
 
 

 
 
 

Introdução e justificativa. 

Este Produto Técnico é extensão da pesquisa de Mestrado Profissional intitulada “O 

trabalhador terceirizado numa Universidade Pública: Percepções sobre Organização do 

Trabalho e Educação em Saúde”, concebida a partir do interesse da pesquisadora em 

compreender o trabalho do terceirizado na Unifesp- Campus Baixada Santista e conhecer suas 

necessidades concernentes à organização do trabalho e saúde do trabalhador. 

A terceirização de postos de trabalho por si só já é sinônimo de precarização e coloca 

o trabalhador numa condição de fragilidade frente a seus direitos (MARCELINO e 

CAVALCANTE, 2012). Recentemente, a chamada “flexibilização” da Consolidação das Leis 

Trabalhistas tirou ainda mais direitos conquistados pelo trabalhador a duras penas. No caso da 

presente pesquisa, verifica-se ainda um agravante; com o passar dos anos, devido a constantes 

contingenciamentos no orçamento destinado pelo Governo Federal às Universidades Públicas, 

ocorreu uma redução drástica no número de trabalhadores terceirizados da Unifesp- Campus 

Baixada Santista, gerando uma atmosfera de insegurança para esses trabalhadores. 

A idealização da pesquisa surgiu com o propósito de aproximar as práticas 

administrativas à produção científica acadêmica, o que permite um intercâmbio de 

conhecimentos e ações, resultando em progressos em ambos os segmentos. A questão 

orçamentária extrapolou os limites dos departamentos administrativos e envolveu, cada vez 

mais, ano após ano, a comunidade acadêmica nas discussões acerca do uso dos recursos 

públicos destinados à Universidade. Não se trata de debates apenas sobre números, mas sobre 

famílias que dependem de seus empregos para sobreviver. Nas reuniões da Congregação, do 

Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Orçamento, e demais espaços do Campus, a 

preocupação com essas famílias sempre esteve presente, além da angústia de todos quando se 

determinavam, inevitavelmente, cortes de postos de trabalho. 

Do ponto de vista da gestão administrativa do campus, na qual atua a pesquisadora, é 

imperioso adequar as despesas à receita disponível, sob o risco de enquadramento em 

improbidade administrativa, sendo assim quase que impossível evitar a redução de postos de 

trabalho terceirizado, sem que haja descentralização de mais verbas para o funcionamento da 

Universidade. Apesar desse impeditivo, considerando o papel da Universidade no campo da 

saúde e das lutas sociais, cabe à gestão administrativa a função de promover, dentro de seus 

limites, um ambiente de trabalho saudável, onde todos (terceirizados, técnicos, docentes e 

discentes) possam se sentir apropriados a discutir e colaborar na construção desse ambiente. 

A Administração, como planejadora dos serviços de apoio executados pelas empresas 

terceirizadas, detém o poder de organizar o trabalho e, como já discutido na pesquisa, a 



 
 

 
 
 

organização do trabalho é fator determinante na saúde do trabalhador (DEJOURS, 2009). 

Nessa perspectiva, administração e saúde estão intrinsecamente ligados. 

Sem afastar a importância de reivindicar mais verbas para a Universidade Pública e, 

ainda mais audacioso (ou talvez utópico), lutar pela reincorporação dos cargos extintos ao 

quadro de estatutários da União e dos outros entes federativos, a pesquisadora limitou-se a 

verificar a existência de fatores relacionados à precarização do trabalho que possam afetar a 

saúde do terceirizado), levantar as expectativas desses trabalhadores quanto ao fato de estarem 

inseridos numa Universidade Pública com um Instituto dedicado à área da saúde e identificar 

suas necessidades relativas ao compartilhamento de saberes sobre saúde no ambiente de 

trabalho. Trata-se de uma tentativa de minimizar as consequências da precarização do 

trabalho, mas não de extingui-las. 

A análise dos resultados apontou para as seguintes questões: 
 
 

� Falta de estrutura física adequada para um trabalho com saúde 

(desconforto térmico, salas pequenas, problemas com elevador) - frisa-se 

que experimentadas não somente pelo terceirizado, mas por toda a 

comunidade; 

� Informações insuficientes para o desenvolvimento de suas tarefas, 

causando conflitos e desgastes; 

� Alienação quanto aos reais perigos existentes em suas atividades; 

� Medo do desemprego; 

� Alienação quanto à concepção da Universidade em que atuam. 
 

O levantamento dessas questões resultou neste produto técnico, cujos objetivos e 

métodos serão descritos a seguir. 



 
 

 
 
 

Objetivos: 
 
 
Apresentar os resultados da pesquisa aos trabalhadores terceirizados; 

Aproximar os trabalhadores terceirizados dos conhecimentos sobre saúde do 

trabalho a partir de encontros com docentes, discentes e técnicos interessados na temática; 

Proporcionar o compartilhamento de saberes entre os diferentes grupos do 

campus;  
Propor a participação dos trabalhadores terceirizados em atividades acadêmicas. 

Criar um meio de representatividade do trabalhador terceirizado. 

 
Público alvo: 

Trabalhadores terceirizados, gestores e fiscais de contrato, docentes, discentes e 

técnicos interessados na temática. 

Método e operacionalização: 
 

A pesquisa e o produto técnico serão disponibilizados na página do campus, com prévia 

autorização da Direção com um convite aos docentes, discentes e técnicos interessados em 

participar de dois encontros sobre Educação em Saúde do Trabalhador. 

As atividades serão feitas centradas nas necessidades apontadas pelos trabalhadores. Paulo 

Freire (1975) defende que a educação deve ser problematizadora, fundamentando-se na 

relação dialógica entre educador e educando e valorizando experiências concretas como 

motivação de prática e estímulo. Sendo assim, a educação deve ser centrada no indivíduo, 

deve partir das suas necessidades e dos seus conhecimentos prévios. 

1. º Encontro: Devolutiva da pesquisa aos terceirizados. 

O encontro terá duração de duas horas aproximadamente, em que serão apresentados 

os Discursos do Sujeito Coletivo e sínteses dos relatos das observações. Os discursos e as 

sínteses dos relatos serão impressos e distribuídos para duplas ou grupos, dependendo da 

quantidade de adesões. As duplas ou grupos deverão discutir sobre os textos, a partir das 

seguintes questões disparadoras: 

� Você se reconhece nesses textos? Por quê (não)? 

� O que mais te incomodou nos textos? E o que mais te agradou? 

� Você tem alguma contribuição para as questões apresentadas nos textos? 

Um voluntário irá registrar por escrito os pontos mais relevantes do debate e o registro 

será lido e aperfeiçoado pelos demais participantes. 



 
 

 
 
 

Após a discussão, a organizadora apresentará em slides um resumo de sua análise e 

abrirá para novo debate. 

 
2. º Encontro: Roda de conversa sobre a contribuição de cada um para um 

ambiente de trabalho que promova a saúde. 

A previsão é que o encontro também dure aproximadamente 2 horas e serão retomados 

os itens levantados anteriormente através de uma “situação problema” fictícia, mas baseada na 

discussão do primeiro encontro. 

Os grupos irão discutir qual postura/providências/atitudes são necessárias para a 

resolução daquela situação, recorrendo aos conhecimentos prévios de cada um, terceirizado, 

estudante, docente ou técnico. 
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