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• Um dos aspectos que importam para uma análise sobre o processo de terceirização é 
entender a realidade de trabalhadores terceirizados, com vistas a decifrar o impacto das 
novas formas de trabalho nas suas vidas. Desse modo, essa pesquisa tem como objetivo 
principal analisar as condições de precarização do trabalho oriundas do processo capitalista, 
no que tange a questão da terceirização dos trabalhadores em instituições públicas. Busca 
promover, ainda, uma reflexão acerca das formas de exploração e do efeito sobre a 
identidade social/profissional e a subjetividade dos indivíduos em questão. 

 

 CONCLUSÃO  

 

 

 

• Segundo a metodologia adotada, foi possível ressaltar que a precarização e desvalorização do 
trabalho como tal, se estrutura tendo como sua base fundamental o abandono precoce da 
escola, que decorre muitas vezes da necessidade de trabalhar como único meio de 
sobrevivência. 

• Sobre a trajetória profissional percorrida, tema que foi discutido no segundo relatório, 
podemos observar um leque amplo de atividades exercidas pelos trabalhadores desde o início 
de suas carreiras. Isso vai desde trabalhos como babá, pedreiros, costureiras, domésticas até 
faxineiras, jardineiros e vigilantes noturnos. Esse fato demonstra que os trabalhadores 
envolvidos na pesquisa sempre se mostraram dispostos a prestar diferentes serviços, diante 
da necessidade de sobrevivência, à qual estavam sujeitos desde sempre. Os entrevistados 
revelam que as profissões que vinham ocupando antes da função atual eram exaustivas, 
árduas, difíceis e, em geral, eles revelam pouca identificação com elas.  

• Dessa maneira percebemos que o caminho percorrido profissionalmente pelos trabalhadores 
concretizou-se como algo conturbado, inconstante e repleto de incertezas. Todavia, ainda que 
nem sempre fossem trabalhos terceirizados, configuraram-se como de curta duração com 
caráter meramente passageiro. Assim, vemos as atividades exercidas caracterizarem-se como 
cansativas e alvo de baixa remuneração salarial frente à alta carga horária exigida e 
demandada, o que incluía finais de semana. 

• Outro aspecto que foi possível extrair das entrevistas, é que as pessoas que estão no meio 
terceirizado há um período maior de tempo expressam visões distintas da terceirização do 
que aquelas que estão inseridas há menos tempo. Isso acontece, já que quem dispõe de mais 
tempo neste universo, está proporcionalmente sujeito a sofrer fortemente os impactos 
causados por empresas terceirizadas que nem sempre cumprem suas obrigações trabalhistas. 

 

METODOLOGIA 

 
• Os resultados da pesquisa apontam que todos os terceirizados envolvidos demonstraram 

direta ou indiretamente, insatisfação com seus trabalhos atuais por conta de uma série de 
fatores que foram discutidos. Ligado a isso, aparece ainda o interesse em buscar profissões 
melhores que, por sua vez, possam proporcionar, dentre outras coisas, uma melhor qualidade 
de vida. Segundo Maria: “até conseguir uma coisa melhor vou continuar aqui”. Carla 
concorda: “Claro, se aparecer um outro emprego ... que eu possa receber melhor”. Eduardo 
brinca dizendo: “Se eu pudesse escolher uma outra profissão, nossa, tem várias. Deixa eu ver, 
Juiz diretor do fórum (risos)”. 

• Além disso, vemos que os pontos discutidos na literatura apresentada no estudo, foram 
reafirmados no campo da prática, ao passo que fatores como a insegurança, medo, incerteza, 
entre outros, estiveram presentes no discurso dos trabalhadores com os quais se estabeleceu 
contato. 

• Vale ressaltar que, muitas vezes, os trabalhadores terceirizados enxergavam a exploração à 
qual estavam submetidos como algo intrínseco às relações de trabalho, ao passo que desde o 
início da trajetória profissional que percorreram até então, as más condições de trabalho 
estiveram presentes. Góes (2015) cita em seu artigo a ideia do cineasta Alejandro Jodorowsky 
(1989): “pássaros criados em gaiolas acreditam que voar é uma doença”, metáfora que, 
reitera perfeitamente a ideia desenvolvida anteriormente. 
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OBJETIVOS 

• Esta pesquisa tem como objetivo analisar o processo de terceirização a partir da realidade 
dos terceirizados, visando a decifrar e compreender o impacto das novas formas de trabalho 
em suas vidas. Analisa-se, ainda, a precarização do trabalho decorrente do sistema 
capitalista, buscando assim promover uma reflexão acerca das formas de exploração 
existentes. Para tanto, a metodologia adotada neste estudo consiste na realização de 
entrevistas semiestruturadas com oito trabalhadores terceirizados de uma instituição 
pública de uma cidade localizada no sul de Minas Gerais. As entrevistas foram analisadas a 
partir dos pontos que se mostraram recorrentes nos discursos dos entrevistados. Como 
resultado da pesquisa, vimos as consequências geradas por essa nova forma de trabalho 
serem as mesmas apontadas pelo embasamento teórico, tais como precarização da mão de 
obra e insegurança financeira. 

• Palavras-chave: Terceirização do trabalho; precarização; trabalhadores; setor público; 
capitalismo.   

• Key words: Outsourcing of working; precarization; workers; public sector; capitalism. 

 

 

 

• No setor público, a terceirização é inserida como uma das espécies de privatização (em 
sentido amplo) de certas atividades do Estado, que são repassadas para serem realizadas 
por um parceiro privado, através da celebração de contrato. Esta relação entre público e 
privado se transformou em importante ferramenta para a realização das atividades 
desenvolvidas pela Administração Pública (DI PIETRO, 2012). 

• Segundo Queiroz (1995), o início da terceirização, tal como se configura na produção hoje, 
deu-se nos Estados Unidos da América, por volta de 1940, quando esse país estabeleceu 
alianças industriais com países europeus para a produção de armamentos, com o objetivo 
de combater o nazismo. O mesmo estudo demonstrou ainda que, no Brasil, a terceirização 
começou a ser implantada com a vinda das empresas multinacionais, principalmente do 
setor automobilístico, no final dos anos 80. 

• Utilizada maciçamente como ferramenta de gestão e estratégia de redução de custos, o fato 
é que a terceirização vulnerabiliza o trabalhador, devido à fragilidade do vínculo entre este e 
a instituição. A vulnerabilidade ocorre tanto no campo social, relativo à redução dos direitos 
à proteção social, quanto no campo físico e mental, quando o trabalhador fica exposto às 
diversas formas de violência no trabalho (MARTINS, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para a composição desta pesquisa, foram realizadas oito entrevistas semiestruturadas com 
trabalhadores terceirizados de uma instituição do setor público, de uma cidade localizada no 
sul do estado de Minas Gerais. Cada entrevista apresentou duração de cerca de trinta a 
quarenta minutos e foram feitas no próprio local de trabalho. Inicialmente foram gravadas 
para que, em um segundo momento, pudessem ser transcritas a fim de uma melhor 
compreensão e análise dos dados coletados. 

• A escolha da entrevista no formato semiestruturado consiste na busca por proporcionar ao 
trabalhador uma maior liberdade para se expressar, ao passo que, para que a análise fosse 
realizada de maneira efetiva, foi tido como interessante que o entrevistado tivesse a 
oportunidade de demonstrar suas percepções e vivências no universo da terceirização. Por 
contraposto, uma entrevista fechada, composta por um questionário que seria preenchido 
de modo superficial, não nos proporcionaria um leque amplo de visões, informações e 
detalhes, que têm então grande importância na análise. Uma entrevista semiestruturada nos 
permite, ainda, enxergar, através das falas e contradições presentes, os reflexos causados 
pela insegurança que atravessa a trajetória profissional de um terceirizado. 

• Após serem feitas as transcrições do material coletado, foi feita uma classificação das 
entrevistas por assuntos, que foram posteriormente separados por meio de relatórios. Estes 
denotavam aspectos que se mostraram repetitivos nas entrevistas, e este aspecto pareceu 
interessante porque revelava algo palpável que poderia gerar uma análise de modo mais 
reflexivo possível. Dessa forma, tornaram-se evidentes os pontos que divergiam entre si e se 
configuraram como contradições comumente presentes na fala dos trabalhadores. 
Sobretudo, tornou-se possível ainda, a análise dos pontos em comum e que, muitas vezes, 
acabaram interligando-se diretamente com os reflexos do trabalho terceirizado. 
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