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RESUMO 
O objetivo deste artigo é analisar e discutir o trabalho e a opressão de gênero, tendo como centralidade 
de analise o trabalho das mulheres em um frigorífico de aves, que emprega e explora, majoritariamente, a 
mão de obra feminina. Utilizou‐se como metodologia a entrevista semiestruturada com trabalhadoras/res 
de um  frigorífico de aves da  região Metropolitana de Belo Horizonte: ao  todo,  foram entrevistados 10 
trabalhadores, no ano de 2013‐2014, sendo 8 destes, mulheres. A princípio, para compreensão teórica do 
tema, focalizou‐se na análise macro, de caracterização do trabalho nos frigoríficos brasileiros, a partir da 
interpretação do  trabalho no sistema capitalista de produção, bem como, as suas  formas de gerência e 
controle. Posteriormente, a partir dos relatos das mulheres, aprofundamos na compreensão sobre o seu 
trabalho no frigorifico de aves e suas condições de realização, além das consequenciais do mesmo para a 
vida destas  trabalhadoras. Os  resultados da pesquisa  apontam que o  trabalho no  frigorífico de  aves  é 
marcado  pela  degradação  da  saúde  física  e  metal  das  trabalhadoras,  que  o  executam  em  jornadas 
exaustivas  de  trabalho  diário,  sobre  forte  pressão  e  controle  da  gerência,  cadenciados  pelo  ritmo  das 
máquinas, com baixos salários, combinada à uma jornada densa de trabalho doméstico, configurando um 
cenário de múltiplas opressões entre o trabalho e a vida fora dos frigoríficos. 
 
Palavras‐chave: trabalho das mulheres; gênero; frigoríficos; opressões. 



 

AS FACES DO TRABALHO FEMININO: O TRABALHO DAS MULHERES EM UM 
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NETTO, Antônio Júlio de Menezes2 

Resumo:  
 
O objetivo deste artigo é analisar e discutir o trabalho e a opressão de gênero, tendo como 
centralidade de analise o trabalho das mulheres em um frigorífico de aves, que emprega e 
explora, majoritariamente, a mão de obra feminina. Utilizou-se como metodologia a entrevista 
semiestruturada com trabalhadoras/res de um frigorífico de aves da região Metropolitana de 
Belo Horizonte: ao todo, foram entrevistados 10 trabalhadores, no ano de 2013-2014, sendo 8 
destes, mulheres. A princípio, para compreensão teórica do tema, focalizou-se na análise 
macro, de caracterização do trabalho nos frigoríficos brasileiros, a partir da interpretação do 
trabalho no sistema capitalista de produção, bem como, as suas formas de gerência e controle. 
Posteriormente, a partir dos relatos das mulheres, aprofundamos na compreensão sobre o seu 
trabalho no frigorifico de aves e suas condições de realização, além das consequenciais do 
mesmo para a vida destas trabalhadoras. Os resultados da pesquisa apontam que o trabalho no 
frigorífico de aves é marcado pela degradação da saúde física e metal das trabalhadoras, que o 
executam em jornadas exaustivas de trabalho diário, sobre forte pressão e controle da 
gerência, cadenciados pelo ritmo das máquinas, com baixos salários, combinada à uma 
jornada densa de trabalho doméstico, configurando um cenário de múltiplas opressões entre o 
trabalho e a vida fora dos frigoríficos. 
 

Palavras-chaves: trabalho das mulheres; gênero; frigoríficos; opressões. 

 

1- Introdução 

 

As mulheres das camadas sociais, mais diretamente ocupadas na produção de bens e 

serviços, nunca foram alheias ao trabalho. Em todas as épocas e lugares, têm elas contribuído 

para a subsistência de sua família e para criar riqueza social (SAFFIOTI, 2013, p.61). No 
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entanto, histórica e socialmente, o trabalho feminino, assim como a própria mulher, é 

desvalorizado e ocupa lugar de inferioridade nas sociedades pré-capitalista e capitalista. 

Esta conclusão à qual chega Saffioti (2013) sobre o trabalho feminino, mas que 

concreta é também uma análise da materialidade da vida das mulheres trabalhadores, se 

coloca para nós como objeto de discussão do artigo - a análise do trabalho das mulheres em 

um frigorífico de aves, bem como a percepções das mesmas sobre o seu trabalho e vida. 

Os dados e análises apresentadas neste artigo fazem parte da pesquisa “Labor da 

carne: o trabalho em um frigorífico de aves”3. A pesquisa de campo deste artigo foi 

realizando no ano de 2012 e 2013 na cidade Lagoa Santa – Minas Gerais, em um frigorífico 

de abate e processamento de aves. O frigorífico pesquisado tem cerca 156 funcionários, que 

trabalham cinco dias na semana, sendo em média 10 horas e 35 minutos de trabalho diário, 

com abatimento de 35 mil aves por dia e fica localizado na cidade de Lagoa Santa – MG. 

 Ao todo foram entrevistas 10 trabalhadores, com a utilização de um roteiro 

semiestruturado. Os entrevistados estão alocados em diferentes postos de trabalho da linha de 

produção do frigorifico, sendo que 8 dos entrevistados são mulheres, fato este que está ligado 

a mão de obra predominantemente feminina neste setor. 

 Antes, contudo, de adentramos nas análises sobre o trabalho das mulheres no 

frigorífico de aves, é preciso trazermos à tona algumas considerações acerca da cadeia 

agroindustrial da produção de carne de nosso país, bem como as condições de trabalho a que 

estão submetidos todos os trabalhadores deste setor, para compreendermos os traços da 

superexploração a que estão submetidas estas mulheres. 

 

2-Cadeia Agroindustrial da Carne no Brasil e as condições de Trabalho 

  

Na década de 1950, após a Segunda Guerra Mundial, foi implementado nos países em 

desenvolvimento o processo de modernização da agricultura, a denominada “Revolução 

Verde”, um modelo de produção agrícola cuja meta era o aumento da produção e da 

produtividade agrícola por meio do uso intensivo de insumos químicos, de variedades 

geneticamente melhoradas, de irrigação intensiva, de motomecanização e de concentração de 

terras (ALTIERI, 1989).  

                                                 
3 MARCATTI, Amanda Aparecida. Labor da carne: o trabalho em um frigorífico de aves. 2014. 132p. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. 
Disponível em: http://www.mstemdados.org/sites/default/files/2014%20mestrado%20UFMG%20Amanda.pdf. 
 



 

No Brasil, a partir dos anos 60, essas transformações tecnológicas nasceram como uma 

verdadeira panaceia que solucionaria o problema da fome, baseadas nas previsões 

malthusianas de escassez de alimentos frente ao crescimento acelerado das populações 

mundiais – e do subdesenvolvimento do mundo. Para a grande maioria dos países periféricos, 

a adoção desse padrão tecnológico moderno representava mais do que a sua autossuficiência 

alimentar, mas também a oportunidade de sanar a lacuna tecnológica que os separava dos 

países centrais, auxiliando-os no processo de superação do seu atraso e direcionando-os para o 

crescimento econômico. No caso brasileiro, em que a estrutura agrária era considerada arcaica 

e ineficiente, o objetivo era tornar a agricultura forte e competitiva, transformando o país num 

“grande celeiro”, obtendo a autossuficiência alimentar e consolidando o país como grande 

exportador de matérias-primas agrícolas (LUZZI, 2007). 

A “modernização” da agricultura, nesse momento, apresenta uma nova interação entre 

os setores industrial e financeiro da economia brasileira, que propiciavam a expansão da 

produção agropecuária nos padrões do pacote tecnológico4 da Revolução Verde 

(CARVALHO, 2005). O pacote tecnológico foi desenvolvido e levado para o campo 

brasileiro pelas mãos do governo, através da extensão rural e das pesquisas científicas 

desenvolvidas nas universidades, conjuntamente com o emprego de capital das empresas.

 As transformações, ou “modernizações do campo”, como passaram a ser chamadas, 

apresentavam um conjunto de tecnologias que modificariam por completo as formas de 

produzir e de pensar o sistema de produção de alimentos, reconfigurando o espaço do campo 

brasileiro. Dessa forma, ao se analisar a produção agroindustrial de carnes no Brasil, é preciso 

compreender que a lógica de produção proposta para o campo não se restringe somente à 

produção de alimentos de origem vegetal, mas compreende toda a lógica e o modo de 

produção de alimentos impostos por essa junção entre os setores do capital industrial, o 

financeiro e o agrário, o que mais tarde veio a ser chamado de agronegócio. 

Assim, quando falamos em agroindústria da carne, é preciso localizar que essa 

produção faz parte e é determinada por um todo maior, a produção de “mercadorias do 

agronegócio”. Dessa forma, a agroindústria da carne engloba todos os processos, que vão 

desde a produção do animal ao abate, passando pelo processamento da carne até a sua 

distribuição e venda. A atividade agroindustrial pode ser analisada de vários ângulos, dentre 

eles, os aspectos de organização técnica (aspectos internos de organização e funcionamento 

                                                 
4 O “pacote tecnológico” da Revolução Verde envolve tecnologias como: motomecanização, uso de variedades 
vegetais geneticamente melhoradas (para obtenção de alto rendimento), fertilizantes de alta solubilidade, 
pesticidas, herbicidas e irrigação. 



 

produtivos) e os socioeconômicos, além das relações de poder estabelecidas com seu entorno 

e com os conjuntos da cadeia produtiva (CHRISTOFFOLI, 2012).    

 As principais cadeias produtivas do setor de carnes no Brasil são as cadeias de carne 

bovina, avícola e suína. Segundo o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente (MAPA), em 

2010, a produção brasileira de carnes (bovina, suína e de aves) foi estimada em 24,5 milhões 

de toneladas, ou seja, a produção de carne no Brasil dobrou em 12 anos. O Brasil é atualmente 

o segundo maior produtor mundial de carne bovina e possui o segundo maior rebanho de gado 

bovino do mundo, sendo o maior rebanho comercial, com cerca de 165 milhões de cabeças. 

Quanto ao abate mundial de bovinos, o Brasil encontra-se em terceiro lugar, com 30,4 

milhões de cabeças (13,2% dos abates mundiais). Além de ser o terceiro maior produtor 

mundial de frango, o Brasil é o primeiro exportador mundial; os outros dois maiores 

produtores mundiais de frango são os EUA e a China. No entanto, para além dos grandiosos 

números do agronegócio no Brasil, se faz necessário compreender sob quais condições esse 

modelo de produção se funda, sejam elas ambientais, econômicas, territoriais, trabalhistas, 

dentre outras. É preciso desvelar a aparência dos grandiosos números com as reais condições 

de produção das mercadorias (commodities) oriundas do agronegócio. Estamos diante de um 

sistema de produção calcado na exportação de mercadorias, em detrimento da produção de 

alimentos que vise à soberania alimentar5 de nosso país. Quem dita as regras da produção é o 

capital, através da aliança do campo com as empresas transnacionais, as quais dominam na 

agricultura desde as sementes à terra, além de toda a tecnologia de produção.   

 Segundo Carvalho (2005), atualmente, não mais que 40 empresas controlam toda a 

produção de sementes, de fertilizantes químicos e de grãos, além do comércio desses grãos e 

da agroindústria (transformadora dos produtos alimentícios), ao ponto de, hoje, o preço dos 

produtos agrícolas não ser mais determinado pelo conjunto dos (as) camponeses (as) em cada 

país, mas, sim, pelo controle monopólico que essas empresas fazem em nível internacional. 

Cabe também a esta análise ressaltar que o controle da ciência e da técnica na 

produção agroindustrial do agronegócio é elemento indispensável para a subordinação dos 

que vivem e trabalham na terra, como também para a manutenção de grandes mercados 

agroalimentares globalizados, dependentes cada vez mais das sementes transgênicas, dos 

agrotóxicos, da tecnologia de ponta dos maquinários agrícolas, envolvendo condições de 

trabalho degradante e a desconexão da agriculta aos agroecossistemas naturais.  

                                                 
5 Soberania alimentar é o direito dos povos de decidir seu próprio sistema alimentar e produtivo, definir 
alimentos saudáveis e culturalmente adequados, produzidos de forma sustentável e ecológica, colocar aqueles 
que produzem, distribuem e consomem alimentos no centro dos sistemas e das políticas alimentares, acima das 
exigências do mercado e das empresas. 



 

 Este processo, de controle e acumulação na produção de commodities de origem 

vegetal também se repete na produção de carnes (suína, bovina, aves) no Brasil. Segundo a 

Organização Não Governamental (ONG) Repórter Brasil em seu caderno sobre a situação do 

trabalho nos frigoríficos, não mais que três empresas multinacionais controlam toda a 

produção da carne brasileira, sendo elas: JBS; Marfrig Alimentos S.A. e Brasil Foods. Estima-

se que, de cada dez dólares que os frigoríficos brasileiros faturam com a exportação de carnes 

para países estrangeiros, pelo menos oito dólares vão para a conta dessas três empresas. Até 

2020, o governo brasileiro espera que quase metade do comércio mundial de carnes seja 

dominada por essas três empresas (REPÓRTER BRASIL, 2012). No entanto, esse dado não 

quer dizer que não haja outras agroindústrias, geralmente de pequeno ou médio porte, no 

mercado de produção de carnes, assim como de produtos de origem vegetal, mas o que se 

pretende ressaltar é que parte expressiva de toda a produção de carnes no Brasil está sob o 

controle direto das três empresas citadas acima, que acabam por determinar as condições e a 

lógica das demais cadeias produtivas de carne em todo o país. 

 

2.1. Sobre as Condições de Trabalho nos Frigoríficos 

  

Sempre que lemos algo acerca da produção agroindustrial da carne no Brasil ou 

assistimos a uma propaganda na televisão6, parece que a memória nos traz pouco ou quase 

nenhum significado e/ou símbolos sobre esses produtos. Grande parte dos consumidores 

pensará em como o preço da carne hoje em dia está mais acessível se comparado ao de 

tempos atrás, quando a carne era um consumo de luxo em comemorações familiares. Os 

vegetarianos e os veganos, ao contrário, pensarão em como o sistema de produção de carne é 

cruel com os animais, já que a reprodução manipulada desses e a sua comercialização têm o 

único fim de, posteriormente, eles serem consumidos por nós, humanos.   

No entanto, desde que comecei a construção desta pesquisa, me parece que um elo 

desse sistema produtivo nunca é visto por nós, consumidores ou não de carne: os 

trabalhadores dos frigoríficos. É claro que esse não é um fato único nem novo, já que, no 

sistema capitalista de produção, as mercadorias parecem brotar da prateleira dos 

supermercados para a nossa simples satisfação.  

                                                 
6 Recentemente, a empresa Friboi, que pertence ao grupo JBS (3ª maior empresa de alimentos do mundo), tem 
lançado diversas propagandas comerciais com as campanhas: “É Friboi? ”, “Friboi com certeza” e “Peça Friboi”, 
embaladas ao som do cantor Roberto Carlos. Essas campanhas podem ser consideradas um espelho do grandioso 
crescimento da empresa e do setor nos últimos anos. 



 

Quem de nós pensa, ao comprar uma mercadoria, seja um quilo de carne ou um 

automóvel, sobre o seu processo de produção, ou se questiona com quantas mãos e com que 

suor ela foi produzida? Como nos diz Karl Marx (1867): “O gosto do pão não revela quem 

plantou o trigo, e o processo examinado nada nos diz sobre as condições em que ele se 

realiza, se sob o látego do feitor de escravos ou sob o olhar ansioso do capitalista” (MARX, 

2006, p. 217). 

Já é sabido que as empresas frigoríficas, de um modo geral, apresentam uma forma de 

organização do trabalho composta de máquinas, equipamentos e dispositivos de corte que 

possuem risco considerável de acidentes de trabalho com os seus trabalhadores, 

principalmente nas operações que exigem atividade manual (DELWING, 2007). 

Segundo Campoamor (2006), o trabalho nos frigoríficos tem sido apontado na 

literatura como compreendendo atividades repetitivas, com ritmo intenso de trabalho, sendo 

realizado em ambientes com inadequados níveis de iluminação, ruído e temperatura, com 

manipulação frequente de instrumentos cortantes em pequenos espaços. Tais características 

tornam o trabalho exaustivo e perigoso, e, assim como se destaca, esse é um interessante 

objeto de investigação com relevância social, devido ao grande número de agroindústrias no 

país. 

Neli (2006), ao descrever o trabalho nas agroindústrias de carne, constata que o 

trabalhador está exposto a uma repetitividade de movimentos: ritmo de trabalho imposto pela 

máquina; invariabilidade do trabalho; posturas inadequadas; uso de força física; trabalho 

muscular estático; pressão mecânica; exposição a temperaturas altas e baixas (dependendo do 

setor); convivência com odores fortes; barulho excessivo; contato com ambientes úmidos por 

longos períodos de tempo (mesa de trabalho, chão); manuseio de instrumentos perfurantes e 

cortantes. Além disso, também segundo o autor (2006), a pressão por produtividade exercida 

pelos funcionários responsáveis pela fiscalização da produção sobre os demais trabalhadores 

interfere na motivação, na atitude e no comportamento destes, podendo afetar sua saúde 

mental.           

 Somadas, as elevadas metas diárias de produção provocam rebatimentos na jornada de 

trabalho, que, dependendo da necessidade produtiva, pode ser ainda mais extensa. Além disso, 

há ainda a pressão exercida para que os trabalhadores atinjam as metas. Também se destacam 

as ações de controle/supervisão/fiscalização, em que trabalhadores fiscalizam trabalhadores. 

Ressalta-se, além disso, a existência do barulho, do cheiro desagradável e das baixas 

temperaturas a que os trabalhadores são submetidos durante o trabalho e mesmo durante as 

refeições e o horário de descanso (GEMELLI; CARVALHAL, 2009). 



 

Cea e Murofuse (2010), ao descreverem o trabalho na agroindústria de carne, apontam 

que é constante no setor frigorífico alto grau de modernização, combinado a um acentuado 

desenvolvimento tecnológico e organizacional, com permanência de procedimentos e técnicas 

de marca taylorista/fordista: a presença do trabalho simples (de pouco ou nenhum conteúdo 

científico), fragmentado, repetitivo. Esse tipo de trabalho, combinado com as diferentes 

estratégias de aceleração da produção e de aumento da produtividade, contribui decisivamente 

para a ocorrência de incontáveis casos de acidentes e adoecimento nos espaços laborais. A 

maioria dos trabalhadores, independentemente de seu setor de atuação, tem sua condição de 

saúde ameaçada. 

Sobre esse aspecto, Heck e Carvalhal (2010), em um artigo feito sobre um frigorífico 

especializado no abate de aves, relatam sobre o perfil esperado do trabalhador e também 

indicam aspectos de perda da subjetividade no seu trabalho. Segundo os autores, o trabalho 

repetitivo do frigorífico combina-se com “novas” formas intensificadas pela reestruturação 

produtiva para “captura” da subjetividade operária, como no exemplo dos prêmios para os 

trabalhadores que não faltam ao trabalho e às palestras “motivacionais”, nas quais o conteúdo 

ideológico pró-empresa é muito evidente. Obviamente que, por mais sutis que pareçam essas 

práticas, elas são intensificadas através da busca por um trabalhador cada vez mais 

“motivado”, polivalente, pouco questionador, que não se envolva com sindicatos classistas, 

dentre outras características. 

Assim, também na análise sobre o trabalho nos frigoríficos, pode-se tomar como base 

o pensamento de Borba (2011) ao dizer que, na produção mecanizada, não há mais o processo 

do trabalho ajustado ao trabalhador (como na manufatura), mas, sim, o trabalhador que deve 

se adaptar ao novo processo de trabalho; o trabalhador tem que se adaptar desde cedo ao 

movimento das máquinas, já que agora é ela que determina o movimento da fábrica e o ritmo 

de trabalho do trabalhador. “Na manufatura e no artesanato, o trabalhador se serve da 

ferramenta; na fábrica, serve à máquina” (MARX, 2008, apud BORBA, 2011).  

Outra característica marcante dos trabalhos nos frigoríficos é alta rotatividade dos 

trabalhadores, que, por não suportarem as condições de trabalho, como também por 

adoecimento e ou lesões e mutilações de membros, são obrigados a se afastar das atividades. 

Não foram raros os relatos durante a pesquisa de trabalhadores que faltavam com frequência 

ao trabalho por motivos de saúdes, como também de pessoas recém-contratadas saindo e 

chegando aos setores.  

Segundo os dados do Caderno Moendo Gente (REPÓRTER BRASIL, 2012), sobre as 

condições do trabalho nos frigoríficos brasileiros, algumas estatísticas oficiais do Ministério 



 

da Previdência Social (MPS), do governo federal, mostram que quem trabalha em um 

frigorífico está mais exposto a determinados tipos de problema de saúde do que a média dos 

empregados em todos os outros setores econômicos brasileiros, como, por exemplo, a 

construção civil. Os trabalhadores do setor de abate de bovinos sofrem três vezes mais 

traumatismos de abdômen, ombro e braço e 2,24 vezes mais problemas de coluna; já os 

trabalhadores dos abatedouros de aves e suínos sofrem 4,26 vezes mais inflamações em 

músculos e tendões, 7,43 vezes mais lesões no punho e 3,41 vezes mais transtorno de humor 

do que a média de todos os outros trabalhadores brasileiros. 

Nos últimos anos, foram divulgados na página digital do Ministério Público do 

Trabalho (MPT), como também no caderno temático online Moendo Gente (REPÓRTER 

BRASIL, 2012), diversos casos envolvendo as três empresas líderes do setor (JBS, Marfrig 

Alimentos S.A. e Brasil Foods), já citadas, o que comprova as condições degradantes a que os 

trabalhadores dos frigoríficos são submetidos cotidianamente. Relato abaixo alguns desses 

casos para que se possam tecer algumas considerações acerca do trabalho nos frigoríficos: 

Os trabalhadores do grupo Marfrig Alimentos da empresa Seara do município de 
Forquilhinha (SC), por não suportarem o frio intenso da sala de cortes do frigorífico, 
não viram alternativa a não ser deixar temporariamente o local. Por essa razão, 
foram demitidos, em 2006. Logo após esse fato, o Ministério Público do Trabalho 
(MPT) iniciou uma investigação sobre as condições de trabalho no frigorífico e 
entrou com um processo na Justiça contra a empresa. Em 2011, atendendo a alguns 
pedidos contidos na ação, a Justiça determinou que a Seara concedesse pausas de 20 
minutos a cada 1 hora e 40 minutos de trabalho para atenuar os efeitos do frio e 
possibilitar a recuperação térmica dos empregados. A sentença judicial também 
atendeu a outra reclamação curiosa: o frigorífico foi obrigado a liberar a ida ao 
banheiro de seus empregados, sem a necessidade de avisar previamente a um 
superior. Na ação, o MPT acusava a Seara de conceder apenas dois intervalos de 
oito minutos, ao longo de um dia inteiro de trabalho, para que os empregados 
pudessem satisfazer suas necessidades fisiológicas (REPÓRTER BRASIL, 2012; 
MPT, 2013). 
 
Em 2011, um dos frigoríficos do grupo Brasil Foods no município de Rio Verde, em 
Goiana (GO), proibia os homens que trabalhavam no incubatório, setor em que 
ficam armazenados os ovos que dão origem às aves, de usarem cuecas. Essa estranha 
regra foi adotada para supostamente evitar uma contaminação do setor. Mas o 
curioso é que a regra só valia para os homens. As mulheres, por não conseguirem 
conter o fluxo menstrual, eram autorizadas a usar calcinhas. O problema só foi 
resolvido em abril de 2011, quando o Ministério Público do Trabalho (MPT) entrou 
com um processo na Justiça contra a Brasil Foods, por entender que a proibição 
violava a intimidade e a dignidade dos trabalhadores do sexo masculino. Além de 
expor seus empregados a situações constrangedoras, o frigorífico de Rio Verde 
também gerava um número impressionante de trabalhadores lesionados e 
adoentados. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, 90 mil pedidos de 
afastamento foram registrados entre janeiro de 2009 e setembro de 2011. 
Praticamente, é como se, a cada 10 meses, todos os 8 mil empregados da unidade da 
Brasil Foods de Rio Verde tivessem que se ausentar por problemas de saúde 
relacionados ao trabalho. Os afastamentos por distúrbios osteomusculares (os 
chamados DORT, como tendinites e bursites) foram os mais recorrentes: a média é 
de impressionantes 28 atestados por dia, totalizando 842 por mês (REPÓRTER 
BRASIL, 2012; MPT, 2013). 



 

 

O grupo JBS, dono da marca Friboi, foi condenado a pagar R$ 9 milhões de 

indenizações por dano moral coletivo por violar direitos trabalhistas, normas de segurança e 

expor à contaminação os empregados do frigorífico na unidade de Juruena, a 740 quilômetros 

de Cuiabá. Em dezembro de 2012, o Ministério Público do Trabalho (MPT) concedeu liminar 

e suspendeu o funcionamento da caldeira da unidade por apresentar uma série de problemas 

que colocavam em risco trabalhadores de todo o complexo industrial. Entre as irregularidades 

estavam a iluminação e a saída de emergência inadequadas, técnicos sem capacitação e 

vazamento de gás amônia, utilizado na refrigeração. Desde então, a empresa optou por fechar 

a unidade por tempo indeterminado. Os trabalhadores estavam expostos a insetos de um lixão 

vizinho à empresa e ao vazamento do gás amônia. Almoçavam em local sem a mínima 

higiene, trabalhavam em jornadas superiores a 10 horas diárias e não possuíam equipamentos 

de proteção individual (EPIs) suficientes. Além disso, não havia higiene no refeitório. A JBS 

chegou a servir alimentos aos trabalhadores com larvas de moscas e insetos. A empresa só 

concedia cesta básica e o prêmio por produtividade aos trabalhadores que não apresentassem 

faltas, ainda que justificadas e com atestado médico (REPÓRTER BRASIL, 2012; MPT, 

2013). 

O que se pôde constatar ao ler os estudos sobre o trabalho nos frigoríficos de suínos, 

bovinos, aves e também a partir de diversos relatos dos entrevistados é que adoecer 

fisicamente e/ou psiquicamente é parte integrante da dinâmica e da vida desses trabalhadores, 

como também estar exposto a condições humilhantes e degradantes no cotidiano do seu 

trabalho. A prática social vivida pelo homem, utilizada para garantir sua sobrevivência, 

muitas vezes o coloca numa situação conflituosa. Se, por um lado, o trabalho pode garantir 

sua vida, por outro, contraditoriamente, também pode causar doenças, diminuindo sua 

capacidade vital e, até mesmo, provocando sua morte. Assim, o mesmo trabalho que 

proporciona as condições para sua humanização torna-se, nesse processo, fator de sofrimento 

físico, psíquico, mental e/ou social quando não realizado em condições “adequadas” (ORSO 

et al., 1998 apud CAMPOAMOR, 2006). 

 

3-As Faces do Trabalho Feminino em um Frigorífico de Aves  

Ao ser analisado o trabalho no frigorífico de aves em Lagoa Santa, foi possível 

constatar que as mulheres se encontravam em locais específicos da linha de produção, estando 

centralmente alocadas nos setores onde havia a nória (corrente que circula a linha de produção 



 

levando as aves), no setor da corrente e nas áreas onde havia esteiras, ou seja, nas duas áreas 

de embalagem, nos miúdos, na escaldagem (local onde após o abatimento, as aves limpas) e 

no corte. Já o trabalho masculino foi observado presente na área externa do frigorífico, na 

sangria (setor responsável pelo abate das aves), na pesagem e na contagem dos frangos 

congelados, ou seja, como mecânicos, como motoristas de empilhadeira, na expedição, no 

transporte dos pacotes aos caminhões. Além disso, a linha de produção possuía também 

setores mistos, compostos por homens e mulheres, como a sala de temperos e a graxaria (local 

a são encaminhados todos os descartes da linha de produção – sangues, penas, bicos, algumas 

vísceras, restos cárneos e etc), no entanto, a gerência, como também o Serviço de Inspeção 

Federal- SIF, o trabalho majoritariamente realizado por homens.    

 Assim, o que se pretende neste artigo é compreender como opera a divisão sexual do 

trabalho na linha de produção do frigorífico de aves, uma vez que se objetiva ir além de 

simplesmente constatar as desigualdades existentes entre o trabalho feito pelos homens e o 

das mulheres no frigorífico, ainda que esse exercício seja importante. Compartilha-se dos 

motivos elencados por Hirata e Kergoat (2007) de que, quanto à divisão sexual do trabalho, é 

necessário mostrar que essas desigualdades são sistêmicas e articular essa descrição do real 

como uma reflexão sobre os processos mediante os quais a sociedade utiliza essa 

diferenciação para hierarquizar as atividades e, portanto, os sexos, em suma, para criar um 

sistema de gênero, o que também ajuda a compreender a organização do trabalho. Para Hirata 

e Kergoat (2007), 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.).   

 O que os estudos sobre a divisão sexual do trabalho concluíram é que as mulheres 

sempre realizaram uma enorme quantidade de trabalho gratuito, não reconhecido socialmente 

como trabalho. Sua realização é quase sempre de dedicação ao outro, centralizada nas tarefas 

do cuidado da família e do lar, se responsabilizando pelo trabalho doméstico, as quais 

aparecem como uma ação natural, fruto do amor e da condição de ser mulher e mãe. Durante 

muito tempo, a separação do trabalho doméstico (reprodutivo), realizado prioritariamente por 

mulheres, do trabalho produtivo, destinado aos homens, permaneceu naturalizada, no entanto, 

já em 1884, quando Engels publicou A Origem da família, da propriedade privada e do 



 

estado, sinalizou importante contribuição para o estudo da divisão sexual do trabalho ao falar 

do nascimento e da consolidação da família monogâmica: 

O governo do lar perdeu seu caráter social. A sociedade já nada mais tinha a ver com 
ele. O governo do lar se transformou em serviço privado; a mulher converteu-se em 
primeira criada, sem mais tomar parte na produção social [...]. Hoje, na maioria dos 
casos, é o homem que tem que ganhar os meios de vida, alimentar a família, pelo 
menos nas classes possuidoras, e isso lhe dá uma posição dominadora, que não exige 
privilégios legais especiais. Na família, o homem é o burguês e a mulher representa 
o proletário. (ENGELS, 2010, p.97). 
 

Posteriormente, o movimento feminista, desde a década de 70, se aprofundou nos 

estudos da divisão sexual do trabalho, denunciando essa questão e apontando que a separação 

dentro do mercado de trabalho não representava o destino natural de cada sexo, mas era fruto 

da organização do trabalho e da economia. O movimento feminista passou a revelar, assim, as 

grandes contribuições do trabalho reprodutivo para a sustentação do sistema capitalista, dentre 

elas, a de reproduzir a baixo custo a força de trabalho e de exercer de forma gratuita parte do 

trabalho necessário à manutenção da economia capitalista (FREITAS, 2007). 

O que se pode constatar é que, assim como o capital, a divisão sexual do trabalho sofre 

constantes transformações, no entanto, mantendo o paradoxo de que tudo muda, mas nada 

muda (HIRATA; KERGOAT, 2007). A inserção da mulher no mercado de trabalho ou 

mesmo no trabalho produtivo não alterou em generalidade a hierarquia dos papéis nas 

relações sociais estabelecidas entre homens e mulheres, conservando os privilégios e o poder 

masculino sobre a vida das mulheres. As condições de inferioridade das mulheres são 

evidenciadas no contexto social de diferentes maneiras. No mercado de trabalho, podem ser 

constatadas as altas taxas de desemprego entre as mulheres, ao mesmo tempo em que estas 

ocupam os empregos em trabalhos mais precários, recebem salários mais baixos que os dos 

homens – mesmo com maior escolaridade e igual ou maior carga horária de trabalho –, 

ocupam menos postos de chefia e de supervisão, além de ainda serem responsáveis por todo o 

trabalho domésticos (FREITAS, 2007). 

Bruschini (1998), ao analisar o trabalho das mulheres no Brasil no período de 1985 a 

1995, constatou que o elevado aumento da inserção da força de trabalho feminina no mercado 

de trabalho presenciado nos dez anos analisados foi umas das transformações mais 

significativas observadas nesse período. Parte dessa transformação se deveu à mudança no 

conceito de trabalho empregada pelo IBGE nas Pesquisas Nacionais por Amostra de 

Domicílios (PNAD), que passou a considerar as atividades para autoconsumo, a produção 

familiar, dentre outras, como trabalho. Como essas atividades são majoritariamente realizadas 



 

por mulheres, em 1995, elas passaram a corresponder a 40,4% da força de trabalho no país. A 

autora também verificou que a participação das mulheres no mercado de trabalho estava 

aglutinada em alguns setores especificamente, ainda que tivesse crescido também a 

participação em outros, como a construção civil. O trabalho feminino está concentrado no 

setor de prestação de serviços, seguido pelas áreas sociais (professoras, assistente social, 

cuidadoras, enfermeiras, trocadoras de ônibus, empregadas domésticas e etc), o comércio de 

mercadorias e o setor agrícola, centradas para produção para autoconsumo. 

Não diferentes do conjunto das trabalhadoras em nosso país e no mundo, as 

entrevistadas (Dora, Neusa, Cássia, Maria, Carla, Marina, Kátia e Márcia7), além de 

trabalharem mais de dez horas diariamente no frigorífico, também são responsáveis por 

tarefas domésticas e o cuidado dos filhos. Além disso, todas elas trabalharam anteriormente 

ao frigorífico de aves como empregada doméstica, diarista, cuidadora de idosos, na coleta de 

materiais para reciclagem ou como caixa de supermercado. Somente esta última função foi 

exercida com carteira assinada; todos os outros trabalhos eram executados sem nenhum tipo 

de vínculo empregatício formalmente reconhecido. 

Os trabalhos realizados pelas entrevistadas antes de se inserirem no frigorífico seguem 

a lógica do trabalho feito majoritariamente por mulheres, que centralmente realizam na 

sociedade os trabalhos de cuidados (empregada doméstica, diarista, cuidadora de crianças e 

idosos), sejam eles do cuidado necessário (o cuidado que uma pessoa não pode fornecer a si 

própria; isto é, requer o cuidado de outra pessoa) ou de serviço pessoal (o serviço pessoal é o 

cuidado que alguém pode fornecer a si mesmo, mas escolhe não o fazer) (TRONTO, 2007). 

Esses trabalhos, quase sempre, assim como relataram as entrevistadas, são feitos de forma 

precarizada, em jornadas parciais, o que faz com que elas sejam conduzidas ainda mais aos 

trabalhos domésticos de sua própria casa, assumindo jornadas duplas de trabalho, trabalhando 

dentro e fora do lar.  

Em seu relato sobre o seu trabalho como empregada doméstica em Belo Horizonte, 

Márcia (arquivo pessoal da autora, 2013) declara que, apesar de o trabalho como doméstica 

exigir menos tempo do que o trabalho feito no frigorífico, a insegurança e a falta de direitos 

advindas de uma relação de trabalho precarizada, como também a própria desvalorização do 

trabalho como doméstica, fazem com que ela reconheça o trabalho no frigorífico como 

melhor do que o outro. 

                                                 
7 Todos os nomes aqui apresentados são fictícios, para preservamos a identidade das trabalhadoras como também 
os parâmetros éticos da pesquisa. 



 

Eu comecei desde cedo a trabalhar, primeiro em casa, olhando meus irmãos para a 
mãe trabalhar fora, e depois em casa de família. Trabalhava limpando a casa e 
passando o olho nos meninos, fazia de tudo lá e comida também, de menos passar 
roupa, que tinha uma senhora que ia na casa só para isso. Depois chegava em casa e 
fazia tudo aqui também, cuidar de menino, lavar roupa, fazer comida, tudo assim 
que tem para fazer, se sabe como é né? Mas de empregada, mesmo sendo menos 
tempo, não tinha carteira assinada, sabe, não tinha segurança de nada, nem férias 
nem de aposentar, e a gente também passa muito coisa ruim na casa dos outros; 
trabalho de casa não tem valor. No frigorífico, pelo menos a gente tem carteira 
assinada, tem alguma garantia, e não trabalho no final de semana, dá para ficar mais 
tempo em casa (Entrevistada Márcia, arquivo pessoal da autora, 2013). 

                                                                                                                                                                                 

Tronto (2007), ao abordar o trabalho do cuidado, conclui que a sociedade trata os 

profissionais que cuidam de outras pessoas como dispensáveis ou sem qualificação. Assim, o 

cuidado, embora vital, torna-se desvalorizado na economia e na política. Constituído na 

modernidade como um serviço – em sua maior parte, voltado para as crianças, os/as 

enfermos/as e os/as idosos/as –, o cuidado absorveu, de forma precarizada, uma parte 

expressiva da população das camadas subalternizadas no mercado de trabalho. No Brasil, 

como em outros países, esse movimento contribui hoje para que o modelo tradicional da 

família (homem provedor, mulher trabalhadora doméstica e mãe) esteja sendo substituído por 

um modelo no qual mulheres e homens se inserem no mercado de trabalho, o que não altera 

os cuidados com a família, que permanecem, em grande medida, sendo realizados apenas por 

mulheres, contratadas para este fim (SORJ; FONTES; MACHADO, 2007 apud DUMONT, 

2012). 

As mulheres entrevistadas nesta pesquisa, quando questionadas sobre o trabalho 

doméstico e de cuidados, acabam por comparar e valorizar seu trabalho no frigorífico, como 

se pôde ver pelo relato de Márcia (arquivo pessoal da autora, 2013). Nas demais entrevistas, 

foi possível verificar que não somente ela reconheceu o emprego no frigorífico como melhor 

do que os outros trabalhos realizados anteriormente no campo do cuidado; todas as 

entrevistadas demonstraram essa mesma consideração. Esse fato se deve às garantias 

proporcionadas por um emprego de carteira assinada, como aposentadoria, férias, seguro-

desemprego e cesta básica, além de não precisarem trabalhar nos fins de semana, dispondo de 

mais tempo para ficar com a família. Outro fator que chamou a atenção foi o fato de algumas 

entrevistadas, assim como seus cônjuges, reconhecerem o trabalho no frigorífico como mais 

importante se comparado aos trabalhos anteriores, uma vez que não se enquadra como um 

trabalho de cuidado, como podemos ver na fala de Marina (arquivo pessoal da autora, 2013), 

que trabalhava como babá e diarista: 

Ganho pouca coisa a mais que no frigorífico, juntando com tudo, né, caixinha, cesta 
e transporte, mas faz diferença. É que olhando criança e limpando casa, é tudo uma 
coisa só, sabe, a gente sai de casa e volta para casa fazendo sempre a mesma coisa, 



 

aí também assim, de carteira assinada, com uniforme e horário, é mais que cuidar de 
casa e de menino, né? Até meu marido achou melhor, porque agora eu fico no final 
de semana em casa, sobra mais tempo para fazer as coisas (Entrevistada Marina, 
arquivo pessoal da autora, 2013).  
 

Por meio da fala das entrevistadas, como também pelo movimento concreto do real de 

nossa sociedade, percebe-se que o trabalho de cuidado (babá, empregada doméstica, 

cuidadora de idosos e também o trabalho com o cuidado dos filhos e do lar) é mais 

desvalorizado se comparado ao trabalho realizado em uma indústria, mesmo por quem o 

realiza cotidianamente. Essa desvalorização atribuída aos trabalhos do cuidado diz sobre o 

grau de hierarquia e poder que histórica e socialmente as tarefas realizadas por homens e 

mulheres recebem na humanidade, sendo atribuídos menores valor e importância ao trabalho 

executado pelas mulheres. 

Ao se abordar a divisão sexual do trabalho, é importante, ainda, compreender que, 

mesmo com a mulher se inserindo no mercado de trabalho, as tarefas do cuidado com os 

filhos e a manutenção do espaço doméstico continuam sendo atribuições femininas; mesmo 

que a dona da casa não o faça, esse trabalho vai ser delegado a outras mulheres. Para a 

mulher, a vivência no mercado de trabalho implica sempre a combinação dessas duas esferas, 

seja pelo entrosamento, seja pela superposição (BRUSCHINI, 1994, p.21). Veja a fala de 

Maria (2013) sobre sua rotina, chamando a atenção para o fato de seu marido também ser 

trabalhador do frigorífico: 

Eu chego em casa de tardinha, porque moro perto do abatedouro. Aí eu faço tudo 
que tem que fazer, porque de manhã, como não estou em casa, tem que adiantar as 
coisas.... Aí eu arrumo a casa, limpo terreiro, arrumo janta. Roupa e faxina mais 
pesada eu faço no sábado, porque estou de folga no trabalho, aí eu dou uma limpeza 
mais pesada na casa, né? Assim, meu marido me ajuda, ele não faz bagunça, e 
também já chega tão cansado do abatedouro que não dá conta de fazer nada; ele 
acaba mais vendo televisão com os meninos enquanto eu faço as coisas. Aí é assim, 
mais no domingo mesmo que eu descanso, sabe, depois de fazer o almoço. Minha 
irmã também me ajuda com os meninos, sabe? O dia que agarra lá no abatedouro, eu 
ligo para ela e ela busca o menorzinho na creche para mim e fica com ele até eu 
chegar. A Thalyta [10 anos], que já está mocinha, também me ajuda em casa e com 
o irmão dela, mas eu não deixo ela fazer muito, porque quero que minha filha estude 
(Entrevistada Maria, arquivo pessoal da autora, 2013). 
 

Quase solitariamente colocadas diante do problema de “conciliar” tempo e trabalho 

(familiar e fora do lar), as mulheres sofrem como “variáveis de ajuste” entre os rigores de 

ambos os trabalhos, as necessidades humanas (biológicas e relacionais) e as necessidades 

produtivas e organizativas do trabalho fora, com custos onerosos de qualidade de vida, 

particularmente para elas (CARRASCO, 2003). Para as trabalhadoras do frigorífico, assim 

como para a grande maioria das mulheres brasileiras e no mundo, está colocado sobre suas 

vidas um contingente enorme de trabalho, que não pode ser visto somente como um apêndice 



 

ao trabalho assalariado feito fora de casa. A manutenção dessa estrutura, que degrada e 

explora a vidas das mulheres, é essencial à produção capitalista, uma vez que o cuidado da 

vida, em suas vertentes mais subjetivas de afetos e relações, o papel da segurança social do lar 

(socialização, cuidados sanitários), a gestão e a relação com as instituições e etc., todas essas 

atividades são destinadas a criar e manter pessoas saudáveis, com estabilidade emocional, 

segurança afetiva, capacidade de relação e comunicação etc., características humanas sem as 

quais seria impossível não somente manter a esfera mercantil capitalista, mas também a 

aquisição, a formação e a reprodução do “capital humano” para o trabalho (CARRASCO, 

2003). 

Hirata e Kergoat (2007), ao abordarem as novas configurações sexuais do trabalho, 

sugerem a substituição do termo “conciliação”, ou mesmo “articulação”, por “conflito”, 

“tensão”, “contradição”, para evidenciar a natureza fundamentalmente conflituosa da 

incumbência simultânea de responsabilidades profissionais e familiares às mulheres, uma vez 

que, entre o modelo e a realidade nas práticas sociais, pode haver uma grande distância, e, em 

geral, cabe apenas às mulheres operar essa “conciliação”. Diante dessa tensão, as 

trabalhadoras do frigorífico de aves, como relatado acima, estão também inseridas na linha de 

produção do frigorífico nos setores onde existe maior pressão por produtividade, como 

também a presença fiscalizadora e de controle da gerência, uma vez que se trata dos setores 

onde o ritmo do trabalho é determinado pela cadência de funcionamento das máquinas, que 

circulam o frango na nória (corrente), nos setores do frango inteiro e na evisceração, e na 

esteira da mesa, no setor de cortes. Outras funções atribuídas às mulheres no frigorífico de 

aves são aquelas em que a manipulação do frango produz muitos resíduos, como sangue e 

penas, no setor de escaldagem. Interessante foi que, quando questionadas sobre o seu trabalho 

em comparação aos de outros setores ou por que somente mulheres trabalham naquele setor, 

as entrevistadas apresentaram motivos para a divisão que seguem a norma do tipo de trabalho 

atribuído às mulheres:  

Aí na pendura só trabalha homem. Só homens, porque é muito pesado o trabalho, né, 
Cássia? Ali não é serviço para mulher, não, trabalho pesado. No meu setor é mais 
leve (Entrevistada Kátia - setor de evisceração, arquivo pessoal da autora, 2013). 
O trabalho dos meninos na Expedição é pesado demais, né, e tem que controlar a 
empilhadeira, por isso não tem mulher. Já teve, mas ela não deu conta; diz os 
meninos que ela não fazia bem. No corte só tem a gente assim na mesa, porque 
mulher tem mais jeito para fazer isso que homem, tem que corta rápido e bem, sem 
dispersar a carne, aí o trabalho deles é com essas coisas maiores (Entrevistada 
Márcia - setor de cortes, arquivo pessoal da autora, 2013). 
 
A escaldagem é muito quente e suja, minha filha, você tem que ficar limpando e 
tirando sangue toda hora! Tem mulher que não aguenta o cheiro e fica passando mal, 
dá muita vontade de vomitar. Aí tem que ser mulher mesmo, que já está mais 
acostumada com essas coisas, sempre limpando casa e lavando bunda de menino. 



 

Homem aguenta não, assim, até tem uns que aguentam, mas a maioria pede para 
mudar de setor e não fica lá (Entrevistada Marina - setor de escaldagem, arquivo 
pessoal da autora, 2013). 
 
Eu vejo assim, sabe, Amanda, lá não é fácil para ninguém. Eles exploram mesmo 
todo mundo, mas assim, como no meu setor só tem mulher, assim, eu acho que eles 
gritam e xingam mais a gente do que na Expedição, que só tem homem; acho que 
respeita um pouco mais. (Entrevistada Maria, setor de frango inteiro, arquivo 
pessoal da autora, 2013). 

                                                                                                                                                                        

Quando os entrevistados falaram sobre o trabalho das mulheres e dos homens no frigorífico, 

foi possível perceber que, sempre que se referiam ao trabalho feito por mulheres, o 

consideravam um trabalho mais “leve” por ser destinado às mulheres; já o trabalho dos 

homens era identificado como mais “pesado” e, de forma subjetiva, mais complexo, uma vez 

que exigia aprendizados como pilotar a empilhadeira, realizar o procedimento de inspeção, o 

SIF, além dos ofícios de eletricista, motorista. Essa mesma divisão sexual do trabalho foi 

também verificada por Graf (2009) ao analisar os sentidos do trabalho para mulheres atuantes 

na agroindústria avícola. A autora destaca que o trabalho das mulheres no abatedouro estava 

fundamentado no fazer, sem qualquer possibilidade de planejar suas atividades; o 

planejamento estava a cargo do encarregado, e, dessa forma, o trabalho das mulheres era 

centralmente a execução de atividades. Ainda que os homens no frigorífico também o 

fizessem, foi possível perceber que, nos setores onde estes são maioria e/ou há somente eles, 

existe certa autonomia na organização, como também na prioridade de execução das tarefas. 

Tal organização também parece remeter a uma qualificação prévia das mulheres para o 

trabalho doméstico. De acordo com Kergoat e Hirata (2007), as mulheres estão nos trabalhos 

de cuidados ou semelhantes não porque não são bem-treinadas, mas, ao contrário, porque 

foram muito bem-treinadas para tal no percurso da socialização feminina na família. Parece 

que, da mesma forma, a fábrica conta com essa qualificação para a alocação de suas 

funcionárias em certos setores nos quais é preciso saber “limpar”, suportar o mau cheiro, ter 

destreza, características adquiridas no trabalho doméstico.  

Para Hirata e Kergoat (2007), a divisão social do trabalho tem dois princípios 

organizadores: o princípio de separação (existem trabalhos de homens e trabalhos de 

mulheres) e o princípio hierárquico (um trabalho de homem “vale” mais que um trabalho de 

mulher). Esses dois princípios foram verificados com facilidade nas entrevistas, como se pôde 

ver nos relatos acima. Para as autoras, esses princípios são válidos para todas as sociedades 

conhecidas, no tempo e no espaço, e podem ser aplicados mediante um processo específico de 

legitimação: a ideologia naturalista, que rebaixa o gênero ao sexo biológico, reduz as práticas 

sociais a “papéis sociais” sexuados, que remetem ao destino natural da espécie. Assim, de 



 

acordo com Sato e Lacaz (2000 apud GRAF, 2009), na indústria, no caso, a de alimentação, 

as mulheres são vinculadas a exercer habilidades anteriormente desenvolvidas pelo 

desempenho das atividades domésticas, como trabalhos em que são necessárias delicadeza, 

atenção e paciência, em conjunto com a submissão; aos homens é destinado o espaço público, 

sendo voltados aos tipos de trabalho que exigem força física e emocional. Esses aspectos são 

identificados na locação dos trabalhadores por meio das políticas de recursos humanos das 

empresas. Em outras palavras, o espaço fabril é subsidiado por entendimentos representativos 

sobre a função do feminino e do masculino em sociedade, tornando estes importantes 

mecanismos para a distribuição do trabalho nas plantas industriais. 

Chamou a atenção, portanto, o fato de que, por mais que as mulheres sejam 

submetidas, mesmo na esfera produtiva, aos piores postos de trabalho, mesmo estando em 

grande número nos frigoríficos de aves, em alguns casos, sendo a maior parte da força de 

trabalho, isso não é suficiente para se levar em consideração nem ações estruturais do 

frigorífico, como o igual ou maior número de banheiros, o respeito às normas de trabalho, 

como a licença-maternidade e/ou o auxílio creche8. Houve relato de descumprimento desses 

direitos, como também a manifestação de formas mais intensas de assédio moral sofrido pelas 

mulheres se comparadas aos homens que trabalham no frigorífico. 

 

4-Considerações Finais 

 

As distinções aqui analisadas entre os trabalhos de homens e mulheres no frigorífico, 

como também a carga de trabalho com o acúmulo das atividades realizadas no lar, na grande 

parte das vezes, assumidos individualmente, infelizmente nos leva a constatação de que a 

sobrecarrega de trabalho torna as trabalhadoras do frigorífico mais propensas a diversos males 

da saúde e da mente. Uma vez que estão constantemente sob a pressão de uma série de 

trabalhos que precisam ser executados por elas dentro e fora do lar. Não foram raros os relatos 

e os desabafos sobre a exaustão e o cansaço constantes, o uso de antidepressivos e de 

remédios para dor no corpo e nas mãos, já que elas executam a maior parte dos movimentos 

repetitivos do trabalho no frigorífico. 
                                                 
8 O auxílio-creche não é obrigatório por lei, mas, sim, um direito previsto na Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). Todo estabelecimento com mais de 30 funcionárias com mais de 16 anos tem a obrigação de oferecer um 
espaço físico para que as mães deixem o filho de 0 a 6 meses enquanto elas trabalham. Caso não ofereçam esse 
espaço aos bebês, a empresa é obrigada a dar auxílio-creche à mulher para que ela pague uma creche para o bebê 
de até 6 meses. Disponível em: http://portal.mte.gov.br/imprensa/auxilio-creche-um-direito-da-trabalhadora.htm. 
A licença-maternidade assegura à mulher empregada gestante direito à licença por 120 dias, sem prejuízo do 
emprego e do salário, dentre outros direitos. Disponível em: http://www.guiatrabalhista. 
com.br/guia/licenca_maternidade.htm. 



 

Constatou-se com isso que a sociedade capitalista não incorpora da mesma maneira a 

força de trabalho de homens e mulheres, e, consequentemente, os impactos das 

transformações do atual modo de acumulação capitalista (reestruturação produtiva, 

flexibilização, informalidade, etc.) são vivenciados de forma diferenciada. Essas formas de 

(re) organização das relações de trabalho revelam a natureza complexa e contraditória do 

modo de acumulação capitalista, marcado por uma variável de gênero e pela forte divisão 

sexual do trabalho, segundo a qual, na generalidade, os postos de trabalho ocupados pelas 

mulheres são os mais precários e destituídos de regulamentação (BEZERRA, 2011). 

No entanto, é preciso dizer, essas mulheres nos surpreendem por tanta força e garra de 

vida, mesmo sendo exploradas no trabalho do frigorífico e em seus lares. Desde cedo, não 

lhes foram dadas outras opções a não ser trabalhar, como disse uma entrevistada em conversa 

sobre suas vontades e desejos no trabalho: “A gente não tem tempo para sofrer, e para ficar 

pensando nessas coisas. Acordo todo dia e faço o que tem que fazer, mas com minha filha 

vai ser diferente” (entrevistada Carla, arquivo pessoal da autora, 2013). Outra entrevistada, 

Maria admite que sente dureza em sua vida, como também na de suas colegas de trabalho. Por 

isso que ela foi a primeira trabalhadora a buscar o sindicato, como ela mesmo disse, para 

reclamar seus direitos, sem medo da demissão, que veio mais tarde, por retaliação por parte 

do frigorífico. Ela declara que ainda tem esperanças de que a vida de outras mulheres, assim 

como a de sua filha, possa ser diferente do que foi traçado para ela e suas colegas. 
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