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Item Informações do Projeto 
 

1. Título do projeto O segmento invisível e um direito “relegado”: trabalhadores 
terceirizados e o acesso ao lazer na UFRRJ 

2. Resumo do 
Projeto 

Com vistas a prover uma análise sobre o acesso ao lazer por parte de 
trabalhadoras e trabalhadores terceirizados na Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, o presente projeto de pesquisa apresenta uma 
proposta de elaboração de pesquisa com a aplicação de uma 
programação de recreação ao universo pesquisado. Nesse sentido, 
apresentam-se dados referentes ao processo de terceirização da força 
de trabalho em universidades, bem como ao lazer e sua posição 
coadjuvante enquanto demanda social. Por fim, propõem-se dentro 
dos marcos estabelecidos a criação em conjunto com quem se 
pesquisa de uma atividade de lazer. 

3. Introdução 
 
 

O lazer compõe um dos direitos básicos assegurados pela Carta Maior. 
Entretanto, a academia tem se dedicado em dar conta de desvelar 
como a classe trabalhadora brasileira tem se relacionado com o lazer, 
indicando, sobretudo, que Estado e Mercado operam de maneira 
articulada na disputa pela função em garantir não seu acesso, mas 
rotinas de consumo enquanto “mercadolazer” (ATHAYDE, 2013).  
 
Ainda assim, chama atenção que no plantel de direitos sociais 
indicados como fundamentais, seja pela Constituição Federal de 1988, 
seja pela Declaração Universal de Direitos Humanos da Organização 
das Nações Unidas, o lazer configura como um destes embora com um 
destaque minorado (PEREIRA, 2015). Sob esse sentido, volta ao caso 
que a ausência do Estado em garantir acesso ao lazer, ao passo que 
agentes do mercado têm se dedicado em promover mercadorias que 
contemplem demandas pela recreação, a lógica de acesso ao consumo 
media que nestes termos o poder de compra dirá quem tem ou não 
“tal direito”. 
 
A terceirização é uma realidade na forma de contratação de 
trabalhadoras e trabalhadores no Brasil. Teixeira (2016), por exemplo, 
indica que além de trabalhadoras e trabalhadores terceirizadas/os 
trabalharem mais, também elas/es desempenham mesmas funções de 
trabalho, porém menos remuneradas quando comparadas a quem é 
contratada/o diretamente. Como reflexos desses processos de 
mudança da forma como empresas estatais e privadas se organizam 
quanto à contratação da força de trabalho, no conjunto da economia 
internacional, o Estado brasileiro tem absorvido uma série de 
iniciativas ligadas à incorporação de força de trabalho terceirizada. 



Seja por dispositivos legais que hoje mediam essa prática, mas 
também pela restrição de concursos, ou até mesmo pela extinção de 
carreiras junto à força de trabalho que pode ser contratada enquanto 
celetistas ou estatutários, é sensível como trabalhadoras e 
trabalhadores terceirizadas/os têm feito parte do corpo de 
trabalhadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.  
 
Nesse sentido, o presente projeto de extensão tem como objetivo 
aliar a pesquisa junto ao coletivo de trabalhadoras e trabalhadores 
terceirizados/as dos Institutos de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências 
Humanas e Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
para dar conta de não apenas delinear o perfil socioeconômico 
destas/es, mas também trazer à tona dados sobre suas relações para 
com acesso ao lazer. Por fim, planeja-se promover junto a tais uma 
programação de recreação que envolva aspectos turísticos e culturais 
do estado do Rio de Janeiro. 

4. Público alvo 50 Trabalhadoras e trabalhadores em regime de terceirização dos 
Institutos de Ciências Sociais Aplicadas e do Instituto de Ciências 
Humanas e Sociais da UFRRJ 

5. Apresentação e 
Justificativa 

Na estrutura de organização do trabalho na Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, é evidente que o segmento de trabalhadoras e 
trabalhadores terceirizadas/os consta como o que está mais 
vulnerável econômica e socialmente. No que diz respeito ao processo 
de organização de sua representação sindical ou mesmo enquanto 
associadas e associados a alguma entidade, é quase nula tal ação, 
sendo ora pro forma (automaticamente vinculados, dada a legislação 
ao sindicato que representa as categoriais) ou mesmo não atuante. 
Por conta disso, infere-se para além das demais defasagens que o 
regime de terceirização provoca a tais trabalhadoras e trabalhadores, 
haja também acesso prejudicado ao lazer, direito social basilar e 
constitucional, quando comparado aos demais segmentos da 
comunidade ruralina. Há de se ressaltar também que essa iniciativa de 
extensão e pesquisa contribui para os avanços de estudos sobre o 
lazer enquanto direito social, tema ainda tímido quando analisado 
junto às publicações brasileiras e, principalmente, na Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro. Por fim, a oportunidade aberta dada a 
modalidade deste edital, torna possível oportunizar a iniciativa aqui 
proposta, com destaque à necessidade de a UFRRJ pensar ações 
vinculadas aos Direitos Humanos ao segmento mais vulnerável. 

6. Objetivos Geral: promover uma programação de recreação durante um fim de 
semana às trabalhadoras e aos trabalhadores terceirizadas/os dos 
Institutos de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas e Sociais da 
Universidade Federal  
 
Específicos: a) apresentar perfil socioeconômico de trabalhadoras e 
trabalhadores terceirizada/os dos Institutos de Ciências Sociais 
Aplicadas e Ciências Humanas e Sociais; b) desenvolver métodos e 
técnicas adaptadas para a realidade de pesquisa em lazer com 
trabalhadoras e trabalhadores terceirizadas/os; c) divulgar como 
trabalhadoras e trabalhadores terceirizadas/os acessam o direito ao 
lazer. 



7. Metas 
 
 

Em um prazo de 12 meses, ter o levantamento de perfil 
socioeconômico de trabalhadoras e trabalhadores terceirizadas/os 
junto aos Institutos de Ciências Sociais Aplicadas e de Ciências 
Humanas e Sociais, com vista não apenas a promover o 
reconhecimento à comunidade acadêmica da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, mas também para que se possa prover acesso 
a uma programação de recreação a tais. Entende-se que com esse 
procedimento, para além do desvelar de um fato que é desconhecido 
por parte da comunidade ruralina, poder-se-á não apenas prover 
dados sobre esse segmento de trabalhadoras e trabalhadores 
vinculados à UFRRJ, como também proporcionar a este uma 
programação de recreação que vincule aspectos ligados à história e à 
cultura do estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, ao longo de um 
ano de pesquisas, durante um fim de semana se propõe acesso a estas 
trabalhadoras e a estes trabalhadores de atividades turísticas e 
culturais que possam vir a não compor parte das suas rotinas de vida. 

8. Metodologia 
 
 

Antes de tudo, é importante destacar que este projeto possui uma 
abordagem qualitativa de pesquisa, embora também se valha de 
estratégias quantitativas para inferir na promoção da extensão. 
Através de uma sucinta revisão bibliográfica, a pesquisa 
consubstanciará propostas de consolidação dos marcos teóricos que 
envolvem temáticas como o lazer, força de trabalho terceirizada em 
universidades, direitos humanos e vulnerabilidade. Nesse sentido, 
elaborar-se-á a construção de instrumentos de pesquisa como 
formulários com perguntas abertas e fechadas, os quais serão 
aplicados através da interação da equipe de pesquisadores/as com o 
universo pesquisado. A seguir, os dados coletados serão apurados com 
vistas a dar um panorama socioeconômico deste segmento de 
trabalhadores, com destaque aos processos ligados ao seu acesso a 
lazer. Com base nisso, elaborar-se-á grupos focais com o universo 
pesquisado a fim de que estes possam não apenas inferir no processo 
de consolidação da programação de recreação que se propõe, como 
também trocar experiências sobre suas relações com o lazer. Por fim, 
almeja-se que não apenas os dados coletados, como também os 
relatos da pesquisa e as experiências na oferta da programação de 
recreação, possam ser expostos enquanto produção textual via artigos 
científicos.  

9. Infraestrutura 
disponível 
 
 

Para a execução do projeto exposto, o qual se vincula ao Grupo de 
Pesquisa de Estudos Sociais em Hospitalidade e Lazer do 
Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria, conta-se com a 
utilização de computadores próprios, bem como gravadores de áudio, 
máquinas fotográficas, acesso ao acervo bibliográfico da UFRRJ, além 
de materiais como pranchetas, folhas, canetas e demais itens de 
rotina disponíveis. Ressalta-se que para a execução da programação 
de lazer, contar-se-á com o acesso aos veículos da UFRRJ (ônibus e/ou 
micro-ônibus) para deslocamento do grupo, bem como se intenta que 
antes de haver a saída para recrear, haja a utilização das salas 
disponíveis nos institutos citados para encontros da equipe e com o 
universo pesquisado. 

10. Cronograma Vide Abaixo 

11. Parcerias O projeto contará com a parceria do Grupo de Pesquisa de Turismo e 



 
 

Sociedade da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, bem 
como do Programa de Pós-Graduação em Memória Social desta 
universidade. Além disso, envolvem-se instituições museológicas, bem 
como demais equipamentos voltados à recreação que serão elencados 
pelo universo pesquisado. A importância dessa iniciativa se dá não 
apenas pelo estreitamento com a UNIRIO, mas também pela inserção 
da UFRRJ junto aos espaços que se dedicam não apenas a fornecer 
recreação, como instigar pesquisas sobre temáticas relacionadas ao 
lazer. 

12. 
Acompanhamento e 
avaliação das ações 
 
 

Como é praxe a execução de pesquisas bibliográficas, do mesmo modo 
que a equipe de pesquisadoras e pesquisadores comunga do mesmo 
espaço de trabalho do universo que é pesquisado e atendido pela 
programação de recreação, a rotina de atuação será constante 
durante os 12 meses indicados neste projeto. Ou seja, quem será 
pesquisado/a e atendida/o está no ambiente de trabalho de quem 
pesquisa e executa a tarefa. As avaliações serão bimensais, em 
consonância com as reuniões do Grupo de Pesquisa de Estudos Sociais 
em Hospitalidade e Lazer, contando com discussões sobre cada etapa 
da pesquisa, a saber: levantamento de dados secundários, produção 
de dados primários, elaboração de grupos focais e execução da 
programação de recreação. 
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2 PESQUISA EXPLORATÓRIA

3 COMPLEMENTAÇÃO DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4 PESQUISA DE CAMPO

5 PROCESSAMENTO DOS DADOS

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS
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8 REDAÇÃO FINAL
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