, 1995).   

  Segundo Ricardo Antunes, 

 

Uma noção ampliada da classe trabalhadora deve incluir também todos os que 

vendem sua força de trabalho em troca de salário e incorporar não apenas os 

assalariados do setor de serviços, mas também o proprietário rural, que vende sua 

força de trabalho para o capital. Essa noção ampliada inclui, portanto, o proletariado 

precarizado, o subproletariado moderno, part-time, o novo proletariado dos 

McDonalds, os trabalhadores terceirizados e precarizados, os trabalhadores 

assalariados da chamada “economia informal”, que muitas vezes são subordinados 

ao capital, além dos trabalhadores desempregados, expulsos do processo produtivo e 

do mercado de trabalho pela reestruturação do capital e que hipertrofiam o exército 
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industrial de reserva na fase de expansão do desemprego estrutural. (ANTUNES, 

1995; p. 118, grifo do autor)  

 

  É inevitável conceber que, uma classe estruturada para um modo organizado de diretriz de 

luta para ações anticapitalistas, atualmente, não encontre barreiras culturais e tempo-históricas 

de nosso tempo. Entretanto, também é inevitável crer que a classe trabalhadora supere tais 

contradições e una-se, ainda com toda essa heterogeneidade, em prol de uma luta que não 

deve ser abandonada como apregoam os autores que negam a centralidade do trabalho na luta 

para o fim do sistema produtivo de mercadoria, como o próprio Habermas na sua teoria da 

ação comunicativa (1992) – teoria que propugna uma pacificação entre as classes sociais 

antagônicas na visão de Marx e Engels (1848): do proletariado e do capitalista.  

  A classe que vive do seu trabalho, seja qual for a configuração que possua, é a única classe 

com potencial para fazer a Revolução, a força-de-trabalho humana gera valor, a única a gerar 

a mais-valia para o Capital, condição primordial da manutenção da própria existência do 

sistema capitalista. Ao contrário do maquinário, considerado capital fixo, morto ao ponto de 

não ser a fonte da riqueza da produção capitalista. E, neste início de século, o que podemos 

perceber é o fato de a classe trabalhadora ampliar-se, e não se retrair como algumas correntes 

sociológicas que negam a centralidade do trabalho vivo na condição humana costumam 

apregoar.  

 

2.1.4 Terceirização no Brasil  
 

  Nesta última década, no Brasil o crescimento da terceirização a reafirmou como uma 

modalidade para a gestão administrativa e empresarial. Esta modalidade organiza e controla o 

trabalho em um ambiente dirigido pela lógica da acumulação financeira ao ponto de exigir 

flexibilidade a todos os níveis. Uma nova precarização que passa a comandar a relação capital 

e trabalho em todas as suas instâncias.  

  Em uma economia regida pela lógica financeira sustentada em curto prazo, os setores 

primário, secundário e terciário procuram maximizar cada vez mais o próprio lucro. Não 

importa que a exigência seja transferida para os trabalhadores que sofrem com a maximização 

do tempo atrás de garantirem altas taxas de produtividade para a empresa. Também pouco 

interessa à empresa contratante do trabalho intermediário a forma de inserção no mercado de 

trabalho e os contratos entre a empresa que prestará o serviço à contratante e o trabalhador 

terceirizado.  
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  Dentro do mercado de trabalho, afirma Ricardo Antunes e Graça Druck (2014), as relações 

trabalhistas, as formas de contratação, os níveis de salário e as jornadas de trabalho, definidas 

pela legislação ou por pura negociação defrontam-se com o recrudescimento da 

mercantilização. Mercantilização que impõe por meio do Capital a conformação da força de 

trabalho como mercadoria. Ao impostar o imperativo da flexibilidade, do descarte e da 

superfluidade ao mundo do trabalho, tais categorias passam a ser considerados fatores 

importantes para a sensação do trabalhador de insegurança constante e instabilidade no 

emprego. Tais sensações pouco foram tão sentidas como no momento atual.     

 

A terceirização assume centralidade na estratégia patronal, já que suas diversas 

modalidades (tais como cooperativas, pejotijazação
10

, ONG‟s, além de redes de 

subcontratação) concretizam „contratos‟ [...] em que as relações sociais entre capital 

e trabalho são disfarçadas [...] entre relações interempresas/instituições, além de 

estabelecer contratos por tempo determinado, flexíveis, de acordo com os ritmos 

produtivos das empresas contratantes e as quase sempre imprevisíveis oscilações de 

mercado que desestruturam o trabalho, seu tempo e até mesmo sua sobrevivência. 

(ANTUNES; DRUCK, 2014; p. 14, grifo do autor) 

 

  Em busca de uma política de pulverização da organização da classe que presta serviço e é 

assalariado por tal é um engodo atribuir uma parceria. Quando o capitalista propõe tal 

nomenclatura, seu objetivo real consiste em afastar-se da figura do patrão, do empresário do 

século XX da era fordista.  

  Graça Druck (2014; p. 17) assinala um fenômeno epidêmico no Brasil nas últimas décadas 

onde a indústria, o setor de serviços, a agricultura e, em nosso caso apontado mais para frente, 

o serviço público procuram cada vez mais a modalidade de terceirização para atividades meio 

e em alguns casos, até para as atividades fim -- as tarefas consideradas centrais na produção 

de bens e serviços. A organização do trabalho deixa em vista condições de trabalho e salário 

que definem os trabalhadores pertencentes a primeira categoria e os pertencentes a segunda 

categoria, incluso os trabalhadores que exercerão suas funções em condições análogas à 

escravidão.  

 

As diferenças entre uns e outros se explicitam no tipo de treinamento, que em geral é 

menor para os terceirizados, no acesso limitado às instalações da empresa [...], nas 

revistas de entrada e saída da empresa, nas jornadas mais extensas, na intensificação 

                                                           
10

 Este termo é derivado da sigla PJ (pessoa jurídica), refere-se a uma prática comum no âmbito trabalhista. 

Consiste na contratação de funcionários por meio de pessoas jurídicas, obrigando os empregados a constituírem 

uma empresa, com a finalidade de descaracterizarem os elementos da relação de emprego, com intuito de 

desonerar-se de encargos sociais e direitos trabalhistas. Ver mais em <https://jus.com.br/artigos/52326/o-que-e-

a-pejotizacao> Acesso em: 27 dez de 2017. 

https://jus.com.br/artigos/52326/o-que-e-a-pejotizacao
https://jus.com.br/artigos/52326/o-que-e-a-pejotizacao
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do trabalho, na maior rotatividade, nos salários menores, nas mais arriscadas 

condições de (in) segurança. (ANTUNES; DRUCK, 2014; p. 17)  

 

  O trabalhador na condição de terceirizado encontra junto a precariedade como já foi 

apontada acima, a realidade da discriminação e inferioridade do subcontrato.  

  Ao referir-se ao espectro da coletividade entre os trabalhadores, a terceirização fragmenta e 

desmembra as identidades coletivas, trocam-nas por identidades individuais e sabota o 

conjunto de trabalhadores ao criar uma concorrência ferrenha entre os que exercem suas 

atividades no mesmo ambiente, realizando muitas vezes as mesmas funções, entretanto 

apartados por crachás e uniformes diferentes. (Antunes, Druck; 2014; p. 18) 

  Ainda sobre a dimensão de acontecimentos que se revelam através da terceirização, a 

pulverização dos sindicatos é um dos fatores definitivos para a fragmentação da classe 

trabalhadora. Diferentes setores, numa mesma empresa ou instituição, reúnem funcionários 

enquadrados, filiados e representados por sindicatos diversos. Tópico que trataremos mais a 

fundo na seção 2.1.6.  

  Por fim,  

uma dimensão da precarização [...] é o modo como ela encobre [...] as relações de 

trabalho entre a empresa contratante e os trabalhadores subcontratado, intermediados 

por uma terceira [...]: a contratante exime-se da responsabilidade formal pelos 

trabalhadores [...], burla a legislação trabalhista, seja descumprindo o Enunciado 

331, seja transferindo os custos do trabalho [...] para a terceira, que frequentemente 

está ali [...] mediando a contratação dos trabalhadores, pois é a contratante que de 

fato gere, organiza e controla o processo de trabalho dos terceirizados. (ANTUNES; 

DRUCK, 2014; p. 18) 

 

  Falamos da dimensão do direito social e da regulação dos direitos trabalhistas. Dimensão 

gerida pelo Estado e as instituições que operam o direito do trabalho. Existem auditores 

fiscais do trabalho, os promotores do Ministério Público do Trabalho (MPT) e juízes da 

Justiça do Trabalho que tem por função salvaguardar a CLT, “eles têm a função de manter 

vivo o direito do trabalho, cujo objetivo é colocar limites ao processo de exploração 

capitalista do trabalho” (ANTUNES; DRUCK, 2014; p. 18). O que é motivo de intensa 

controvérsia no cenário do país. 

 

Sob o prisma da realidade judiciária, percebe-se, facilmente, o quanto a terceirização 

tem contribuído para dificultar, na prática, a identificação do real empregador 

daquele que procura a Justiça para resgatar um pouco da dignidade perdida ao 

perceber que prestou serviços e não sabe sequer de quem cobrar seus direitos. A 

Justiça do Trabalho que tradicionalmente já se podia identificar como a Justiça do 

ex-empregado, dada a razoável incidência desta situação, passou a ser a Justiça do 

“ex-empregado de alguém, só não se sabe quem”. (SOUTO MAIOR; 2006; p. 10)  
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  A ocorrência de processos trabalhistas que não encontram os seus respectivos „réus‟, 

empresas que lucram com o trabalho precarizado e por não possuírem grande capital nem 

lastro no mercado financeiro desaparecem no cenário, é imensa. O trabalhador busca a 

representação jurídica de seus direitos sociais e não consegue o respaldo necessário da justiça. 

Esse é somente uma das muitas consequências da desregulação dos direitos sociais do 

trabalho no contexto mercadológico.  

 

2.1.5 Legislação social no Brasil  
 

  A partir da década de 1970, o capitalismo ingressou no momento de globalização, momento 

de reestruturação e financeirização do Capital. Por consequência desta intensa troca no 

mercado internacional, o capital transnacional passou a exigir dos países a flexibilização da 

legislação do trabalho.    

 

E nesse quadro, caracterizado por um processo de precarização estrutural do 

trabalho, os capitais globais estão exigindo também o desmonte da legislação social 

protetora do trabalho. E flexibilizar a legislação social do trabalho significa [...] 

aumentar ainda mais os mecanismos de Intensidade de extração do sobretrabalho, 

ampliar as formas de precarização e destruição dos direitos sociais conquistados 

pela classe trabalhadora, desde o início da Revolução Industrial na Inglaterra, e 

especialmente pós 1930, quando se torna exemplo brasileiro” (ANTUNES, 1995; p. 

109, grifo do autor) 

 

  O termo flexibilização da legislação trabalhista não passa de um eufemismo, caso 

constatemos que o que reverbera ao trabalhador é, de fato, a desconstrução dos direitos 

sociais, fruto de muitas lutas e embates do trabalho contra o Capital desde o advento da 

Revolução Industrial com suas jornadas de 18 horas ao dia e com a exploração de trabalho 

infantil, entre outras barbáries de nosso tempo.  

  No Brasil, ao longo da década de 1990 ou a década neoliberal, vivenciamos um processo de 

desertificação pelo neoliberalismo nos governos de Collor e Fernando Henrique Cardoso. 

Como o primeiro presidente eleito democraticamente pós período da ditadura militar, Collor 

iniciou o processo de desmonte do setor produtivo estatal iniciado no governo Vargas, e 

coube a FHC a ampliação do processo junto a um processo de privatização de grandes 

Estatais acompanhando a desconstrução da legislação trabalhista. (ANTUNES, 2006) 

 

2.1.6 CLT  
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  Antunes (2006, p. 500) contextualiza o governo Vargas em dois momentos: o início do 

período ditatorial após o golpe do Estado Novo em 1937 e 1950 quando Getúlio 

democraticamente é eleito pelas massas com um governo de face reformista.  

  A República do Café com Leite, na qual a alternância de poder centrava-se no polo São 

Paulo-Minas Gerais, grandes estados produtores agrários, vigorou no início do século XX. 

Em 1930, com a demanda de um projeto nação e com a busca de incentivo a industrialização, 

sobe ao poder Vargas. Um Brasil diverso surgiria desses anos de gestão, ancorado por um 

Estado forte e uma política nacionalista.  

  Para o autor em seu retrospecto do Estado pós 1930 “a obra maior de engenharia política 

getulista foi trazer as classes trabalhadoras para a agenda estatal, politizar a questão social, 

tirá-la do espaço exclusivo da criminalização” (ANTUNES, 2006; p. 500). Ou seja, para haver 

a plena incorporação de um projeto industrial e estatal, era necessário para Vargas a presença 

da classe operária como base de sustento do seu governo até para fazer frente em muitos 

momentos às burguesias do setor agrícola-exportador que controlavam a maior parte do 

território nacional e encontravam-se insatisfeitas com as políticas econômicas e as taxas 

cambiais. Não à toa, um dos acordos de Vargas com esse setor incluiu a não incorporação dos 

trabalhadores rurais à legislação social varguista.   

  Para não atribuir todo o salto progressista somente ao estancieiro, diz Antunes (2006, p. 501-

2) é necessário outorgar ao proletariado urbano a exigência da criação de uma legislação 

social que já nas primeiras décadas do século XX, com suas lutas cotidianas, reivindicava 

algo que garantisse seus direitos. Em resumo, os trabalhadores lutavam há um bom tempo por 

férias, redução da jornada de trabalho, folga semanal remunerada, entretanto muitos 

consideraram essa luta e “conquista” frutos da vontade unilateral do benfeitor, Vargas: o pai 

dos pobres. Uma flagrante falácia creditada pelo senso comum e que se torna, para prejuízo 

nosso, uma verdade incontestável ao povo até os dias de hoje.  

  Getúlio Vargas 

Ao decretar sua legislação sindical, forçou a filiação dos trabalhadores ao sindicato 

oficial, desestruturando desse modo o sindicalismo autônomo existente no pré-1930. 

Essa modalidade de sindicato de Estado tornou-se um órgão assistencialista [...] uma 

vez que era proibido o exercício da luta de classes. (ANTUNES, 2006; p. 502). 

 

  A legislação sindical de 1931 contribuiu para uma política de contenção da força 

trabalhadora e seu potencial revolucionário, por meio de controle e repressão, impedindo 

desde a presença de estrangeiros nas direções sindicais, ao controle financeiro dos sindicatos 

até a proibição de atividades políticas e ideológicas. Tudo para garantir a paz da burguesia 
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industrial nacional e das instituições recentemente criadas. O domínio estatal por meio do 

Ministério da Justiça dos sindicatos garantiria a vinculação de uma vez por todas do 

movimento operário a forte máquina repressora estatal-getulista.  

 

2.1.7 Sindicalismo brasileiro  
 

  Alves (2006) afirma que no Brasil no decorrer da década de 90, a partir das reformas 

estruturais do Estado Brasileiro, pelo viés da privatização de setores considerados 

estratégicos, houve um declínio da capacidade estatal de controlar os fluxos financeiros, além 

da abertura comercial e a perda dos investimentos públicos graças ao “garrote financeiro 

imposto pela busca alucinada de superávit primário” (ALVES, 2006; p. 462). Um Estado 

regido pelas bases do neoliberalismo encontra como forma de inserir-se ao sistema capitalista 

mundial uma nova forma de subalternidade. Já dizia em 2006 o autor que sem as mudanças 

estruturais profundas na máquina pública e da macroeconomia, governo de esquerda algum 

conseguiria reverter tal quadro.  

  O mundo do trabalho encontra-se com a investida do capital na produção. A reestruturação 

produtiva também atinge a base de mobilidade dos sindicatos pois “tende a „enxugar‟ as 

plantas industriais e a criar, através da terceirização, um amplo mundo do trabalho precário, 

de prestadores de serviço e de empresas subcontratadas”. (ALVES, 2006, p. 462) A face do 

capitalismo passa a explanar um caráter cultural na sociedade em específico, valores como a 

produtividade e o desempenho ficam arraigados nas universidades, meios de comunicação e 

sindicatos. Portanto, somos capazes de constatar que dentro do discurso sindical há uma 

incapacidade de ir além do ambiente coorporativo e neoliberal ao qual está inserido.  

 

A nova dinâmica do capitalismo global e a integração do Brasil no mercado mundial 

tenderam a impulsionar a burocratização da CUT
11

 nos moldes das centrais sindicais 

dos países capitalistas centrais [...] e, a adoção de políticas sindicais concertantes 

que tenderam a esvaziar o horizonte de luta de classes e de contestação 

anticapitalista. (ALVES, 2006; p. 463)  

   

                                                           
11

 A CUT é hoje a maior Central Sindical da América Latina. Mas um longo caminho foi percorrido até se 

chegar à atual realidade. O final da década de 1970 e o início dos anos de 1980, no Brasil, foram marcados por 

um amplo processo de reorganização da sociedade civil. Após anos de ditadura militar, diversos setores sociais 

passaram a expressar publicamente sua indignação e a exigir cidadania em todas as dimensões. No campo 

sindical, ocorreram diversas greves e mobilizações, combinando lutas por salário, por direitos de organização e 

expressão e, acima de tudo, pela democratização do país. Este movimento ficou conhecido como "novo 

sindicalismo" e se caracterizou pela busca de novas formas de relação e participação dos trabalhadores no 

cotidiano dos sindicatos. A fundação da Central Única dos Trabalhadores - CUT -, em 28 de agosto de 1983, foi 

fruto desse amplo movimento de questionamento ao autoritarismo e de luta pela democracia e pela cidadania. 

Ver mais em <https://www.cut.org.br/institucional> Acesso em 07 de maio de 2018.  

https://www.cut.org.br/institucional
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  Houvera uma crise sobre a estrutura burocrática sindical e o que antes da década da 

„desertificação neoliberal‟, significava dentro dos preceitos socialdemocratas a extensão da 

incorporação da classe trabalhadora, passara a linha do menor esforço para o embate com o 

capital financeiro.  

  O caminho fora da estrutura sindical de Vargas à uma cultura corporativa não mais 

direcionada ao Estado, mas ao Mercado exclusivamente. Pressionados pelo capitalismo 

financeiro e o novo modo de produção toyotista, os movimentos sindicais de caráter geral 

transformaram-se em sindicalismos por empresa. As greves gerais por categoria começaram a 

ser substituídas por negociações coletivas e/ou greves por empresa. O que tornara o potencial 

revolucionário da classe trabalhadora e, o seu potencial para a organização frente ao Capital, 

enfraquecido.  

  Sob a perspectiva que nos apresenta Ruy Braga (2014) devemos levar em consideração 

alguns fatores constitutivos do Estado brasileiro quando interpretamos a dimensão histórico-

social dos sindicatos. 

  

O modo de reprodução do capitalismo tardo-periférico, que se desenvolveu de 

maneira associada e dependente de investimentos estrangeiros oriundos do mercado 

mundial, e que por isso mesmo tende a bloquear concessões materiais aos 

trabalhadores, perpetuando as condições de produção do trabalho barato. [...] a 

estrutura sindical corporativa, que [...] transformou a maioria dos dirigentes 

sindicais em funcionários públicos [...] responsáveis por administrar e promover 

políticas assistencialistas. E [...] presença de um amplo contingente de trabalhadores 

informais (BRAGA, 2014, p. 142, grifo do autor)  

 

  Esse traço periférico acompanha países como o nosso com um desenvolvimento tardio. Nos 

leva a nos situarmos na dinâmica capitalista regional dentro de um sistema global capitalista 

como um país à margem das economias centrais e profundamente dependente da exportação 

de commodities.  

  Em resumo, um movimento sindical pressionado por bases sociais sob o julgo de 

baixíssimos salários, condições de trabalho degradantes e pouca proteção social, foi obrigado 

a negociar com empresas e com o próprio governo pequenas concessões materiais a fim de 

responder à pressão social dos “de baixo”. Ao mesmo tempo, o sindicalismo brasileiro não 

teve „competência‟ para ultrapassar os limites da estrutura sindical corporativa, pois, 

basicamente, dependia – e ainda depende – da chancela do Estado para se reproduzir. É 

necessário observar que, atualmente, o movimento sindicalista em sua maioria cumpre o papel 

da intermediação entre classes e a moderação das demandas da classe trabalhadora.  
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2.2 Mulheres, trabalhadoras, negras   

 

  Quem consideramos o trabalhador precarizado? A que imagem nossa mente atribui o perfil 

desse subalterno/empregado? Não precisaremos de nenhuma iluminação através de 

dispositivos acadêmicos, basta um simples olhar à volta, uma experiência sensorial para 

termos a resposta para a questão. São negras, trabalhadores e mulheres. Ou pertencem à 

alguma dessas categorias ou a todas. 

  Neste sentido, Ricardo Antunes (1995) afirma que com a desproletarização do trabalho 

industrial, fabril “efetivou-se uma expansão do trabalho assalariado, a partir da enorme 

ampliação do assalariamento no setor de serviços; [...] uma significativa heterogeneização do 

trabalho, expressa [...] através da incorporação do contingente feminino no mundo operário” 

(ANTUNES, 1995; p. 47). Ele ainda afirma que a partir desta incorporação “vivencia-se [...] 

subproletarização intensificada, presente na expansão do trabalho parcial, precário, 

subcontratado, „terceirizado‟, que marca a sociedade dual do capitalismo” (ANTUNES, 1995; 

p. 47) É importante ter em mente essa primeira explanação para compreender a presença 

maciça de mulheres em cargos de baixa remuneração e com condições mais precárias que os 

homens. 

 

A classe-que-vive-do-trabalho é tanto masculina quanto feminina. É [...] mais 

diversa, heterogênea e complexificada. Desse modo, uma crítica do capital, 

enquanto relação social, deve [...] apreender a dimensão de exploração presente nas 

relações capital/trabalho e também aquelas opressivas presentes na relação 

homem/mulher, de modo que a luta pela constituição do gênero-para-si-mesmo 

possibilite também a emancipação do gênero mulher. (ANTUNES, 1995, p. 51)    

    

  A consciência de classe possui nuances complexas e procede a partir de uma articulação 

entre identidades e heterogeneidades. A ligação entre gênero e classe é primordial para um 

caminho real para a libertação do homem (gênero humano) do sistema metabólico do 

capitalismo.  

  Partimos do pressuposto de Maria Betânia de Melo Ávila (2013), para quem o patriarcado é 

um sistema que precede o capitalismo, o qual permanece e se reestrutura no processo de 

formação social deste mesmo sistema de dominação masculina. Podemos imaginar várias 

maneiras diferentes de divisão do trabalho entre homens e mulheres, estas definidas por outra 

relação entre produção e reprodução. Já a divisão atual baseia-se no assalariamento, na qual a 

força de trabalho é vendida como mercadoria. O trabalho produtivo torna-se autonomizado 

com espaço-tempo pré-determinados, este mesmo trabalho impõe-se sobre as condições de 

vida. Assim, o trabalho reprodutivo/doméstico passa a ser uma unidade familiar e não mais 
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uma unidade familiar e produtiva. Ou seja, o trabalho doméstico, ainda feito em sua maioria 

por mulheres, perde prestígio na sociedade e não é considerado de fato um trabalho aos 

moldes do capitalismo, mesmo que participe indiretamente para a acumulação capitalista.    

  Segundo Ávila (2013) a divisão sexual do trabalho atribui significado às práticas de trabalho 

dentro das esferas do trabalho. “No campo produtivo há uma representação simbólica do 

trabalho de homens e de mulheres e há uma divisão de tarefas que (cor) respondem a essa 

representação” (ÁVILA, 2013; p. 232). Tal divisão atinge em cheio o valor do trabalho feito 

pelo homem do valor do trabalho da mulher, expresso na diferença salarial e na 

desvalorização do trabalho doméstico.  

 

Além disso, no trabalho produtivo há uma captura das habilidades desenvolvidas no 

trabalho doméstico, que, dessa forma, além de ser apropriado como uma forma de 

exploração do trabalho das mulheres, pode funcionar também como um meio de 

reafirmar a naturalização dessas habilidades como algo inerente à concepção de um 

ser feminino. (ÁVILA, 2013, p. 233) 

 

  Mulheres realizam as tarefas domésticas vitais para a manutenção do cotidiano, enquanto os 

homens pouco se envolvem nestes afazeres e permanecem apenas na esfera do trabalho 

produtivo, quando muito, ajudam em algumas poucas atividades do lar, ou seja, um mero 

„apoio‟ para aquela atividade considerada majoritariamente de responsabilidade feminina.  

  A divisão sexual do trabalho coexiste com a desigualdade e discriminação da raça no âmbito 

do trabalho produtivo e reprodutivo. No que tange à história brasileira, as relações 

escravagistas impostas a população negra – violentamente usurpada de sua dignidade – 

transformaram o sistema produtivo capitalista brasileiro em um sistema colonial com traços 

fortes de patriarcalismo. Os brancos dominaram o país com o respaldo total dos senhores 

proprietários de terra, que se constituíam enquanto classe dominante, sob a tutela da Colônia. 

Com isso, possuímos uma estrutura de trabalho que se imbrica das relações de classe, gênero 

e raça, portanto estamos falando de um sistema capitalista, patriarcal e racista que se mantém 

até hoje sob essa base histórico-social
12

. Trataremos da questão de raça em mais alguns 

momentos da seção presente.  

  Ávila (2013) nos traz as implicações da dupla jornada na vida das trabalhadoras que nada 

mais é que a “sobreposição de tarefas do trabalho remunerado e não remunerado no 

cotidiano” (ÁVILA, 2013; p. 234). Sendo um problema que afeta as mulheres diretamente, 

                                                           
12

 ÁVILA, Maria Betânia de Melo. A dinâmica do trabalho produtivo e reprodutivo: uma contradição viva no 

cotidiano das mulheres. In: Gustavo Venturini e Tatau Godinho (org.) Mulheres Brasileiras e Gênero nos 

Espaços Público e Privado – uma década de mudanças na opinião pública; p. 234. São Paulo: Fundação Perseu 

Abramo: Edições SESCSP, 2013. 
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deve ser analisado sob a perspectiva da divisão sexual do trabalho como uma dimensão da 

exploração capitalista e patriarcal. “A dupla jornada não pode ser tratada [...] como um 

resultado automático da participação das mulheres no mercado de trabalho e sim como 

resultado das relações de produção e reprodução nesse sistema” (ÁVILA, 2013; p. 234). Não 

devemos levar fatores biológicos ou circunstanciais na hora de analisarmos o porquê do papel 

social da mulher de cuidadora da dimensão privada da vida e, sim as circunstâncias as quais o 

sistema as levam a exercer tal função, ter local cativo no imaginário social de mãe, dona de 

casa e cuidadora do lar.   

  No Dossiê Mulheres Negras: retrato das condições de vida das mulheres negras no Brasil 

publicado pelo IPEA em 2013, os autores Márcia Lima, Flávio Rios e Danilo França do artigo 

intitulado „Articulando Gênero e Raça: a participação das mulheres negras no Mercado de 

Trabalho (1995-2009)‟, tecem importantes considerações sobre a inserção das mulheres 

negras no mercado de trabalho. Uma das mais importantes categorias a ser apreendida é a 

interseccionalidade. De acordo com Crenshaw (2002), citada pelos autores do artigo:  

 

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 

consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 

subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 

patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 

desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, 

etnias, classes e outras. (CRENSHAW, 2002 apud LIMA, Márcia et al., 2013; p. 54) 

 

  O homem se sobrepõe à mulher no sistema patriarcal, o negro é sujeito de inferioridade 

frente ao branco. Este possui uma renda superior à uma mulher branca, que por sua vez, 

recebe uma renda superior a mulher negra. O homem negro, por muitos fatores e em muitos 

setores, pode muitas vezes ganhar menos que a mulher negra. Ao existir a diferença, existirão 

indivíduos cujas vidas serão prejudicadas por pertencerem a um ou outro grupo que foge a 

determinadas “normas” e formas de existência impostas pela estrutura social. Normas que se 

configuram como a cor da pele, a origem social, o gênero ao qual se identifica o indivíduo ou 

qualquer outro estigma que acompanha o mesmo.  

  Lima, Rios e França (2013) caracterizam o mercado de trabalho como o “locus privilegiado 

de análise das desigualdades, uma vez que tanto o acesso ao mercado de trabalho quanto a 

condição de ingresso neste representam etapas particularmente importantes na trajetória 

socioeconômica dos indivíduos” (LIMA, Márcia et al., 2013, p. 55, grifo do autor). A 

discriminação ainda atinge a população de mulheres negras, independente da formação 

acadêmica. Mulheres negras quase não ocupam posições de alto nível no mundo do trabalho, 
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independentemente de suas formações educacionais. Essa configura uma face cruel do 

mercado de trabalho e da sociedade capitalista, patriarcal e colonialista na qual vivemos. 

Embora na última década, haja tido uma orientação nas políticas públicas de inserção das 

mulheres negras para funções não manuais, atividades laborativas imateriais, “no polo oposto 

crescem as ocupações de menor qualidade com alta informalidade e menor renda voltadas 

para pessoas com baixa escolaridade” (LIMA, Márcia et al., 2013, p. 56).   

  Para os sociólogos Carlos Hasenbalg e Nelson do Valle citados por Márcia Lima, Flávio 

Rios e Danilo França (2013; p. 58) não basta levar em conta os fatores produtivos imbricados 

nas relações sociais de trabalho, a dimensão dos fatores não produtivos, fatores da 

subjetividade como discriminação e a segmentação devem somar em uma análise completa do 

cenário atual do mercado de trabalho e as desigualdades econômicas implicadas a esses 

fatores.  

    

As discriminações de raça e gênero produzem efeitos imbricados, ainda que 

diversos, promovendo experiências distintas na condição de classe e, no caso, na 

vivência da pobreza, a influenciar seus preditores e, consequentemente, suas 

estratégias de superação. Neste sentido, são as mulheres negras que vivenciam estas 

duas experiências, aquelas sempre identificadas como ocupantes permanentes da 

base da hierarquia social. (SILVA, Tatiana Dias, 2013, p. 109)  

 

  Tatiana Dias Silva (2013, p. 109) argumenta que o sexismo e o racismo são fatores 

primordiais na construção da sociedade brasileira e na construção da desigualdade na mesma.  

  O debate feito por e para mulheres brancas, privilegiadas por sua condição de raça e 

beneficiadas pelo construto da sociedade escravocrata no Brasil costuma ser raso a partir do 

momento em que não reconhece as dimensões de classe, as consequências da desigualdade 

econômica para as mulheres negras e pobres, estas mantidas na escala de baixo dentro da 

institucionalidade, da cidadania no país. “Os problemas vivenciados por mulheres de um 

determinado grupo racial não são considerados, tanto (...) não são identificados como 

problemas das mulheres, ao não serem compartilhados com mulheres do grupo dominante” 

(SILVA, 2013; p. 109) Tanto que mulheres brancas excluem mulheres negras de debates 

fundamentais, assim como homens negros que também não conseguem vislumbrar um 

horizonte de parceria com suas companheiras do movimento negro.  

 

Se para as mulheres brancas das classes médias, um ponto importante para 

autonomia é sua inserção no trabalho remunerado, demandando políticas de 

ativação; para as mulheres negras das classes mais pobres, a participação no mundo 

do trabalho é, em geral, precoce, precarizada e as inscreve, de partida, em patamares 

desvantajosos. As demandas são, por conseguinte, diferenciadas. (SILVA, 2013; p. 

110)  
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  O local da representação dessas vozes femininas e negras é muito pouco reconhecido se 

pensarmos em questão de estamentos sociais se considerarmos no topo homens brancos e na 

base mulheres negras. Por isso, Tatiana Dias Silva (2013) cita Crenshaw (2002) nesta 

passagem sobre como interpretar esses tais estamentos de forma concreta e subjetiva através 

dos mecanismos da análise interseccional, que nos traz  

 

Uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e 

dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata 

especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e 

outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as 

posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a 

interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões 

que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do 

desempoderamento. (CRENSHAW, 2002, p. 110 apud SILVA, 2013) 

 

  Ou seja, não nos cabe elencar qual opressão é a mais vilipendiosa à sociedade e, 

principalmente, à essas mulheres na baixa escala social que encontram na pobreza, na estética 

renegada, no fenótipo negro, na condição mulher imposta a cargo da sociedade, condições de 

precariedade em seus cotidianos. O que ocorre é mais uma interação, como a própria 

Crenshaw (2002 apud. p. 110 SILVA, 2013), entre essas opressões e as consequências dessa 

opressão nas situações de vulnerabilidade as quais as mulheres negras e trabalhadoras acabam 

se encontrando. São todos problemas estruturais de origem diferente tanto o racismo, o 

sexismo e opressão de classe no sistema metabólico capitalista. Porém, todos fatores que 

complementam a situação de desvantagem em que as mulheres negras e trabalhadoras se 

encontram na hierarquia social.  

 

2.3 UFF e as trabalhadoras da Luso  

 

  Ser aluna da graduação na Universidade Federal Fluminense (UFF), passar por algumas 

tribulações financeiras durante o período em questão, abriu os meus olhos para as 

trabalhadoras invisíveis nos corredores do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF). 

Em que posição na hierarquia social estariam estas profissionais? Qual seria o porquê de seu 

horário de almoço ser tão tardio? Por que estas mulheres costumam se „perder‟ de nós 

discentes e docentes entre os corredores do Instituto? Questões como essas me levaram a um 

questionamento principal: como seriam as condições de vida dessas mulheres? E para além 

quem são essas mulheres? O que elas podem vir a nos ensinar sobre a situação atual de 
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milhares de trabalhadores terceirizados em nosso país? Afinal, se estamos em uma instituição 

de ensino público, por que quem nos auxilia na limpeza e conservação do ambiente 

acadêmico parece estar, e de fato está, em um outro lugar? 

  É importante ressaltar que a Universidade Federal Fluminense é uma instituição pública. As 

trabalhadoras da empresa Luso não passam por concurso público, estas são contratadas por 

uma empresa privada que, por sua vez, presta serviços por meio de licitação à instituição 

Pública.  

  A empresa Conservadora Luso Brasileira S/A Comércio e Construção possui 610 

funcionárias em todos os campi da UFF, exceto no hospital universitário Antônio Pedro. 

Dentro de um total de 1.997 terceirizados (exceto o HUAP) nos campi, este número pode ser 

considerado bem razoável. São mulheres que circulam na instituição todos os dias junto 

aproximadamente mais de 30.000 alunos por semestre, de acordo com os dados atualizados 

pelo Censo Superior de 2016 no segundo semestre. O regime de trabalho gira em torno de 44 

horas semanais. O que dá um total de 8 horas trabalhadas por dia.  

  O diferencial para o meu estudo foi exatamente a rotina laborativa que essas mulheres 

carregam para manterem limpos os ambientes em que os alunos estudam, pesquisam e 

produzem academicamente. Enquanto os banheiros da instituição encontram-se pichados com 

frases de empoderamento feminino, se esquece que é dever destas mulheres trabalhadoras 

limpar as frases de „sororidade‟ contidas nas paredes. Para além da contradição contida nesses 

casos, devemos nos perguntar: afinal, que feminismo é este que defendemos nos debates 

dentro da Universidade? Um feminismo elitista que ignora as mulheres que estão na base da 

pirâmide social do país?  

 

2.3.1 Conservadora Luso Brasileira S/A Comércio e Construção 
 

  A empresa LUSO atua na gestão de serviços especializados, além da prestação de serviços 

de limpeza e conservação há 60 anos. Oferece serviços em escritórios, Universidades, 

instalações fabris, hospitais, clubes, lojas, condomínios, supermercados, hotéis, bancos, 

navios, áreas ajardinadas, logradouro e parqueamentos. Conta com 3.000 funcionários. Presta 

serviços as seguintes instituições e empresas: Acir Administradoras; Ataulfo Corporate; Ben‟s 

Gestão de benefícios; The Boston Consulting Group; Petrobrás; CENPES; Fundação 

Cesgranrio; Chevron; Cimento Tupi; Confederação Nacional do Comércio de bens, serviços e 

turismo; COLDECO; Saga Forest Carriers; Ecopetrol; Engepred; Sistema Firjam; Fundação 

Visconde de Cairu; hannover re; Hospital Universitário Antônio Pedro (UFF); Instituto 
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Brasileiro de Qualidade Nuclear; ITOCHU Corporatior; Klabin; login – logística 

internacional; Colégio Pedro II; Fundação Euclides da Cunha; RICOH; Rotary International; 

Gulf; TAAG; HALE; TRANSHIP – transportes marítimos; Unioffice corporate spaces; 

VALE; UFF – Universidade Federal Fluminense. 
13

  

  A empresa tem um conselho diretor e, de acordo com o próprio cronograma da empresa, os 

diretores: Ricardo Costa Garcia – Diretor Presidente, Eduardo Costa Garcia – Diretor Vice-

Presidente, Adalberto Nunes Pires – Diretor Adjunto e Juarez Machado Garcia – Presidente 

do Conselho Administrativo pouco possuem contato direto com as funcionárias da limpeza e 

conservação. Os substratos da empresa como a gerência de RH e a coordenação operacional 

tem um contato mais direto com o trabalhador da empresa. Os donos da empresa estão mais 

próximos a empresa contratante do serviço em períodos de licitação e renovação de 

contratação da empresa. Portanto, a diretoria não possui contato direto com o empregado.  

  As trabalhadoras da Luso são contratadas através do envio de currículo pelo site: 

http://lusobras.com.br/trabalhe-conosco/. Posteriormente, passam por uma entrevista no RH 

da empresa para enfim, serem contratadas. Quando contratadas estas profissionais passam por 

um treinamento e, dentro deste, percorrem vários módulos: integração Luso Brasileira; 

atendimento ao cliente; técnicas de apresentação em público; técnicas de limpeza; tratamento 

de pisos e carpetes; higienização de banheiros; integração de equipes; educação corporativa; 

gestão do tempo; negociação; entre outras etapas
14

 que divergem de acordo com o serviço do 

empregado, exemplo: copeiros possuem um módulo à parte para as funções que irão exercer.             

  É curioso apontar que no site da empresa
15

 a palavra empregado é trocada por colaborador
16

, 

um dos artificies mais comuns, nos dias de hoje, para anular a ideia de subordinação e vínculo 

empregatício entre patrões e trabalhadores. Uma das maneiras sutis de desmantelar qualquer 

ideia de ofensiva dos trabalhadores contra o Capital, é uma prática comum no ambiente de 

trabalho em escala mundial.  

 

2.3.2 Conservadora Luso Brasileira S/A Comércio e Construção e a UFF  
  

                                                           
13

 Para mais informações sobre as empresas listadas < http://lusobras.com.br/clientes/> Acesso em 28 de dez de 

2017.  
14

 Para mais informações sobre o processo de treinamento dos empregados da empresa LUSO Brasileira 

<http://lusobras.com.br/treinamentos/ > Acesso em 28 de dez de 2017. 
15

 Ver mais em < http://lusobras.com.br/> Acesso em: 30 de dez. de 2017 
16

 Ver mais sobre em BOLTANSKI, Luc; CHIAPELLO, Ève. O Novo Espírito do Capitalismo (1999).  

http://lusobras.com.br/trabalhe-conosco/
http://lusobras.com.br/clientes/
http://lusobras.com.br/treinamentos/
http://lusobras.com.br/
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  No tocante à Universidade Federal Fluminense, a abertura do edital via PREGÃO 

ELETRÔNICO N. º 43/2011/PROAD conformou a relação da Luso com a Instituição. O 

Pregão eletrônico refere-se a uma modalidade de licitação. Sendo a licitação:  

  

[...] um procedimento no qual a Administração Pública tem o objetivo de obter a 

proposta mais vantajosa para a aquisição de um bem ou mesmo a prestação de um 

serviço, o qual será formalizado por meio de um contrato, classificado como 

contrato administrativo. Em se tratando de um contrato administrativo, em um dos 

polos haverá uma pessoa jurídica qualquer, e, no outro, necessariamente a 

Administração Pública. (DE SALES, 2014; p. 9) 

 

  No caso, a Administração Pública é a Universidade Federal e o ente prestador de serviço, a 

pessoa jurídica é a empresa Conservadora Luso Brasileira S/A Comércio. O presente contrato 

entre os dois polos fundamenta-se na Lei nº 10.520/2002
17

, no Decreto n. º 5.450/2005
18

 e na 

Lei Complementar nº 123/2006
19

; subsidiariamente, na Lei n. º 8.666/1993
20

. O presente 

contrato vincula-se aos termos do edital do Pregão Eletrônico n. º 43/2011/PROAD, constante 

do processo n. º 23069.002.582/2011-31; na proposta vencedora da Contratada. A empresa 

vencedora do Pregão foi a Conservadora Luso Brasileira S/A.  

  No que consiste esta modalidade de licitação, o Pregão eletrônico?  

 

Com o advento dos decretos nº 5.450/2005 e do decreto nº 5.504/2005
21

, tornou-se 

obrigatória, no âmbito da União, a utilização do pregão, preferencialmente na forma 

eletrônica, nas licitações para contratação de bens e serviços comuns, ou seja, são 

aqueles bens cujos padrões de desempenho e qualidades possam ser objetivamente 

                                                           
17

 Regulamento que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 

serviços comuns, e dá outras providências. Ver mais sobre a Lei nº 10.520/2002 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm> Acesso em: 29 de dez de 2017.  
18

 Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 

providências. Ver mais sobre o Decreto n. º 5.450/2005 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/decreto/d5450.htm> Acesso em: 29 de dez de 2017. 
19

 Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 

8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei 

Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, 

de 5 de outubro de 1999. Ver mais sobre a Lei Complementar nº 123/2006 < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm> Acesso em: 30 de dez de 2017.  
20

 Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências. Ver mais sobre a Lei n. º 8.666/1993 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm> Acesso em: 30 de dez de 2017.  

 
21

 Estabelece a exigência de utilização do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para entes públicos ou 

privados, nas contratações de bens e serviços comuns, realizadas em decorrência de transferências voluntárias de 

recursos públicos da União, decorrentes de convênios ou instrumentos congêneres, ou consórcios públicos. Ver 

mais sobre o nº 5.504/2005 < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5504.htm> 

Acesso em: 30 de dez de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5504.htm
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definidos pelo edital, de acordo com especificações usuais do mercado. O Pregão 

não obedece a limite de valores, apenas está condicionado que seja utilizado para 

contratações de bens e serviços comuns. Ele tem como característica marcante a 

inversão das fases de habilitação e julgamento, ou seja, na modalidade em questão, a 

fase de julgamento é anterior à fase de habilitação. (DE SALES, 2014; p. 28) 

 

  Inverter as fases da licitação permite maior rapidez ao processo administrativo licitatório. 

Através do julgamento, a documentação geralmente extensa que será analisada pelo 

responsável do processo licitatório diminui, uma vez que somente serão levados em conta os 

requisitos para habilitar o licitante classificado em primeira colocação.  

  Consta na minuta do contrato administrativo, na clausula quinta, as obrigações da contratada 

(LUSO), são elas: 

 

 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente (5.1.1); 

 Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, 

mão de obra nos respectivos postos, informando, em tempo hábil, qualquer motivo 

impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços conforme estabelecido 

(5.1.2);  

 Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços, 

encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, 

tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho, 

obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente (5.1.3); 

 Apresentar, no início da vigência do contrato e sempre que solicitado, o programa de 

treinamento dos funcionários, contendo a periodicidade e o conteúdo programático, 

bem como, a devida comprovação da realização no decurso da vigência do contrato 

(5.1.6); 

 Obedecer ao quantitativo do SESMT (Serviço Especializado em Segurança e 

Medicina do Trabalho), determinado pela NR4 (Norma Regulamentar) do Ministério 

do Trabalho e Emprego, conforme Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978
22

, 

disponibilizando 01(um) Técnico de Segurança do Trabalho, CBO 3516-05, com 

registro no Ministério do Trabalho e Emprego. - O profissional do SESMT, deverá 

                                                           
22

 Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, 

relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. Ver mais sobre 

<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/839945.pdf> Acesso em 30 de dez de 2017.  

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/839945.pdf
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seguir as orientações da Comissão de Saúde do Trabalhador da Universidade Federal 

Fluminense (5.1.7); 

 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução dos serviços. (5.1.10);  

 Fornecer obrigatoriamente vale transporte e vale-refeição aos seus funcionários 

envolvidos na prestação dos serviços, sendo que o valor facial do vale transporte seja 

integral ao seu translado e o vale-refeição deverá ser compatível com os preços das 

refeições praticados na região, prevalecendo para esses as determinações descritas nos 

acordos sindicais da categoria (5.1.11); 

 Manter os empregados, quando em horário de trabalho, ou ainda, nas dependências da 

Contratante, devidamente uniformizados e identificados mediante uso permanente de 

crachá, com foto e nome visível, a ser fornecido pela Contratada (5.1.12);  

 Proceder ao atendimento extraordinário, em caso de necessidade, respeitada a 

legislação trabalhista. Na ocorrência de estado de greve da categoria, a Contratada 

fica obrigada a prestação do serviço, através de esquema de emergência (5.1.13); 

 Assegurar, que os serviços sejam prestados por profissionais treinados e capacitados e 

que, os mesmos não terão nenhum vínculo empregatício com a Contratante (5.1.26);  

 Orientar os seus empregados nos seguintes pontos: a) apresentar-se diariamente ao 

local de trabalho de maneira asseada, mantendo os cabelos curtos, barba feita, higiene 

corporal e com uniforme limpo e completo; b) instruir os seus empregados a não 

receber e guardar quaisquer objetos, materiais, documentos e outros em seus postos de 

trabalho; c) conversar com o(s) funcionário(s) da Contratante somente se solicitado, 

ou em casos de extrema necessidade, respondendo-lhe(s) de forma objetiva e educada, 

principalmente em se tratando de autoridades (5.1.27); 

 Prever toda a mão-de-obra necessária para garantir a execução dos serviços, nos 

regimes contratados, sem interrupção seja por motivo de férias, descanso semanal, 

licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas as disposições da 

legislação trabalhista vigente (5.1.32); 

 Preservar e manter a Universidade Federal Fluminense à margem de todas as 

reivindicações, queixas e representações de quaisquer naturezas, referente aos serviços 

a serem contratados, responsabilizando -se expressamente pelos encargos trabalhistas 

e previdenciários (5.1.45); 
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 Ao listar algumas das funções da empresa contratada, observamos o distanciamento das 

profissionais da Luso da esfera acadêmica, a contratante. Elas trabalham lá, porém não 

estão lá em condições de igualdade, basta ler a clausula 5.1.27, onde está exposto a regra 

da funcionária se direcionar aos funcionários da instituição somente ao ser abordada. Na 

prática, este procedimento aponta para um ambiente de trabalho separatista. A 

Universidade Federal Fluminense em momento algum se responsabiliza pelo funcionário 

terceirizado, deixando-o nas mãos da Conservadora Luso Brasileira S/A Comércio e 

Construção, apesar de sua função laborativa acontecer dentro das instalações e para a 

Instituição Pública. 

  As trabalhadoras da LUSO não encontram respaldo para qualquer tipo de mobilização ou 

paralização no SINTUFF (Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade 

Federal Fluminense), muito menos na Aduff-Sind (Associação dos Docentes da 

Universidade Federal Fluminense). Entretanto em 2015
23

, os terceirizados das empresas 

Luso Brasileira, Vpar e Croll, em Niterói, iniciaram uma greve em março daquele ano. 

Eles alegavam não ter recebido o pagamento referente a fevereiro e também pediam que 

fosse cumprido o reajuste determinado do vale-refeição. Os trabalhadores contaram com o 

apoio do Sindicato do Asseio e Conservação (Sintacluns) embora haja controvérsias sobre 

o papel patronal que o sindicato adotou, do Sindicato dos Técnicos-administrativos 

(Sintuff), da Associação dos Docentes (Aduff) e com quase todos os estudantes da UFF, 

além de outras entidades. 

 

3. ENTREVISTAS COM AS TRABALHADORAS DA LUSO NO ICHF  

 

3.1 Consciência da condição de terceirizado 

 

  Houvera respostas de quase conhecimento, respostas monossilábicas sobre o tema, a maioria 

das trabalhadoras entrevistadas em minha pequena amostra pouco demonstraram 

conhecimento íntimo sobre o assunto tratado no presente trabalho de conclusão. Muitas das 

funcionárias da Luso que não sabem a definição de terceirização nem a sua implicação no 

mundo do trabalho. A consciência dos funcionários de não possuírem o mesmo status social 

que alunos, professores e servidores concursados foi aparecendo, para mim, paulatinamente 

ao longo das entrevistas.  

                                                           
23

 Ver mais informações publicadas na imprensa em <https://odia.ig.com.br/_conteudo/noticia/rio-de-

janeiro/2015-03-17/em-greve-terceirizados-da-uff-fazem-protesto-em-niteroi.html>. Acesso em 30 de jun de 

2018. 

https://odia.ig.com.br/_conteudo/noticia/rio-de-janeiro/2015-03-17/em-greve-terceirizados-da-uff-fazem-protesto-em-niteroi.html
https://odia.ig.com.br/_conteudo/noticia/rio-de-janeiro/2015-03-17/em-greve-terceirizados-da-uff-fazem-protesto-em-niteroi.html
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  Como abordagem inicial, a pergunta que às trabalhadoras fiz foi acerca do processo de 

terceirização e se elas se reconheciam como terceirizadas. Todas consideraram-se 

terceirizadas e reconheciam a empresa Luso como uma prestadora de serviços, mas juridica e 

socialmente desconheciam as implicações do processo na sociedade. Nem as mais antigas na 

empresa, ou até as mais velhas que em outras empresas de prestação de serviço para a esfera 

pública trabalharam, pouco tiveram o que me responder quando toquei no assunto. Como não 

impus e nem poderia impor, pouco também me alonguei no tópico da definição de suas 

condições empregatícias.  

  Como dirá Antunes em uma entrevista concedida para a Revista Carta Capital publicada em 

17/05/2017 

 

A consciência de classe é um processo muito complexo. Até porque ela é mais 

presente no operário metalúrgico, da indústria química, naquelas atividades onde o 

coletivo é relevante. Não se monta um carro sem atividade coletiva, mas se pode 

limpar um prédio inteiro com só um indivíduo limpando. Ele trabalha sozinho, tem 

outro trabalhando em outro andar, de tal modo que os laços de sociabilidade e de 

solidariedade são mais rarefeitos. E as empresas jogam pesado nisso. [...] É até uma 

tendência do capitalismo do nosso tempo. Mas o outro lado é que, para tragédia do 

capitalismo, o mundo do capital não se reproduz sem alguma forma de interação 

com o trabalho vivo. E dessa interação, nascem, florescem, emergem traços de 

aproximação e solidariedade. 

 

   O desconhecimento sobre sua própria condição como terceirizada é uma realidade, porém junto a 

esta realidade está presente a consciência de que o salário é baixo e a jornade extenuante e para muitas 

das trabalhadoras, a necessidade da luta por melhores condições de trabalho também torna-se essencial 

para a melhora de suas condições de vida.  

 

3.2 Tempo de trabalho  

 

  Uma das funcionárias (entrevistada A) afirmou estar há 26 anos na Luso, 13 anos deles no 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Anteriormente possuía experiência em empresas 

prestadoras de serviço de conservação e limpeza. Sua idade é de 62 anos, arrendondando para 

mais de 40 anos de trabalho, afinal desde jovem o trabalho e o salário é essencial em sua vida. 

Deste exemplo, percebemos que há muitos anos na lei brasileira a modalidade de terceirização 

nas instituições públicas existe, precisamente na época da ditadura militar, que sancionou a 

Lei 6019/74 de 3 de janeiro de 1974
24

, fomentando a prestação das atividades-meio por outras 

                                                           
24

 Dispõe sobre o Trabalho Temporário nas Empresas Urbanas, e dá outras Providências. Art. 1o As relações de 

trabalho na empresa de trabalho temporário, na empresa de prestação de serviços e nas respectivas tomadoras de 

serviço e contratante regem-se por esta Lei. Ver mais sobre a lei 6019/74  em:       

<https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109751/lei-6019-74 > Acesso em 10 de jun de 2018. 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109751/lei-6019-74
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empresas na esfera pública. Muitos dos serviços versam exatamente sobre as empresas 

prestadoras de serviço de limpeza e conservação, o que acabou sendo regulamentado com 

mais especificidade na lei nos anos 90 com Súmula 331
25

. A entrevistada A relata ainda que o 

serviço é mais tranquilo nesse momento, pois ao vir para o Instituto de Ciências Humanas e 

Filosofia em 2005 no ínicio da construção de alguns prédios, a limpeza dos edifícios em obra 

eram muito pesadas e desafiadoras ao seu olhar. Diz a entrevistada “o serviço era pesado, 

agora isso aqui é mordomia, você tem o dia-a-dia para limpar (...). O pior já passou”. Sua 

rotatividade em campi, fora alta, passando pelos campi do Valonguinho e  Letras até chegar 

ao ICHF onde completa 13 anos no Instituto. Lembra, ainda, na entrevista que o Instituto de 

Ciências Humanas e Filosofia localizava-se junto ao Instituto de Letras no campus do 

Valonguinho.  

  A funcionária conta que se encontra aposentada, mas como a empresa aparentemente 

demonstrou interesse em sua permanência no cargo, a entrevistada escolheu permanecer no 

cargo, primordialmente, por motivos financeiros.  

  Antes dos 26 anos prestados para a Luso, a funcionária A, trabalhou para Rio Master
26

, outra 

prestadora de serviços de limpeza e conservação, o que a levou logo depois a procurar 

emprego na Luso com as mesmas funções e atividades profissionais – no ramo da limpeza.  

  Outra funcionária (entrevistada B), com 31 anos já possui 9 anos na Conservadora Luso 

Brasileira S/A Comércio, disse ter começado a trabalhar com apenas 17 anos e ter seguido de 

trabalhos em “casas de família”, o que podemos ler como empregada doméstica ou diarista. 

De qualquer forma, esta foi mais uma entrevistada que demonstrou exercer a mesma função 

empregatícia de limpeza e conservação ao longo de toda sua trajetória de trabalho. Apesar da 

disparidade de idades de A e B --  praticamente duplica-se em idade as duas entrevistadas --  

suas histórias mesclam-se ao percebermos que o único lugar no mundo do trabalho reservado 

a estas trabalhadoras foram as atividades de cunho mais rebaixado, no sentido de menos 

remunerado e valorizado na sociedade, o da limpeza. A entrevistada B chega a citar “Já 

                                                                                                                                                                                     
 

 
25

 Com a súmula 331, a terceirização lícita é analisada pelo seu objeto, que, conforme o entendimento sumulado, 

se compõe em quatro grupos básicos: a) trabalho temporário; b) serviços de vigilância; c) serviços de limpeza e 

conservação; e d) serviços especializados ligados à atividade meio do tomador (Delgado, 2004, p.143). Segundo 

a Súmula 331 sancionada nos anos 90, logo após a Constituição de 1988 e a redemocratização do Brasil, as 

únicas restrições impostas à administração pública: 

1. só pode terceirizar área-meio [portanto os serviços de conservação e limpeza] 

2. regra do concurso público 

 
26

 Para mais informação sobre a empresa citada: < http://www.masterservicos.com/ >  Acessso em 10 de jun de 

2018. 

http://www.masterservicos.com/
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trabalhei em casa de madame [e tal] (...)” o que nos demonstra uma visão que estas 

trabalhadoras tem em relação às mulheres de classe média e alta que contratam, dotando de 

direitos trabalhistas ou não, essas mulheres que se comprometem por meio salarial em tomar 

conta dos afazeres domésticos de uma casa de família. Uma divisão entre mulher trabalhadora 

versus a “mulher madame”, o que pode incorrer em um erro ou um acerto dependendo do 

ponto de vista. Entretanto o que reflete a realidade na retina, reflete a subjetividade da 

experiência destas mulheres que foram entrevistadas.  

  A entrevistada C possui e 5 anos na empresa Luso, em específico no Instituto de Ciências 

Humanas e Filosfia, e 39 anos de idade. Desde os 18 anos, trabalha em “casa de família”, 

segundo suas próprias palavras e, apenas alguns anos atrás, entrou na firma. Pouco falou sobre 

sua experiência, mostrou-se suscinta nas respostas, por isso pouco me alonguei nos 

questionamentos. Entretanto, foi uma das poucas funcionárias a não ser realocada nos campi 

mantendo-se no ICHF.  

  O entrevistado D tem um diferencial, essencial, nesta pesquisa. O único homem alocado na 

empresa Conservadora Luso Brasileira S/A Comércio acabou por ser meu entrevistado na 

amostra de funcionário da Luso. E na empolgação de achar o único homem, ressaltado pelas 

próprias funcionárias do Bloco P, N e O, me surpreendi com algumas respostas com um dos 

poucos empregados na Luso em conservação e limpeza. Declarado homem e heterossexual, D 

relatou-me estar casado com outra funcionária, a qual infelizmente não tive acesso, realocada 

para Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS), trabalhadora neste Instituto há 7 anos. 

Ambos fazem de sua profissão a mesma, um portal financeiro e um enlace matrimonial para 

complementar o salário e a renda familiar. D relata que antes da presença no Instituto de 

Ciências Humanas e Filosofia, ele era alocado no Instituto de Engenharia, no campus do 

Valonguinho e pouco tempo tem de ICHF, no total. Com 35 anos, D completa 6 anos na 

Luso. Em outra terceirizada, D trabalhou 4 anos seguidos, sem dar o nome da empresa em que 

trabalhou, mas também no ramo de limpeza e conservação. Uma exceção ao ser o único 

homem no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia ao prestar serviços de limpeza e não 

segurança patrimonial como acontece com os homens na maioria dos blocos do campus do 

Gragoatá.  

  A entrevistada E afirma com veemência que seu único emprego em empresa prestadora de 

serviço foi na Conservadora Luso Brasileira S/A Comércio. Trabalha ininterrupitamente há 15 

anos na Luso, em específico, no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, há 13 anos após 

segundo a própria “ter ganho um neném”. Antes de terceirizada, comenta que por muito 

tempo trabalhou como camelô nas ruas do Centro do Rio por influência familiar – que por sua 
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vez, já ganhava dinheiro desta forma para completar (e não apenas complementar) a renda 

familiar. A entrevistada E possui 51 anos e antes da Luso não havia trabalhado para nenhuma 

prestadora de serviço, um dos únicos casos de funcionária que não se dedicou integralmente à 

limpeza e conservação em sua trajetória laborativa, tendo trabalhado como comerciante de rua 

por muitos anos e tido mais proximidade ao consumidor final de seu produto, vendido nas 

ruas do Centro do Rio.   

  A entrevistada F com 45 anos de idade e com 5 anos dentro da empresa Conservadora Luso 

Brasileira S/A Comércio pouco expressou-se seja por timidez ou por já estar 

acompanhada/próxima de uma entrevistada minha, ou ambos os fatores interferiram na 

entrevista. Porém, acabou por relatar que em 5 anos e pouco, também fora uma das poucas 

realocadas do Instituto, permanecendo no mesmo “setor” durante toda a sua contratação pela 

Luso. Antes fora empregada doméstica, fora também do ramo de limpezas/serviços gerais em 

restaurante, uma constante atividade para estas mulheres encarregadas da limpeza nos prédios 

da Instituiçao da UFF.  

  A entrevistada G encontra-se presente como funcionária da Luso há 13 anos, em específico 

no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia há exatos 6 meses. Com uma personalidade 

mais aberta e 49 anos de idade, foi me permitido uma entrevista mais longa e detalhada. 

Mesclaram-se nossas personalidades extrovertidas e falantes, o que acabou por render uma 

conversa mais informal ainda que em todas tenha mantido este traço de informalidade e 

descompromisso não com a pesquisa, mas com as perguntas e as repostas dadas pelas 

servidoras da Luso e a minha relação interpessoal com as funcionárias.  

  Relata G que a vantagem de trabalhar no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia é a 

proximidade ao Centro de Niterói, o que a leva a chegar mais rapidamente em sua residência 

na cidade do Rio de Janeiro. Percebemos daí que como para qualquer labutador a mobilidade 

urbana configura-se como uma constante preocupação dos trabalhadores em geral.  

  Antes G, trabalhou em outra terceirizada da Marinha do Brasil, outro órgão público, estatal, 

em uma área hospitalar, mais precisamente no Hospital Marcílio Dias na cidade do Rio de 

Janeiro. Entretanto, G como muitas outras trabalhou na área de limpeza e conservação em 

toda a sua trajetória profissional, como está anexado em seu relato. Logo, foi contratada pela 

Conservadora Luso Brasileira S/A Comércio para o campus do Valonguinho na Veterinária 

onde relata ter tido uma excelente experiência empregatícia. Relata que ao sair do setor, “não 

abaixou a cabeça” para seus superiores e foi realocada rapidamente, entretanto não se 

arrepende de ter tido posição e tentativa de voz no setor, como a própria G e outras 

entrevistadas chamam os campi de “setores”.   



46 
 

 

  Nenhuma das funcionárias optou pelo campi que iria trabalhar independente de seus anos de 

serviço ou eficiência no trabalho, a empresa Luso tem controle total desta empreitada de 

realocar seus funcionários para o Instituto da Universidade Federal Fluminense. Pelas 

respostas as entrevistadas encontram-se satisfeitas com a escolha de realocação da empresa 

seja por medo da perda do emprego e a necessidade de mantê-lo, seja pelo ambiente e os 

transeuntes dos corredores da Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Em algumas 

entrevistadas não consegui distinguir qual era a fonte aparente de sua satisfação em estar a 

trabalhar no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Curiosamente, as terceirizadas tem 

por maneirismo da profissão citar os Institutos por setores e não locações como coloco na 

transcriçao das entrevistas.  

   Percebemos, que todas sem exceção, pertencem ao local do subemprego no mundo do 

trabalho, afinal elas foram domésticas, atendentes e camêlos antes de trabalharem na 

Conservadora Luso Brasileira S/A Comércio. Não obstante, isto acontece como já projetamos 

ao longo do trabalho e dissertaremos mais a respeito ao longo dos tópicos das entrevistas.  

 

3.3 Importância da função de limpeza no cotidiano da Universidade Federal 

Fluminense (ICHF) 

 

 Todos os entrevistados deram respostas semelhantes à esta questão. Eles concordam que nada 

funcionaria caso não estivesssem ali naquele espaço – na Universidade Federal Fluminense – 

para limpar e conservar o ambiente para o funcionamento do Instituto de Ciências Humanas e 

Filosofia de maneira adequada. Com os alunos em salas de aula limpas e corredores 

arrumados, com a infraestrutura bem conservada, as atividades acadêmicas encontram-se 

asseguradas para professores, alunos e servidores.  

  A entrevistada A alega que de fato, as atividades parariam e cita a experiência de muitos 

anos na Universidade Federal Fluminense na posição de terceirizada contratada pela 

Conservadora Luso Brasileira S/A Comércio. A é a minha entrevistada mais antiga da 

empresa no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, e como dito antes já encontra-se 

aposentada pelo INSS, retornando a trabalhar com maior tranquilidade que as outras ainda 

ativas em suas carteiras de trabalho. A considera justa a sua posição profissional e o seu 

recebimento salarial. A não considera, ao contrário de outras entrevistadas o “serviço pesado”, 

perto do que já passou em vida, como ao dizer que no início do Instituto de Ciências Humanas 

e Filosofia, a “sujeira era muita e o trabalho de limpeza era muito mais difícil de ser feito” 

ao final da obra dos edifícios. Diz a entrevistada que nos dias de hoje, o cotidiano a leva a 
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separar com mais calma os cantos e salas a serem limpos de maneira mais branda que no 

início da mudança do Valonguinho para o Bloco O, por exemplo. Por fim, segundo as 

próprias palavras de A que cursou até a 5ª série do ensino fundamental, “não fui de muito 

estudo, então”. Deixando a entender que compreendia que sua pouca escolaridade também 

influenciara em sua trajetória profissional como funcionária de limpeza e conservação de 

empresas terceirizadas. Algo a mais profissionalmente, seria difícil de aparecer em seu “leque 

de opções” no mercado de trabalho, entende a entrevistada A.  

  Esta percepção é uma compreensão muito presente na classe trabalhadora, como se a única 

razão para sua situação fosse o fato de não terem estudado, colocando a culpa nela mesma, 

quando sabemos que há muitos outros elementos envolvidos como a ausência do Estado em 

fazer políticas educacionais eficientes ao povo trabalhador presente na base da pirâmede 

social. 

  A entrevistada B relativiza sua situação como terceirizada ao ver prós e contras em sua 

função e comenta que a empresa em alguns momentos deixa a desejar em matéria de salário, 

aumentos e bonificações. Concorda que o Instituto pararia caso seu serviço deixasse de ser 

feito e comenta sobre a greve de 2015
27

, de forma espontânea, sem citação minha sobre o 

ocorrido, quando seu salário atrasou e a Universidade Federal Fluminense, de fato, encerrou 

suas atividades durante um tempo quando o serviço de limpeza e conservação parou ao 

mesmo tempo. Aproveita para frisar que a “categoria que as mais apoiou fora a dos alunos” 

com piquetes e participação em reuniões da categoria de servidores terceirizados. Diz a 

entrevistada que o próprio sindicato, o  Sindicato do Asseio e Conservação (Sintacluns) 

demonstrou mais apoio para a própria Luso do que apoio às reinvindicações das trabalhadoras 

da Luso. Assim, a entrevistada conclui que o Sindicato do Asseio e Conservação (Sintacluns) 

configura-se em um sindicato patronal, aliado as demandas das empresas e não dos que diz 

representar, os trabalhadores. B não faz correlação com sua baixa escolaridade e seu emprego 

atual, mas como dado B obteve até a 6ª série do ensino fundamental.  

  A entrevistada C, assim como a maioria, não considera justo seu salário. Relembra atrasos 

em pagamentos e levanta uma questão que iremos tratar logo na transcrição da entrevista, ela 

relata que seu marido desempenha a mesma função em um condomínio particular e ainda 

assim, ganha mais que a entrevistada, “quase duas vezes a mais” segundo a própria C. C ao 

                                                           
27

 Trabalhadores terceirizados das empresas Luso Brasileira, Vpar e Croll, que prestam serviços para a 

Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, iniciaram uma greve nesta sexta-feira (13/03/2015). Eles 

alegam não ter recebido ainda o pagamento referente a fevereiro e também pedem que seja cumprido o reajuste 

determinado do vale-refeição. Ver mais em: <https://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-03-

13/terceirizados-da-uff-entram-em-greve.html> Acesso em 11 de jun de 2018.  

https://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-03-13/terceirizados-da-uff-entram-em-greve.html
https://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-03-13/terceirizados-da-uff-entram-em-greve.html
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contrário de B faz correlação de sua posição profissional atual e sua escolaridade, embora 

possua uma das maiores “capacitações profissionais” entre as entrevistadas, possuindo o 

ensino médio incompleto. E segundo a própria, sofrera discriminação por sua escolaridade na 

vida e no mercado de trabalho, sem muito se alongar do porquê desta afirmação. Frente a 

resistência da entrevistada escolhi me silenciar. Entretanto, podemos imaginar que possuir 

pouca escolaridade deva ter excluído C de inúmeras oportunidades de emprego, o que 

provavelmente lhe suscite esta sensação de exclusão na sociedade e no mercado de trabalho, 

em específico.  

  O entrevistado D é um dos únicos homens no quadro de funcionários de conservação e 

limpeza do setor de empregados terceirizados, geralmente os vemos como terceirizados em 

funções como a segurança patrimonial. No Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 

configura-se como o único homem a desempenhar tais funções. Para D, que sorridente me 

respondeu, seu salário não é nem um pouco justo perto das funções desempenhadas por ele 

nos edifícios da Universidade Federal Fluminense. Diz ele desempenhar muitas funções além 

da limpeza, como auxiliar de professores, alunos e alguns servidores nos prédios P, O e N. O 

“além da limpeza” parece incomodá-lo. D completa que qualquer tipo de paralisação do setor 

de limpeza e conservação tornaria impossível de acontecer qualquer tipo de atividade 

acadêmica, D me parece bem ciente deste fato sem titubear em sua reposta. Relata, inclusive, 

que possui mês que não consegue dar a assistência adequada aos seus três filhos, o que dá a 

entender que seu salário muitas vezes falta quando este trabalhador necessita. Cita que em 

início de ano, sempre lhe falta dinheiro para compra de material escolar de suas crianças. Por 

fim, D tem a escolaridade de ensino médio completo e não fez correlação alguma com sua 

atual profissão.   

  A entrevistada E, incisivamente e quase que imediatamente soltou um sonoro “não” sem 

delongas quando perguntei se para ela o Instituto funcionaria sem a presença dos 

trabalhadores da limpeza e da conservação. E não acha que ganha o suficiente (entre um e 

dois salários mínimos), o justo para cumprir sua função e a relata um pouco para mim. Diz a 

entrevistada que o horário de trabalho é extenso, de 07:00 da manhã às 16:00 da tarde em seu 

turno, totalizando quase 9 horas de trabalho. Relata também que a limpeza dos andares é 

dividida entre os funcionários, ficando ela responsável por um andar inteiro em um dos blocos 

no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, o que a exaure no final do dia de trabalho. 

Conta que os aumentos apenas são dados no segundo semestre e não no ínicio do ano como 

seria o esperado pelos trabalhadores. Porém, em certa altura da resposta, E comenta que já 

que fora aceito o valor do trabalho e por não ter para onde correr em termos de procura de 
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emprego, considera justo trabalhar nas condições em que trabalha, afinal “tudo fora 

combinado, eu aceitei e é assim”. E  lembra de sua pouca escolaridade, ela só fizera o ensino 

fundamental até a 8ª série. Percebe-se uma resignação da entrevistada E diante dos ditames do 

mercado de trabalho que, na maioria das vezes, abraça o branco escolarizado, enquanto delega 

à mulheres com pouca escolaridade as piores posições e os piores empregos na sociedade.  

  A entrevistada F afirma que depende delas – trabalhadoras de limpeza e conservação da 

Conservadora Luso Brasileira S/A Comércio – o funcionamento do Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia na UFF. Sem as trabalhadoras da limpeza e conservação, F tem certeza 

que nada funcionaria e “tudo ficaria muito sujo (...) o aluno também depende da gente”. 

Lembra da limpeza das salas e dos banheiros, o que nenhuma entrevistada apontou 

diretamente fora F, aos quais estas trabalhadoras encontram muitas vezes pichados por 

vertentes do feminismo dentro da Universidade Federal Fluminense que parecem esquecer a 

vertente do feminismo das trabalhadoras em estado precário empregatício. O feminismo 

inviabilizado e esquecido por tais mulheres estudantes, em sua maioria, brancas e 

escolarizadas é contrário ao de F, que por falta de oportunidade e preparo educacional não 

conseguiu galgar grandes postos no mundo do trabalho, o que acabou por determinar seus 

postos localizados apenas no setor de limpeza e conservação. Diz a entrevistada F que com a 

crise e sua baixa escolaridade, a falta de vagas que correspondam a sua condição escolar a 

impede de procurar algo melhor ou ao menos tentar. F afirma que apenas tem a 6ª série do 

ensino fundamental, o que a impediria de conseguir cargos em que o pagamento e o prestígio 

seriam maiores diante da sociedade. Assim, F se contenta, apesar de não concordar com o 

salário que recebe, com a chance que a empresa a deu. Como a mesma disse “não podemos 

nem reclamar muito”. Outra situação onde a resignação configura-se como algo corriqueiro.  

  A entrevistada G, espontaneamente traz a questão da insalubridade na hora de manusear o 

lixo do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, a mesma diz que apesar de ter passado 

anos na coleta hospitalar do Hospital Marcílio Dias, considera o manuseio do lixo produzido 

aqui um risco à saúde. Ela reivindica com firmeza a taxa de insalubridade
28

 a qual as 

                                                           
28

 São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem - acima dos limites de tolerância 

previstos nos anexos à NR-15 de números: 

 1 (Limites de Tolerância para Ruído Contínuo ou Intermitente); 

2 (Limites de Tolerância para Ruídos de Impacto); 

3 (Limites de Tolerância para Exposição ao Calor); 

5 (Limites de Tolerância para Radiações Ionizantes); 

11 (Agentes Químicos cuja Insalubridade é caracterizada por Limite de Tolerância e Inspeção no Local de 

Trabalho); 

12 (Limites de Tolerância para Poeiras Minerais).  

 Entende-se por Limite de Tolerância a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a 

natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr15.htm
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trabalhadoras da Conservadora Luso Brasileira S/A Comércio não tem direito de modo algum, 

ainda que tenham que diariamente separar e jogar o lixo produzido no Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia às 15 horas, como me foi relatado por várias funcionárias. G ainda relata 

que com certeza o setor (no caso G, se referiu ao Instituto de Ciências Humanas e Filosofia) 

pararia caso houvesse uma paralisação ou greve no setor das terceirizadas da limpeza e da 

Conservação. Os prédios, segundo ela, jamais funcionariam sem a limpeza diária que ocorre 

nos corredores e salas dos edifícios da Universidade Federal Fluminense. G não considera 

nem um pouco justa a remuneração das trabalhadoras por serviços prestados à Instituição 

Universidade Federal Fluminense. Diz a entrevistada que muitas vezes tem que carregar 

cadeiras de blocos para outros blocos, função que não é da alçada das terceirizadas. Relata 

sentir muitas dores nas costas, configurando em um problema crônico o qual ela julga ter 

adquirido trabalhando no serviço de limpeza e conservação nas empresas terceirizadas em que 

passou. Encontramos, aqui, um relato espontâneo de uma trabalhadora que por sua vez, 

enfrenta um problema recorrente no mundo do trabalho, os adoecimentos em função da 

profissão, sejam eles de ordem psíquica ou física. No caso de G configura-se em um 

adoecimento de ordem física, especificamente na área lombar. G confessa que apenas 

concluiu a 3ª série do ensino fundamental e que pretende retornar aos estudos em breve por 

meio de um supletivo no modelo educacional EJA – Educação de Jovens Adultos. G e C, em 

seus relatos, acabaram por serem as únicas a esboçar a vontade de estudar para tentar 

melhorar suas condições de vida econômica e socialmente.   

  É importante ressaltarmos a correlação entre a baixa escolaridade e os postos de limpeza e 

conservação do patrimônio público sob a modalidade de terceirização. O pouco estudo que 

estas mulheres (e até o único homem a ser entrevistado na pesquisa) possuem as faz se 

resignarem com os seus salários e ocupações mesmo que achem, algumas, que suas funções 

são injustas e mal remuneradas. A sociedade e o poder estatal delega a estas mulheres, em sua 

maioria negras, as piores escolas e oportunidades de contato com uma educação pública de 

qualidade e ao acesso livre e irrestrito à cultura. O que termina por refletir nas funções que as 

trabalhadoras terceirizadas irão exercer na vida. Nesta conta da desigualdade social, entram 

inúmeros fatores, mas aqui com o resultado da pesquisa, gostaria de ressaltar a constante 

baixa escolaridade destas mulheres presente no relato das entrevistas e a culpa que carregam 

em seus ombros ao dizerem que a culpa é delas de sua baixa escolaridade, quando sabemos 

                                                                                                                                                                                     
laboral. Ver mais em: < http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/insalubridade.htm >  Acesso em 11 de jun de 

2018.  

  
 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/insalubridade.htm
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que há inúmeros fatores para estas mulheres não galgarem cargos de maior prestígio social. A 

ausência de políticas estatais de educação configuram-se em um dos motivos que levam a essa 

prestadora a aceitar ganhar pouco e não ter estabilidade no emprego. 

 

3.4 Instabilidade no emprego 
    

  Obviamente este foi um tópico mais simples, pois todos os trabalhadores entrevistados da 

Luso Brasileira afirmaram ter bastante receio frente a possibilidade da perda do emprego. Mas 

para além da constatação, este dado nos diz muito sobre como é a jornada de trabalho e a 

trajetória profissional do terceirizado. A presença constante da incerteza da permanência na 

função ou no cargo que exerce no mundo do trabalho é um traço da nova morfologia do 

trabalho, em específico para nosso estudo, a chamada terceirização. Elas pouco garantem que 

suas carreiras estejam livres de qualquer risco de descontinuidade independente dos anos em 

que servem na firma. Algumas até como relatei já passaram por outros empregos e em 

específico, por outras empresas de prestação de serviço.  

   A entrevistada A, que já possui a aposentadoria, demonstra ter menos preocupação na perda 

do emprego. Alguns fatores entram na perspectiva mais plácida da interlocutora A: ter filhos 

já crescidos e “encaminhados” como a própria entevistada se refere a sua situação familiar, 

estar aposentada e receber além de sua aposentadoria o salário do emprego atual na 

Conservadora Brasileira Luso S/A. A boa rede de relação de A com seus superiores e os anos 

em que apresentou uma boa conduta para chegar ao ponto de ser „reconvidada‟ pela 

prestadora de serviços a permanecer no cargo mesmo após a aposentadoria, a coloca em uma 

posição mais reconfortante e reflete em sua resposta mais tranquila na pergunta, dizendo não 

sofrer a mesma ansiedade que suas companheiras de categoria. A fora uma exceção nesta 

pergunta-resposta em questão.  

  A entrevistada B, grávida e com uma filha adolescente, demonstrou grande preocupação 

com a manutenção de seu emprego. Diz possuir contas e obrigações a cumprir, como sempre 

cumpriu. Em toda vez que há renovação de contrato, o medo de não ser mantida na empresa a 

coloca em um lugar de receio diante do futuro de seus filhos e de sua família. Diz a 

entrevistada B que não se importaria de permanecer na função da limpeza e da conservação 

pelo resto de sua trajetória profissional, desde que possuísse a garantia do não desligamento 

da empresa em que exerce sua função.  

  Partilha da mesma preocupação a entrevistada C. Ambas B e C não se sentem representadas 

pelo SINTACLUNS Sindicato do Asseio e Conservação, acabando por tornarem-se reféns dos 
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ditames do governo e da própria empresa, contando apenas com sua disposição e competência 

nos afazeres empregatícios para manterem-se no quadro de funcionárias contratadas. “É um 

leão por dia” chegou a comentar a entrevistada C. 

  D, o único homem da amostra entrevistada, esboçou preocupação de ser desligado 

principalmente por já estar acostumado ao ambiente, aos companheiros de categoria e por “já 

estar acomodado com o ritmo de trabalho”, segundo o próprio. Relata, inclusive que sentiu 

extrema estranheza quando foi realocado do Instituto de Física para Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia, demonstrando um enorme apego aos locais por onde já trabalhou. 

Entretanto, D afirma que gosta de onde está e que tem medo, porém possui segurança quando 

pensa em todos os anos de trabalhos prestados dentro da Conservadora Brasileira Luso S/A. 

  A entrevistada E sente que a qualquer minuto tem chance de ser desligada apesar dos longos 

anos em que trabalha na Luso Brasileira. Um das poucos que confessou a mim que a 

rotatitvidade é alta na empresa, e que esta firma em específico possui muitos setores 

(Institutos dentro da Universidade Federal Fluminense) e presta serviço de limpeza e 

conservação em outros órgãos públicos. E demonstra possuir um receio além do corte no 

quadro de funcionários, E tem medo também de ser realocada de uma hora para outra para 

outro setor, já que se sente muito à vontade no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia com 

suas companheiras de categoria. Diz E “perco o norte se perco uma amiga aqui, imagina se 

eu sair daqui”.  

  A entrevistada F apresenta um quadro de resignação dentro de sua própria ansiedade. 

Explico: ao ser questionada sobre o medo de ser desligada da empresa de uma hora para outra, 

ela afirma que já não recebe tal acontecimento com a mesma intensidade de sentimento e 

angústia. Pareceu me que aprendera a conviver com os momentos de preocupação com a 

renovação do contrato trabalhista com a Conservadora Brasileira Luso S/A. Não nega que 

estes momentos de tensão existam, mas que hoje em dia pouco lhe afetam e que aprendera a 

lidar melhor com tais situações. Entretanto, preocupa-se ao citar a busca de outro emprego 

caso perca o atual cargo. Diz F que a realidade brasileira atual no tocante à falta de 

oportunidade no mercado de empregos a preocupa.  

  A entrevistada G demonstra preocupação com a renovação de seu contrato empregatício. 

Direta, afirma não saber o que é terceirização mas sente que não é algo benéfico para a sua 

profissão e categoria. G relata que uma colega querida fora demitida por falta e que ao 

contrário da moça, evita qualquer incoveniente que justifique a sua demissão. Diz ela ter 

“sentido pra caramba” quando tal colega fora desligada do quadro de funcionários. Assim 

como D, G sente-se mal ao ser realocada dos Institutos e lembra o quão difícil foi ser 
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transferida da Veterinária para o Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, logo no ínicio de 

sua vinda.  

  Curiosamente, nos defrontamos com uma nova percepção em alguns relatos neste tópico, 

além da preocupação da perda do emprego, muitos expressam na entrevista uma preocupação 

de perderem companheiros e de serem realocados para lugares diferentes. O ambiente de 

trabalho  influencia na preocupação destes trabalhadores terceirizados que pouco tem poder e 

influência na hora de exigir seu local e suas condições de trabalho.  

 

3.5 Condição socioeconômica 

 

  Para estimar uma média salarial destes trabalhadores, questionei aos trabalhadores da 

limpeza e conservação da Luso Brasileira sobre o quanto eles possuem de dinheiro para o 

próprio sustento em casa, se são os únicos a tocar as finanças da casa ou se possuem ajuda. As 

respostas foram variadas de acordo com a amostra que demonstrou ser bem heterogênea em 

seu modo de configuração familiar e financeira, apesar de possuir a mesma função de 

trabalho, na modalidade da terceirização.  

  A entrevistada A tem uma trajetória profissional fascinante no tocante de ter criado toda uma 

rede familiar empregatícia dentro da Universidade Federal Fluminense. Relata A que mora 

sozinha com a mãe e seu salário gira em torno de quase 3 salários mínimos, totalizando quase 

em média pouco mais de R$ 2.000 -- considerando o salário mínimo em 2018 em R$ 

954,00
29

. A recebe sua aposentadoria e soma o valor com o salário que recebe como 

economicamente ativa. Diz que, assim, vive tranquila com suas finanças apenas com a mãe de 

86 anos, esta mãe que recebe um salário mínimo também de aposentadoria. Já viúva, não 

conta também com a ajuda nem com a pensão do marido falecido. Portanto, A é a principal 

provedora financeira do seu lar. A relata que recebe Bolsa Família
30

 e que sofre alguns 

descontos em seu pagamento, mas que a passagem e o ticket alimentação, para ela, valem a 

pena. O desconto de 8% em sua folha de pagamento para A “não é nada” frente aos 

benefícios concedidos pela empresa.  

                                                           
29

 Ver mais sobre a atualização do salário mínimo no ano de 2018 em: < 

https://g1.globo.com/economia/noticia/salario-minimo-em-2018-veja-o-valor.ghtml  > Acesso em 12 de jun de 

2018.  
30

 O Bolsa Família é um programa federal destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com 

renda per capita de até R$ 154 mensais, que associa à transferência do benefício financeiro do acesso aos direitos 

sociais básicos - saúde, alimentação, educação e assistência social. Através do Bolsa Família, o governo federal 

concede mensalmente benefícios em dinheiro para famílias mais necessitadas. Ver mais em: < 

http://bolsafamilia.datasus.gov.br/w3c/bfa.asp > Acesso em 12 de jun de 2018.  

https://g1.globo.com/economia/noticia/salario-minimo-em-2018-veja-o-valor.ghtml
http://bolsafamilia.datasus.gov.br/w3c/bfa.asp
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  Quanto à rede de laços que A estruturou mesmo sem planejamento, segundo a própria, suas 

duas filhas encontram-se empregadas e casadas. O curioso é que estes empregos são na 

mesma instituição que A garante o sustento há muitos anos, na Universidade Federal. As duas 

filhas, portanto, trabalham na Universidade Federal Fluminense, a primeira trabalha na área 

de limpeza e conservação do Bandejão também contratada pela mesma firma Conservadora 

Luso Brasileira S/A. A segunda filha trabalha como servidora de outra empresa terceirizada 

(cujo nome a entrevistada não mencionou) na Biblioteca Central do Gragoatá, o que conta A 

com orgulho, pois segundo ela as funções da filha na biblioteca são outras, “ela trabalha com 

livros, nada com limpeza não, é outro nível”. Ou seja, A inconscientemente evidencia sua 

noção de hierarquia onde o trabalho de limpeza é o que permanece na base das funções da 

pirâmide social do mundo do trabalho. Para termos noção do alcance que sua rede familiar 

possui na Universidade Federal Fluminense, A termina por relatar que sua sobrinha exerce a 

função de supervisora das trabalhadoras da Luso Brasileira em todos os campi, locada na 

Reitoria. De acordo com A, sua sobrinha carrega as funções de coordenar os funcionários em 

seus respectivos setores, leia-se Institutos. Segundo ela, esta função é carregada “nas costas” 

pela sobrinha.  

  A ainda vende lanches, doces e café no pátio do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, o 

que em parceria, acaba por empregar suas irmãs, irmãos e seus sobrinhos. Ela pode ser 

configurada com uma âncora empregatícia para toda a sua família, uma desbravadora que 

conquistou um imenso espaço não só para si mas para todos de seu núcleo familiar.     

  A entrevistada B mora junto ao seu companheiro e possui dois filhos, estando grávida de 

uma menina em estágio final. Junto ao seu marido sem ajuda de mais nenhum familiar como 

pai ou mãe, sogro ou sogra, recebe um salário mínimo e meio e soma o seu salário ao de seu 

companheiro, que gira em torno de um salário mínimo.  

  A entrevistada C  tem duas filhas adolescentes que moram com ela, junto ao seu marido. C 

relata que possui outro filho pequeno que mora com o tio. Assim, de alguma forma ao 

contrário de B, C consegue alguma ajuda financeira e uma assistência familiar que a outra 

entrevistada não relatou ter. C ainda discorre sobre o salário do marido que cumpre a mesma 

função que ela em um empresa terceirizada em um condomínio fechado, ganhando duas vezes 

o seu salário. Desta forma, C complementa a sua renda familiar com  seu ganho mais o ganho 

do companheiro que recebe em dobro para cumprir a mesma função: de limpeza e 

conservação só que em outra empresa terceirizada.  

  O entrevistado D, único homem da bateria de entrevistas que fiz com os trabalhadores da 

limpeza e da conservação da Luso Brasileira, relata ser casado e possuir três filhas. Sua renda 
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familiar é a somatória do salário que recebe todo mês ao salário de sua esposa, também 

servidora da Conservadora Brasileira Luso S/A, locada no Instituto de Arte e Comunicação 

Social (IACS) na Universidade Federal Fluminense. Coloca em questão a não urgência de 

pagamento de aluguel e ressalta o fato de morar em uma casa própria, o que segundo D 

desafoga bastante a renda da família que gira em torno de dois mil e poucos reais, ao contrário 

de outros companheiros terceirizados que sofrem com o pagamento mensal da moradia 

alugada, sobrando-lhes pouco para o próprio lazer. Junto a esposa, relata D que todo mês é 

feito um orçamento e que em muitos meses, acontece o acúmulo de dívidas, mas que sempre 

acabam por normalizarem a situação financeira em casa conforme a época do ano.  

  A entrevistada E, casada, relata que o marido possui aposentadoria que gira em torno de 2 

mil e poucos reais. Junto ao salário de E que gira em torno de R$ 1.050,00 tendo por fora os 

descontos e morando ao lado apenas do filho menor de 13 anos, E acredita viver com conforto 

dentro da medida do possível.  

  O caso da entrevistada F já é bem diferente do relato das maioria das companheiras de 

trabalho. É a única a cuidar do filho e não possui ajuda financeira alguma do pai da menina, 

ainda com 17 anos. Mora só com a filha e conta apenas com o salário recebido pela 

Conservadora Luso Brasileira S/A. F não comentou se recebe alguma ajuda de programas 

governamentais como o Bolsa Família. 

  A entrevistada G apresenta o seguinte quadro: encontra-se recém separada e pouco disse da 

função desempenhada por seu ex ou atual companheiro, apesar de ressaltar que possui ajuda 

de seu ex-companheiro na renda familiar. G, então além de possuir sua renda de R$ 1.050, 00 

encontra contribuição em seu ex companheiro somando dois salários míninos e um pouco 

mais. Possui três filhos ainda menores, o que requer assistência da própria  renda que recebe 

com seu trabalho na Luso Brasileira junto a pensão do pai de seus filhos. Tanto que G relatou 

a ter a vontade de partir para a função de cozinheira, através do exemplo de sua sogra que tem 

um bar renomado segundo a entrevistada. G, assim,  possui como perspectiva  trabalhar em 

algo que lhe dê um maior salário e satisfação em seu trabalho, cita o ramo de costura em 

época de Carnaval como uma opção futura de arrendamento salarial. Relata, também, que 

com o desemprego de seu ex-parceiro no ano de 2018, sentiu-se mais afetada com as finanças 

da casa. Procura economizar para não precisar de nenhum dinheiro a mais, embora G 

confesse que é difícil manter a casa com a atual renda familiar.  

  Percebi que sobre o salário dos terceirizados, no cotidiano destes trabalhadores concentra-se 

muita luta para complementar a renda familiar. Alguns possuem a renda familiar que 

consideram adquirir de forma tranquila e reconfortante, o que configuram poucos casos, 
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outros expressam com vigor as suas dificuldades com a falta de ajuda da família ou da 

assistência do companheiro progenitor dos filhos, além da já citada injusta renda salarial que, 

para todos, merecia um reajuste salarial e/ou aumento.  

 

3.6 Dupla jornada de trabalho 

   

  A entrevistada A relata que mora apenas com a mãe aposentada de 86 anos, que não a deixa 

tocar na cozinha ou tomar conta dos afazeres em casa. Diz A que sua mãe, tendo consciência 

de que ela é a única que ainda trabalha, a deixa aliviada quanto aos serviços domésticos. A, 

além de viúva, não mora mais com as filhas, seu único auxílio configura-se na figura da mãe 

que insiste em ser a dona de casa para “não se sentir inútil” segundo a própria entrevistada.  

  A entrevistada B conta que é a única que produz dentro de casa, a única a assumir as 

obrigações domésticas. Casada e grávida em estágio final, relata que pouco recebe de ajuda 

do companheiro com quem convive há 10 anos e pouco recebe auxílio de sua filha 

adolescente em casa também. B ainda comenta “aprendi, inclusive, as coisas que os homens 

fazem, lá em casa eu troco meu próprio chuveiro, pintei minha própria casa, troco o busão de 

gás”. B é um exemplo claro da mulher dentro de uma jornada dupla: trabalha em seu emprego 

na Conservadora Brasileira Luso S/A e trabalha em seu lar.  

  A entrevistada C, casada e com duas filhas, também afirma possuir pouca ou quase nenhuma 

ajuda do marido nos trabalhos feitos dentro do lar como cozinhar, passar e limpar. Mas relata 

que suas filhas auxiliam “quando querem, é claro” diz C. Portanto, C também pode ser 

considerada uma trabalhadora em dupla jornada. Diz ela: “o pesado fica comigo”.  

  O entrevistado D, absolutamente honesto e direto, afirma que apesar de possuir três filhas 

pequenas e uma mulher também servidora da Conservadora Brasileira Luso S/A, auxilia 

pouco em casa nas tarefas domésticas. D confessa que os afazeres domésticos ficam com sua 

esposa, seu auxílio é apenas no tocante às filhas.  

  A entrevistada E, casada há 18 anos com dois filhos maiores, demonstra ser uma exceção na 

amostra de entrevistadas. Diz possuir um marido aposentado que a deixa tranquila ao fazer 

quase todos os afazeres domésticos. “Todas, aqui, conhecem o ritmo”, segundo E, todas as 

terceirizadas sabem de seu relacionamento de parceria com seu marido. Este, segundo a 

própria E, poucas vezes a deixa na mão na hora de organizar o lar. Segundo E “chego em 

casa e não faço nada”.  

  A entrevistada F, timidamente, conta que iniciou um relacionamento recente e não conta 

com a ajuda nem financeira, nem presencial do seu ex-marido, pai de sua filha de 17 anos. F 
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relata que possui ajuda da mãe raramente e a filha adolescente pouco a ajuda. Logo, a que fica 

responsável pela janta, pela faxina, pelas tarefas domésticas é apenas F. Outra trabalhadora da 

amostra de entrevistadas que possui dupla jornada, trabalhando em seu emprego na Luso 

Brasileira e e trabalhando em seu lar.  

 G declara que no tocante às atividades domésticas é a principal dona da obrigação de fazer as 

tarefas domésticas em casa. Recém-separada, G com tom de brincadeira relata que sua filha 

mais velha que por sua vez, já é mãe, pouco a ajuda. Muitas vezes G tem de se intrometer na 

criação de sua neta. Curiosamente é só elogios ao filho mais velho, este que cursa Música na 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), sem definir se era necessário a 

ajuda do menino em casa ou não. Aparentemente, o menino só lhe dá orgulho. A menina sofre 

„aparententemente‟ uma cobrança maior no aspecto da limpeza do lar do que o menino, seja 

pelo rapaz ser mais participativo, seja por sexismo – este tópico não ficou claro a mim e não 

quis insistir nos porquês da entrevistada G. Ainda a entrevistada G conta que em seu lar, há 

uma filha menor de 10 anos com dislexia
31

, que não a ajuda nos afazeres domésticos e 

segundo a entrevistada também não poderia ajudá-la nem se quisesse. Temos aqui mais um 

exemplo de mulher com segunda jornada de trabalho, além de trabalhar para Conservadora 

Luso Brasileira S/A Comércio, G também tem sua rotina de trabalho em casa.  

 

3.7 Identificação racial/étnica 
 

  A entrevistada A diz ter orgulho em ser negra, porém em uma tentativa de administrar a 

presença negra na sociedade e toda a sua problemática, questiona do porquê do racismo, o que 

chegaríamos como sociedade se continuássemos com esta visão de mundo com categorização 

racial e étnica. A, no fundo, não gosta de levantar bandeiras e, por fim, relata não ter sofrido 

preconceito na vida e nem tenha presenciado com outras companheiras. Caso tenho sofrido e 

presenciado, este quadro pouco lhe afetou. Diz A “o mesmo bicho que come o branco, come o 

preto”, fazendo uma alusão à morte e a falta de necessidade de possuir uma raça superior 

dentro da configuração societal brasileira quando formos todos para o túmulo. Relega tudo ao 

                                                           
31

 Dislexia tem base neurológica, e que existe uma incidência expressiva de fator genético em suas causas, 

transmitido por um gene de uma pequena ramificação do cromossomo # 6 que, por ser dominante, torna Dislexia 

altamente hereditária, o que justifica que se repita nas mesmas famílias; que o disléxico tem mais desenvolvida 

área específica de seu hemisfério cerebral lateral-direito do que leitores normais. Condição que, segundo 

estudiosos, justificaria seus "dons" como expressão significativa desse potencial, que está relacionado à 

sensibilidade, artes, atletismo, mecânica, visualização em 3 dimenões, criatividade na solução de problemas e 

habilidades intuitivas. Ver mais em: < http://www.dislexia.com.br/ > Acesso em 14 de jun de 2018. 

 

 

http://www.dislexia.com.br/
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passado e sempre diz que o pior já passou. Segundo A “se vi, nem percebi” e solta uma 

risada. Nunca saberemos se tal risada fora de nervoso, alívio ou tranquilidade de uma mulher 

resignada aos ditames da sociedade patriarcal e escravagista que existiu durante mais de 300 

anos na história da constituição do Estado Nação Brasil.  

  A entrevistada B mostra-se direta no assunto e declara-se negra sem rodeios na conversa. B 

ao ser pergunta a respeito de presença do preconceito na hora da procura de emprego, declara 

que não sentiu discriminação alguma em relação a ela e nem as suas amigas em nenhum de 

seus serviços, inclusive no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Curiosamente B relata 

“que não gostava de sua cor” e esta sensação vinha de sua própria casa ao sofrer com o 

preconceito do avô, também negro, desde criança. B argumenta que as piadas a faziam ter 

uma autoestima baixa. Hoje em dia, tem esta situação resolvida na sua cabeça, colocando em 

cheque até sua boa relação com o atual marido que por sua vez, é negro. O único homem 

negro com quem se relacionou e acabou casando-se.  

  A entrevistada C, declarou-se parda, por não considerar nem ser negra nem ser branca. C 

relatou ter observado ver amigas sofrerem discriminação na hora da procura do trabalho e em 

outras situações. Levantou casos em que a gordofobia também fora um caso de discriminação 

na busca por emprego.  

  O entrevistado D assim como C declarou-se pardo, por também não considerar-se nem 

branco nem negro. Não relatou nenhum caso de discriminação racial, assim como outras 

servidoras também não relataram, nem na busca do emprego, nem no cotidiano dos corredores 

das Instituições/setores da Universidade Federal Fluminense.  

  A entrevistada E fora uma das poucas que não se declarou racialmente/etnicamente com cor 

alguma. Com firmeza, diz acreditar no ser humano de modo geral, sem distinção de cor ou 

etnia. Também E declara que nunca soube de algum colega que tenha recebido um tratamento 

diferente por cor ou etnia. Junto com E, F também não se declara racialmente e etnicamente, 

utilizando do mesmo discurso de E. 

  A entrevistada G assim como B declarou-se sem titubear a sua cor: negra. G conta que ao 

buscar emprego nunca foi discrimanada por sua cor. Diz que não lembra de ter tido colega 

alguma discriminada por etnia, mas ressalta que apenas não lembra, porém que ao longo de 

sua vida, tal acontecimento possa ter ocorrido. G descreve que as experiências por que passou 

em lojas de roupas foram as piores de sua vida. G ao ser perseguida por seguranças que 

concluíam a partir de sua cor uma determinada atitude, foi alvo direto de discriminação racial. 

Atribuíram a G uma identidade de ladra, o que a faz demonstrar profunda mágoa e até 

vontade de ter tido “mais pulso firme” diante da situação como afirma na entrevista.  
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  Nenhuma mulher da amostra que entrevistei, declarou-se branca. Como podemos observar a 

respeito das recusas em declararem-se negras ou da ideia de uma humanidade sem distinções 

étnicas, podemos recorrer a uma grande autora dos debates raciais e étnicos, Neuza Souza 

Santos no livro „Tornar-se Negro‟ especificamente no prefácio escrito por Jurandir Costa 

Freire.  

 

O sujeito negro diante da “ferida” que é a representação de sua imagem corporal 

tenta, sobretudo, cicatrizar o que sangra. (...) Pensar sobre a identidade negra 

redunda sempre em sofrimento para o sujeito. (...) A “ferida” do corpo transforma-se 

em “ferida” do pensamento. Um pensamento forçado a não poder representar a 

identidade real do sujeito é um pensamento mutilado em sua essência. (...) O 

pensamento do sujeito negro é um pensamento que se auto-restringe. (COSTA, 

1983; p. 10)  

 

  Nesta circunstância a recusa de mulheres negras em se declararem negras ou perceberem a 

violência institucional e histórica que sofrem é um dado necessário para percebemos o quanto 

estamos distantes destas mulheres trabalhadoras de empresas terceirizadas. Ao contrário do 

movimento negro organizado da Universidade Federal Fluminense, tais mulheres não 

possuem o mesmo discurso que as mulheres do movimento negro, revelando aí uma 

disparidade entre as mulheres negras trabalhadoras terceirizadas com menos escolaridade que 

pouco frequentam reuniões e pouco escutam sobre a sororidade e a necessidade da 

organização entre as mulheres negras.  

  Assim, fica a questão: faltam a estas mulheres maior inserção no movimento negro 

organizado, falta tempo para as mulheres trabalhadoras da Luso de frequentarem as reuniões, 

falta o chamado a estas mulheres para participarem de encontros sobre a negritude e as 

possibilidades de emancipação de raça e etnia e classe. Afinal, são mulheres negras que 

frequentam o mesmo ambiente mas pouco trocam informações sobre irmandade não branca.  

 Como não tenho a resposta para esta questão, deixo aqui em escrito a necessidade de 

valorizarmos o conceito de interseccionalidade
32

 que abarca tanto as mulheres negras, tanto as 

trabalhadoras que sofrem opressão diária no regime capitalista, no qual são delegadas a elas as 

piores funções, nas quais a remuneração é baixa e a chance de ascensão social é diminuta. 

                                                           
32

 Kimberlé Crenshaw define a interseccionalidade como “formas de capturar as consequências da interação 

entre duas ou mais formas de subordinação: sexismo, racismo, patriarcalismo.” Então, a interseccionalidade tenta 

estudar não só o fato de ser mulher, estuda ao mesmo tempo o fato de ser negra, ser LGBT (lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais e transgênero), etc. Na verdade, segundo Kimberlé Crenshaw, frequentemente o 

fato de ser mulher racializada é relacionado à classe e ao gênero. Ver mais em: < 

http://www.sociologia.com.br/o-conceito-de-interseccionalidade/ > Acesso em 14 de jun de 2018.  

http://www.sociologia.com.br/o-conceito-de-interseccionalidade/
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3.8 Invisibilidade social 
 

  A entrevistada A afirma, inicialmente, não sentir diferença. Essencialmente, todos as tratam 

bem na visão da entrevistada. Aos poucos, A revela que na realidade, não presta atenção nisso 

nos dias atuais, mas que já tivera muito medo de ser maltratada no passado, no início de sua 

atividade profissional. Diz A “hoje não é algo nem que me magoe, nem que me atemorize”. 

Termina ao dizer que para aqueles que você sabe que não te darão atenção, a melhor reação é 

ignorá-los.  

  A cita que já sentiu-se muitas vezes invisíveis, mas que a consideração dos alunos e do 

Instituto para com ela a faz não se sentir mais invisível. Conta, inclusive, emocionada as 

quatro vezes em que foi homenageada em cerimônias de formatura da graduação. Diz que sua 

autoestima subiu em muito quando homenagens como estas foram feitas a ela.  

  A entrevistada B revela que sente diferença sim nos corredores do Instituto de Ciências 

Sociais e Filosofia. Relata B que as funcionárias de uniforme da firma Conservadora Luso 

Brasileira S/A Comércio são tratados de uma forma e sem uniforme são tratadas de outra 

forma, no sentido de uma forma bem melhor com cumprimentos e sorrisos por onde passam 

no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. “Somos reconhecidas sem uniforme” diz B. 

  A entrevistada C também sente diferença. C ressalta o modo de falar, o que para ela é 

primordial são as boas maneiras e o modo como são questionadas nos corredores, isto conta 

muito para sua escala do que seriam as boas maneiras desejadas por ela durante o expediente. 

A falta de cordialidade e muitas vezes, a falta de educação ao abordá-la são fatores essenciais 

para uma má impressão da parte de C. Comenta que se incomoda todas as vezes que ouve 

“deixa aí que as meninas vão limpar”. Um incômodo que reflete o pouco caso que muitos 

não terceirizados possuem na Universidade Federal Fluminense diante do trabalho dos 

terceirizados.  

  Outra reclamação da entrevistada C é a procura por „interesse‟ em alguma ajuda. Segundo 

ela, alguns alunos, concursados e professores, as tratam bem quando lhes é conveniente, 

seguido de meses de indiferença. “O bom dia é só quando eles precisam” diz C. 

  O entrevistado D sente diferença assim como quase todos os outros entevistados. Não relata 

nenhum caso, nem exemplifica de forma concreta, mas ainda sim, diz D que possuem 

professores, alunos e concursados no Instituto de Ciências Sociais e Filosofia que não o 

cumprimentam. Diz não dar importância, mas ressalta que não o faria mal ser menos 

invisibilizado em sua função. D não deseja generalizar a questão porque segundo o próprio 
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não é um comportamento padrão no Instituto. Não são todos que o tratam com indiferença e 

descaso.  

  A entrevistada E sente um tratamento distinto dos alunos, professores e servidores 

concursados. Porém, para ela assim como para D não podemos generalizar a situação. 

Comenta de um caso com um professor(a) que já possui certa fama de antipático(a) e já 

demonstrou extrema falta de educação para com ela e suas companheiras de categoria de 

trabalho. E evita o contato até com o olhar com muitos transeuntes, estando focada em seu 

serviço. Diz E “quem quiser vir falar, vai falar”.   

  E relata que em muitas vezes o aluno que, por exemplo, nunca fala com ela e quando o aluno 

necessita, aí que ele vem falar. A entrevistada afirma estar tranquila e hoje em dia responder 

por estar acostumada com estas situações. Afinal diz E “a encarregada aqui sempre fala”. 

Ela sente a hierarquia e a posição inferior que ocupa, mesmo que veladamente, dentro do 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia.  

  A entrevistada F não sente diferença em relação ao tratamento dado a ela como terceirizada. 

Mas segue a lógica do “quiser dar bom dia, dê”. Ela diretamente evita ter contato com os 

outros transeuntes – professores, alunos e servidores concursados no Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia. Só responde quando solicitada.  

  A entrevistada G comenta sentir um tratamento diferente nos corredores dos professores, 

alunos e concursados. G sente-se invisível em muitas situações, mas pouco diz se importar 

com tal situação. Embora, relate sobre um episódio em que um professor a tratou com desdém 

junto ao segurança do edifício. E que após o episódio prometera a si mesma nunca mais 

dirigir a palavra para o professor citado. Como a maioria, procura não generalizar sentindo-se 

muitas vezes bem acolhida, no ambiente de trabalho, pelos transeuntes do Instituto de 

Ciências Humanas e Filosofia.  

  É impossível não perceber a incoerência de algumas respostas. Embora estejam acostumadas 

com determinado comportamento de indiferença por muitos professores, alunos e servidores 

concursados, procuram as entrevistadas mostrar a sua esfera mais dura e resiliente. Ao mesmo 

tempo, em algumas falas e relatos concretos, demonstram um pouco de mágoa e até sensação 

de invisibilidade social. Para Braga (2008) 

 

A invisibilidade é tão automatizada na sociedade que muitas vezes nem mesmo o 

próprio ser [no caso, as trabalhadoras da Conservadora Luso] invisível se dá conta 

de sua infamante situação. Se ele se dá conta disso, necessita de armas para o 

combate. O invisível não tem voz e não é levado em consideração. (BRAGA, 2008, 

apud BOTELHO et al., 2017; grifo meu) 
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  Ainda, consta na minuta do contrato administrativo, na clausula quinta, as obrigações da 

contratada (LUSO) que além de orientar o modo como os funcionários irão usar as 

vestimentas, orienta também os seus empregados nos seguintes pontos, entre eles, (c) 

conversar com o(s) funcionário(s) da Contratante somente se solicitado, ou em casos de 

extrema necessidade, respondendo-lhe(s) de forma objetiva e educada, principalmente em se 

tratando de autoridades (5.1.27).  

  O que podemos colher com as informações acerca da disparidade de tratamento em que os 

trabalhadores Conservadora Luso S/A Comércio encontram-se como alvos é a consciência por 

parte de todos os trabalhadores do quanto um „bom dia seletivo‟ pode ser danoso para a saúde 

mental e emocional destas mulheres terceirizadas, mulheres que já entram na empresa 

orientadas a apenas se dirigirem a alguém que não sejam seus pares terceirizados, apenas 

quando solicitadas. Configura-se em um regime de trabalho já pronto para a fragmentação da 

classe trabalhadora, posto que não se comunicam com outros trabalhadores no Instituto de 

Ciências Humanas e Filosofia ou sofrem discriminação diante da vulnerabilidade que 

possuem sem vínculo direto empregatício ou status de qualquer profissão, distinta de faxineira 

como os professores e os concursados, por exemplo. Embora ambos, trabalhem no mesmo 

ambiente, na Universidade Federal Fluminense (ICHF).  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como as trabalhadoras da 

Conservadora Luso S/A Comércio experienciam o ambiente acadêmico. Uma reflexão acerca 

da percepção da terceirização no âmbito da Administração Pública pelo olhar das mulheres 

que ali estão trabalhando nesta condição. O presente trabalho também permitiu mapear a 

situação das terceirizadas sob a ótica do gênero, da classe e da raça/etnia.  

  De um modo geral, as terceirizadas não tem consciência do que seja a terceirização e as 

implicações em suas vidas de modo direto, porém compreendem que o espaço da 

Universidade Federal Fluminense no ICHF não as pertence por inteiro. Elas sabem que para 

qualquer reivindicação de direitos trabalhistas e salário devem buscá-los com a empresa 

prestadora de serviços de limpeza e não com a Instituição Pública onde de fato exercem suas 

funções de trabalho.  

  Ao serem abordadas por entrevista aberta acerca dos temas como a baixa escolaridade, a 

identificação racial, a condição socioeconômica de seu lares, a importância que dão às suas 

funções de limpeza correlacionando com o funcionamento do Instituto de Ciências Humanas 

e Filosofia, estas proporcionaram alcançar o objetivo da pesquisa acadêmica: obter o olhar 

destas mulheres sobre a terceirização e a condição de vida dos terceirizados.  
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  O estudo de caso possibilitou através de entrevistas abertas com o pequeno grupo de 

terceirizadas do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia analisar as impressões das 

entrevistadas sobre diversos tópicos caros a compreensão da amostra das terceirizadas e a sua 

configuração étnica, de gênero e de classe. Eis aqui a noção de interseccionalidade, que 

configura-se como o modo como o capitalismo não apenas oprime o trabalhador, mas junto a 

opressão classista, existem as opressões de gênero e de raça, que em momento algum são 

menos relevantes que a opressão capitalista à classe trabalhadora.  

  Quando perguntadas sobre a diferença em que sentem ao serem abordadas ou não nos 

corredores, levanta-se a questão – de acordo com minha reflexão – da invisibilidade social nos 

empregos considerados de baixa remuneração e pouco prestígio. Empregos estes delegados a 

uma classe trabalhadora em sua maioria negra e mulher, com pouca escolaridade.  

  Dada a importância do tema, torna-se necessário um mapeamento maior das condições que 

os  trabalhadores experenciam a terceirização em outras unidades da Universidade Federal 

Fluminense.  

  Por fim, o objetivo maior foi exatamente considerar a experiência das trabalhadoras da 

Conservadora Luso S/A Comércio, empresa prestadora de serviços à Universidade Federal 

Fluminense, em específico no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. A realização deste 

questionário não teve qualquer pretensão estatística, apenas procurou auscultar opiniões e 

sentir o pulsar de quem mantém o ambiente em que estuda-se em um lugar salubre para a 

manutenção das atividades acadêmicas para os professores, alunos e funcionários 

concursados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

ALVES, Giovanni. Trabalho e Sindicalismo no Brasil dos anos 2000 In: Ricardo Antunes 

(Org.). Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil; p. 461-75. São Paulo: Boitempo, 2006. 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade no 

mundo do trabalho. 15.ed. São Paulo: Cortez, 1995.  

ANTUNES, R. G.; DRUCK. A epidemia da terceirização. In: Ricardo Antunes (org.) Riqueza 

e Miséria do Trabalho III; p. 13-25. São Paulo: Boitempo, 2014 

ANTUNES, Ricardo. Construção e Desconstrução da Legislação Social no Brasil. In: ______ 

(Org.). Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil; p. 499-509. São Paulo: Boitempo, 2006.  

ANTUNES, Ricardo. Na escravidão o trabalhador era vendido. Na terceirização, é alugado. 

[17/05/2017] São Paulo: Revista Carta Capital. Entrevista concedida a Dimalice Nunes.  

Disponível em <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/201cna-escravidao-o-trabalhador-

era-vendido-na-terceirizacao-ele-e-alugado201d> Acesso em 06/07/2018.  

 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/201cna-escravidao-o-trabalhador-era-vendido-na-terceirizacao-ele-e-alugado201d
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/201cna-escravidao-o-trabalhador-era-vendido-na-terceirizacao-ele-e-alugado201d


66 
 

 

ÁVILA, Maria Betânia de Melo. A dinâmica do trabalho produtivo e reprodutivo: uma 

contradição viva no cotidiano das mulheres. In: Gustavo Venturini e Tatau Godinho (orgs.) 

Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado – uma década de mudanças na 

opinião pública; p. 231-45. São Paulo: Fundação Perseu Abramo: Edições SESCSP, 2013. 

 

BOTELHO, Louise de Lira Roedel, et al. (IN) Visibilidade Social: um Estudo a partir da 

fenomenologia social acerca do trabalho dos catadores de materiais recicláveis no município 

de Cerro Largo/RS. Simpósio Iberoamericano de Cooperação para o Desenvolvimento e a 

Integração Regional, UFFS, 2017. Disponível em < https://www.uffs.edu.br/campi/cerro-

largo/viii-simposio-iberoamericano-de-cooperacao-para-o-desenvolvimento-e-a-integracao-

regional/anais > Acesso em: 18 de jun de 2018. 

 

BRAGA, Ruy. Para onde vai o precariado brasileiro? Sindicalismo e hegemonia no Brasil 

contemporâneo. Perseu: História, Memória e Política, v. 10, p. 35-54, 2014. Disponível em 

<https://fpabramo.org.br/csbh/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/T06perseu10.pdf> Acesso 

em: 07/11/2017.  

CUNHA, Yuri Rodrigues. Terceirização e o Setor Público. Revista de Ciências Sociais, nº 43, 

Julho/Dezembro de 2015, p. 239-262. <file:///C:/Users/ADM/Downloads/18621-60292-1-

PB.pdf> Acesso em: 19/12/2017 

DIEESE. Relatório Técnico - O Processo de Terceirização e seus Efeitos sobre os 

Trabalhadores no Brasil. São Paulo, 2017. Disponível em 

<https://www.dieese.org.br/relatoriotecnico/2007/terceirizacao.pdf> Acesso em: 22/11/2017.  

HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. 18.ed. São Paulo: Loyola, 1992.  

IPEA - Dossiê Mulheres Negras: retrato das condições de vida das mulheres negras no Brasil.   

Mariana Mazzini Marcondes, et al. (Orgs.). Brasília, 2013. 

<file:///C:/Users/ADM/Documents/livro_dossie_mulheres_negras.pdf> Acesso em: 

16/11/2017. 

LUSO BRASILEIRA. Conservadora Luso Brasileira S/A Comércio e Construção.  

Disponível em <http://lusobras.com.br/> Acesso em: 15/11/2017. 

PGI. Coordenação de Gestão da Informação. Síntese dos dados da UFF no Censo Superior 

2016 <http://www.uff.br/?q=terceirizados>  Acesso em: 15/11/2017.  

https://www.uffs.edu.br/campi/cerro-largo/viii-simposio-iberoamericano-de-cooperacao-para-o-desenvolvimento-e-a-integracao-regional/anais
https://www.uffs.edu.br/campi/cerro-largo/viii-simposio-iberoamericano-de-cooperacao-para-o-desenvolvimento-e-a-integracao-regional/anais
https://www.uffs.edu.br/campi/cerro-largo/viii-simposio-iberoamericano-de-cooperacao-para-o-desenvolvimento-e-a-integracao-regional/anais
https://fpabramo.org.br/csbh/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/T06perseu10.pdf
file:///C:\Users\ADM\Downloads\18621-60292-1-PB.pdf
file:///C:\Users\ADM\Downloads\18621-60292-1-PB.pdf
https://www.dieese.org.br/relatoriotecnico/2007/terceirizacao.pdf
file:///C:\Users\ADM\Documents\livro_dossie_mulheres_negras.pdf
http://lusobras.com.br/
http://www.uff.br/?q=terceirizados


67 
 

 

SOUZA, NEUZA SANTOS. Tornar-se negro ou As Vicissitudes da Identidade do Negro 

Brasileiro em ascenção. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Graal, 1983. 

SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Terceirização na Administração Pública: uma prática 

inconstitucional. São Paulo, 29 de março de 2006. Disponível em 

<http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/23113-23115-1-PB.pdf> Acesso em: 

15/11/2017. 

UFF. Universidade Federal Fluminense. Disponível em <http://www.uff.br/?q=sintese-dos-

dados-da-uff-no-censo-superior-2016> Acesso em: 15/11/2017.  

VENDRAMINI, Célia Regina; TIRIBA, Lia. Classe, Cultura e Experiência na obra de E. P. 

Thompson: Contribuições para a pesquisa em educação. Revista HISTEDBR On-line, 2014. 

Disponível em <file:///C:/Users/User/Downloads/8640461-11020-1-PB.pdf> Acesso em: 

03/07/2018. 

 

http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/23113-23115-1-PB.pdf
http://www.uff.br/?q=sintese-dos-dados-da-uff-no-censo-superior-2016
http://www.uff.br/?q=sintese-dos-dados-da-uff-no-censo-superior-2016
file:///C:\Users\User\Downloads\8640461-11020-1-PB.pdf

