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“DECIFRA-ME OU TE DEVORO”: O CONTROLE DO TRABALHO EM UM 

ABATEDOURO DE FRANGOS. 

 

 Decorridos alguns anos da intensificação do processo de globalização com o 

aumento dos fluxos de mercadorias e alterações nas formas de organização do trabalho, 

estamos diante das consequências da precarização das múltiplas formas de emprego. Nesse 

contexto de busca pela alta produtividade do mercado nacional e incentivo às grandes 

agroindústrias é possível visualizar uma situação de intensa exploração de trabalhadores e 

trabalhadoras, responsáveis pela geração de riqueza que coloca o Brasil como o segundo 

maior produtor de carne de frangos no mundo. 

 O intento do artigo que aqui se apresenta é lançar um olhar sobre o processo de 

trabalho de uma agroindústria de frangos no interior do Estado de São Paulo. Para isso, 

ressaltaremos: o intenso controle exercido sobre as trabalhadoras e os trabalhadores que se 

empregam na linha de produção e a imposição do ritmo de trabalho pela velocidade da 

máquina, que acaba por provocar lesões e nos casos mais extremos, graves acidentes com 

amputações dos membros superiores
1
. Ao apresentar o caso dos graves acidentes ocorridos 

na empresa, não pretendemos dar relevância ao fato, como se estivéssemos descartando 

todas as demais formas de sofrimento e imposição de violência a que as trabalhadoras da 

referida agroindústria estão submetidas cotidianamente. Antes de tudo, buscamos enunciar 

alguns fatores envolvidos no processo de controle de trabalho, apontando não somente a 

organização do processo produtivo, mas as vivências das trabalhadoras a partir de suas 

narrativas. 

 Permeando nosso objetivo, a metodologia da História Oral nos permitiu dar 

relevância às experiências de trabalhadoras – que geralmente são invisibilizadas pelas 

grandes narrativas históricas e discursos oficiais, principalmente por se tratar de mulheres, 

em sua maioria migrantes e negras. As entrevistas foram realizadas entre os anos de 2009 e 

2010 nos domicílios das trabalhadoras nos municípios paulistas de Ibaté e São Carlos. 

 Serão levantados neste texto alguns tópicos para apresentar o contexto e as 

consequências da organização do trabalho para o abate de frangos: o processo de controle 

do trabalho, a personificação das máquinas e a violência expressa nos corpos das 

trabalhadoras. 

                                                             
1 Os dados aqui apresentados são oriundos da Dissertação de Mestrado “DE CAMPONESAS A 

OPERÁRIAS: Experiências do transitar feminino”, desenvolvida por Juliana Dourado Bueno e defendida no 

ano de 2011 junto ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, sob 

orientação da professora Maria Aparecida de Moraes Silva. Apoio financeiro: FAPESP. 
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O PROCESSO DE CONTROLE DO TRABALHO 

 “Eles querem trabalho, querem produção” 

 

Apresentamos neste item como o trabalho é realizado no interior do abatedouro 

para que se realize diariamente o abate das 194 mil cabeças de frangos. O abate de frangos 

na agroindústria em São Carlos era realizado, no ano de 2008, ininterruptamente, durante 

24 horas do dia. Para isso, cerca de 1.500 trabalhadores e trabalhadoras se revezavam em 

três turnos nas diferentes seções do abatedouro: descarregamento de caixas, pendura, corte, 

escaldagem, evisceração, embalagem e câmara fria. 

 Qualquer que seja a seção do abatedouro, de forma geral, o trabalho é apresentado 

pelas trabalhadoras como bastante perigoso e doentio, pois apresenta uma série de riscos à 

saúde física e mental
2
. O ambiente de trabalho é bastante insalubre: a temperatura no 

interior do abatedouro é bastante extrema, os trabalhadores ficam em contato direto com o 

sangue dos animais e em alguns setores, ficam em contato com produtos que podem causar 

intoxicação.  

 No que diz respeito ao processo de trabalho realizado cotidianamente, é possível 

verificar que há uma intensificação da jornada de trabalho, traduzida pela alta velocidade 

com que os frangos passam nas linhas e pelo controle exercido por líderes e encarregados 

que observam o trabalho e também fazem com que o trabalho seja executado sempre de 

forma acelerada, como mostra o seguinte trecho de entrevista:  

  

Juliana: Qual velocidade está passando [a linha]? 

Manoela: Minha filha, agora eu não sei. Mas ela vai assim, você nem vê ela passar! Você 
vê ela passar assim na sua frente e você nem olha, é rapidinho...  Tem que fazer as coisas 

rapidinho com o braço assim. E dói o braço, hein!? E para pendurar o frango, meu Deus 

do céu! É rapidinho, não pode vacilar nada porque o encarregado está olhando para tu. Tu 

deixou um gancho sem passar, é fumo. É xingo, que “você é incompetente, que você é 
irresponsável, que você não tem capacidade”. (Manoela

3
). 

 

Simone Weil (1979), em estudo sobre a condição operária, mostra como a 

cadência da máquina e a ordem dada pelos superiores condicionam o ambiente fabril:  

 
A rapidez: para alcançá-la, é preciso repetir movimento atrás de movimento, numa 

cadência que, por ser mais rápida do que o pensamento, impede o livre curso da reflexão 

e até do devaneio. Chagando-se à frente da máquina, é preciso matar a alma, oito horas 

por dia, pensamentos, sentimentos, tudo. Quer se esteja irritado, triste ou desgostoso, é 
preciso engolir, recalcar tudo no íntimo, irritação, tristeza ou desgosto: diminuiriam a 

                                                             
2 As consequências à saúde no local de trabalho serão apresentadas no terceiro item deste artigo. 
3 Os nomes das pessoas entrevistadas apresentados aqui são fictícios. 
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cadência. E até a alegria. As ordens: desde o momento em que se bate o cartão na entrada 

até aquele em que se bate o cartão na saída, elas podem ser dadas, a qualquer momento, 

de qualquer teor. E é preciso sempre calar e obedecer (WEIL, 1979, p. 65). 

 

 No caso do abatedouro a que nos referimos, para além dos fatores acima citados 

que caracterizam o controle do trabalho, existiu ainda uma situação que fez com que a 

jornada de trabalho fosse prolongada e intensificada. No ano de 2008, a empresa passou 

por uma grave crise financeira e demitiu aproximadamente 1.000 funcionários, restando 

aos 500 que permaneceram intensificar o ritmo e manter a produtividade, para isso, 

tiveram que trabalhar em vários setores no abatedouro e dobrar turno por vários dias. 

Em razão do contexto de crise financeira, a possibilidade de demissão era 

constante, o que gerava uma pressão para que os trabalhadores intensificassem a jornada, 

demonstrando, assim, um esforço extra que lhes garantiriam a permanência na empresa.  

Dejours (2000) assim demonstra: 

 
A ameaça de demissões individuais, por vezes associada à ameaça de falência da 

empresa, permite obter deles mais trabalho e melhor desempenho, quando não 
sacrifícios, sob pretexto de que é preciso fazer, individual ou coletivamente, um 

‘esforço extra’. ‘Se vencermos essa etapa difícil, poderemos tornar a fazer 

contratações’ (p. 74). 

 

 A intensificação do trabalho pode ser visualizada na narrativa de Manoela, que 

chegou a dobrar turno por 30 dias seguidos!  Ela costumava fazer uma série de atividades 

no interior do abatedouro, que para ela era sua verdadeira “casa”. 

 
Juliana: Qual turno que você fazia? 

Manoela: Embalagem. 

Juliana: Mas era o primeiro, o segundo ou o terceiro? 

Manoela: Era o primeiro turno... Mas eu fazia o primeiro, segundo, terceiro... Eu 
morava dentro do [abatedouro], eu morava... Ishi, dobrava, fazia hora extra, 

terceiro, segundo, primeiro, tudo, eu não estava nem aí, não...  

Juliana: Você já trabalhou no corte?  
Manoela: Tudo. Cortando... tudo, ali.  

Juliana: Por tudo você já passou? 

Manoela: Passei por tudo ali, o que mandavam eu fazer eu ia. Cortar peito, 
desossar coxa, pra fazer filé, eu já fui na escaldagem, nossa... Já fiz de tudo ali. 

 

Nota-se, com isso, a existência de um controle sobre o trabalho e também sobre a 

vida da trabalhadora, pois já não restava tempo para que esta mantivesse outras atividades 

de socialização e lazer. O trabalho lhe consome o corpo e suas horas de descanso: nos dias 

em que dobrava turno, mal sobrava tempo para dormir, pois chegava em casa depois das 

21 horas e tinha que se levantar por volta das 4 horas no dia seguinte. Com essa prática, a 
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empresa descumpria a Legislação Trabalhista, que garante ao trabalhador um intervalo de 

pelo menos 11 horas entre duas jornadas de trabalho
4
.  

No que diz respeito ao controle exercido pelos “superiores hierárquicos”, é possível 

afirmar que o tratamento destinado às trabalhadoras pelos líderes – em sua maioria homens 

– é bastante hostil, como demonstra o seguinte trecho da entrevista:  

 
Júlia – Porque assim, [o encarregado] queria que eu fizesse o meu serviço como eu 
faria com a outra que era encarregada. Só que com ele era diferente, ele não sabia 

chegar em mim e dizer assim: “Júlia, por favor, você pode ir em tal mesa?” “Júlia, 

estou te mandando em tal mesa”. Ele não tinha educação para falar com a gente, e 
aquilo deixava a gente irritada. Eu, mesma, eu não vou mentir para vocês, eu ficava 

irritada. O tom de voz dele me irritava. Aí eu não ia porque ele não tinha educação 

para falar comigo. Chegava era mandando: “você tem que ir”. “Puta merda, você 

não tem educação para falar, não, meu?”. Aí ele ficava no meu pé: “você vai ter 
que ir”. Aquilo me dava um estado de nervo. Eu ia chorando de ódio porque eu não 

aguentava nem olhar para a cara dele (Júlia). 

 

O tom de voz elevado do encarregado – um homem branco – destinado a uma 

trabalhadora negra é uma demonstração da relação de dominação marcada por construções 

sociais de gênero e étnico-raciais. Vale destacar também a questão da virilidade masculina, 

na medida em que o encarregado lançava mão dos padrões de masculinidade que o 

colocam numa posição de dominação, demonstrando seu poder por meio dos processos de 

violência que imputava às trabalhadoras. As considerações de Dejours acerca da temática 

nos ajudam a compreender que a virilidade é medida justamente pela violência que se é 

capaz de cometer contra outra pessoa, 

especialmente contra os que são dominados, a começar pelas mulheres. Um 

homem verdadeiramente viril é aquele que não hesita em infligir sofrimento ou dor 
a outrem, em nome do exercício, da demonstração ou do restabelecimento do 

domínio e do poder sobre o outro, inclusive pela força (DEJOURS, 2000, p. 81). 

 

Outra forma de controle sobre o trabalho é a escolha por pessoas que já tenham 

trabalhado em atividades que exigem grande emprego da força física, pois isso seria um 

indício de que elas suportariam as atividades tão desgastantes e intensas no abatedouro de 

frangos. Vê-se, então, que as particularidades e o passado do trabalhador só interessam na 

medida em que este representa um acúmulo de experiências em outras atividades que 

exigem emprego de força física e treinamento para a disciplina, como o trabalho realizado 

                                                             
4 Os termos do artigo 66 da CLT garantem: “Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo 

de 11 (onze) horas consecutivas para descanso”. (BRASIL, 2010). 
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na colheita da laranja, corte de cana-de-açúcar e colheita da bituca da cana. O excerto 

abaixo da narrativa de Rejane demonstra essa ideia: 

 
Eu acho que as pessoas entram lá [no abatedouro] porque precisam. Muita gente 

que você vê lá você vê que é porque já trabalhou na cana, já trabalhou na bituca, a 

maioria das mulheres – então acha que lá é melhor. E muita gente fala: “nossa, 

antes ter ficado lá na bituca ou na cana, ou lá na roça, 10 vezes melhor do que 
aqui”. Porque lá [no abatedouro] o pessoal humilha você, quando você entra, é 

triste. Eles te humilham para chuchu (Rejane). 

 

Kuenzer (1989), em estudo sobre as relações de produção e a educação do 

trabalhador numa fábrica de médio porte, nos mostra que a prática da preferência pela 

contratação de operários que já tenham trabalhado em alguma outra indústria se dá pelo 

fato dessas pessoas estarem treinados para aquilo que ela nomeia de processo pedagógico 

capitalista: 

 
Desde que existam atitudes favoráveis quanto à disciplina, à utilização de 

equipamentos de segurança, aos cuidados com à saúde, à necessidade de esforço 
pessoal e comprometimento com os objetivos da empresa, ou seja, desde que o 

operário já tenha se submetido a alguma forma de processo pedagógico capitalista, 

o aprendizado do trabalho é resolvido internamente, sem nenhuma dificuldade 
(KUENZER, 1989, p. 134). 

 

Uma vez incorporadas as disposições culturais nas quais estão inseridas a noção de 

disciplina e comprometimento com a produção, o trabalhador já está treinado para exercer 

as funções na empresa. A vivência do assalariamento rural, que exige muita disciplina, é 

aproveitada quando as mulheres procuram trabalho no referido abatedouro de frangos. As 

narrativas das mulheres apresentam o seguinte fato: durante a entrevista de admissão na 

empresa, um ponto “positivo” para ser aceita no trabalho de abate é ter exercido atividade 

no corte da cana e colheita da laranja, pois o trabalho no interior do abatedouro já é 

apresentado como uma tarefa “muito puxada”. 

 
Juliana – O que precisava ter para entrar lá, você sabe quais eram os critérios para 

entrar no abatedouro? Precisava ter um nível de escolaridade mínimo? 
Cida – Não, não tinha estudo, nada. Eu entrei lá, nem tinha estudo, nada. A única 

coisa que eles perguntavam é se a gente trabalhou no corte de cana, onde que a 

gente já trabalhou... só isso. Eles preferem mais gente que já trabalhou no corte de 
cana para trabalhar lá. 

Juliana – Ah, é? Por que? 

Cida – Ah, porque é um serviço puxado, que nem corte de cana. Tem que 

trabalhar rápido. Então eles preferiam, na época, inclusive, eles falavam (Cida). 
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 Entendemos que a experiência na atividade de corte de cana é usada em proveito do 

serviço realizado no interior do abatedouro. As práticas corporais e psíquicas adquiridas 

nas jornadas estafantes nos eitos dos canaviais são “aproveitadas” para o serviço na linha 

de produção do abatedouro, que requer tanta rapidez e força como a realização do corte de 

cana. Recorremos ao conceito de habitus proposto por Bourdieu (2007) para elucidar a 

questão e compreender o modo pelo qual essas práticas vão sendo incorporadas. O autor 

nos mostra que habitus se refere a um 

 
Sistema das disposições socialmente constituídas que, enquanto estruturas 
estruturadas e estruturantes, constituem o princípio gerador e unificador do 

conjunto das práticas e das ideologias características de um grupo de agentes. Tais 

práticas e ideologias poderão atualizar-se em ocasiões mais ou menos favoráveis 
que lhes propiciam uma posição e uma trajetória determinadas no interior de um 

campo (p. 191). 

 

Tais práticas se atualizam e entram em jogo quando as mulheres procuram o 

emprego no abatedouro de frangos. Podemos pensar ainda no esquema de autocontrole 

(ELIAS, 1990) para compreender a interiorização das formas de dominação e exploração 

das mulheres trabalhadoras nos diferentes ambientes de trabalho. O autor nos mostra que 

existem em nossa sociedade esquemas de comportamento que são “inculcados no 

indivíduo desde a infância, como uma espécie de segunda natureza, e (...) nele são 

mantidos alerta por um poderoso controle social com uma organização cada vez mais 

estrita” (ELIAS, 1990, p. 259). O autocontrole é estabelecido por meio de um sistema de 

modelação social pelo qual o indivíduo é habituado a uma constante contenção. Com isso, 

forma-se um sistema estável de autocontrole que passa a operar, na maioria das vezes, de 

forma automática.  

Para inculcar e desenvolver certos tipos de comportamento existem: o sistema 

psicogenético de autocontrole que acaba por definir a estrutura psíquica do autocomando 

mais instintivo e aquele mais consciente; e o sistema sociogenético, que nos leva a 

entender os processos de transformação na estrutura social como um todo (Ibid., p. 231). 

Esses conceitos são pertinentes para a reflexão aqui suscitada: os corpos e a estrutura 

psíquica das mulheres trabalhadoras vão sendo moldados socialmente para que suportem a 

intensidade das tarefas realizadas.  

O “treinamento” desenvolvido ao desferirem milhares de golpes de facão no eito do 

canavial é “aproveitado” quando são contratadas pelo abatedouro de frangos e precisam 

executar a atividade no ritmo intenso das máquinas na linha de produção e se submeter aos 
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mandos dos líderes e encarregados, que vigiam a cada segundo os movimentos realizados 

pelos trabalhadores. 

 

O PROTAGONISMO DA MÁQUINA E O DESCARTE DAS TRABALHADORAS 

“A máquina já estava me engolindo” 

 

Uma vez visualizado o processo de controle do trabalho, cabe uma reflexão sobre a 

forma com que as máquinas tomam o lugar dos sujeitos, tornando-se personagens 

principais e ativas na cadeia de abate do frango. A apresentação dessa discussão é ainda 

mais significativa levando-se em consideração os objetivos deste artigo, que passam pela 

elucidação acerca dos graves acidentes de trabalho ocorridos em máquinas no interior do 

abatedouro. 

Não foi realizada uma visita ao abatedouro para que se pudesse acompanhar de 

perto a sequência das máquinas e a proporção que elas ocupam no interior da empresa. As 

narrativas das trabalhadoras se encarregam de dimensionar a relação entre máquina e 

trabalhador. Os fragmentos de entrevistas mostram que as máquinas são apresentadas 

como agentes no processo de produção: têm o poder de engolir, destruir e matar aqueles 

que se aproximam delas.  

Apresentamos nos seguintes trechos das entrevistas algumas características das 

máquinas onde ocorreram os acidentes com as trabalhadoras e também sobre outros 

equipamentos no interior do abatedouro que representa um risco imediato de grave 

acidente. No primeiro trecho, temos a explicação de Manoela sobre o acidente de duas 

colegas de trabalho no abatedouro: 

 
Manoela: Aquelas máquinas passando, aquelas linhas passando na sua frente... 

Máquina trabalhando, aquele barulho, nossa senhora, que estresse. 
(...) 

Juliana: [Como era] isso aqui? Isso aqui é o espiral
5
 que fica rodando ou não?  

Manoela: Isso aí mata um. Se você cair aí dentro, ele te mata. Ele roda, se cair ele 

destrói você inteirinha... Isso aqui é junto, ele mói você inteirinha, isso aqui.  
Tem uma mulher, que ela caiu aqui dentro e hoje ela é toda quebrada. Esse negócio 

é enorme, o negócio é GRANDE, é monstro! Ele vai rodando assim, ó, uma roda 

gigante... Assim ó, pra levar o frango assim, até chegar nas mesas, entendeu? Então 
isso aí ó, destrói qualquer um (Manoela) 

 

Sobre o acidente de outra colega, Manoela também apresenta suas considerações: 

 

                                                             
5 Espiral inserido na máquina de fazer miúdos de frango. 
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Aquele pré-chillynho, com aquelas partezinha pequenininha, que passava o coração 

né... Então ali, colocava o contrário, assim, e foi ali onde ela perdeu o braço. 

Então... Alguém tinha que explicar pra ela o que aquilo ali fazia, ninguém explicou 

pra ela. Não explicou que se ligasse e ela tivesse com a mão, ela ia engolir ela 

inteira, porque engole inteira, porque aquilo tem uma força enorme. É igual a 

esteira, tem uma força, vish, terrível.  Até aquilo lá desligar, ai minha filha, já 

arrancou o braço, já perdeu tudo, já engoliu você. Aquilo é capaz de destruir 

mesmo. Ainda bem que foi o pequenininho, porque se fosse grandão, tinha 

matado ela. (Manoela) 

 

 

 Abaixo, a trabalhadora que teve o braço cortado pela máquina descreve o momento 

de seu acidente: 

 

[a máquina] já estava querendo me engolir. Aí eu puxava para cá, para ela não me 

levar, se não ela ia me levar, ia me comer inteira a máquina. (Andréia) 

 

Destacamos em negrito os qualificativos das máquinas e outros instrumentos de 

trabalho, que demonstram que eles são representados de forma ativa, são portadores de um 

poder que o trabalhador não tem, pois teve destituído o conteúdo de seu trabalho. Em 

alguns de seus estudos, Marx (1984;1985) já mostrava que o poder dos homens se 

transforma no poder das coisas, na medida em que as máquinas se tornam ativas no 

processo de produção. O autor também apontou as proporções que os instrumentais 

ganham nas fábricas e a monstruosidade da máquina: 

 
Como sistema articulado de máquinas de trabalho, que recebem seu movimento 

apenas de um autômato central através de uma maquinaria de transmissão, a 

produção mecanizada possui sua forma mais desenvolvida. No lugar da máquina 
individual surge aqui um monstro mecânico, cujo corpo enche prédios fabris 

inteiros e cuja força demoníaca, de início escondida pelo movimento quase 

festivamente comedido de seus membros gigantescos, irrompe no turbilhão febril 
de seus inúmeros órgãos de trabalho propriamente ditos (1984, p. 14). 

 

As “máquinas monstros” impõem o ritmo do trabalho a ser executado. O 

trabalhador já não pode mais decidir o teor de sua atividade, está naquele local tão somente 

para servir a máquina, pois esta sim é dotada de poderes. Nos fragmentos da entrevista, é 

possível verificar que os verbos utilizados se referem somente às ações das máquinas: elas 

trabalham, destroem, engolem, moem e matam. O trabalhador é apagado diante de tamanha 

grandeza e atuação: “da noite para o dia torna-se um suplemento da máquina, um pouco 

menos que uma coisa, e não se preocupam de forma alguma com que ele obedeça sob o 

impulso dos mais baixos motivos, contanto que obedeça” (WEIL, 1979, p. 356). 
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Estabelecido o protagonismo da maquinaria, só resta ao trabalhador seguir o ritmo e 

obedecer seus mandos e comandos. Quando isso não acontece, o trabalhador é descartado 

“com a mesma tranquilidade com que se descarta uma seringa” (ANTUNES, 2005, p. 

200). O que interessa à empresa é o aumento da produtividade. Sobre o descarte dos 

operários, Weil aponta: 

 
Quanto aos operários que darão suas forças a essa máquina, ninguém pensa neles. 

Ninguém pensa mesmo que seja possível pensar. Quando muito, se prevêem, de 

tempos a tempos, vagos aparelhos de segurança, embora na prática os dedos 
cortados e as escadas das fábricas diariamente molhadas de sangue fresco sejam tão 

frequentes (WEIL, 1979, p. 357). 

 

O descarte e a frieza com que o abatedouro lida com os trabalhadores são 

expressados de forma bastante clara no seguinte trecho da entrevista, em que a 

trabalhadora narra a maneira com que a empresa encaminhou a produção minutos após ter 

seu braço “engolido” pela máquina em que ela realizava a limpeza durante o trabalho. 

 
Ah! Eu ouvi falar que a perícia ficou brava porque mal jogou uma aguinha e falou 
que não podia ficar parada, não, a máquina. 

Pergunta – No mesmo dia? 

Resposta – Oh, na mesma hora, tiraram meu braço de lá, falou que tinha que 
funcionar porque não podia ficar parada. Ficaram bravos, diz que a perícia ficou 

brava. (Andréia) 

 

Transcorridos alguns minutos do momento do acidente, a empresa providenciou a 

continuidade de produção e fez o possível para que a máquina não parasse de trabalhar. A 

máquina manteve seu trabalho, uma breve interrupção e a cadência retornada. A empresa 

continuou sua rotina, alta produtividade, milhares de frangos abatidos. A trabalhadora 

deixou ali seu suor, seu sangue, seu braço. 

 

VIOLÊNCIA DO TRABALHO SENTIDA NOS CORPOS 

“Dei meu suor... E eu ainda deixei meu sangue lá” 

  

Neste momento é pertinente atentarmos para as consequências do processo de 

organização de trabalho nos corpos e mentes das trabalhadoras e dos trabalhadores 

empregados no abatedouro de frangos. Para isso, lançamos mão do entendimento 

enunciado por Ferreira (1994) acerca dos processos sociais que envolvem a compreensão 

do corpo. A autora assim demonstra: 
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 O corpo é um reflexo da sociedade, não sendo possível conceber processos 

exclusivamente biológicos, instrumentais ou estéticos no comportamento humano. 

Ao corpo se aplicam sentimentos, discursos e práticas que estão na base de nossa 

vida social. Por sua vez, o corpo é emblemático de processos sociais (p. 101). 

 

A partir disso, retomamos as narrativas para demonstrar os processos sociais que 

advêm do ambiente de trabalho, mas que têm consequências em dimensões que vão além 

do tempo de trabalho que se passa no interior da agroindústria. Rejane mostra que 

desenvolveu problemas na bexiga porque o encarregado não permitia que a produção fosse 

interrompida. Como ainda estava no período de “experiência”, preferiu aceitar a 

recomendação. 

 

O primeiro dia de trabalho, menina, foi horrível, eu fiquei quatro dias sem ir ao 

banheiro, muito triste. Passava mal quase todos os dias, sabe? Eu tive problema, eu 
fiquei 15 dias afastada porque eu tive uma coisa na barriga, eu senti uma dor muito 

grande. Era horrível, eu gritava, gritava, gritava, ninguém sabia o que eu tinha. Aí 

eu fui, peguei um atestado, fiz exame. Eu fiquei muito tempo sem ir no banheiro, 
então eu estava prendendo os gazes porque quando eu fiz o exame, o médico viu 

um monte de bolinha. (...) Eu fiquei 15 dias em casa, eles não me pagaram nem um 

centavo para eu ficar em casa. (Rejane) 

 

 A dimensão social aí envolvida diz respeito à exigência pela intensificação do 

trabalho, que impedia os trabalhadores de desfrutar até mesmo de um tempo para ir ao 

banheiro. Além disso, a empresa não aceitava os atestados médicos trazidos pelos 

trabalhadores e, portanto, não pagavam o período referente ao afastamento causado por 

problemas de saúde advindos do ambiente de trabalho. 

 O cheiro forte dos animais em alguns setores do abatedouro também traziam alguns 

problemas para a saúde dos trabalhadores, como demonstra João em sua narrativa: 

 
João – Só que quando chegava lá o cheiro era muito forte, sabe? Porque lá caem só 

os miúdos, aí tinha que lavar, subia aquele cheirão. Nossa, aquilo embrulhava. 

Nem conseguia tomar café. Aí eu peguei doença. 

Juliana – Você teve o que? 
João – Tudo o que eu comia fazia mal para o fígado. 

Júlia – Ele não se alimentava direito, tudo o que ele comia atacava o fígado dele 

porque ele não estava comendo direito. 
João– Tinha dia que eu chegava em casa, eu estava sem fome, não conseguia 

almoçar, parece que aquele cheiro ficava assim. Olhava para a comida e parecia 

que eu estava enxergando aquilo. Nossa, aí eu comecei a desanimar. Não, você 
desanima (João). 

 

A falta de apetite e o desmaio eram constantes entre os trabalhadores no interior do 

abatedouro:  
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Rejane – O encarregado fala: “se você estiver passando mal você vem até mim”, 

mas aí a pessoa está ali, a gente está vendo, porque ali está lotado, é o que mais tem 
ali é encarregado para te olhar trabalhar. Então eles estão vendo, só que eles fingem 

que não vêem. Sabe? Vai deixando passar, aí tem pessoas que não agüentam e 

acabam desmaiando, mesmo. Para trabalhar lá tem que ser muito forte! Muito forte 
porque no meu caso eu entrei lá fraquinha e fiquei pouco tempo. Porque você vai 

perdendo o apetite em casa, vai perdendo a vontade de comer. Eu não queria mais 

ver frango na minha frente [risos]. Todo mundo fala isso, que trabalhou lá 

(Rejane). 

 

O trecho da narrativa de Rejane citado acima destaca também a negligência dos 

encarregados no atendimento às pessoas que apresentavam sinais de fraqueza. O excerto da 

narrativa de João aponta a omissão dos encarregados no setor da pendura, na medida em 

que estes não permitiam que os trabalhadores interrompessem a atividade para a retirada 

das excretas das aves que caíam em seus rostos durante o abate: 

 
Às vezes a gente estava lá, tudo certo, usava máscara, mas às vezes não tinha 

máscara para pôr lá porque a gente catava os frangos, assim, o frango cagava na 

gente, sabe? A gente usava avental, eles cagavam no rosto da gente, a gente não 

tinha nem papel para limpar o rosto. E o encarregado lá direto: “vamos, vamos, 
vamos, é 30 frangos por minuto, se não colocar 30 frangos por minuto vai tomar 

gancho”. (João). 

 

 A narrativa de João nos permite visualizar a intensificação da jornada de trabalho, 

traduzida pela pressão em abater o maior número de frangos em um curto período de 

tempo e pelo controle exercido por líderes e encarregados que observam o trabalho e 

também fazem com que o trabalho seja executado sempre de forma acelerada.  

É importante destacar que a situação de riscos constantes no ambiente de trabalho, 

somada à intensificação das jornadas, pressão dos encarregados por produtividade e o 

trabalho em turnos e noturno, acabavam por gerar um quadro depressivo em muitos 

trabalhadores, como demonstrado nos depoimentos que seguem. 

 
Na parte que eu fazia – tanto é que eu só molhava, assim, e organizava a parte de 
molhar para não dar choque térmico no frango. Só que chegou uma época, nossa 

senhora, é uma encheção de saco do caramba, eu quase entrei... Aliás, eu entrei um 

pouco em depressão. Eu não queria trabalhar de jeito nenhum! Falava em trabalhar 
no abatedouro, nossa, me dava aquela agonia. Aquela agonia: “Nossa, eu não vou 

trabalhar”. Eu estava mal, mesmo. Eu trocava de horário direto. Aí, tanto é, que eu 

pedi para sair de um serviço bom e fui para um ruim, mas pelo menos não tinha 

encheção de saco. (Milton) 

 

As considerações de Dejours (2000) acerca dos processos que envolvem o 

desenvolvimento de doenças mentais nos ajudam a compreender que a perda do sentido do 
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trabalho para aqueles que o exercem gera um sofrimento incalculável. Como tentamos 

mostrar no decorrer deste artigo, parte desse afastamento em relação ao produto do 

trabalho se dá pelo uso intensivo da maquinaria, que acaba por substituir o protagonismo 

de mulheres e homens no ambiente de trabalho – e podemos observar que o descarte dessas 

pessoas tem como consequência um sofrimento que vai além do ambiente de trabalho no 

abatedouro. 

 
Não há crise psicopatológica que não esteja centrada numa crise de identidade. Eis 

o que confere à relação para com o trabalho sua dimensão propriamente dramática. 

Não podendo gozar os benefícios do reconhecimento de seu trabalho nem alcançar 
assim o sentido de sua relação para com o trabalho, o sujeito se vê reconduzido ao 

seu sofrimento e somente a ele. Sofrimento absurdo, que não gera senão 

sofrimento, num círculo vicioso e dentro em breve desestruturante, capaz de 

desestabilizar a identidade e a personalidade e de levar à doença mental. Portanto, 
não há neutralidade do trabalho diante da saúde mental. (DEJOURS, 2000, p. 34- 

35) 

 

No que diz respeito à saúde mental dos trabalhadores, vale apresentar que muitos 

deles também usavam drogas para conseguir intensificar a jornada e dobrar os turnos. Essa 

era forma encontrada pelas trabalhadoras e trabalhadores para suportar o trabalho tão 

intensificado. 

 
Milton – Muita gente se drogava para trabalhar lá porque ali... 
Rejane – Até mulheres, eu já ouvi falar que tinha uma moça lá que ela fazia isso 

direto. Se drogava para trabalhar. 

Juliana – Na sua turma tinha alguém? 
Milton – Na minha turma, não, mas eu via o pessoal lá. Cheirava cocaína para ver 

se trabalhava mais um pouco. Só daquele jeito para conseguir trabalhar. 

Juliana – O pessoal que cheirava, aí dobrava turno? 

Milton – Aí dobrava. 
Juliana – Conseguia dobrar turno? 

Milton – Conseguia. A pessoa se matava para ver se conseguia algum dinheiro. 

Rejane – É verdade, tinha a dobra, o pessoal dobrava turno. Já tinha trabalhado oito 
horas, trabalhava mais oito. Tinha gente que fazia doze horas sem trocar o turno, eu 

já ouvi falar. 

Milton – É. Ficava 24 horas lá dentro. 

Rejane – Tinha gente que chegava a trabalhar vários dias sem dormir. Só que era 
tudo na base do pó. (Milton e Rejane) 

 

O estudo elaborado por Motta (2006) já demonstrou que o uso abusivo de drogas e 

álcool por trabalhadores de abatedouros de frangos está relacionado à implantação de 

novos métodos de trabalho em ambientes inseguros. Ao lançar mão de um estudo 
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epidemiológico
6
 verificando as ocorrências anotadas nas Comunicações de Acidente de 

Trabalho de uma indústria frigorífica, a autora mostrou também a presença de um ciclo 

vicioso de acidentes de trabalho, na medida em que muitos trabalhadores são afastados em 

razão das doenças advindas da tarefa por eles executadas. Para os trabalhadores que 

permanecem na empresa, resta intensificar a jornada, pois os trabalhadores afastados, em 

sua maioria das vezes, não são substituídos. Assim,  

 
Cria-se um ciclo vicioso, pois aqueles trabalhadores que estão sob pressão para 

recuperar a produtividade da vaga, então perdida, fadigam-se por total falta de 

condições físicas e mentais, e novamente são vítimas de acidente ou doença do 
trabalho (MOTTA, 2006, p. 27). 

 

 Apontamos também o ambiente de medo e trauma gerado em razão dos inúmeros 

acidentes que ocorrem no abatedouro com mutilações dos membros superiores. Nice e 

Francisca demonstram as impressões que os acidentes causaram para as pessoas que já 

trabalhavam ou que pretendiam trabalhar no abatedouro: 

 
Juliana –O que você ouvia falar do abatedouro? 

Nice – Ah, que lá, assim... Um ano que eu estou lá teve dois amputamentos de 

braço e um de dedo nas máquinas lá. Então os outros falavam e eu morria de medo 
(Nice). 

*** 

Juliana –Teve alguém lá no abatedouro que você conhece que se machucou? 

Francisca – Que eu conheço, não. Só os outros, né? Eu não sei se você já viu que 
uma perdeu um braço... 

Juliana – Vi. 

Francisca – É, foram duas que perderam o braço. (...) Nesse dia eu faltei, eu nem 

vi. Eu não sei, uns falam que é porque ela foi pegar uma tampa de caneta lá na... na  
onde colocam as caixas... na esteira. Aí foi abrir um negócio que tinha assim para 

pegar a tampa da caneta, aí a coisa puxou a mão dela. (...) Por uma tampa de 

caneta! Eu, hein! Eu deixava para lá! Se for isso que disseram. Deus me livre eu 
perder minha mão por causa de uma tampa de caneta! Ela foi pegar – dizem que 

foi. Eu não sei... Eu sei que depois disso muita gente ficou com medo. Saiu umas 

pessoas, logo no sindicato, isso foi no tempo do sindicato... estavam fazendo 
acordo, aí teve gente que saiu porque viram e ficaram que nem traumatizados. Eu 

nem vi, nesse dia eu estava de atestado, hein!? Eu não vi, não (Francisca). 

 

Além dos riscos a que estão submetidos e os sofrimentos causados pela intensidade 

do trabalho realizado, há entre os trabalhadores e trabalhadoras do abatedouro um 

sentimento de medo, em razão dos graves acidentes ocorridos num curto período de tempo 

                                                             
6 Os estudos epidemiológicos trazem fontes de dados que permitem correlacionar o contexto 

sociodemográfico com as incidências das doenças e das condições socioeconômicas (MOTTA, 2006). 
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no local, que levou, inclusive, uma Comissão de vereadores de São Carlos
7
 a realizar uma 

visita ao interior do abatedouro para averiguar as condições de segurança no ambiente de 

trabalho. 

São estes os resultados de um modelo de exploração de trabalhadores e 

trabalhadoras que se define pela intensificação de jornadas para que haja o lucro capitalista 

e pela opressão no local de trabalho que se traduz em sofrimentos prolongados (WEIL, 

1979), já que, como demonstramos acima, as mulheres carregam consigo os desgastes 

oriundos da realização de tarefas ao longo de suas trajetórias laborais. Para Weil (1979), a 

solução ideal para esse modelo de exploração seria uma organização do trabalho tal que em 

 
cada fim de tarde saíssem ao mesmo tempo o maior número possível de produtos 

bem feitos e de trabalhadores felizes. Se... pudéssemos encontrar esse método de 

trabalho, suficientemente perfeito para tornar o trabalho alegre, não haveria mais 
problema. Mas esse método não existe, e o que acontece é exatamente o contrário 

(p.114-5). 

 

 No que diz respeito às causas imediatas dos acidentes de trabalho, alguns autores já 

vêm demonstrando que muitos estudos costumam destinar a culpa aos trabalhadores, 

afirmando que estes não tiveram o cuidado devido no momento do acidente. As 

considerações de Silva (2008) nos orientam para refletir sobre as causas desses acidentes. 

A autora aponta que muitas vezes o acidente de trabalho é caracterizado como 

 

um acontecimento imprevisto, originado da desatenção e da falta de cuidado do 

trabalhador. Essa definição é muitas vezes proferida pelos empregadores, os quais 
consideram que o advento de um acidente depende da desatenção de seus 

funcionários. Para estudiosos do assunto, o acidente pode ser um acontecimento 

casual, totalmente imprevisto, que pode ocorrer sem que haja um responsável 

percebido explicitamente, ou mesmo por desatenção dos trabalhadores. Mas essa 
desatenção, quando ocorre, pode ou deve estar relacionada intimamente com a 

própria organização do trabalho (p. 16). 

 

Na mesma linha de argumentação, Almeida & Gonçalves Filho (2009) demonstram 

que a análise ergonômica do trabalho (AET)   

 
permite visualizar as razões do comportamento do trabalhador com base em seu 

ponto de vista na situação de trabalho. Aos poucos, vai se demonstrando que o 
comportamento no trabalho não se origina de suposta vontade do trabalhador de 

                                                             
7
 ROGÉRIO, Marco. [Abatedouro] recebe visita de vereadores. Jornal Primeira Página, São Carlos, 11 de 

março de 2009, p. B2. 

VEREADORES visitam abatedouro. Jornal Primeira Página, São Carlos, 13 de março de 2009, p. A3. 
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expor-se desnecessariamente a perigos, nem do fato de que o trabalhador tenha 

personalidade descuidada, ou relapsa (p. 11). 

 

Os seguintes trechos das narrativas de Manoela e Andréia – trabalhadoras que 

tiveram seus braços amputados por uma máquina e esteira no interior do abatedouro, 

evidenciam o processo de culpabilização das trabalhadoras pelos acidentes ocorridos no 

ambiente de trabalho. 

 
Manoela – Falam que eu fui a culpada de por a mão lá, muita gente fala, a empresa, 

mesmo, fala. Jamais eu ia querer perder meu braço, jamais eu ia querer arrancar 
uma parte do meu corpo e sentir a dor que eu sinto. Ninguém ia por a mão lá 

sabendo que aquela porcaria ia arrancar, porque jamais eu ia por a minha mão ali 

debaixo porque eu queria. Porque eu nunca pensei em nenhum momento... Eu não 

imagino, sabe assim, eu não me conformo. Eu falo assim, “Meu Deus, eu perdi 
metade do meu corpo, que era o meu braço”. 

(...) 

Eles falam que a culpa é nossa! Tudo o que você perde lá é culpa sua, “você que 
foi irresponsável” – desse jeito que eles falam. 

 

No caso de Andréia, a culpa recaiu sobre ela, principalmente pelo fato dela ser uma 

“novata”. A trabalhadora perdeu o braço quando tinha transcorrido nove dias da data de 

sua entrada no abatedouro. Durante algumas conversas que tivemos com trabalhadoras e 

trabalhadores, era destacado o fato de Andréia ser uma “novata” quando tocávamos no 

assunto do acidente. É como se ela carregasse a culpa pelo acidente em razão do pouco 

tempo que passou no abatedouro. 

O relato de Andréia acerca do momento do acidente, entretanto, demonstra a 

preocupação por parte da empresa em não interromper a produção, assim como a falta de 

treinamento para manusear as máquinas. Andréia estava no final do turno quando 

aconteceu o acidente, e conta que não recebeu qualquer tipo de treinamento. 

 
Andréia – É. Eu estava limpando, aí pegou a cabeça deste dedo aqui deste braço. 

Só que não teve como puxar [o braço], porque ela [a lâmina da máquina] vai 

rodando e ela é bem lenta e nisso que ela vai rodando o dedo já ficou prenso, e aí já 

vem a outra por cima passando. É um monte, é um “negoção” bem grandão, 
cumprido. 

Juliana – Começou na ponta do dedo e já foi pegando? 

Andréia – Foi, e não teve jeito ai já foi apertando o braço e já foi picando. Não teve 
como tirar por causa que é bem rasinho, nossa é bem apertadinho embaixo, não tem 

como você tirar o dedo, já vinha pegando a mão, esses dedos meus foi tudo 

cortado, eu vi a mão, eu levei a mão em cima do meu colo ainda, não estava 
cortado, não. 

*** 

[a máquina] já estava querendo me engolir. Aí eu puxava para cá, para ela não me 

levar, se não ela ia me levar, ia me comer inteira a máquina.  
*** 
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Juliana – Não teve treinamento, nada? 

Andréia – Teve nada, fala que você não pode, tem que esperar as máquinas parar, 

parar e mandava trabalhar com a máquina ligada, só limpa ligada? Disse que teve 

uma época aí que colocaram o botão de emergência, e a menina estava limpando e 
ligou sozinha de novo... 

Juliana – Este botão de emergência, caso aconteça alguma coisa é para a pessoa 

poder parar? 
Andréia – Desligar! Não tinha, nem sei onde que era, ninguém desligou. (Andréia) 

 

A narrativa demonstra a despreocupação da empresa em relação à integridade física 

das pessoas que ali exercem atividades por diversos motivos, dentre os quais estão a falta 

de treinamento que deveria ser destinado ao trabalhador e a pressão para não interromper 

as atividades. Tais formas de omissão por parte da empresa são reveladoras do tratamento 

dispensado às trabalhadoras e trabalhadores. 

O descarte e a desvalorização do trabalhador no momento em que este sofre algum 

acidente de trabalho também foram apontados por João em sua narrativa. 

 
João – E a outra vez que o cara caiu lá dentro da geleira, no chilly? Passou mais ou 
menos meia hora lá dentro. Cortou a perna dele aqui [na altura da coxa], assim. 

Júlia – Comeu todinha a perna dele. 

João – Eu não sei como o cara conseguiu resistir ali dentro. 

Juliana – Mas por que? Ele caiu inteiro? 
Júlia – Era mecânico. 

João – Ali é onde o gelo cai para triturar o gelo, para chegar em pedra, para chegar 

miudinho lá na embalagem. Aí disse que chamaram o SAMU
8
. Aí o gerente disse 

que não era para chamar o SAMU, não. 

Juliana – Disse que era para fazer o quê? 

João – Disse que era para dar um jeito de tirar ele de lá sem chamar o SAMU. 
Porque a firma de lá, graças a Deus, eu trabalhei lá, mas é uma firma que os 

gerentes, os encarregados lá não dão valor para ninguém, não. (Júlia e João) 

 

A experiência em ser descartada pela empresa foi vivenciada por Manoela. Ao 

narrar a forma como se deu o acidente de trabalho na esteira, ela também levanta alguns 

aspectos importantes que precisam ser considerados, como a polivalência – no momento 

do acidente ela fazia uma atividade que não era a sua de origem – e a pressão para não 

interromper a produção. 

 
Como faltou funcionário, eu tive que ajudar as meninas que estavam lá [na esteira]. 

Aí eu catei a caixa, e vim trazer pra por na esteira. Eu nem cheguei a por os 
produtos em cima, nada, e ele pediu um ganchinho pra mim, assim, que você puxa 

o carrinho: “Ô, Manoela, empresta seu ganchinho pra eu pegar minha tampinha de 

caneta?". E eu: “Mas aonde está essa tampinha de caneta?”, e ele falou: “Está aqui 
debaixo”. Só que até hoje eu nunca olhei no olho dele e perguntei para ele como 

                                                             
8 SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 
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que aquela tampinha de caneta caiu lá dentro, lá debaixo. Eu não sei como aquela 

tampinha de caneta foi parar lá, meu Deus do céu, até hoje não tem como explicar. 

Aí ele pediu a tampinha da caneta, pediu um tempo pra pegar a tampinha de caneta. 

E a esteira naquele momento estava desligada, ninguém ligou nada e ele lá 
cutucando. Aí ele pôs a mão, a mão dele era maior do que a minha, não tinha como 

ele pegar, não. Aí ele falou assim, "nossa, queria tanto essa tampinha de caneta". 

Daí eu falei, "eu vou pegar", e ele falou assim: "Manoela, cuidado com o seu 
braço"... E quando ele falou essa parte, "cuidado com o seu braço", que eu 

consegui pegar a tampinha da caneta... eu senti nos meus dedos ela assim ó, ela era 

pequenininha assim... E até hoje eu não esqueço, quando eu pus a mão para pegar, 
que ele falou assim: "cuidado com a mão", a moça ligou a esteira. Nossa, meu 

Deus do céu, daí não lembro de mais nada (Manoela). 

 

 As considerações de Almeida & Gonçalves Filho (2009) nos ajudam a compreender 

que o trabalhador não deve ser responsabilizado pelos riscos apresentados no ambiente de 

trabalho. Os autores nos mostram que  

 
Os conhecimentos relativos ao uso de critérios de seleção de medidas de prevenção 

nos ensinam que quando há risco de lesão grave num acidente a equipe de 

segurança deve considerar inaceitável que a prevenção seja baseada 
exclusivamente em medidas ditas “ativas”, ou seja, dependentes de 

comportamentos do trabalhador (p. 18). 

 

Como bem demonstraram os trechos das narrativas de Manoela e Andréia, o 

ambiente de trabalho nas máquinas e esteira eram repletos de riscos à integridade física das 

trabalhadoras.  

Nos setores onde predominavam as atividades masculinas, o perigo também estava 

presente, como mostra o excerto da narrativa de Milton. Ele trabalhava na espera dos 

frangos vivos. Nesta atividade, os trabalhadores ficam suspensos em uma plataforma que 

se eleva para que os trabalhadores possam tirar as caixas com os frangos vivos de cima do 

caminhão e utilizam uma mangueira com água para molhar as aves, com a finalidade de 

evitar o choque térmico, já que os animais serão submetidos a uma baixa temperatura 

quando adentrarem ao espaço interno do abatedouro. O trabalhador tece os seguintes 

comentários sobre a atividade realizada por ele: 

 
Milton – O serviço que eu fazia era bom, só que era muito perigoso, isso me 
irritava, nossa senhora! Não adiantava falar! Não adiantava falar, fora a encheção 

de saco. 

Juliana – Qual é o perigo ali? 
Milton – Cair e se esborrachar no chão, não sobrava nada. 

Juliana – Ah, tá. Você não ficava assim [pendurado]? 

Milton – Não. Tinha um cinto, pendurado em um cabo de aço, só que na época que 
eu trabalhei, fiquei uns quatro meses andando naquela loucura, com medo de cair. 

(...) O ruim é que tinha que ficar com putaria de ficar arrastando a mangueira e 
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levar por cima. Uma vez... oh! Eles não tinham condições de comprar uma 

mangueira, não é possível! Você tinha que pegar a mangueira, aí tinha que dar a 

volta, tinha que pegar a mangueira, segurar e subir no caminhão, aí puxava – sabe 

quando você puxa e a coisa não vem? Nossa, dava aquele medo de cair. Aí puxava 
e ficava em cima. E quando dava umas tropeçadas? Quantas vezes eu falei isso, 

para fazer um tipo de um sistema. Sabe, eu dei a ideia lá, de fazer uma mangueira 

por cima. Não, eles não estavam nem aí. Já trabalhei sem cabo de aço. 
Juliana – Já trabalhou sem? 

Milton – Uh! Eu trabalhei umas quatro vezes, eu não falei para você? Eu trabalhei 

umas quatro, cinco vezes, só no equilibrismo. Aí às vezes pisava na gaiola que 
estava aberta, aí a mangueira que me segurou uma vez. A mangueira! Era para eu 

cair... (Milton) 

 

João, que trabalhou no mesmo setor de Milton, descreve também os riscos advindos 

do local de trabalho e o medo constante dos trabalhadores em saber que alguém já sofreu 

um grave acidente naquele local que acabou tendo como consequência a morte. 

 

João – Uma pessoa que trabalha em cima das caixas morreu, já. Em cima da 

caixa... porque fica em cima do caminhão, né? Porque é 10 metros de altura. Você 

sabe aquelas caixas que descarregam frango, né? 
Juliana – Eu já vi esse caminhão, é gigante, né? 

João – É, é alto. O cara estava lá em cima, quebrou o pescoço. Só que isso, a gente 

não trabalhava lá, sabe? Os colegas que são mais antigos, que são mais velhos lá. 

Eu não cheguei a trabalhar lá quando ele morreu. 
Juliana – Ah! Ele estava carregando caixa? 

João – Descarregando. 

Juliana – Ele estava lá no alto? 
João – Lá no alto, aí escorregou os pés. Só que agora eles usam cinto de segurança, 

mas de primeiro não usava nada. Porque lá agora eles colocaram um cabo, assim, 

de aço, aí põe lá em cima e põe o cinto, fica uma forma de segurança, mas de 
primeiro não colocava nada lá. Quando eu comecei a trabalhar não tinha nada, 

negócio de cinto, não tinha nada. (João) 

 

Os trabalhadores desse setor se vêem numa situação em que têm não só que arriscar 

suas vidas nos momentos em que estavam desprovidos do Equipamento de Proteção 

Individual – neste caso, a corda de aço que os prenderiam –, mas também têm que conviver 

cotidianamente com o medo advindo do fato de um trabalhador já ter morrido naquele 

local. Não por acaso os homens eram destinados a realizar essa atividade – a construção 

social das relações de gênero atribui a eles a virilidade, cuja expressão está na 

demonstração de coragem e enfrentamento às situações de perigo (DEJOURS, 2000). 

Considerações Finais 
  

O contexto de produção e controle de trabalho apresentado acima nos faz remeter à 

esfinge da mitologia grega que lançava um desafio àqueles que passassem ao seu redor. O 
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recado da esfinge era: “Decifra-me ou te devoro” - para aqueles que não davam a resposta 

desejada, restava o destino de ser estrangulado imediatamente pela esfinge. A palavra 

esfinge tem como significado o termo “estrangulamento”. É assim que podemos pensar a 

condição de centenas e milhares de trabalhadoras e trabalhadores que vão sendo 

estrangulados no ambiente de trabalho, no interior da agroindústria que abate diariamente, 

além das 194 mil cabeças de frangos, pedaços do corpo de pessoas.  

No caso das mulheres que sofreram graves acidentes com mutilação de membros a 

metáfora da esfinge fica ainda mais evidente porque tiveram partes de seus corpos 

estrangulados pela intensificação da produção. 

Desse modo, compreendemos que as máquinas do abatedouro são esfinges que 

devoram diariamente as trabalhadoras e os trabalhadores que ousam enfrentá-las. Em seus 

corpos estão as marcas do poder exercido sobre elas, poder que vem da busca desenfreada 

pelo lucro e alta produtividade, poder que se exerce por meio dos ritmos intensos e do 

controle sobre seus corpos, controle sobre o ritmo do exercício da tarefa. Controle sobre a 

vida que se expressa nos corpos. 
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