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LABOR DA CARNE: O TRABALHO EM UM FRIGORÍFICO DE AVES
Labor of the meat-flesh: a work in a poultry slaughtering
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi descrever e analisar o trabalho, como também as
suas condições de realização, em um frigorífico de aves. Nos últimos anos, alguns
estudos que abordaram o trabalho em frigoríficos, especialmente na Região Sul
do país, voltados mais especificamente para a questão da saúde do trabalhador,
mostraram que se fazia necessária a produção de uma pesquisa que analisasse
de maneira ampla o trabalho e a Cadeia Agroindustrial de Produção da Carne
no Brasil. Com esse intuito, no presente estudo, utilizou-se como metodologia a
entrevista semiestruturada com trabalhadores de um frigorífico de aves: ao todo,
foram entrevistados 10 trabalhadores, que estavam alocados em diferentes setores
da linha de produção do frigorifico. A princípio, para compreensão teórica do
tema, focalizou-se a análise macro da Cadeia Agroindustrial da Produção da Carne
no Brasil, com reflexão sobre a produção da carne, como parte constitutiva da
produção de mercadorias do agronegócio. Em seguida, faz-se uma caracterização
do trabalho nos frigoríficos brasileiros, a partir de sua análise no contexto do
sistema capitalista de produção, como também das suas formas de gerência e
controle da produção. O trabalho nos frigoríficos é caracterizado em generalidade
sob as óticas taylorista e fordista de produção e os resultados desta pesquisa
são apresentados, com base nos relatos dos sujeitos entrevistados na pesquisa.
Nesses relatos, os trabalhadores falam dos processos de aprendizado no trabalho,
das condições, do ritmo e da intensidade da produção nos frigoríficos, assim
como descrevem a linha de produção do frigorífico. Os resultados apontam que o
trabalho no frigorífico de aves é marcado pela degradação da saúde física e mental
dos trabalhadores, que o executam em jornadas exaustivas de trabalho diário,
sob forte pressão e controle da gerência, cadenciados pelo ritmo das máquinas.
Palavras-chave: Trabalho; Frigorífico de aves; Condições de trabalho.

Orientador: Antônio Júlio de Menezes Neto. Doutor em Educação pela USP, Mestre em Extensão Rural pela UFV, Graduação em Sociologia
pela UFMG. Professor Associado da FaE/UFMG. E-mail: <antoniomenezes02@gmail.com>.
2
Mestre em Educação pela FaE/UFMG, Graduação em Zootecnia pela UFMG. Email: <amanda.apmarcatti@gmail.com>.
1

Trabalho & Educação | Belo Horizonte | v.23 | n.3 | p. 201-202 | set-dez | 2014

|201|

ABSTRACT
The aim of this study was to describe and analyze the work, as well as its feasibility,
in a refrigerator birds. In recent years, some studies addressing the work in cold,
especially in the southern region of the country, aimed more specifically to the
issue of occupational health, showed that the production of a survey to examine
broadly the work was necessary and Agroindustrial chain Production meat in Brazil.
To that end, in this study, was used as a methodology to semi-structured interviews
with workers of a poultry slaughtering: in all, were interviewed 10 workers, who
were allocated in different sectors of the refrigerator production line. The principle
for theoretical understanding of the subject focused to macro analysis of the
Agroindustrial Chain of Meat Production in Brazil, with reflection on the production
of meat as a constitutive part of the agribusiness commodity production. Just as a
featured work in Brazilian slaughterhouses, from the analysis of work in the capitalist
system of production, but also its forms of management and production control.
Work in refrigerators is characterized in general under the Taylorism and Fordism
optical production. The results of this research are presented with reports of the
interviewed subjects in research on the learning processes at work, the conditions,
the pace and intensity of production in refrigerators, as well as the description of
the production line of the refrigerator according to the interviewees. The survey
results show that the work in poultry slaughtering is marked by the degradation of
physical and metal workers, who perform on extensive journeys daily work under
pressure and management control, cadenced by the rhythm of the machines.
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