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RESUMO 
O presente trabalho busca uma das relações de terceirização das 
Universidades Federais do Brasil e sua relação com o racismo estrutural 
e sexismos. Adotamos uma pesquisa exploratória partindo do 
referencial teórico já construído em áreas afins.  O trabalho será 
desenvolvido em um processo introdutório para situar o debate, 
posteriormente passando por uma análise do processo de terceirização 
em favor do processo de reestruturação produtiva e de que maneira o 
Brasil é afetado nesse processo de crise do capital; Posteriormente, será 
realizada uma análise sobre dois aspectos: Gênero e étnico-racial. De 
que maneira as mulheres negras que perpassaram um processo 
histórico de exclusão e suas novas manifestações de precarização de 
vidas, seja pela informalidade ou seja pelo subemprego. Posterior, será 
realizada uma avaliação entre o processo de terceirização nas 
Universidades brasileiras, as transformações e mercantilização do 
ensino e de que forma ela dialoga com a intensificação da precarização. 
 

Palavras-chave: Trabalho; terceirização, mulheres. 

 

ABSTRACT 
The present work seeks one of the outsourcing relationships of the 
Federal Universities of Brazil and its relationship with structural racism 
and sexisms. We adopted an exploratory research based on the 
theoretical framework already built in related areas. The work will be 
developed in an introductory process to situate the debate, later going 
through an analysis of the outsourcing process in favor of the productive 
restructuring process and how Brazil is affected in this capital crisis 
process; Subsequently, an analysis will be carried out on two aspects: 
Gender and ethnic-racial. How black women who have gone through a 
historical process of exclusion and its new manifestations of 
precariousness of lives, whether through informality or 

 
1 Mestrando em Serviço Social pela Universidade Federal de Sergipe. 
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underemployment. Subsequently, an evaluation will be carried out 
between the outsourcing process in Brazilian Universities, the 
transformations and commodification of teaching and how it dialogues 
with the intensification of precariousness. 

 
Keywords: Job; outsourcing, women. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo visa a análise do processo de terceirização intensificado nas duas 

últimas décadas nas Universidades Federais do Brasil atrelado a um recorte de raça e gênero. 

Ressaltando que os profissionais inseridos neste processo de terceirização possuem uma 

relação direta entre a raça e a sexualidade. O artigo fará um recorte analisando o setor de 

limpeza das Universidades Federais a partir de um recorte racial, ressaltando todos percursos 

históricos dos lugares que as mulheres negras ocuparam ao longo da formação socioeconômico 

brasileiro. 

As Universidades constituem enquanto espaço democrático de ampliação dos debates 

sobre a precarização das relações de trabalho, sobre os caminhos históricos trilhados por 

homens e mulheres negros/as e sua exclusão histórica. Entretanto, a mesma Universidade 

reproduz os ditames do capital na precarização do trabalho. É necessário ressaltar que as 

Universidades constituem espaços que são geridos na ordem burguesa, sendo improvável a não 

reprodução desses valores enraizados no modo de produção capitalista. 

É justamente ampliar este debate dentro da Universidade, dialogando com seus diversos 

atores traz uma importância central para a comunidade acadêmica. Enquanto contribuição para 

a sociedade, o artigo visa debater as formas de racismo estrutural e sexismo dentro das 

Universidades Federais brasileiras. Uma inquietude pessoal refletiu na escolha da temática. 

Enquanto assistente social, formado por Universidades Federais e participante de debates 

intensos sobre racismo estrutural e sexismo, inquieta-me perceber esse processo dentro das 

Universidades (Mesmo considerando que as Universidades são instituições gestadas na 

sociedade capitalista e todo processo dialético de contradições). Conforme Grazotto (2011) 

trará reflexões das introduções neoliberais nas Universidades Públicas desde as terceirizações 

do trabalho (fundações privadas e empresas terceirizadas) até parcerias públicos-privadas e 

flexibilidade das relações trabalhistas. 
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O Contexto de crise mundial capitalista com a decadência fordista em 1970 e as novas 

facetas assumidas pela questão social trouxeram ao mundo do trabalho, como respostas à crise 

do capital, transformações que intensificaram o seu modelo flexibilização/precarização, a 

modificação nas políticas públicas e na dimensão do Estado. No campo da organização do 

trabalho com o advento da terceirização, surge às categorizações de funcionários de primeira e 

segunda categoria, observando a diferenciação tanto das condições de trabalho e 

remuneração, na maior rotatividade, dentre outros aspectos conforme seus vínculos de 

trabalho conforme Druck (2009).  

O processo de terceirização nas Universidades Federais surgiu como uma suposta 

alternativa para as dificuldades orçamentárias utilizando como alternativa esse formato de 

subcontratação. O setor como carro chefe nas Universidades Federais foi o serviço de segurança 

e limpeza. Não é de se estranhar como esse processo de subcontratação e precarização do 

trabalho tem como principal ator: homens/mulheres e negras. No setor de limpeza, as mulheres 

negras ocupam majoritariamente esse campo.  

É importante destacar, conforme Martins (2014) embora o desemprego e a precarização 

do trabalho sejam inerentes a lógica do capital, o desemprego e as formas de precarização do 

trabalho não atingem igualmente brancos e negros. A autora afirma ainda que o mesmo 

racismo que contribui para a precarização das relações trabalhistas e desemprego contínua 

determinante no contexto de reestruturação produtiva. Quando relacionado a mulher negra 

esse processo de racismo institucional se intensifica, como veremos adiante. 

Sendo assim, o artigo dividirá em alguns tópicos: A priori, destacaremos o que é a 

terceirização e seu diálogo com a reestruturação produtiva com a decadência do modelo 

fordista; posteriormente, trabalharemos a divisão sexual do trabalho e o racismo estrutural no 

Brasil; por fim, desenvolveremos a análise das terceirizações no setor de limpeza das 

Universidades Federais (Ela tem cor e sexo).  

 

2 TERCEIRIZAÇÃO: AVANÇO NEOLIBERAL E REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 

 

A terceirização não é algo novo na história da humanidade. No Brasil, as primeiras 

expressões de terceirização com sua origem rural, bem como, as principais formas do início da 

industrialização. (DRUCK et al., 2018). As modificações como respostas as crises cíclicas do 
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Capital trazem formas diversas a terceirização no mundo do trabalho. A crise de produção 

vivenciada em 1970 com o fordismo/taylorismo e as necessidades de respostas do grande 

capital trouxeram modificações no mundo do trabalho. A necessidade de ampliação do Capital 

através de extração da mais-valia e potencialização do lucro exigem de modificações no 

mercado de trabalho e, consequentemente, da vida dos trabalhadores. Com a mundialização 

da economia, o capital na sua forma especulativa e sua perspectiva neoliberal traz modificações 

substanciais. Conforme Druck et al. (2018) novas formas de gestão, controle e organização do 

trabalho redefinindo o papel do Estado permitindo um novo regime de acumulação formado 

no binômio flexibilização/privatização frente a precarização do trabalho. 

Conforme Antunes e Alves (2004) com a decadência do fordismo há uma perda de 

mercado de trabalho dos proletários mais estáveis no chão de fábrica, dando espaço a novos 

modelos de contratos de trabalho. Há aumento do novo proletariado fabril e de serviços, em 

escala mundial, presente nas diversas modalidades de trabalho precarizado. Os terceirizados, 

subcontratados, part-time, entre tantas outras formas assemelhadas, que se expandem em 

escala global. Assume centralidade o modelo japonês ou toyotismo, e seus aspectos de 

acumulação flexível, do downsizing, do avanço tecnológico, dentre outros. (Antunes, Druck 

2013). 

A precarização do trabalho é a tônica do sistema capitalista. Ela modifica-se e ganha 

novos contornos diante de crises cíclicas do capital. Na atualidade, a terceirização deixa de ter 

seu papel secundário, tornando-se eixo de estruturação central no Brasil e no mundo. 

Os novos padrões de organização do trabalho, com a adoção do toyotismo – que tem 

nas redes de subcontratação uma das principais práticas do modelo japonês, especialmente 

adotadas pelas empresas do setor industrial –, se disseminaram para os demais setores e 

atividades da economia, adaptando-se às especificidades de cada um. (DRUCK et al, p.115, 

2018) 

Com as transformações no mundo do trabalho, o Estado passa por reconfigurações 

importantes, sobretudo no formato que prevaleceu na hegemonia fordista, principalmente nos 

países europeus com seu Estado de bem-estar sociais. Essas modificações representam o 

enxugamento da figura do Estado e privatização de empresas públicas, redução das políticas 

públicas e uma ideologia do Estado como inimigo da sociedade clama-se por um Estado 
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mínimo2 e exige no Serviço Público uma formatação de um modelo gerencial típico da iniciativa 

privada. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso pautou através da MARE e seu plano diretor 

uma reforma substancial do Estado pautado como elemento central a 

privatização/terceirização. Essa reforma estabeleceu três áreas de atuação: i) as atividades 

exclusivas do Estado, constituídas pelo núcleo estratégico; ii) os serviços não exclusivos do 

Estado (escolas, universidades, centros de pesquisa científica e tecnológica, creches, 

ambulatórios, hospitais, entidades de assistência aos carentes, museus, orquestras sinfônicas, 

entre outras), que deveriam ser publicizadas; e iii) a produção de bens e serviços para o 

mercado (retirada do Estado por meio dos programas de privatização e desestatização). Fora 

das atividades principais, estão as “atividades ou serviços auxiliares” (limpeza, vigilância, 

transporte, serviços técnicos de informática e processamento de dados, entre outras), que 

deveriam ser terceirizadas, submetidas à licitação pública (DRUCK, 2018). Essas modificações 

estruturais foram fundamentais na redução de cargos públicos e introdução de novas 

perspectivas ao modelo gerencial. É importante ressaltar que o processo de terceirização no 

Brasil é datado a partir de 1950, porém, no governo FHC houve intensificação desse processo a 

partir da reforma do Estado. 

Monteiro (2020) vai relacionar o baixo interesse das empresas a prestação de serviços 

de menor rentabilidade, como contratação de pessoas com baixo grau de instrução, além de 

não possuir interesse de responsabilizar-se por questões trabalhistas e fiscais de forma direta. 

Na visão de Monteiro (2020), essas empresas terceirizadas vai representar um atendimento 

rápido e eficaz, a custo operacional relativamente baixo com relevância social e econômica. A 

análise de monteiro será focalizada na perspectiva economicista, visando as economias 

atingidas pelo setor público na oferta do serviço. 

Teixeira (2009) relacionará que a terceirização no Brasil representa a precarização do 

trabalho. Desde os formatos iniciais até as modificações estruturais intensificadas em 1990, a 

terceirização brasileira fragilizou o mercado de trabalho brasileiro. Coutinho (2015) relacionará 

a terceirização a destruição do trabalhador, com salários defasados, intensificação da 

exploração da força de trabalho, além de relacionar com a dependência do sistema colonial-

 
2 Nas entrelinhas, esse Estado mínimo só se representa ao Social. O Estado continua como principal protetor e 
socorrista das crises do capital especulativo 
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escravista, relacionando com a superexploração da força de trabalho dos terceirizados. 

Coutinho (2015) ainda o fato dos terceirizados estarem alocados no mercado informal, 

subcontratado por grandes corporações que contratam empresas menores como forma de 

desvincular suas relações laborais. 

Nas Universidades Federais, a reforma universitária representa processos de 

privatização aprofundando as precarizações das relações trabalhistas, priorizando a educação 

a distância, avançando sobre a diversificação nas fontes de financiamento (GRANZOTTO, 2011).  

Sendo assim, constroem-se no âmbito educacional termos pertencentes ao discurso 

neoliberal, tais como: adequar o ensino às exigências do mercado, qualidade total, parcerias 

entre as universidades públicas e o setor empresarial, pesquisas voltadas para o mercado, 

sistema de avaliação e produtividade etc. (GRANZOTTO, 2011, p. 173). 

As modificações estruturais chegam ao âmbito universitário, em um processo de 

exigências que as Universidades estabeleçam contratos de gestão, produtividade e eficácia 

governamental. 

Outra questão a ser analisada é que a terceirização em alguns setores, poderá tornar-se 

o carro chefe para a total privatização das universidades públicas. A terceirização é um recurso 

utilizado nas universidades para suprir a falta de funcionários, a qual se apresenta atualmente 

em todas as áreas, sendo que essas contratações são viabilizadas através das fundações ditas 

“de apoio” e contratos com empresas externas (GRANZOTTO, 2011, p.181) 

É nessa relação que se encontra a precarização das relações trabalhistas e universidades 

federais pelo Brasil, carregando a rotatividade de empresas e trabalhadores, descumprimento 

da legislação trabalhista, más condições impostas aos trabalhadores através de seus modelos 

de subcontratação, além de questionável qualidade de eficácia e economicidade representada 

pela terceirização. 

 

3 MULHERES NEGRAS E SUBEMPREGO? 

 

A divisão sexual do trabalho não é algo novo, entretanto, o questionamento remete os 

anos de 1970 partindo dos movimentos feministas. Albuquerque (2007), partindo de um olhar 

Durkheimiano sobre a solidariedade orgânica, adentrará a análise da divisão sexual do trabalho.  
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Para analisar a divisão do trabalho sexual Durkheim utiliza como fundamento a história 
da sociedade conjugal. Inicia afirmando que a união entre um homem e uma mulher 
se dá devido à sua dessemelhança natural. (ALBUQUERQUE, 2007, p. 4). 

 

Albuquerque (2007) ao analisar a solidariedade orgânica em Durkheim traduz a partir 

de argumentos que subsidiam e reforçam a divisão sexual do trabalho. A distinção física entre 

homens e mulheres é legitimador de diferenciação no mercado de trabalho. O discurso 

Durkheimiano vai ser baseado naquilo que defende como fatos sociais, defendendo valores que 

sejam remetidos ao bom funcionamento da sociedade. Desta forma, naturaliza-se essas 

divisões sexuais do trabalho como fundamento naturalizado de bom funcionamento da 

sociedade a partir das suas óticas de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. 

Conforme Albuquerque (2007) os estudos feministas descortinaram essa função complementar 

e harmônica trazida por Durkheim, vai ressaltar a divisão sexual do trabalho enquanto relações 

de poder e relação de dominação/subordinação.  

Hirata e Kergoat (2007) partindo de uma concepção de divisão sexual do trabalho, 

partindo de uma análise francesa, fundamentada sobre dois prismas: a diferenciação sexual do 

mercado de trabalho entre homens e mulheres associada a divisão desigual do trabalho 

doméstico. De acordo com as autoras, foi em 1970, na França, a partir de movimentos 

feministas originou uma ampliação do debate e conceituação.  

 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das 
relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para a 
sobrevivência da relação social entre os sexos. Essa forma é modulada histórica e 
socialmente. Tem como características a designação prioritária dos homens à esfera 
produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação 
pelos homens das funções com maior valor social adicionado (políticos, religiosos, 
militares etc.). (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 599). 

 

Historicamente, os homens ocuparam lugares na esfera produtiva e as mulheres se 

resumiam ao setor reprodutivo e do cuidado. Isso vai explicar o papel social exercido por 

mulheres massivamente em setores como enfermagem (cuidado) e a limpeza (Aprofundaremos 

à frente).  

Esse papel relacional perpetua-se no espaço e no tempo. Mesmo com todas as 

alterações em termos de luta lideradas pelas feministas, e, com as modificações estruturais 

introduzidas por mudanças circunstanciais que o sistema capitalista introduz, algumas 

profissões continuam a se constituir enquanto espaços femininos x masculinos. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3614 

Conforme Cruz (2005), as relações de gênero fundamentam-se na distinção entre 

homens e mulheres não na perspectiva biológica, mas sim, nas construções culturais. Durante 

muito tempo acreditou-se numa visão de gênero na perspectiva biológica. Até hoje, visões 

conservadoras teimam a aceitar que o gênero possui construções sociais, ou seja, numa 

perspectiva cultural. A relação homem x mulher possuem construções sociais que se mantém 

a partir de uma estrutura patriarcal, mantendo o status quo de subordinação/dominação das 

mulheres. 

 

Existe uma estrutura patriarcal de produção, uma estrutura de classe e de cultura; as 
duas são coordenadas, não complementares e são entrelaçadas. Sua dinâmica 
interage; elas ajudam a estabilizar e a desestabilizar uma à outra e seus efeitos na vida 
de qualquer pessoa são condensados. O ponto essencial é que, como uma questão de 
fato, essa estrutura conjunta é a estrutura da formação da pessoa. (CRUZ, 2005, p, 2). 

 

Vai ser nessa estrutura patriarcal que ocorrerá o ingresso das mulheres no mercado de 

trabalho. Mesmo lidando com a dupla carga de trabalho (doméstica e mercadológica) conforme 

traduz muito bem Hirata e Kergoat (2007), a mulher encontrará desigualdade salarial, 

resistências em ocupar determinados espaços, precarização ampliada da forma de contratação, 

dentre outros aspectos.  

Essa estrutural patriarcal de produção e estrutura de classe, entrelaçada, forma uma 

relação equilibrada, conforme Cruz (2005), potencializando a perpetuação dessa estrutura 

desigual e de dominação. 

 

O caráter da diferença atribuído às mulheres se situa especialmente no campo 
representacional e, por conseguinte, a divisão sexual do trabalho é um processo que 
não se limita a indicar o lugar de homens e mulheres nas estruturas ocupacionais, 
perfis de qualificação e tipos de postos de trabalho. Da mesma maneira, a qualificação 
é uma construção social fortemente sexuada e o sistema de sexo/ gênero (com suas 
características de dicotomização, hierarquização e exclusão) é uma dimensão 
fundamental do processo de construção de categorias que estruturam a definição de 
postos de trabalho e de perfis de qualificação e de competências a eles associados. 
(CRUZ, 2005, p. 7). 

 

A estrutura patriarcal vai além de somente os postos de trabalho, a própria formação 

profissional e qualificação técnica busca a construção de valores patriarcais. Se a estrutural 

patriarcal já afeta as mulheres em sua relação ao mercado de trabalho, a mulher e negra passa 

por um processo particular. Conforme Cruz (2005), o patriarcado e o racismo constituem como 
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formas de discriminações sociais, de maneira integrada no modo de produção capitalista, com 

suas esferas de dominação e exploração mais intensas sobre as mulheres.  

Martins (2014) tratará a trajetória do desemprego do negro desde a transição capitalista 

no Brasil, inferiorizando o negro como incapaz em realizar determinadas atividades até um 

breve percurso do racismo estrutural com ênfase ao recorte de raça na contemporaneidade. 

Bairros (1991, p. 182-183) apud Martins (2014, p. 120) trará dados que reforça uma 

predominância das mulheres na prestação de serviços pessoais e domiciliares. Cabe destacar, 

que o Serviço Doméstico ocupa 67% dos empregos das mulheres e negras. Ainda, Bairros (1991) 

apud Martins (2014) observa que a raça contém valores contundentes de diferenciação do 

trabalho, onde menor trabalhadoras negras estão em posições socialmente valorizadas e com 

maiores remunerações.  

 

Portanto, se se observa a exploração/opressão de gênero relacionada a todas as 
mulheres, não resta dúvida de que essa exploração/opressão de gênero relacionada a 
todas as mulheres, não resta dúvida de que essa exploração/opressão se afirma 
duplamente no que tange às mulheres negras: pela relação de gênero e étnico-racial. 
(MARTINS, 2014, p. 120). 

 

Desta forma, o patriarcado existente na relação mulher-trabalho vai ser intensificada 

pelo recorte étnico-racial. Desta forma, o número de mulheres negras em papeis de destaque 

é ainda menor do que mulheres brancas, mesmo levando em consideração a grande barreira 

das mulheres brancas em acessar determinados espaços. De acordo com Pinto (2006) A 

população feminina ocupada concentra-se nas classes de rendimento mais baixas: 71,3% das 

mulheres que trabalham recebem até 2 salários mínimos, enquanto os homens são 55,1%. A 

desigualdade salarial aumenta conforme a remuneração, ou seja, os altos salários ainda estão 

reservados aos homens. A proporção de homens que ganham mais de 5 salários mínimos é de 

15,5% e das mulheres, 9,2%. A parcela negra por sua vez se encontra proporcionalmente mais 

presente é entre os assalariados sem carteira assinada, ou que trabalham por conta própria 

principalmente se somarmos o número de homens negros. Pinto (2006) ainda vai destacar 

prováveis fatores que corroboram para as mulheres ocuparem subempregos ou precarizados, 

desde a construção social sobre a necessidade de participar do mercado de trabalho até a 

realidade socioeconômica desfavorável em que vive a população negra no Brasil, além da 

possibilidade remota de ascensão social, na qual a autora observa que mulheres negras 

ocupando papeis de direção e planejamento é quatro vezes menor do que mulheres não negras. 
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Em geral, as mulheres participam menos do mercado de trabalho formal por vários 
motivos, dentre eles, aqueles associados ao seu encargo nas tarefas domésticas e ao 
cuidado dos filhos, que lhes são atribuídos como parte de seu papel familiar. Além 
disso, as empresas tendem a manter barreiras à contratação ou à ascensão na carreira 
da mulher casada e com filhos. Apesar de se defrontarem com as mesmas dificuldades 
das mulheres casadas, as chefes de família participam mais intensamente do mercado 
provavelmente pela necessidade de proverem sozinhas o sustento da família. As 
chefes de família negras participam mais intensamente do mercado de trabalho do 
que as chefes não-negras. (PINTO, 2006, p. 9). 

 

Sinalizado isso, precisamos debater de que forma se dá a inserção e a realidade dessas 

mulheres negras que ocupam centralmente o papel terceirizado da limpeza nas Universidades 

Federais e Estaduais de todo o Brasil. De que forma se realiza esse dialogo aproximativo entre 

trajetórias de mulheres negras nas empresas terceirizadas de espaços como as universidades. 

 

4 UNIVERSIDADES E TERCEIRIZAÇÃO: UM RECORTE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS 

MULHERES NEGRAS 

 

A terceirização envolve contratos bilaterais mediante uma remuneração dentro da 

legalidade, com objeto bem definido valor cobrado e tempo estipulado previamente, conforme 

Polônio (2000). 

Segundo Leite e Henig (2020) alguns aspectos contribuem com o processo de 

terceirização nas Universidades federais, dentre as quais, destaca-se as dificuldades 

orçamentárias enfrentadas pelas Universidades, avanços restruturação da relação capital-

trabalho, fruto do neoliberalismo adoçado pelo governo de Collor, seguido e intensificado por 

Fernando Henrique Cardoso.  

Algumas legislações facilitaram o processo de intensificação da terceirização, a exemplo 

a Lei federal 13.492/17 que amplia o processo de terceirização de forma irrestrita, conforme 

Leite e Henig (2000). Antes, o processo de terceirização resumia-se as atividades meios, 

entretanto, com a nova legislação há uma irrestrita possibilidade para atividades fins. Um 

importante decreto que será crucial no nosso trabalho é o decreto 2271/97 instituído pelo 

então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, descentralizando o tamanho do 

Estado. Com isso, as atividades de limpeza, segurança, conservação, vigilância, transporte, 
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dentre outras; passará por um intenso processo de terceirização e desresponsabilização do 

Estado.  

Ao contrário do que se acreditava, a terceirização não trouxe economicidade e eficácia 

ao setor público. De acordo com Leite e Heniq (2000), o principal resultado desse processo de 

desresponsabilização do Estado foi a precarização do trabalho. Atraso de remunerações, 

rotatividade do emprego, descumprimento das obrigações trabalhistas, dentre outros aspectos 

serão o fio condutor desse novo formato de gestão.  

Seguindo a avaliação de Granzotto (2011) 

 

A sutil implementação de ações neoliberais nas universidades públicas pode ser 
percebida de várias formas, tais como: tratar a Educação como mercadoria e não como 
um direito, terceirização dos serviços (contratos de trabalho realizados através das 
fundações privadas e de empresas terceirizadas), flexibilidade das relações de trabalho 
(tanto para a categoria de funcionários, como para a categoria dos docentes), corte de 
verbas, parcerias público-privadas, etc. Para entendermos esse fenômeno é 
necessário que nos reportemos à década de 1990, onde se acentuou o processo de 
implantação das ações neoliberais nas universidades públicas. (GRANZOTTO, 2011, p. 
172). 

 

Há uma intensificação da flexibilidade das relações do trabalho, de um avanço da 

mercantilização, conforme o autor, no processo de educação. O mercado neoliberal invade de 

maneira significativa as instituições federais de ensino. 

 

A universidade pública, que deveria prestar um serviço à sociedade no sentido de 
implementar um projeto social democrático, passou a promover a cultura do 
produtivismo, a qual privilegia a pesquisa em prejuízo às atividades de ensino e 
extensão. Dessa forma, ocorreu uma hierarquia nos campos do saber, ou seja, algumas 
áreas do saber teriam maior valor do que outras. O que está por detrás disso é a lógica 
do mercado, implementada através do financiamento diferenciado de pesquisa. 
(GRAZOTTO, 2011, p. 176). 

 

As universidades embora um espaço democrático de discussão, inclusive, de análise dos 

processos de trabalho, principalmente nos cursos de humanidades, elas estão inseridas no 

processo de produção capitalista, ou seja, ela faz parte do processo de (re)produção do capital. 

Pensar que as universidades por serem autônomas fugiria desse processo é mera ilusão. 

Embora exista uma autonomia relativa e controlada, as Universidades reproduzem a lógica do 

formato burguês. 

Grazotto vai afirmar que há uma transição no formato de gestão das Universidades, 

deixando de ser instituição social para torna-se organização social, o que implica um novo 
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formato de gestão e olhar sobre o planejamento, considerando sempre a busca pela de controle 

de qualidade. O autor ainda traduz o efeito dessa transição nas Universidades, desde a 

exigência de titulação, o aumento das horas/aula, imposição de relatórios de atividades, uma 

avaliação produtivista, dentre outros aspectos. 

 

O que vem predominando em âmbito mundial é um ideário tecnocrático-
mercantilista, o qual privilegia o investimento em pesquisas na área tecnológica em 
prejuízo das pesquisas na área de ciências humanas, as quais são relegadas para um 
segundo plano. (GRAZOTTO, 2011, p. 175). 

 

Se esse processo avança sobre a qualidade da educação, em um processo de 

mercantilização do ensino, ele se inicia lá na década de 1990 de maneira despretensiosa, a 

priori, sobre os serviços de segurança, limpeza, dentre outros nos quais já destacamos. Embora 

existiam materiais que debatesse essa precarização sobre esses objetos de trabalho, a 

preocupação não se ampliava devido ao atingir inicialmente espaços ocupacionais de pessoas 

que foram historicamente excluídos pelo mercado de trabalho, sendo restado somente o 

subemprego e a informalidade.Com a ampliação irrestrita da necessidade neoliberal de crise 

estrutural do sistema capitalista, o processo de privatização e terceirização avança sobre 

categorias que possuía um outro recorte social.  

Dessa forma, a terceirização afeta sobretudo mulheres negras. O processo de 

precarização e rebaixamento salarial, atraso de remuneração, ausência de direitos trabalhistas, 

rotatividade do trabalho vai afetar principalmente os profissionais que atuam na limpeza, 

segurança, vigilância, transporte. Conforme o que Druck (2018) define enquanto profissionais 

considerados de segunda categoria, a terceirização vai representar de maneira intensa a 

precarização de uma atividade funcional já precária, ou seja, a intensificação da precarização. 

Nesse bojo, as mulheres negras estarão inseridas nesse processo de maneira ainda mais 

intensa, nos seus subempregos e precarização dentro de um campo dito progressista e 

democrático. 

 

Quando realizamos o recorte de gênero e raça para analisarmos o mercado de 
trabalho e os efeitos da divisão sociossexual e racial do trabalho, identificamos uma 
grande desigualdade no que diz respeito a relação entre homens e mulheres e 
mulheres brancas e mulheres negras. (PASSOS E NOGUEIRA, 2018, p. 489). 
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Passo e Nogueira (2018) ressalta a relação de subordinação dos trabalhos das mulheres 

vinculada a formação social brasileira, a terceirização enquanto expressão do aprofundamento 

dessas desigualdades sociais e que o principal alvo dessa precarização são grupos socialmente 

subordinados na sociedade, dentre elas, as mulheres que é o foco do nosso artigo.  

Dessa forma, as mulheres negras assumem protagonismo de precarização e 

pioneirismo, principalmente enquanto carro chefe dessa precarização nas universidades 

federais, pois, somente posterior aos serviços secundários, o projeto neoliberal introduz a 

precarização a outras categorias nas Universidades Federais.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, pensar o processo de inserção das mulheres negras nas Universidades federais 

é remeter a um passado de negação de oportunidades e subalternidade que acompanha a 

trajetória das mulheres negras no Brasil. A continuidade da precarização, do subemprego, da 

terceirização enquanto projetos conduzidos de desmonte do trabalho que tem como 

laboratório da precarização grupos socialmente excluídos.  

É importante ressaltar que nosso trabalho não pretende esgotar um tema tão complexo 

e que já possuí inclusive uma densa bibliografia a respeito, mas sim, contribuir e aguçar o 

aprofundamento da precarização do trabalho das mulheres negras e o seu projeto de racismo 

estrutural condicionado. Essas mulheres que ofertam seu sacrifício com condições insalubres e 

precárias são condicionadas historicamente pela exclusão do mercado de trabalho e 

subemprego, são condicionadas pelo patriarcado que se intensifica com a relação étnico-racial. 

Pensar projeções que avance para além da teoria é a única saída. Fortalecimento dos 

movimentos sociais que coloquem em xeque esse movimento que para além dos interesses 

neoliberais de precarização do trabalho contém um racismo estrutural e um patriarcado 

perpetuado ao longo dos anos. 

Somente com a força dos movimentos sociais conseguiremos partir para o embate de 

modificação dessa realidade. Faz-se necessário ir além de trabalhos acadêmicos que se 

resumam a morrer dentro de uma biblioteca universitária ou da necessidade produtivista que 

o capitão impõe, é necessário direcionar forças para o enfrentamento dessa realidade. 
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